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Belediye Su İşletmesinde ortaya çıkarılan yolsuzluğun soruşturması sürdürülüyor..

|Q Gemlik Belediyesi su işletmesinde, 
lortaya çıkarılan yolsuzluk olayıyla ilgili soruş_- 
[turma Belediye Başkanı Nur ettin Avcı 
tarafından titizlikle sürdürülüyor.
Su İşletmesinde görevli bazı memurların 
açıktan para alarak konutlara su bağlantısı 
yaptıkları ve bazı, abonelerin numaralanışı 
da bu kişilere verdiklerinin belirlendiği öğrfe- 
nildi. Soruşturmalar sonrası kaç vatandaştan 
para alındığının saptanmağa çalışılacağı ve 
bu işe kimlerin karıştığını ortaya çıkaracağı 
bildirildi.

a Belediye Başkanı Nurettin Avcı, su 
onelerinin bilgisayar ve kayıt tara - 
malarının yapıldığını, yolsuzluk olayının 

yaygınlığının bu araştırmalar sonucu kesin 
olarak belirleneceğini belirterek,"yolsuz
luğun ve evrakta sahteciliğin yapıldığıı 
kesin. Bir memurun 20 den fazla kişiye 
açıktan para alarak su bağladığını itiraf 
etti. Biz, işletmedeki bu işin kaç kişi tarafın - 
dan ve kaç kişiye yapıldığını tesbite çalış
maktayız.Olay karmaşık. Memurlar birbir
lerini suçluyorlar. Suçluları bulacağız ve 
Adalete teslim edeceğiz. Bunun için ne 
gerekiyorsa yapılacaktır"dedi.

Caner Yürüyen DPY sınavlarında yüzakımtz

Türkiyebirincisi .fjjjjl
Atatürk İlkokulu'

Devlet Parasız 
Yatılı sınavlarında 
Türkiye blrjhcisl bu yıl 
Atatürk İlkokulundan 
mezun olan. Caner 
Yürüyen oldu. 
Sungipek 
Fabrikasında 
Mühendis.baba vb 
İmam Hatip 
Lisesinde matematik 
öğretmeni dnnenin 
başarılı öğrencisi 
Caner Yürüyen, 
daha öncede Bursa 
Özel dersaneler ’

üçüncü, Türkiye 
32.ÇİSİ, Anadolu ’ 
Liseleri sınavında 
Türkiye 32.CİSİ olmuş
tu.
Baba Özer Yürüyen, 
oğlunun Robert Köle] 
puanlarını 
kazandığını ancak 
bugünkü memur 
maaşlarıyla oğlunu 
istediği okulda okut
manın mümkün 
olmadığını söyledi.

Haberi sayfa 3'te

■
kspcr Sezonu cuma günü açtı 

def şampiyonluk
■Bursa amatör kümede üç 
yıldır şampiyonluğu son 
karşılaşmalarda kaçıran 
Gemlikspor, 1994-95 fut

bol sezonunu cuma günü 
düzenlenen törenle 
açtı.Açılışa kaymakam 
Vekili İlçe Emniyet 
Müdürü Üzeyir

Ergüven,Belediye Başkanı 
Nurettin avcı, siyasi parti 
temsilcileri, sporcular ve 
sporseverler katıldı. 
Açılışta konuşan

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

İstifalar
Eski SHP Belediye Başkanı Avukat Nezih Dimili ve 27 

Mart Yerel Seçimlerinde Belediye Meclis üyesi aday adayı Makina 
Mühendisi Cavit Mirasyedi, partilerinden istifa ettiklerini 
arkadaşımız Cemal Kırgız'a verdikleri bir demeçle açıklamışlar.

İstifalar demokratik işleyişin birer yoludur.
İstifa edenler sıradan kişiler olduğunda pek önemsen

mez. Ama bu kişi eski bir Belediye Başkanı veya siyasi bir par
tinin eski ilçe başkanı olursa ve istifasını "soldaki dağınık, 
tutarsa politika ve SHP'li ilçe yöneticilerinin üretimsiz ve duyarsız 
politikalarını" gerekçe gösterirse , binlerine birşeyler söyleme hakkı 
doğar.

Dimili istifa açıklamasında'sol'da birleşmenin olacağına 
inanmadığını belirterek bakın daha neler söylüyor:

" Her taraf düşünülebilir. Siyasi yelpazenin oluşmasını bekli- 
Mrum.Şunu da söyleyeyim CHP'de ve SHP'de aktif politika yaptım. İlçe 
Başkanlığı ve Belediye Başkanlığında bulundum.Ama ben kendimi 
sol'a bağlamıyorum."

Dimili'nin istifasının altında yatan gerçeğin Türkiyedeki 
'sofun tutarsız politikalar üretmesi olamaz. Kendini her konuşmasında 
"İnönü okulunda yetişmiş” bir siyasetçi gören Dimili, dünyada değişim
lerin yaşandığı bir sırada Gemlik özelinde 39 yıl sonra 'sol' bir partiden 
Belediye Başkanı seçildi. Beş yıl bu görevi yaptı. Partisinden koptu, 
bugün suçladığı İlçe Yönetimini ve eski yönetimlerle hiçbir diyalog kur- 
madı.Halktan da koptu.Solculuğu toplu sözleşmelerde işçisine yüksek 
ücret vermek veya kaldırım taşı üretmek olarak gördü. Yüksek ücret 
ödediği İşçisinden seçimlerde oy alamadı.

Kişi kendi özeleştirisini iyiyapabilmeli.Sonra içinden çıktığı 
dünya görüşünü eleştirmeli. Kolaycılığı seçmemeli.

20 yıllık 'solcu' Dimili, yerelde seçmene umut verebildi mi? 
Belediye Başkanlığında partisinde tecrübeli biri olarak toplayıcı olabildi 
mi?

Sol .Dimili'yi ilçe başkanlığı ve belediye başkanlığı verdi.Ya 
o sofa ne verdi!..

Dimili, artık kendini sol'a bağlamiyormuş.Anlaşılan 2. 
mnhtfiwt^ler^rw binecek yeni bir yolcu var.

Gemlikspor kulübü 
.Başkanı Mahir 
Gehcer,"Bu sezon amatör 
kümenin en iyi futbolcu- 
lannı transfer 
ettik.Özlenen Gemlikspor 
karşılaşmaları izleye 
ceksiniz." dedi.
Gemlikspor, vcîhap, 
Şenol,Ufuk, 
İlker,Özer,Sinan, Recep 
ve Mehmet'i-transfer etti.

Haberi sayfa 6'da

kısa kısa kısa
Gemlikspor 
sezonu açtı 
Üç yıldır şampiyonluğu 
kaptıran. Gemlikspor, 
şampiyonluk parolasıyla 
bu yıl da sezonunu açtı.

Haberi Sayfa 6'da 
Kumla'yı sel bastı 
Bardaktan boşalırcasına 
yağan yağmur.. 
Kumla'daki yazlıkçılara 
telaşlı grijar yaşattı.

Haberi sayfa 3'de 
108 evlerin yol 
çilesi bitti 
Hisdrtepe Mahallesi 108 
evlerin yol çilesi nihayet 
bitiyor. Semtte oturan - 
vatandaşlar huzura 
kavuştu.

Haberi sayfa 2‘de 
Çalıntı çekle 
yakalandılar

Sinop Merkez Jandarma 
Komutanlığından terhis 
olurken çaldığı çpkle 
Gemlik'ten zeytin 
almaya kalkışan üç 
kafadar yakalandı.
Haberi sayfa 2‘de 
Toplu sünnet 
Hanımlar Kültür ve 
Dayanışma Derneği her 
yıl gerçekleştirdiği toplu 
şünnet törenin bu yıl da 
yapıldı.

Haberi sayfa 2de 
ANAP'lı gençler 
kitap topluyor 
Anavatan Partisi Gençlik 
Komisyonu 
Başkanlığınca gelenek
sel dalak düzenlenen 
kitap toplama kampa
nyası bu yıl da 
başladı.İlçe Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Osman Mete kullanılmış 
kitap ve giysilerin kendi
lerine ulaştırılması 
halinde ihtiyâcı olanlara 
dağıtılacağını söyledi. 
Mete, 5134251 nolu tele
fona başvurulmalını İste - 
di. •

Nezih Dimili ve Cavit Mirasyedi SHFden istifa ettiler 

Parlak"Bundan sonra rotanızı iyi çizin"
□ SHP'li eski

Belediye Başkanı .Nezih 
Dimili ve 27 Mart Yere 
Seçimlerinde Belediye 
Meclis üyesi aday aday 
Makina Mühendisi Cavii 
Mirasyedi partilerinden 
istifa ettiler. Dimili istifası
na gerekçe olarak solda
ki dağınıklığı, tutarsızlığı ve

Sesini yitiren j 
şehir fotoğraf 
sergisi açıldı

Belediye Sanat 
Galerisinde düq 
Gemlik Demokrasi 
platformu tarafinhdan 
Sivas katliamını gözler 
önüne seren "Sesini 
yitiren şehir" adlı 
fotoğraf sergisi açıldı. 
Yazar ve çevirmen ' 
Alaattin Bilgi tarafın
dan açılan fotoğraf 
sergisinde geçtiğimiz yıl 
Sıvas'da yobazlar tar
tından yakılan 
Madımak Otelinde

. yaşamlarını kaybeden 
sanatçıların 
fotoğraflarından ibret 
verici görüntüleri içeriy
or.
İ -5 Ağustos günleri 
arasında açık kalacak 
olan fotoğraf sergisi 
Mağma sanat hareket, 
leri tarafından belge- 

■ lendirildi.

“Geçen Hafta 
ve TDH ciler"

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

__ ___ —

İlçe yöneticilerinin üretim- 
sizliğini gerekçe gösterdi.
Dimili,“artık kendimi sol'a 
bağlamıyorum" dediği 
istifa açıklamasına, SHP 
İlçe Yönetim kurulu adına 
ilçe Başkanı Mehmet 
Parlak dün basın toplan
tısı yaparak cevap verdi.

Yerel seçimlerde DYP'lere ücretsiz muayene 
sözü vermişti.

Diş Hekimi Çağlar'a
25 milyon lira ceza

DJş hekimi Peyami 
Çağlar'ın 27 Mart Yere 
seçimlerinde iki 
gazetede çıkan haber 
yüzünden başının ağrı
ması devam ediyor.

Seçimlerde DYP'ye oy 
veren hastaların ücretsiz 
muayene ediliceği şek
linde gazetelerde haber 
çıkması üzerine, Bursa Diş 
Hekimleri Odası Gemlik 
Temsilcilği, Peyami 
Çağlar'ı haksız rekabete 

Parlak, "Geçmişine 
ihanet edenleri tarih asla 
affetmez. Demokrasiye 
inanıyorsanız, gücünüz' 
varsa gelin parti .içinde 
mücadele edelim.Solun 
bittiğini söylemek sizlere 
yakışmıyor. Bundan sonra 
rotanızı iyi çizin" dedi.

neden olduğu gerekçe
siyle şikayet etmişti.

İl Disiplin Kurulunun 
Çağlar için muayene 
ücretinin 50- katı ve 
asgari muayene ücre
tinin 50 katı para cezası 
Türk Diş Hekimleri Birliği 
Yüksek Disiplin Kurulu 
tarafından dg onaylanın
ca 25 milyon lira para 
cezası .ödemesi kesin
leşti.



Yılmaz AKKILIÇ

Geçen Hafta ve-YDH'ciler
SHP'de yapraf

•' it •« ■ »w »« ■ . 1Jdokumu ’ t
Geçtiğimiz hafta Türkiye'de yaşanan 

iç siyaset serüveni, doğrusunu söylemek 
gerekirse, bırakınız herhangi bir gelişmiş 
demokrasiyi, Ortadoğu'nun içine 
kapanık totaliter rejimlerinde bile rast
lanamaz türdendi. İktidarın sosyal 
demokrat ortağı, -neden gerek 
gördüyse- yapmaya kalkıştığı bir bakan 
değişimini tam anlamıyla yüzüne 
gözüne bulaştırdı. Hani deyim 
yerindeyse, ele güne rezil oldu...

Neden böyle?
Bir kez önce şunu kabul etmek 

gerekiyor ki, "12 Eylül rejimi" bu ülkede 
yanlızca "eylemli sol"u değil, 
"demokratik sol” u • da ezdi. 
Demokrpsinin olmazsa olmaz koşulu 
sayılan, antitezi yok etmeye çalıştı. Beş 
generalin simgelediği bu eylemin ne 
denli başarıya ulaştığı, nasıl da 
demokrat-sol kesimler üzerinde etkili 
olduğu, daha 1983'teki yeniden siyasal
laşma evresinde kendini gösterdi. Solun 
en güçlü partisi CHP'nin lideri kendi 
örgütünü yadsıdı, kalanlar da birbir
lerinin boğazına sarılmayı yeğlediler. 
Ortaya çok başlı bir gövde çıktı.

Yetmedil
Türkiye'nin az gelişmiş sol siyasetçileri, 

parti içi iktidara sahip olma tutkusuyla 
gözleri kararmış, kendi partilerini bölüp 
parçalamaktan bile sakınmadılar.

O da yetmedi!
Kamuoyunun büyük umutlar 

bağladığı ve demokratikleşmenin yo
lunu açaçağına inandığı "koalisyon''un 
sosyal demokrat ortağı, -ne yazık ki- 
giderek "iktidar sendromu“na yakalandı, 
varlığını koalisyon ortaklığına endeksledi, 
evrensel ve Türkiye'ye özgü sosyal 
demokrat ilkeleri elinin tersiyle bir yana 
itmekte sakınca görmedi.

Ve o da yetmedi!
Partinin lider değişikliği, o zamanlar 

da yazdığım gibi, sosyal demokrat bir 
partide olması g'erektiği gibi değil, adeta 
Roma senatosunda "selefin atadığı 
"halefi onaylar biçimde gerçekleştirildi. 
Proje tanımı kargaşası yaşandı, belki de. 
bu konu tartışılmaya bile değer bulun
madı. 3030 Sayılı Yasayı bilmenin -ya da 
başarıyla uygulamış olmanın-, kökeni 
1919'lara ve "Sivas Kongresf'ne değin 
uzanan, Türkiye'nin koşullarına özgü, 
Atatürkçü ve laik geleneğe sahip-veya 
öyle olduğu sanılan- bir partiyi yönet
mek için yeterli olup olmayacağı 
düşünülmedi bile.

Saflar ayrıştı, kılıçlar çekildi, vuruşuldu 
ve genel başkan seçildi...

SHP'nin sayın genel başkanı mutlaka 
iyi niyetli ve çalışkan bir siyaset adamı. 
Ankara Belediye Başkanlığı dönemi 
gerçekten parlak. Hatta kimileri, "Eğer o 
bu seçimde de aday olsa idi, Atatürk'ün

108 Evlerin yolu yapılıyor...
Hisartepe Mahallesi 108 Evlerin yol 

çilesi nihayet bitiyor.
1984 yılında konutlarına yerleşen 

108 Evler sakinleri, yollarının bozuk 
olması nedeniyle sürekli belediyeden 
ilgi beklediler. Ancak, gerekli ilgiyi 
görmeyince yolları iyice bozuldu. 

■ GEMLİK KÖRFEZ
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başkenti ne idüğü belirli bir karşı 
devrimciye, bir modern 'ikonoklast 'a 
teslim edilmeyebilirdi" görüşünü savun- 
maktalar.

Ama SHP'nin sayın genel başkanı 
parti içinde "tek adam" olmaya .özen
mesine -bunu sık sık "Son karar yeri 
genel başkandır" diye yinelemekte-, o 
nedenle de salt kendi görüşünü pay
laşanlardan oluşan hayli "yetersiz" bir 
kurmay kadro seçtirmesine karşın, bek
lenen performansı,göstermekten uzak 

, kalmış ve kendisine bağlanan umutları 
-maalesef- boşa çıkarmıştır. SHP'nin 
sayın genel başkanı, Türkiye gibi 
demokratikleşme yolunda emeklemek
te olan bir ülkede, siyaseti genelden 
yerele çekerek "3030 sayılı Yasa"yla sınır
landırmaya kalkışmakla, sol seçmen 
kitlelerden uzaklaşabileceği ni 
hesaplayamamıştır. Bunu, şimdi bile 
algılayabildiği konusunda kuşkuluyum.

1994 Yerel Seçimi, demokrat sol 
düşüncenin bir daha uzun süre kendisini 
toparlayamayacağı bir kavram kar
gaşasına düşmesine yol açmıştır. 
SHP'nin sayın genel başkanın sloganıyla, 
tam "Işığa az kaldı", derken tünel 
çöküvermiştir....

Ben artık "yeni demokrasi hareketi" 
arayışlaıı içine girenleri de anlayışla 
karşılayabiliyorum.Atatürk'ün mirası bu 
denli har vurulup harman savrulunca, 
Atatürkçülük denilen şeyin içi boş bir 
balon olduğunu düşünenlerin çoğalması' 
elbette cfoğal.

Şu son dönemlerde kim doğru dürüst 
araştırıyor Atatürk'ü ve önderliğini yap
tığı "devrim"in koşullarını. Uğur’ 
Mumcu'nun sık sık yinelediği üzere, "Bilgi\ 
sahibi olmadan, fikir sahibi olmak" 
kolayına geliyor yılgın aydınlarımızın' Eski 
solcular, -katılmayabilirim ama- son 
derece saygın savaşım vermiş ve artık 
orta yaş sınırına gelip dayanmış o özver - 
ili kuşağın "yılgın" adları, Cumhuriyet'i 
numaralamakla her sorunun üstesinden 
gelinebileceğini "sanma"ya başladılar.

Bunun da sorumlusu sosyal 
demokratlar -ya da kendilerini öyle 
sananlar-ve en başta da SHP. Bu kesim, 
"Yeni Dünya Düzeni" adıyla da- yatılan, 
hani,şu 1020'lerin "emperya-lizm", 
1960-70'lerin "neo-emperyalizm" dedik
leri sisteme karşı antitez üreteceğine, ya 
birbirini boğazlamakla uğraşıyor; ya da o 
sisteme entegre olabilme telaşı içinde, 
bilimsel temelden yoksun "proje 
demokrasisi" hülyalarına dalmış, çabal
ayıp duruyor.

Eski inançlı ve saygın solcular da,, 
"yeni demokrasi" umuduyla ya yerli 
Mltsotakls'lerin gemisinde tayfa, ya da 
İran'daki gibi "Tudeh" olmaya doğru ağır 
ağır gidiyorlar...

Çalıntı 
Çekle 
yakalandılar

Sinop Jandarma Alay 
Komutanlığından 
teskere alırken, alayın 
boş çeklerini çalarak 
Gemlik'ten zeytin 
almağa kalkan Ercan 
Yünar(22) ye 'arkadaşları 
İrfan Bekçi(33),( Yücel 
Kısa(21) yakalandılar.

Olay geçtiğimiz hafta 
Salı günü rpeydana 
geldi. Sinop'taki 
Jandarma Alay. 
Komutanlığından 15 gün 
öqce terhis olan Ercan 
Yünar, bu arada alaya 
ait kullanılmamış çekleri 
çaldı.Memleketi olan 
Eskişehir'e geldikten bir 
süre- sonra arkadaşları 
Yücel Kısa ve İrfan Bekçi 
i|e çekleri kullanmak için 
planlar yaptı. 26 DZ 253 
plakalı çalıntı kam
yonun plakasını 43 NA 
070 olarak değiştiren üç 
kafadar, Gemlik'e ge
lerek Fuat Yumru adlı 
zeytinci ile zeytin 
pazarlığı yaparak bir 
kamyon zeytin almak 
istediler.
Sahte köşede bastırarak 
çalıntı çeklerle mal 
almak isteyen Eskişehirli 
kafadarlar, zeytincinin 
şüphelenerek polise 
haber vermesi üzerine 
yalandılar.

Emniyet Müdürlüğünde 
sorgulanan üç kafadar, 
suçlarını kabul ettiler. 
Eskişehirli kafadarların 
sorgularının 
genişletilmesi için 
Sinop'a götürüldüğü 
öğrenildi. Olayla ilgili 
soruşturma sürdürülüyor.

Sosyal Demokrat Halkçı 
Partide yaşanan kriz 
Gemlik'e de yansıdı: Eski 
Belediye Başkanı Av. 
Nezih Dimili ve Belediye 
Meclis aday adayı 
Makina Mühendisi Cavr 
Mirasyedi partilerinden 
istifa ettiler.

İstifa dilekçelerini SHP 
İlçe Başkanlığına gön
derdiklerini açıklayan 
Nezih Dimili ve Cavit 
Mirasyedi, istifalarına 
gerekçe olarak soldak 
dağınıklığı, tutarsız politika 
yapılmasını ve İlçe 
■yöneticilerinin üretimsizlik 
ve duyarsız politikalarını 
gösterdiler.

1950 yılından 39. yıl 
sonra ilk kez solun 
Belediye Başkanlığını beş 
yıl süreyle yapan ve 27 
Mart seçimlerinde 
seçimlere katılmayan 
Nezih Dimili, sol artık 
genel olarak kitlelere 
umut vermediğini, tutarsız 
politika izlenmesinin yanı 
sıra birşey üretemedikleri- 
ni belirterek şöyle konuş
tu :

"Solda bu koşullar altın
da birleşme tavanda 
gerçekleşemez. Ancak, 
tabandan bir ses gelirse 
belki birşeyler olabilir.

Türkiye şu an sağ da da, 
solda da sancı yaşanı
yor. Dünya konjüktüründe 
İsmet Paşa'nıp dediği gib| 
yeni bir dünya kurulur, bu 
dünya da herkes kendi 
yerini alır.Temel görüşüm 
budur. Bu nedenle istifa 
dilekçemi SHP yönetici
lerine gönderdim."

Dimili başka bir'partiye 
geçip geçmeme | 
konusunda ise," her şey 
düşünülebilir. Siyasi yek 
pazenin oluşmasını bek
liyorum. Şunu da söyliye- j 
yim, CHP de ve SHP'de 
aktif politika yaptım. İlçe 
Başkanlığı ve Belediye 
Başkanlıklarında bulun
dum. Bugün kendimi sofa 
bağlamıyorum." dedi.

MİRASYEDİ'NİN 
GEREKÇESİ

Nezih Dimili ile birlikte 
SHP'den istifa eden ] 
Makina Mühendisi Cdvit 
Mirasyedi ise, " Bugün 
solun kitlelerin gözünde 
eriyişini üzüntü ile izli
yoruz. Tavan, tabanın 
sesini duymak zorunda, 
Bu yüzden bizim isti • 
falarımız öncü niteliğinde 
olacak" şeklinde konuştu.

Havuzlu kiralık, ve satılık 
daireler, 

Satılık 50 m 2 dükkan.
Tel: 513 17 97
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Rahmi BABA Restaıırant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

Taksicilerin bozuk yol nedeniyle 
evlerine gelmediğini söyleyen 108 Evler 
sakinleri, yeni Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nıra seslerine kulak vermesinden 
dolayı mutluluk duyduklarını, yollarının 
yapılmâğa başlandığını, çilelerinin artık 
biteceğini söylediler.

Hanımlar Kültür ' 
Demeğinden etkinlik . 

Toplu 
Sünnet
Hanımlar Kültür ve 

Dayanışma Derneği her 
yıl düzenlediği gelenek
sel toplu sünnet törenini 
bu yılda gerçekleştirdi. 
Gemlik Grup Aile Çay 
Bahçesi'nde düzenle- • 
nen sünnet töreninde 20 
çocuk sevindiriliken, 
davetlilere dernek 
tarafından yemek veril
di.
Dernek Başkanı İnci 

Özsabuncu, her yıl 
gelenekselleştirdikleri 
toplu sünnet törenin de 
bu yıl 20 fakir ve yardı
ma muhtaç ailelerin 
çocuğunu sünnet 
ettirdiklerini belirterek, 
giyim kuşanından, 
hediyelerine, 
eğlencesinden, 
yemeğine kadar tüm 
masrafın dernekleri 
tarafından karşı 
landığını açıkladı.
Toplu sünnet törenine 
katılan çocuklar, sünnet 
öncesi Gemlik ve K. 
Kumla1 da şehir turu 
âttılar.

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

(ğışan, (Düğün, Sünnet.
cemiyetleriniz için

rezervasyon[arnızbekfiyomz.



yuştifo

l||j

ans^d 
sancı 
konjûkfiirİM 

ı'nipdedğ^. 
nya kuruiij

herkes 
emelgörû^ 
nedenle 
SHP yönelt 

terdim.'

[■Manastıı Mevkii'nde Belediye ile 
Bilimciler Sitesi sakinleri arasında yol 
Kund nihayet çözümlendi.
K Manastır Mevkii'nde Eğitimciler 
sitesinin önünde sahil kesiminde Kamil 
Bmir taıafından yapılan inşaat yolu- 
■bn dar olması nedeniyle, harfiyat 
■şınması için Eğitimciler Sitesi'nin önün- 
Bn ve Manastır Restaurant'ın arkasın- 
Bn geçici olarak yol geçmesi için 
Blışmalar yapan Belediye, Site ve 
Ktaurant sakinleri tarafından tepki gör- 
Eştü.

Daha sonra site sakinleriyle bir 
toplantı yapan Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, yolun sitenin 20 metre 
uzağından ve Manastır Restaurant'ın 
önünden geçmesi kararı aldı. 
Geçtiğimiz hafta başlanan yol çalış
maları son bulunca, hem müteahit, 
hem Başkan Avcı, hem de restaurant 
ve hem de site sakinleri rahat nefes aldı. 
Başkan Avcı, "Yol geçici olarak yapıldı. 
İnşaat bitiminde tekrar eski yol faaliyete 
geçecek. Sorun büyümeden çözüldüğü 
için sevinçliyim" dedi..

IWıla 'y ı I 
el bastı of
Geçtiğimiz hafta 

Pazar günü saat 08.00 
ve 12,00 sıralarında 
yarım şar saat süreyle 
yağan şiddetli yağmur 
özellikle Küçük Kumla 
Belediyesinde 
yazlıkçılara telaşlı anlar 
yaşattı.

’ Kumla'da altyapı, 
yol vekanalizasyon 
çalışmalarının devam 
etmesi nedeniyle
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IBDevlet Parasız Yatılı sınavında Türkiye 
I bi’incisi Caher Yürüyen(l 1) adlı öğrenci 
Bdu
■ Gemlik Sunğipek Lojmanlarında otu- 

I ran Makine Mühendisi Özer Yürüyen ile 
Eam Hatip Lisesi Matematik öğretmen 
herrin Yürüyen'in iki çocuğundan 
[büyüğü olan Caner Yürüyen bu yıl 
Matürk İlkokulu'nu takdirname ile bitirdi.
■Sınavlara Bursa Emine Örnek Özel 

IDersa.nesi'nde hazırlanan Caner 
Hirüyen, özel dersaneler sınavında 
[Bursa 3 üncüsü, Türkiye 32 ncisi, 
^Anadolu Liseleri sınavında Türkiye 21 
i ncisi oldu. Caner Yürüyen, 5 Hoziran'da
girdiği Devlet Parasız yatılı sınavında da 
Türkiye birincisi oldu.
■ Özel dersaneyi de girdiği sınavıda 
Erinci bitirerek ücretsiz okuyan Caner 
IYürüyen, gelecek için henüz düşün-

mediğini Lise'den sonra karar vereceğini 
bildirdi. :

Baba Özer Yürüyen, oğlunun 
Anadolu Liseleri sınavında Türkiye 21 
ncisi olarak Robert Kolejini kazandığını 
ancak bugünkü ekonomik şartlarda 
okutmasının imkansız olduğunu söyledi. 
Baba Özer Yürüyen, "Ben İstanbul 
Teknik Üniversitesi mezunuyum, eşim 
Berrin üniversite mezunu matematik 
öğretmeni, ancak ne acıdır ki oğlu
muzun kazandığı özel kolejde oku
tamıyoruz. İstanbul Lisesi'nde okutmayı 
düşünüyorduk. Şimdi parasız yatılıyı ter
cih etme durumundayız" dedi.
- Oğullarıyla gurur duyduklarını 
belirten Özer ve Berrin Yürüyen çifti, 
Cgner'in gelecekte daha iyi yerlere 
geleceğine inandıklarını söylediler.

Abdullah Aslan 
Caddesi, İskele 
Meydanı, Siteler 
Mahallesi ve arka 
sokaklarda yağmur 
giderlerinin olmaması 
birçok evin ve 
dükkanın sular altında 
kalmasına neden oldu.

Bardaktan boşalır- 
casına yağan yağmur 
nedeniyle sokaklar göle 
dönerken bir çok araç 
caddelerde birikerek 
trafiğin sıkışmasına 
neden oldu. Bu arada 
vatandaşların yoğun 
şikâyeti üzerine olaya 
el koyan Kumla 
Belediye Temizlik ve 
İtfaiye ve Zabıta ekip
lerini görevlendirerek, 
yerlerde taşlar kırılarak 
sular denize verildi. Bu 
arada bir kaç küçük 
sandal batarken, kıyıya 
çekilmiş fiberklas 
teknelerle sandallarda 
aşırı şu almaşı sebe - 
biyle sahiplerini epey 
uğraştırdı.

ı/ıA ANAVATAN PARTİSİ
w. GEMLİK GENÇLİK KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN

Partimiz 
"Okullara 
başlattık.

Gençlik Komisyonlarının geleneksel olarak düzenlediği 
kitap ve kırtasiye Yardım Karnpanyası'nı bu yılda

Kampanyamıza ek olarak "Kullanılmış giyecekleri de'topla
yarak ihtiyacı olanlara ulaştıracağız.

Evinizin bir köşesinde bırakılmış kitap, ansiklopedi,kır
tasiyelerinizi ve giysilerinizi bekliyoruz.

’t. Bir telefonunuz yeterli
Te|: 5132451

pMrtİsI

Gemlik ANAP Gençlik 
Komisyonu Başkanı

Osman METE

Meğer yanılmışım. Üç hafta önce belki Gemlik 
tabanında ses getirir diye SHP İlçe Başkanı Mehmet 
Parlak'a, CHP İlçe Başkanı İbrahim Ayvat'a ve DSP 
İlçe Başkanı Vedat Emek'e çağrıda bulunmuştum.

"Solda birleşme konusundaki" bu çağrıya tık çık
madı.

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, "İktidarın 
dayanılmaz hafifliğl"ndeki Murat Karayalçın gibi bek
lemeyi yeğlerken, 'Bu sadece bizle olmaz. Ortak 
hareket etmek gerekir" dedi. Ama sadece o kadar.

CHP İlçe Başkanı İbrahim Ayvat'ta, Kumla'dan 
seslenerek, "Biz CHP'niri yeniden kuruluş aşamasında 
ve seçim öncesinde çağrıda bulunduk. Kimse 
gelmedi." diyerek görevini yaptıklarını söyledi. 
Gerçekten inandırıcı! bir cevap.

Gelelim DSP'ye karizmatik liderlerinin sayğıdeğerr 
eşleri Rahşan hanımdan gerekli izni alamadıkları için 
olacak, henüz bir cevap gelmedi.

Zaten DSP bir başka alem.
1989 seçimleri sonrası o zamanki İlçe Başkanı Emin 

Edip Erdemin görevi bırakması nedeniyle, Rahşan 
Hanım tarafından İlçe Başkanlığı görevine atanan Ali 
Osman Aygün görevde ancak bir hafta kalabildi...

Sakın yanlış anlamayın. Rahşan Hanım görevden 
almadı. Kendiliğinden RP'ye transfer oldu. Atamayla 
olursa bu kadar olur.

Gelelim 1994.seçimleri öncesine. Belediye Başkan 
adaylığına getirdikleri Eczacı Serdar Hadimli, seçim 
bitince ağır ithamlarla partiden istifa etti. İstifa 
ederken açıkladıkları bir hayli ilginç. Hadimli'ye göre, 
tabelasında sol kelimesi ve ideolojisi olan DSP'nin 
MHP'den bir farkı yokmuş.

Serdar Hadimli'yi suçlamamak gerekir.
Sayın Bülent Ecevit, "Sol'da birleşme bizle olmaz" 

deyince kıyamet kopuyor, galiba gerçekleri Serdar 
Hadimli söylüyor. DSP sol parti değil...

Gelelim bu hâftanın olayına.
Gemlik'te solun ve SHP'nin 1950‘den bu yana ilk ve 

son Belediye Başkanı Nezih Dimilli ile 27 Mart'ta 
Belediye meclis aday adaylarından Cavit Mirasyedi 
SHP'den istifa ettiler.

Dimili istifa ederken yaptığı açıklamada Sol'un 
-Türkiye'de ki genel dağınıklığa dikkat çekti. Acemi 
politikaların, üretimsiz ve yeteneksiz kadroların eline 
kaldığını söyledi. Doğru yanları olabilir, ancak ben 
bundan çok Dimili'nin istifasını yazmak istiyorum.

Nezih Dimili sıradan bir politikacı değildir.. 
Kendisinin de her zaman söylediği gibi "İsmet Paşa" 
okulunda öğrenim görmüş bir siyasetçidir. Bu yüzden 
SHP'nin güncel yöneticileri yetersiz ve ya yeteneksiz 
olabilir. SHP kan kaybına uğramış olabilir. Bu 
görünüşten etkilenerek sıradan bir SHP'li istifa etse 
doğal karşılanabilir.

Ancaaak.
39 yıl sonra ilk kez Gemlik'te SHP'li olarak, SHP'nin 

rozetini taşıyarak Belediye Başkanlığına seçilmiş bir 
kişinin istifa etmesi önemlidir. Üstelik Sayın Nezih 
Dimili'nin, Gemlik yerel iktidarının kaybedilmesindeki 
günahlarının hesabını vermeden SHP'den istifa 
etmesi, kişisel bir hakkın kullanılması-olarak doğal 
karşılanamaz.

Yani, eğer SHP bugün gerçekten yetersiz ve 
yeteneksiz yöneticilerin elinde ise, SHP kurultaylarına 
Gemlik'ten delege olarak katılanların hiç mi günahı 
yoktur. Bilindiği gibi de Gemlik'i kurultaylarda bir tek 
Nezih Dimili temsil ediyordu. Bunların hesabını da 
yapması gerekiyordu.

Toplum çıkarlarının kişisel çıkarlardan önce tutul - 
masını İsmet Paşa'dan öğrenmek yetmiyor. 
Unutmamak ve de yaşama geçirilmesinde katkıda 
bulunmak sosyal demokratlığın namusudur. Ben bu 
ilkeyi hatırlayıp bir çok istifa mektubunun sahiplerince 
yırtıldığını gördüm.

İkbal günlerinde omuzlarda taşınmak kadar, zor 
günlerin kavgasında yer alabilmek erdem dir. onur
dur. Bugünün şartlarında SHP'ye hizmet etmek, aslın
da gelecek günlerin Sosyal Demokrat Birlikteliğine 
öncülük etmek, katkıda bulunmaktır.

Bana göre, bugünlerde istifa etmek kolaycılıktır. 
İstifalarla ve istifalara cevaplarla vakit kaybetmenin 
manası yok. Tekrar düşünmek, sonrada tekrar düşün - 
mek, ondan sonra bir daha düşünmek ğerekir. Sahi, 
unutuyordum. Cem Boyner'in siyaset treni'nde, seçim 
kaybetmiş Belediye Başkanlarına, meclis üyelerine ve 
listelere alınmamış adaylara, bir vagon ayrılmış. Geç 
kalmamak gerekir. O da kaçarsa...!

Teşekkürler CHP'Iİ büyüğüm. Teşekkürler...



2 Ağustos 1994 Sah Sayfa:,
w»MMM8a^wı«i»»ı»«M«w»ıw«ıaııaaiaa^^

CELAL BAYAR SAĞLIK MESLEK LİSESİ 
ÖĞRENCİLERİNİ K ORUMA VE Y AŞ A T MA D E R N EĞ İ TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
Madde : 1- Celal Bayar Sağlık Meslek Lisesi 
Öğrencilerini Koruma Ve yaşatma Derneği İsminde 
Nlsah/1994 yılında bir dernek kurulmuştur.
Derneğin merkezi Umurbey'dedlr. Şubesi yoktur. t 

Madde : 2- Derneğin amacı okul binasının her türlü 
bakım, onçjrım eksiklerinin giderilmesi İle aynı okulun 
fakir öğrencilerine her türlü maddi yardımda bulun- 
maktıdr.
Madde: 3- Dernek amacına ulaşmak için aşağıdaki 
faaliyetleri yapar.
a) Okul binasının değiştirilmesi, güzelleştirilmesi ve 

eklentileri için ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği 
yapar.
b) Dernek gelirleri okul binasının her türlü bakım, 

onarım, gerektiğinde aynı bina İle ilgili ek tesisleri 
yapımı ile aynıokul fakir öğrencilerine her türlü yardım 
için kullanılır.
c)Öğrencilerln kültürel gelişmesine yardımcı olmak 

amacı ile her türlü kurs, seminer, konferans vb. sosyal 
faaliyetler düzenlenmesinde gerekil maddi katkıyı 
sağlamak.
d) başarılı öğrencileri taltif etmek gerektiğinde yüksek 
öğrenim imkanları sağlamak..
e) Okul hudutları dahilinde olmak kdydıyla okul 

Müdürlüğünün tasvibi ve denetimi altında lokal 
açarak öğrencilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacak 
biçimde işletmek.
f) Fakir öğrencilere yapılacak her türlü yardım ve 

başarılı öğrencileri ödüllendirmede ilgili öğrencilerin 
tesbiti okul Müdürlüğünce yapılarak dernek başkan
lığına yazılı olarak bildirilmesi halinde gerçekleşir.
DERNEĞİN KURUCULARI :
Madde: 4- Meslekleri, sanatları, İkametleri ye uyrukları 
aşağıda yazılı kişiler derneğin kurucularıdır.

ÜYELİK ŞARTLARI

ADİ VE SOYADI MESLEĞİ DOĞUMU
Turan EDİZLER İŞÇİ 1955
Ğülsevil CAV AŞ Ev Hanımı 1952
Fatime DOĞRU II II 1957 .
Ata DEREN İŞÇİ - 1951
Osman ERDOĞUŞ T eknisyen 1953 1
Emin KANMAZ 1 Serbest 1952
Hüseyin Cahit GEZGİN Esnaf 1954

Madde : 5- 18 yaşını bitirmiş medeni haklarını kul 
lanma ehliyetine sahip 2908 sayılı dernekler 
kanununun 4.-16.-18.maddelerinde istenilen şartlara 
haiz- olrhak §artı ile derneğe üyelik'için baş vurabilir - 
ler.Üyelik isteği yazılı dilekçe ile olur.Dernek yönetim 
kurulu üyelik için yapılan başvuruları en geç 30 gün 
içerisinde kabul Ve reddi şeklinde karara bağlayıp 
sonucunu başvuru sahibine bildirmek zorundadır. 
Üyelik aidatı yıllık 60.000 (altmış bin)TI.sidir.Sağlık 
Meslek lisesi öğrencilerinin tüm velileri derneğin fahri 
üyesidirler. Fahri üyeler istedikleri tekdirde aidat vere
bilirler.
ÜYELİK HAKLARI:
Madde : 6- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.Her 
üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.Üye oyunu 
bizzat kullanabilir. Bir üye başka bir üye yerine oy kul- 

MADDE : 7- Her üye yazılı olarak başvurmak şartıyla 
dernek üyeliğinden İstifa edebilir. Dernek tüzüğüne 
riayet etmeyenler; derneğin menfaatine muallf olanlar 
üye şartlarına haiz olmadıklarıtesplt edllenlerüyellk 
aidatına yapılan yazılı hatırlatmaya rağmen ödemeyen
ler yönetim kurulu kararıyla dernekten çıkarılırlar. 
Dernekten çıkanlar veya çıkarılanlar dernek malları ve 
demirbaşları üzerinde hiçbir hdk İddia edemezler.
DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE : 8- Derneğin organları şunlardır.

a)Genel Kurul 
b)Yönetim Kurulu . 
c)Denetleme Kurulu

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ;
MADDE : 9- Genel kurul derneğe kayıtlı asil üyelerden 
teşekkül eder.
Dernek genel kurulunun görev ve yetkileri şunlardır, 

a) Yetkili kurulların seçimi.
,b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 
c) Denetleme ve yönetim kurulunun rapor

larının görüşülmesi, hesapların İncelenmesi, yönetim 
kurulunun ibrazı.

. < d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin 
görüşülüp aynen veya değiştirilerek onayı.

e) Derneğin feshi.
MADDE :10-Genel.kurul olağan toplantısı 2 yılda bir ekim 
ayı içerisinde yönetim kurulunun tespit ve ilan edeceği 
tarihte olağan olarak toplanır". Ancak yönetim ve dene
tim kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya derneğe 
kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağan 
üstü töplanabilir.Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre 
genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini 
düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün

TÂBİ YETİ ______ İKAMETİ ,
T.C Orhangazi Cad. No. 17/8 .
T.C. Ertuğrulgazi Mh. Emek C.No. 25/10
T.C. Hamidiye Mh. Fatih Sok. No. 7
T.C. Parsbey Mah. Kayalar Sk. No. 14' 
T.C. , Hisar Mh. TUGSAŞ Lojmanları 
T.C; Kurtuluş M. Mithatpaşa Cd. No. 6 
T.C. M.Kemalpaşa M. Rüzgarlı Sk.

GEMLİK 
BURSA 
GEMLİK 
UMURBEY 
GEMLİK 
GÜRSU 
İZNİK

önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir 
gazeteden ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu 
toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı 
yapılamamışsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı 
belirtilir.
Her toplantı ile ikinçi toplantı arasında, bırakılacak 
zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı 
gün,saat, ve yer ile toplantı günleri toplantı gününden 
en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine 
yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak liste de 
eklenir. Toplantı çoğunluğün sağlanamaması dışında 
başka bir sebeple geri, bira kıtırsa bu durum geri bırak
ma sebeplerede belirtilerek toplantı ilanının yapıldığı 
gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. 
İkinci toplantı'geri bırakılma tarihinden İtibaren en geç 
iki ay içerisinde yapılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla .geri bırakıla
maz. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması t 
toplantının ertelenmesini gerektirmez.

MADDE : 11-Genel kurul dernek tüzüğüne göre kurula katı) 
ma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla 
toplanır.llk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa ikinci •] 
toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bü ikinçi toplantıya] 
katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulunul 
üye tam sayısının toplamının İki katından az olamaz.
KONGRE DİVANI: /
MADDE : 12- Genel kurula katılacak üyeler yönetim t 
tunca düzenlenen listedeki adları hizasınada imza e 
toplantı yerine girerler.Kongre dernek başkanı tarat ıan| 
açılır. Ve toplantı yeter sayısı içinyoklama yapılır.Yet- . 
sayısının bulunduğunun anlaşılması üzerine üyeler a1 
dan bir başkan ve İki katip seçilerek "Kongre Divanı * kıl 1 
edilir.
DERNEK ORGANLARINA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLE
MADDE : 13- Genel kurulca seçimi izleyen 7 (yedi) 
içinde Yönetim kurulu başkanı Yönetim ve denetle 
kurulları İle derneğin diğer organlarına seçilen asil v 
üyelerin ad ve soyadları baba adları,doğum yeri v< 
leri,meslekleri ikametgah adresleri bir yazı ile vallliğ • 
blldirrilmesi zorunludur.
YÖNETİM KURULU :
MADDE : 14- Yönetim kurulu genel kurul tarafından gizli 1 
oyla seçilen yedi asil ve beş yedek üyeden oluşur.Yon-?; 
kurulu asil üyeleri seçimden hemen sonra kendi arala" : 
bir başkan yardımcısı bir sekreter ve bir sayman seç? 
görev bölümü yapar.Yönetifn kurulu ilk toplantısında 
olağan toplantı gün ve saatlerini tespit eder. Geçe 
ereti olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına üst üs- 
mayanların yönetim kurulu üyelikleri düşer,yerine il 

' üye çağrılır.
MADDE : 15- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları ye 
getirir.

a) Derneği temsil etmek
b) Derneğin gelen giden hesaplarına ait ■ i- 

yapmak.Gelecekdöneme ait bütçeyi hazırlayarat ? 
kurula sunmak.

c) Dernek tüzüğünün ve mevzuatının ke t 
verdiği sair İşleri yapmak.
DENETLEME KURULU VE GÖREVLERİ :
MADDE : 16- Denetleme kurulu genel kurula seçik 1 
ve üç yedek üyeden oluşur.Bu kurul dernek defte - 
kayıtlarını altı aya gçmeyen aralıklarlainceler.Der -ti, 
sonuçlarını bir ropor halinde yönetim kuruluna ve j 
(andığında genel kurula sunar.
MADDE : 17- Dernek mali yılı ocak ayının başlang , 
aralık ayının son günüdür.Derneğin 250.000 Tl'sinc n 
bir milli bankada bulundurulur.Başkan ve muhasi. > 
edecekleri çek mukabilinde bankadan çekilir. Ç< ■ 
paranın sarf yerleri daha önce dernek yönetim i . 
karar defterinde gösterilir.
MADDE : 18- Dernek aşağıdaki defterleri tuîmay 
dur. . |

a) Üye kayıt defteri, 
b) Yönetim kurulu karar defteri.
c) Geleh-giden evrak tefteri.
d) Gelir-gider defteri ’ 
e) demirbaş defteri.
f) Bütçe birim hesap ve bilanço def t
g) Alındı belgesi kayıt defteri -

Madde: 19- Dernek Gelirleri:
a) üye aidatı yıllık 60.000(altmışbln) TL 

olamaz.
b) bağışlar.ve yardımlar
c) Konser, müsamere.gezi, eğlence,yerr 

organizasyonlardan elde edilen gelirler.
d) Kitap, ders araç ve gereçlerinin satışın : 

elde edilen gelirler.
e) Diğer gelirler

MADDE: 20- Dernek Gelirleri(alındı belgesi ile) toı ı / 
Glderler(harcama belgesi) ile yapılır.Bu belgelerin sc ıi 
ma süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin tahsilinde kulla: ■. 
Alındı Belgeleri Maliye'den alınamadığı takdirde usuı • 
uygun bastırılarak mahallin en büyük mülki amirine or . 
latılır.Malyeden özel alındı belgeleri sağlandıktan so 1 
sonra özel alındı belgesi kullanılamaz.

Dernek yönetim kurulunun kararıyla bağış ve ak I 
toplayacak kişi veya kişiler o yerin en büyük mülki amiri 1 
tescil ettirerek "yetki belgesi" alınır.
MADDE : 21- Okulun mülki hudutları dışında dernek lokı 
açma ve benzeri faaliyette bulunamaz.
MADDE : 22- Tüzük değişikliği yetkisi genel kurula aittir.Tüzük 
değişiikliği için genel kurul üyelerinin 3/2 sinin toplantıda 
aynı yönde oy kullanması şarttır.
DERNEĞİN FESHİ .
MADDE: 23- Derneğin feshi genel kurul üyelerinin 3/2 sinin 
kararı İle mümkündür.Feshe karar verilmesi halinde keyfiyeti 
beş gün İçersinde Valiliğe bir dilekçe İle bildirlIir.Feslh 
halinde dernek paraları ve demirbaşları Sağlık Bakanlığına 
devrolunur.
MADDE 24- Dernek üyeleri İle yönetim kurulunda görevllj 
üye memurların-2908 sayılı kanunun 4.] 6.18. maddelerine 
göre derneklere üye olmalarına ilişkin her bakanlığın' 
yayınlamış olduğu tebliğine göre sağlık tesisle ile kamunun! 
yararlanması hizmetlerinin yürütülmesine ait dernekleri 
üye olabilecekleri hususunda yayınlanan t- bllğe göre! 
memurların üye olmasında sakınca görülm- miştlr.24(yllj 
midört)* maddeden İbaret İş bu tüzük 2908 sayılı cferneklei 
kanununa uygun olarak aşağıda kimliği yazılı ve İmzası 
bulunan kurucular tarafıdan hazırlanmış olup aynı zaman
da kurucular ile genel kurul yapılıncaya kadar derneğini 
yönetim kurulu üyesidirler.

—. I ............... i
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Gemlikspor sezonu cuma günü açtı

Hedef Şampiyonluk
■MIUMMB ■ R ■ • '

SHP İlp® Örgütü'nde Dimili ve Mirasyedi’ye sert yom#

"Bundan sonra rotanızı iyi çizin"

Bursa 1 nci amatör kümede üç yıldır 
şampiyonluğu son maçta kaptıran 
Gemlikspor, 1994-1995 sezonunu 
şampiyonluk parolasıyla açtı.

Gemlik Atatürk Spor Saha'sında 
Cuma akşamı saat 18.30'da düzenle
nen açılış törenine Kaymakam Vekili 
Emniyet Müdürü Uzeyir Ergüven, • 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı, İlçe 
Gençlik ve Spor Müdür Burhan Arıkan, 
ANAP İlçe Başkanı Faruk Güzel, MHP 
İlçe Başkanı Zeki Saral, siyasi parti terrt- 
silcileri, daire amirleri ve sporcular 
katıldı.

Açılışta konuşan Kulüp Başkanı 
Mahir Gencer, bu yıl kesin şampiyonluk 
parolasıyla yola çıktıklarını belirterek, 
"Üç sezondur şampiyonluğu son maçta 
kaçırdık. Bu yıl bu hatayı yapmamak 
istiyoruz. Bu amaçla amatör kümenin 
en iyi futbolcularını transfer ettik. Bu yıl 
özlenen Gemlikspor seyredilecektir." 
dedi.

Mahir Gencer, yardımları dokunan 
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'ya ve

Gemlikspor'un altyapısı hâzır
1994-1995 futbol sezonunun şampi 

yonluk parolasıyla açan Gemlikspor, 
ilerki senelerde transfere yatırım yap
mamak amacıyla oluşturduğu 
altyapısını, 3 aylık çalışma sonrasında 
şekillendirdi.

10-16 yaş arası Gemlik'ten' 150 
sporcuyla hazırlıklara başlayan 
Gemlikşpor, yapılan sıkı çalışmalar net - 
icesinde bu kadroyu 50'ye indirdi. 
Gemlikspor alt yapı sorumlusu Haydar 
Yiğit, 3 aydır altyapıyı oluşturmak için 
yoğun tempoda çalıştıklarını ifade 
edrek, "İlk başta 150 olan kadrodan 
yetenekli gördüğümüz 50 sporcu genci 

yardımsever kuruluşlara teşekkür etti.
Belediye Başkanı Nurettin Avcı'da 

yaptığı konuşmada, bazı başarısızlıklar 
nedeniyle üç yıldır beklediklerini elde 
edememenin üzüntüsünü yaşaya 
Gemlikspor'a "Sîzlere sahip çıkma 
konusunda kararlıyız. Her zaman sîz
lerin yanındayız" diye konuştu.

.Yeni transferler kaleci Vahap, orta 
■saha oyuncusu Şenol(Gürsuspor), 
defans Ufuk, .orta saha İlker, forvet 
Özer(Emniyetspor), orta saha 
Sinan(Merinofc), forvet Recep(Kestel 
Çilekspor) ve askerden gelen orta saha 

I Mehmet ile eski oyuncuların taraftar- 
I lara tanıtılmasından sonra, kurban kesil

di ve futbolculara başarılar dilendi. Bu 
arada bir açıklama yapan Genel 
Kaptan Turgut Akcan, transferi bir orta 
saha ve bir forvet oyuncusu daha 
alarak kapatacaklarını söyledi.

Açılış sonrasında 10-16 yaŞ grubu 
futbol takımları bir maç yaptılar. Bu 
arada Gemlikspor'a ve genç takımları 
da sezonun ilk antremanını yaptılar.

ayırdık. En geç iki yıl sonra meyveleri 
vermeye başlayacağız. Gemilik adeta 
futbolcu cenneti. Tek eksiklik tesis ve 
yetenek analizi. Biz bunları yapmaya 
çalışıyoruz. Şuna inanıyorum ki, gele
ceğin, Sergenl'leri, Oğuz'ları, Hakan'ları, 
Hamileri, Feti'leri Gemlik'te çıkacaktır. 
Gemlikspor'un geleceği sağlam" dedi.

Gemlikspor Başkanı Mahir 
Gencer'de "Böyle giderse en fazla 2 yıl 
daha transfer yapabiliriz. Daha sonhra 
kesn tıkanırız. Bu yüzden alt yapıyı 
sağlam tutmak istiyoruz. Futbolcu fab
rikası olarak Türk futboluna hizmet ver
mek istiyoruz" diye konuştu.

Geçtiğimiz hafta partisinden istifa 
eden Belediye eski Başkanı Nezih Dimili 
ve 27 Mart'ta Belediye Meclis Üyesi 
aday adayı olan Cavit Mirasyedi'ye, 
istifa ederken yaptıkları açıklamalara 
SHP yönetim kurulundan sert cevap 
geldi.

SHP İlçe binasında yapılan basın 
toplantısında konuşan SHP İlçe Başkanı 
Mehmet, Parlak, Nezih Dimili ve Cavit 
Mirasyedi'nin ilçe yönetim kurulunu 
duyarsızlıkla ve üretimsizlikle suçladığına 
dikkat çekerek, "Dimili ve Mirasyedi, 
solun bittiğini söylemişlerdir. Sayın Dimili 
ve Mirasyedi önce geçmişe baksınlar. 
27 Martta siz değil miydiniz meydanlar
da SHP ve sosyal demokrasi adına 
nutuklar atan. 4 ayda ne oldu da sosyal 
demokrat hareket bitti. Eski CHP İlçe 
Başkanlığı yapmış biri olarak Sayın 
Dimili, sosyal demokrat hareketin ve 
solun kaynağının nereden geldiğini ve 
nereye gideceğini çok iyi bilmeleri 
gerekir.

Türk solu bilmez ama Sayın Dimili ve 
Mirasyedi gibiler tükenirler. Geçmişe 
ihanet edenleri tarihte affetmez" dedi.

Belediye Başkanlığı yapan Nezih 
Dimili'nin 5 yıl boyunca kendisini o 
mevkiye getirenlere hiç bir siyasal katkı
da bülnmadığını belirten İlçe Başkanı 
Mehmet Parlak, 37 milyon maaş alırken 
elini vicdanına koyarak partisine hiç bir 
yardımda bulunmadığını öne sürdü.
Parlak: kadrolaşmayı sağlayamadığını, 
kendisine güvenen insanlara sırt 
çevirdiğini one sürerek, Gemlik'te ikti-

KAYIP
Bursa Merkez Nüfüs 
Müdürlüğünden 
aldığım nüfüs cüz
danımı kaybettim 
hükümsüzdür.

Canan SERT KAYA 

idarı kaybetmenin en büyük sorumlusu-1 
nun Nezih Dimili olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Nezih Dimili'nin! 
1989 yılında SHP'ye üye olduğunu Cavit 
Mirasyedi'nin de 1993 yılnda SHP'ye- 
geçtiğini hatırlatan Parlak, "Kendileri 
seçimden seçime partiye gelerek ne 
kadar duyarlı olduklarını ispat - 
lamışlardır. Sayın Mirasyedi, Belediye 
meclisinde ön sıralara gelseydi, 
desteklediği arkadaşımız ilçe başkanı 
olsaydı,herhalde partisine karşı daha 
duyarlı olurdu. Benim adayım kazanırsa 
demokrasi vardır mantığı kendilerinin 
ne kadar duyarlı olduklarını .gösteriyor. 
Demokrasiye inanıyorsanız gücünüz 

00

I

varsa gelin parti içinde mücadele ede
lim. Solun bittiğini söylemek sîzlere' 
yakışmıyor." diye konuştu

Nezih Dimili'nin 4 ayda fikir1- mm 
değişmesine anlam veremediğin avı 
nah Mehmet Parlak, “Seçimler kazanıl 
saydı acaba aynı şeyleri söyler miydi? 1 
dedi.

SHP İlçe Başkanı Mehmet Parlak, 
"SHP 4 ayda ilkelerinden taviz vermez.j 
Koalisyon ortağı olarak ülke menfaat
leri için tabanımıza ters gelsede bazı 
acı reçetelerin altına imza attık. Ama 
bunu ülkemizin geleceği için yaptık; 
Sİzler gibi istifa edip kolay yolu 
seçmedik. Mevki makam varsa SHP 
liyim yoksa partili değiliz diyen mantık 
sizin gibilerin düştükleri kısır döngü ve 
çaresizliğin son çırpınışlarıdır. Ne tarafa 
gedeceğimiz belli olmaz diyorsunuz. 
Bizden size tavsiye rotanızı iyi çizin,; 
geminiz karaya oturmasın" dedi.

. <J)ü0ün, şan. günnet 
davetiyeferiniz için zengin 

çeşit ferim izi <
ve Jiyatfarımızı görmeden kararl 

vermediniz.
M* MUTLAKA ARAYDIK

*
i

Gazhane Cd. Beceren Apt altı GEMLİK ? 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97 ’ <

Kumla da Satılık Garaj
Küçük Kumla Orman Kampı önünde 
Arı İnşaat Altında bulunan 2 adet kapalı 
garaj yeri acele satılıktır.

Müracaat: Atatürk Kordonu Öğretmenler 
Lokali yanı GEDO Cafe GEMLİK

başladı.
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Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIMnu söyledi 

Nezih Dirn^ 
olduğunu 

1 yılndo M 
jrtok, 'Kerni
fiye gelerek 
Tarım ıspıj, 
syedi, Bele*, 
ıra gelserç 
uz ilçeboş^ 
ine karşı Ojl' 
layım 
ığı kendilefij 
anm gcs'e^ 
sanız gücün, 
•nucadeieej. 
ylemek

ÇDüfjün, q\işan, ^ünnet davetiyeleriniz için 
zenflin çeşitlerimizi 

fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz. 
BİZİ MUTLAKA ARAYINIZ.

Mrşunlu,Küçük Kumla ue Rrmutlu Belediyeleri yazlık nüfusa hizmete yetişemiyor

Sahil Belediy eleri
c’ier<;îl|

çozum arıyor
ehmef FomI 
ı taviz vern^l 
iHkemerfcjl 

: gebede ti 

ua attık.
ği için M 

kolay yok 
om varsa H 
i diyen mıj 
kısır döngüse 
ndr. Neta*

^JYaz aylarında nüfuslarının toplamı 200 
Bini aşan Küçük Kumla, Kurşunlu ve Armuljlu 

[Belediyeleri, .kış nüfuslarına gör e İller
Bankasından ödenek alınca beldelere yeterli 
Emet verilemiyor. 27 Mart Yerel Seçimlerinde 

butyıl ilk kez belediyeye kavuşan Kurşunlu1 da 
beldeye hizmet verecek tek bir araç bile yok.

N HALİ AÇIK 

TOPARK OLUYOR

ız diyorsı» 
ımzıiyiçü

ınnet

en M

ra

Hamleliye Mahallesinde 
■ulunan eski Zeytin Hali 

ndeki işyerlerini boşal - 
tarak yeni Hal'e taşıyan 

zeytincilerin boşalttığı 
yerler belediye tarafırr- 

dan yıkılarak bu alanın 
K ğeçici açık otopark 

yapılacağı 
öğıenildi..

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, eski zeytin 
Halinin imar planındaki 
yerinin Kapalı Katlı 
Otopark olduğunu, plan 
ve projelerinin de hazır 
bulunduğunu, ancak 
Belediyenin maddi 
durumu düzelince işe 
başlanacağını söyledi.

HAFTAYA BAKIŞ
• KADRİ GÜLER

Sahil Belediyeleri
E Gemlik kıyılarının iç turizme açılması 1965'li yıllardan sonra 
başladı.

i Küçük Kumla'nın güzelliğini ilk kez Eskişehirliler keşfetti.
I Eskişehir Kızılay Derneğinin çadır turizmi ile başlayan tatilci - 
lik, bugün çok değişik boyutlar aldı.
I BursalIlar, Kurşunlu sahillerini çadırlarla doldurdular yıllar - 
ca.Küçük Kumla, Karacaali köylerinde bu akımın devamı 
sürdürüldü.

%

Narlı, Kapaklı, Fıstıklı köyleri önceleri dışarıdan gelen bu 
insanlara kapılarını kapadılar. Köy girişlerine" Mayo ile dolaşmak 
yasaktır" yazıları yazıldı. Ancak, verimsiz zeytinliklerin konut sek
törüne açılmasıyla, baştan karşı çıkılan gelişmenin önünü ala - 
maçtılar.

inşaat sektörü için sahillerde doğan talep karşısında, Gemlik 
Körfezini çevreleyen yerleşim birimlerinin tümü bir anda mantar 
biter gibi plansız bir yapılaşmayla karşı karşıya kaldı.

Kurşunlu sahillerini gezerseniz denize sıfır inşaatları 
görürsünüz. Hem de yolun altında.

Kumla da da aynı tabloyla karşılaşırsınız.Köy statüsündeki bu 
yerleşimlerin yeteneksiz muhtarların insiyatifiyle nasıl yağma
landığını o günlerde çok yazdık ve çizdik.

Yağmalanmaya hiçbir devlet kuruluşu mani olamadi.il İmar 
Müdürlüklerinden alınan imar izinleriyle 150 -180 dairelik konutlar 
konduruldu sahillerin göbeğine.

Bunlar yapılırken altyapı sorunları hiç düşünülmedi.Toplumda 
tatil bilinci ve ekonomik güç arttıkça Işaat sektörüne yeni yeni 
alanlar açıldı.Köyler yavaş yavaş belediyelere dönüştü. Plan girdi 
ama olan olmuştu.Plansız yerleşim sahillerimizi bugünkü yoğun
luğa ulaştırmıştı.

ı Küçük Kumla da sahilden içe doğru uzanan sokak ve cad
delere bakın. Büyük çoğunluğunun karşısını bir yapı kesiyor.Ve 
ya denize paralel uzanması gereken sokaklar birden ( L) şeklini 
alıyor.Ana yollar İse (S) çiziyor.

t Bu saydıklarım çirkin bir yapılaşma ile karşı karşıyayız sahil - 
terimizde. Devamı sayfa 4 te

•r Küçük Kumla'da yaz nüfusunun 100 
bini geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı 
Eşref Güre, Devlet yardımlarını kış nüfusuna 
göre aldıklarını,> bu bütçe ile de yapıla
bilenin yapılmağa çalışıldığını söyledi. Güre, 
bir yandan kanalizasyon, öte yandan su ve 
yol çalışmalarının kıt olanaklara karşın

Arrfluw Belediye Başkanı Osman 
Elbâş ise Beldede yaz. nüfusuna görb hizmet 
istendiğini ancak ■•küçük bütçelerle bu 
hizmeti, ver menin olanaksız olduğunu • 
belirtecek, turistik beldelerin belediyeleri için 
yeni çeOffler'getîrilhrıesFgerektiğini vurgu- 
ladı.

Kumla'da satın aldığı daire hacizli çıktı

Gurbetçiye kazık
□ Küçük Kumla Ordim 

İnşaat'tan geçen yıl 28 
bin 500 marka daire 
satın alan Sevgi Sezer 
ve eşi,partiyi ödedikten 
sonra satın aldıkları evin 
iç dekorasyonunu da 
yaptırdı.Bu yaz çocuk
larıyla dairede oturan, 
Sezer Ailesi, satın gıdık
ları dairenin İcra 
Müdürlüğünde 
satıldığını öğrendiler.
Konuyu araştıran Sevgi 
Sezer, kendilerine gös
terilen daire yerine 

„ tapuda başka dairenin 
verildiğini, öğrenince ne 
yapacağını 
şaşırdı.İçinde oturduğu

, dairenin satışta İbrahim 
Ersaz tarafından 
alındığını, kendi -' 
lerinden 350 milyon lira 
istendiğini söyledi. 
Gurbetçi aile- mahke- 
meye dava açtı.

Haberi sayfa 3'te

Kaymakam 
İşin ’ 
görevine 
döndü
Yıllık iznini kullanmak 

İçin geçtiğimiz ay izne 
ayrılan Kaymakam 
Orhan Işın, hafta 
sonunda görevine 
döndü. Işın, tatilini 
|»nlYdeg»çIrdf.

ANAPTı 
gençler 
dert dinliyor
ANAP Gemlik Gençlik 

Komisyonu'üyeleri ve 
Belediye Meclis üyeşi 
M eh met D inç, 
Osmdhiye Mahallesinin 
arka sokaklarını 
dolaşarak dert dinliyor
lar.

Geçtiğimiz hafta dert 
dinleme gezilerini 
başlatan ANAP'lılardan 
çöp kontenyeri, parke 
yol veş çocuk parkı 
istendi. Mehmet Dinç, 
gezdikleri mahallelerin 
ÇÖp konteryer soru
nunu çözdüklerini, yol 
sorunun ve park soru
nunun.programa 
alındığipı'so^edl. ’

Sivas’ta 
öldürülen 
Dev-Sol'cu 
toprağa 
verildi

"Mirasyedi"
Yılmaz Ak kılıç 

yazdı

2. Sayfada

Geçtiğimiz hafta 
merkez Caimiinin 
bahçesine bırakılan 
bir paket vatan - 
daşlara korkulu 
dakikalar yaşattı.

Halkı cami çevresin
den uzaklaştıran 
güvenlik görevlileri 
geç saatlerde paketi 
fünye ile patlattılar. 
Çevrede büyük seş

Paketi bomba sanan yapan patlama 
bir vatandaşın duru
mu güvenlik güçle
rine bildirmesi üze-

vdtandaşların 
korkarak sokağa fırla
masına neden oldu.

rihreB ursa dan uzman- Paketin patlamadan 
lar gelerek - paketi sonra boş olduğu 
incelemeye aldılar. görüldü.

HASTANE YOLU YAPILIYOR
Devlet Hastanesinin 

bozuk olan yolu 
belediye tarafrndan 

yaptırılmağa baş
landı. Belediye 

Başkanı Nurettin 
Avcı,yola parke taşı 

döşemeden önce 
alt yapı çalışmalar - 

na başlandığını 
söyledi.

Hastanenin önce yalo- 
va asfatına doğru olan 
yönünün yapılacağını 
belirten Avcı, 
köprünün de onarıla
cağını bildirdi.
Polikliniklerin açılışın
dan önce yolun 
tamamlanacağını 
belirten belediye 
başkanı",bozuk yol 
kalmayacak "dedi.

Özhan Shopping açılıyor
'Gemlikte -süpermar
ket döneminin ilk
lerinden olan Özhan. 
Shopping 12 ağustos 
günü düzenlenecek 
törenle hizmete 
açılacak. Belediyenin 
altında bulunan 
kapalı otoparkı aylığı 
30 milyon liraya

kiralayan Özhan 
Shopping ilçenin en 
büyük gıda, marketi 
olacak. Düzenleme 
çalışmalarını 
geçtiğimiz hafta 
tamamlayan firma- 
mal yerleştirme' 
çalışmalarım' 
sürdürüyor.

Halkın Parası

Halkın parasını KIT'ler yiyormuş...
KİT’leri de, KENELER...

olamadi.il


mmmmmmi ■MMI

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

MİRASYEDİ
Gecen Cuma sabahı “Radyo S"te 

. Banu Demirağ'ın Saruhan Ayber'le 
yaptığı söyleşiyi izledim. Saruhan bilgi ve 
deneyim birikimiyle her zaman yarar- 
lanalacak bir "feylesof" gibidir. Bu kez 
de öyle oldu? basın ve siyaset üstüne 

' pek çoğunu daha önceden dinlediğim 
görüşlerini aktardı. Umarım İzleyenler 
gerekli dersi çıkarmışlardır.

Saruhan'ın söyleşi arasında yaptığı bir 
saptama, -doğrusu ya- beni bir hayli 
düşündürdü. Şöyle diyordu değerli dost

“Politika, Türkiye'de devletin imkan
larını üleşme sanatı oldu..."

Uzunca bir süreden beri ben de öyle 
düşünüyorum. Gerçekten de politika, 
Türkiye'de devletin güdümündeki çıkar 
musluklarının vanasına hükmetme 
afnacıyla yapılır oldu galiba. İktidara 
gelenler, kendi parti proğramiarında 
veya seçim bildirgelerinde yazılı olan 
yükümlülüklerini- bir yana bırakıp, 
devletin olanaklarını “üleşme" telaşına 
düşüyorlar, 'üstelik bu konuda yeterince 
dikkatli 'davranmıyorlar, yaptıklarını yüz^ 
lerine gözlerine bulaştırıyorlar.

Gerçi Saruhan malumu ilan etmiş 
oluyor ama, "bügün halka -eğil veya 
doğru- mejas veren tek parti Refah'tır" 
biçimindeki görüşüne de katılıyorum. 
"Çiller Mesut'la, Demirel Çiler'le , Kara 
yalçın Baykal'la, Ecevit Karayalçın'la 
uğraşır dururken, halk kesimleri sorun
larının çözümüne yönelik politikalar 
bekliyor" tanısına ortak olmamak elde 
değil.

. Her, değerli döstumun bu karkaşa 
arasında seçtiği yol. gerçekçi'mi ? O âyrı 
konu, bunu- kendisiyle başbaşa 
kaldığımızda esasen tartışıyoruz, 
tartışacağız da. Ama tanı doğru, 
Türkiye'de siyaset, “devletin imkanlarını 
üleşme" savaşımı haline getirilmiş 
durumda. z

Ve önce geniş halk yığınları çıkış yolu 
aramaya koyuldular, şimdi de -baktılar 
ki kabak başlarına patlayacak- 
aydınlar paçaları sıvamakta...

Türkiye'de.başka şey daha 
yaşanıyor: Kendi yanlışları yüzünden 
başarısızlığa uğruyan siyasetçiler,: şu 
sıralarda, en kolay yol olarak bağlı 
bulundukları görüşün yetersizliğini öne 
sürerek .yeni ufuklara doğru yelken 
açmayı y< ğliyorlar.

Örneğin daha düne değin SHP'lii 
Nezih Dimili...

Nezlh'i, 1976'daki CHP Gemlik İlçe

Kongresi'nde, gece aflşlemeye çıktığı 
sırada polis tarafından karakolda dayak 
yediğinden yakınan gençlik kolu 
başkanını, "Geceyarısı sokaklarda 
başıboş köpekler dolaşır" diye 
azarladığı günden bu yana 
tanıyorum.Hiçbir zaman inançlı bir solcu 
olmadı -hani kimi dostlar yanılmasın, 
O nun sürekli "Ben İnönü ekolündenim" 
deyişinin asıl nedeni de budur- Ama 
dürüst ve çalışkan insandır Nezih. 
Gemlik'e hizmet verdiğinden de kuşkum 
yoki

Ne var ki, bu son çıkışıyla tam bir 
"mirasyedi" olduğunu da kanıtlamıştır. 
Hani birlikte partisinden istifa ettiğii arka
daşının soyadının "Mirasyedi" olması 
adeta bir tür "kader-i ilahi"...

Ne diyor istifa gerekçesini açıklarken 
Sevgili Nezih: "Ben" diyor, kendimi sola 
bağlamıyorum,"

E be kardeşim, senin solculuğunun 
'ne denli sınırlı olduğu, 1976'daki CHP 
İlçe kongresinde söylediklerinden bes
belliydi zaten. Buna diyeceğimiz yok. 
Ama sen bir başka kişinin de. Sayın 
Danış Ekim'in de "rahle-i tedrisinden
geçmiş bir politikacısın. O da senin gibi 
"pek solcu sayılmaz". Ama hele bir sor 
bakalım, yirmi kusur yılını verdikten sonra 
ansızın hidayete ermiş Nasrani misali, 
"Ben aydım" diye başka serüvenlere 
yelken açar mı ? İçi elverir mİ?

CemaJ Kırgız'ı da okudum, Rahşan 
Hanim'ın atadığı DSP ilçe Başkanı da 
soluğu Refah'ta almış. Şaşırmadım, 
olağan karşıladım. Çünkü Hanımefendi 
İlçe başkanı atarken, karpuz sergisinden 
kavun seçen akşamcı kadar-bile dikkatli’
değil, yani kıçını bile koklamı- yor.’ . .

Ama Nezih, Rahşan Hanim'ın kar- 
totekinden çıkma ilçe başkanı, değildir. 
Bir geçmişi, korumakla yükümlü olduğu 
bin partili kimliği vardır. Anlarım, sosyal 
demokrasinin btı. olağan üstü 
dağınıklığına bir tepki olarak "Ben 
gidiyorum arkadaş, birleşlnceye değin 
aranızda yokum" diyebilirdi. Böylelikle, 
"Çağrı "ya kendisiyle dalga geçme 
fırsatını da vermemiş olurdu. Ama o, 
<ader arkadaşının soyadıylâ tam. bir 
j-yum içinde "mirasyedi'' gibi davran
mayı yeğledik Yirmi kusur yıllık siyasal

lini bir çırpıda har vurup harman

Evet, soyadı "Mirasyedi" olana 
llyeceğım yok. Ne birikimi vardı kL yiyip 
dtjrsin! Ama'Dimili'nih gerçekten tam bir 
dyırsız "mirasyedi" tavrı içinde kendine 
azık ettiğine inanıyorum...

Hacizli
Küçük Kumla Karağaç cad

desinde Odim Yapı Demirtaş 
Sitesi'ni yapan Müteahit 
Osman. Demirtaş, 'hacizli 
dairesini Almanya'da 
çalışmakta olan Sevgi Sezer'e 
sattı, Almanya'nın Hamburg 
kentinde yaklaşık 20 yıldır eşi 
Mehmet Sezer İle birlikte 
çalışan Bursa'lı Sevgi Sezer, 
geçtiğimiz yaz Kumla’ya ge
lerek, Odim Yapı Demirtaş Sitesi 
A blok üçüncü katta bir daire 
beğendi. Almanya’dan kesin 
dönüş yapma kararı alan Sezer 
ailesi, müteahit Osman 
Demirtaş'la anlaşarak ön 
caddeye bakan üçüncü katta-

Daireyi
ki ev için 28 bin 500 Alman 
Markına anlaştı. Almanya'ya 
döner dönmez . Osman 
D-emirtaş adında Bursa 
İşbanfcası Yeniyol şubesine pa
raları yatıran Sevgi Sezer, bu 
yaz izinli olarak Kumla’ya gel
erek-dairesinin İç dekoras
yonunu yaptırdı. Bu iş için 25 
bin mark harcayan Sezer, 
Hacer(10),Kübra(8), ve 
Ömer(6) adlarındaki çocukları 
ve annesiyle evde oturmaya 
başladı. Ancak, bir süre sonra 
komşuları Sevgi Sezer'e otur
duğu dairenin haelz-lendiğini 
ve İcra 'Müdürlügü'ne gidip 
soruşturması gerektiğini söyledi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1023
Fiyatı :5.000 TL.

| Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

Yönetim Merkezi: Gazhane Gad. NÖ.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

Sattılar
Bunun, üzerine' İcra- Dairesi 
Müdürlüğü'ne. başvuran Sezer, 
durumdn doğruluğunu öğre
nince şok geçirdi. Durumu 
müteahit Osman Demirtaş'a 
ahlatan Sevgi Sezer “Sizin dai
reniz 24 nolu daire değil. 23 
nolu daire tapuda da 23 nolu 
daireyi satın aldığınız gözükü
yor. Üstelik bu daireyi size ben 
değil, Sait Hastürk- satmış" 
cevabını aldı. Sezer, 
"Apartmanda daire numar
aları yok. Tapuda bizi 
kandırdılar; Geçen yıl evi 
gezip beğendik parasını 
verdik anahtarını aldık.İçini 
kendi zevkimize göre dayayıp 
döşedim. İç mimarisini 
yaptırdım. 55 bin mark har
cadım şimdi bana çıkın diyor
lar. Üstelik tapuyu dd bir 
başkanı Sait Hastürk adına 
göstermişler. Dairemiz İcra'ya 
veriliyor. 82 milyong İbrahim 
Ersöz isimli sahış tarafından 
alınlyor. Bizim haberimiz bile 
yok. Türk adaleti bu işe sahip 
çıksın. Kesin dönüş kararı 
almıştık. Şimdi kandırıldık. 
Hacizden evi alan İbrahim 
Ersöz'de 350 milyon verin?- 
evde kalın diyor.
yapacağımızı şaşırdık.” dedi.

Dev-Sol'cu 
teröristin 
acı sonu
Sivas'ın Divriği ve Zara 

ilçelerinde güvenlik güç
leri tarafından gerçek
leştirilen operasyonlarda 
silahlarıyla beraber ölü 
ele geçirilen Öev-Sol'a 

• mensup 8 teröristten
Gemlikli Osman 
Sönmezin cesedi ilçe- . 
mize getirilerek ilçe 
mezarlığında toprağa 
verildi.

Gemlik Emniyet 
Müdürlüğü'nün Zara , 
Kaymakamlığı'ndan 
aldığı bilgiye göre, 
yaklaşık 10 gün devam 
ederi operasyonlar 
sonunda öldürülen 
teröristlerin cesetleri, kân 
izlerinin takip edilmesi 
sonucu drkadaşları 
tarafından gömüldükleri 
yerleden çıkarılarak 
■ailelerine teslim edildiği, 
belirtildi. '

Gizlilik içinde 
geçtiğimiz Cumartesi . 
günü Gemlik'e getirilen 
Osman Sönmezin 
cenazesi, aynı gün 10 
kişilik arkadaş grubuyla / 
ilçe mezarlığında 
toprağa verildi.

CAMİDE BOMBA 
PANİĞİ

Gemlik ilçe merkezin
deki Ahmet Dural 
Meydanında bulunan 
Çarşı Camisnei konulan 
şüpheli paket, bomba 
uzmanlarınca patlatıldı.

Geçtiğimiz hafta 
Çarşamba yatsı namazı 
öncesinde çarşı, 
camisinin merdiven 
basamağına konulmuş 
olan ppket camiye giren 
bir vatandaş tarafındary 
bomba olduğu şeklinde 
Gemlik Emniyet 
Müdürlüğüne ihbar edil
di. ■

’ İhbardan sonra camiyi 
ve çevresini derhal 
boşaltan emniyet güçleri 
Bursa Emniyet
Müdürlüğünden bomba 
uzmanlarını olay yerine 
çağırdı. Olay yerine

gelen bomba uzmanlan 
Sprey kutusuna kablo teli 
ile bağlanmış masurayı' 
patlayıcı madde kulla
narak imha etti.

Önceki gece saat 
23.40 ta olaya müdahale 
eden emniyet güçîen 
bomba sanılan paketi 
saat 24.10 da imha etti] 
Gemlik Kaymakam Veli 
ve Emniyet Müdürffl 
Üzeyir Ergüven patlatılan 
paketin sghici bomba 
olmadağını,,patlatılma 
esnasında patlayanı 
maddenin bombaj 
imha sırasında emniyeti 
örgütü bomba uzman! 
lamca kullanılan pal 
I ay ı c ı dal 
kaynaklandığını,  bildirdi 
er. Suçluların yakalan! 
ması için çalışılıyor.

Di 
jjieii 
piab 
fabı! 
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MHP GENİŞLETİLMİŞ
İL DİVAN TOPLANTISI
GEMLİK'TE YAPILDI

DEVLET 
HASTANESİNE 
DOKTOR 
TAKVİYESİ

Gemlik Devlet ' 
Hastanesi'nde göz dok- 

■ toru ve Dahiliye uzman
ları atandı.

Daha-önce tek doktor
la hizmet vermeye 
çalışan Gemlik Devlet 
Hastanesi Göz ve 
Dahiliye branşlarına 
birer doktorun daha 

' atanması hizmeti 
yaygınlaştırmasından 
dolayı sevinçle 
karşılandı.

Daha önce Mardin 
Devlet Hastanesi'nde 
görev yapan Göz 
Uzmanı Doktor Fatma 
Köroğlu ile, Dahiliyeci 
Doktor Cemal Nuri 
Gürbüz'ün, önümüzdeki 
hafta içinde yeni 
görevlerine başlayacak
ları bildirildi. •

Devlet Hastanesi 
Başhekimi Doktor Vedat 
Ökter, gün geçtikçe 
büyüyen ve gelişen has
tanede her geçen gün 
/doktor açığının ka
patıldığını belirterek, 
önümüzdeki günlerde 
ek poliklinik binasında 
hizmete girmesiyle daha 
iyi hizmet vereçeğini 
söyledi. Ökter, İntaniye, 
Cildiye ve psikiyatri 
branşlarında doktor 
eksiklikleri bulunduğunu 
harırlatarak, önümüzde
ki aylarda bu açıkların 
dd kapatılması için . 
girişimlerde bulunduk
larını ifade etti.

İLÇEMİZİ
TEMİZ 

TUTALIM

MHP Genişletilmiş İl toplantıda, il ve ilçelerim
Divan ' . toplantısı 
•Gemlik'te yapıldı.

MHP İlçe Merkezinde’ 
düzenlenen toplantıya İl 
Başkanı Turan Tdtlısev'in 
yanı sıra yönetim kurulu 
üyeleri ve 15 ilçenin ilçe 
başkanları katıldı. İl 
Başkanı Tatlısöv, daha 
önce il Merkezi'nde 
yapılan toplantıların bun
dan böyle her ay .başka, 
bir ilçede yapılacağını 
kaydederek, ilk olarak 
Gemlik'te , düzen
lemelerinin nedenini 
Gemlik'e olan özel ilgi
den kaynaklandığını 
belirtti.

bir aylık çalışma raporları deki 
anlatılırken, bundan H
sonra yapılacak H 
çalışmalar hakkında da ■ 
bilgi alışverişinde bulunul-' E I 
du. Toplantıda en çok |__
dikkati çekilen konuların ~ 
başında MHP'ye yapılanı I 
üye kayıtların çoğunluğu I 
gelirken, MHP Gemlik İlçe I 
Başkanı Zeki Saral I 
Ağustos ayı içinde I 
aralarında. I 
DSP SHP,ANAP ve I
DYP'den üyeler bulunan 
çok sayıda vatandaşın 
partilerine düzer ilenerek 
törenle geçeceklerini I 
bildirdi.

Yaklaşık.2 saat -süren

Rahmi BABARestaurant'ın
Güzel ortamında her akşam 

.piyanist
ERDEN

eşliğinde nefis meze sıcak 
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla...

an, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz ipin 

rezerv asyonKamızS e iğiyoruz.

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

Dutluca Köyü altı ORHANGAZİ
Rezervasyon: Tel & Fax : 582 22 82

Tel: -582 26 40



Ğfdesteğl bekliyor
। Dünyanın en verimli Diabas yatağı 
T üzerinde kurulu bulunan Akovalıgil 
I Diabas Madencilik ve Mermercilik A.Ş. 
i Fabrikası, devletten yeterli kredi alama- 
■ yarak, teknolojik olarak geri kalınca 
I iflasın eşiğine geldi.

50 bin metrekare ruhsatlı ve tapulu 
I alanda kurulu bulunan ve 1956 yılından 
I bu yana aralıksız mermer ve diabas 
[ üreten fabrika sahibi Salih Akovalıgil, 
I Gemlik Yalova yolu 5 nci kilometrede 
| kurulu bulunan fabrikanın konuşlandığı 
ralanın dünyanın en zengin diabas 

yatağı olduğuna dikkat çekerek, "Ne 
yazıkki bunu değerlendiremiyoruz. 
Teknolojik olarak makina bazında çok 
geriyiz. Böylesine büyük diabas yatağı 
Türkiye'den başka bir tek Almanya'da 
vardı. Onlarda geçtiğimiz senelerde 
yatağın tükenmesi sonucu Diabas üreti
mini durdurdular. Bizim elimizdeki yatak 
ise daha 2 bin yıl bitmez. Ama malesef 
bunu değerlendiremiyoruz" dedi.

Yaklaşık 40 yıldır Türkiye'nin her ye
rine diabas, granit, porfir, porfirit, mer
mer, blok, plaka, şömine abide taşı, 
mozaik, mezar taşı ve fıskiye taşı üretip 
sattıklarını, başta Libya ve Suudi

Arabistan olmak üzere, Mısır, Irak, 
Almanya ve Avusturya'ya ihracat yap
tıklarını kaydeden, Salih Akovalıgil, son 
yıllarda gelişen teknolojinin gerisinde 
kaldıklarını ve yaklaşık 5 aydırda üretimi 
durduklarını söyledi.

İstanbul Sabancı Holding, Sharaton 
Oteli, Tarabya Oteli ile Ankara Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı bjnasınıda 
Diabas mermerlerle döşediklerini - 
belirten Akovalıgil, "Diabas mermere ilgi 
çok büyük. Ancak biz şimdilik ham 
maddesini çıkarıp, işleyip gönderiyoruz. 
Almanlar, bunları şekillendirip iç mimari 
için satıyorlar. Gerekli teknolojiyi kura
bilmemiz için 150-200 milyar lira gerekli. 
Kredi almak için müracaat ettik ancak 
bir sonuç çıkmadı. Herhalde Tansu 
Çiller ya da Süleyman Demirel'in yakını 
olmamız gerek" diye konuştu. ,

Salih Akovalıgil, iyi bir alıcının çıkması 
durumunda tüm arazisini ve fabrikasını 
satmayı düşündüğünü belirterek, 
“Bizden buraya kadar, bundan sonra 
gelecek kişi burayı iyi işlerse, dünyanın 
en büyük diabas yatağına sahip olur. 
Böyle büyük tesisin göz göre göre har
canması Türkiye için büyük kayıp" dedi.

Emekli Astsubay Hara da boğuldu
İlçemizdeki Askeri Veteriner 

Araştırma ve Eğitim Merkezi Komutanlığı 
Tesisleri'nde denize giren emekli 
Teknisyen Astsubay Necati 
Karaosman(62), boğuldu.

Bursa'da oturduğu öğrenilen ve dün 
ailesiyle birlikte ilçemize gelen 2 çocuk

babası Necati Karaosman, öğleden 
sonra denize girdi. Yüzme bilmeyen 
Karaosman, ailesinin gözleri önünde 
boğuldu. Sudan çıkartılan cesed Devlet 
Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

İlçemiz Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı 
olayla ilgili soruşturmayı başlattı.

Mimarlar 
Odası genel 
kurulu 
yapıldı

Eski Başkan Orhan 
Bulut ve Yönetim Kurulu 
üyesi 4 kişinin istifasıyla 
boşalan yerlerin doldu
rulması için olağanüstü 
kongre yapan Gemlik 
Mimarlar Odası'nda 
yeni yönetim 
oluştu.Gürle İş 
Merkezi'ndeki binaların
da geçtiğimiz hafta 
Cumartesi günü 
toplanan Mimarlar 
Odası Yönetim Kurulu 
üyeleri, saygı duruşu, 
divan heyetinin belirlen
mesi, çalışma raporu - 
nun okunmasından 
sonra yeni yönetim 
kurulunu belirlediler. 
Çalışma raporunu 
okuyan Orhan Bulut, 
toplantılarda bugüne 
kadar alınan bazı karar
ların uygulanmaması 
nedeniyle istifa ettiğini 
belirterek, bundan 
sonra oluşacak yeni 
yönetimin daha iyi 
çalışmasını istedi. 16 
üyenin bulunduğu 
odanın 10 üyesinin oy 
kullandığı seçimlerde 
Yönetim Kurulu asil lis
tesine Orhan Bulut, 
Mustafa Semiz ve Zeki 
Turan seçilirken, yedek 
üyelerede Aydın 
Akovalıgil, Seher Ay ve 
Murat Bostancı getirildi
ler. Yönetim önümüzde
ki günlerde tekrar 
toplanarak başkanı 
belirleyecek.

Fıkra Okulu

ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK GENÇLİK KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN

Partimiz Gençlik Komisyonlarının geleneksel olarak düzenledi 
"Okullara kitap ve kırtasiye Yardım Kampanyası"™ bu yılda 
başlattık.

Kampanyamıza ek olarak "Kullanılmış giyecekleri de" topla
yarak ihtiyacı olanlara ulaştıracağız.

Evinizin bir köşesinde bırakılmış kitap, ansiklopedi, kır
tasiyelerinizi ve giysilerinizi bekliyoruz.

Bir telefonunuz yeterli
Tel: 5132451

, Gemlik ANAP Gençlik
Komisyonu Başkanı

Osman METE

Bir zamanlar diktatörler, sağcı liderler, sofular ve 
Namlı Kemal'ler için üretilen fıkralar son bir kaç yıldır 
sosyal demokratlar ve demokratik solcular için 
üretilmeye başlandı.

Nerede ayrılıklar, kavgalar, hizipler, anlaşmazlıklar 
ve küfürleşmelerle ilgili anlatılanlar varsa hepsi Sosyal 
Demokratlar için fıkralara dönüştü. Aslında iyide oldu. 
Her geçen gün süren kan kaybı, güven eksikliği 
devam ederken, yıpranırken, güldürmek ancak 
Sosyal Demokratlara yakışırdı.

Umarız Murat Karayalçın, Deniz Baykal, Bülent 
Ecevit ve diğer kurmaylarda bu fıkralara gülüyor
lardı. Hem de katıla katıla...

4 Ağustos tarihli Zaman Gazetesi'nde yayımlanan 
fıkrada Sosyal Demokratların bölünmüşlüğü "Ti"ye 
alınıyordu. İsterseniz anlatayım.

Karı-koca boşanmak için hakimin huzuruna çık
mışlar. Hakim sormuş,

"Ne için boşanacaksınız. Şiddetli geçimsizlik mi?"
"Hayır efendim değil."
"Ekonomik şartlar mı?"
"Hayır o da değil"
"Cinsel uyumsuzluk mu"
"Hayır o da değil"
"Peki evladım sizin sorununuz ne söyleyin de 

boşayayım"
"İkimizde Sosyal Demokratız efendim."
"Haa, şimdi anlaşıldı. O zaman boşanın."
İşte, görüyorsunuz. Anti-Laik Zaman Gazeteşi'nin 

kafa bulduğu fıkra. Yakında Cumhuriyet 
Gazetesi'nde daha komikleri çıkarsa şaşırmayın.

Şimdi de. Sayın Karayalçın ile Sayın Ecevit arasın - 
dd kimin hükümeti daha namuslu kavgası başladı.

Bülent Ecevit "SHP'nin kirli bir parti olduğunu ve 
SHP'yle aynı kefeye konmanın imkansız olduğunu" 
söylerken, Karayalçın'da, Ecevit hükümeti zamanın
da Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ile 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın, yolsuzluktan 
ceza yediklerini hatırlatıyor.

Bin haftada bunun kavgası devam eder. Daha 
sonra Karayalçın'ın çocukken altına kaçırdığı, 
Eçevit'in misket oyununda bilye çaldığı konularına 
gelinir. Bu böyle devam eder, bir bakmışsınız Türkiye, | 
solun olmadığı tek ülke olarak Guiness Rekorlar kitabı
na girivermiş, bize de bu yakışır.

Zaten eski solcularda bunun hevesindeler. Sc; 
olmadan acaba "Liberal bir partiye geçiş olur mu?" 
diye önemli(l) bir konu üzerinde düşünüyorlar.

İlahi sîzlere vallahi. Bari "Eski Tüfeğiz" demeyiz. 
Solun tanımının, tabanının var olduğunu nasıl 
bilmezsiniz. Ya da “Solsuz Demokrasi'nin" olabileceği
ni nasıl düşünürsünüz. Eğer hava sıcaklarından böyle 
düşünüyorsanız Eylül ayının ikinci haftasını bekleyin.

Sol hükümetten koptuğunda. Milliyetçi cephe 
hükümeti, solsuz Olarak kurulduğunda bot bol 
düşünürsünüz. Hem havalarda o zaman serinler.

Geçtiğimiz hafta MHP İL Divan Toplantısı Gemlik'te 1 
yapıldı, İl Başkanı Turan Tatlısev, İlçe Başkanı Zeki İl1 
Saral ile birlikte objektiflerimize poz verirken, j» 
Hükümetin Bursa ve Gemlik Başkanlar) bir oradalar 
diye yazın şeklinde espri patlattı.

SHP'nin hükümette en fazla 2 ay daha kalabile
ceğini belirten TatlıseV, erken seçim varmış gibi çalış
malara devam ettiklerini. Eylül olmazsa Ekim'de 
hükümet ortağı olacaklarını söylediler. Haydi hayırlısı..

Bu arada geçtiğimiz hafta Gemlik'li bazı 
Demokratik Solcuların büyük önem verdiği ve DSP ile 
CHP'yi Bursa tabanında birleştireceğine inandıkları 
CHP Osmangazi İlçe Başkanı Ahmet Kömbe'de, par
tisinden şutu yedi.

Karizmatik liderinin saygıdeğer eşinden korkup, ilk 
hareketin başkasından gelmesini beklerken böyle 
olur. “Kapıkulu zihniyetiyle" hareket etmeyi bırakın. 
Ve şunu unutmayın, “Herkesin düşünüp yapa
madığını hayata geçirenler başarılarıyla anılırlar. 
Koltuklarında sımsıkı oturanlar değil."

Yazımı şu ünlü söz ile bitirmek istiyorum. "Koltuk ne 
kadar yüksekte olursa olsun yine kıçınla oturursun." 
öyle değil mi?

Sahi, Sayın Dimili ve Mirasyedi'nin istifaları da bek
lenen çalkantıyı oluşturmadı. Belki o da havalar
dandır. Biliyorsunuz çok sıcak...

Hepinize iyi haftalar dileğiyle.

9 Ağustos 1994 Salı S.SARAL

11 Ağustos 1994 Perşembe BAYER

13Ağustos 1994 Cumartesi KAHRAMAN
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GÜNDEM
T. Açılış ve yoklama
2. Saygı duruşu
3. Divan teşekkülü

ACAR DÜĞÜn
ve TOPLANTI SALONLARI

Mükemmel Hizmet için bizi seçin 
•Yeni açılan- düğün ve toplantı salonlarımızı 

siz Gemliklilere hizmete sunmakla kıvanç 
duyuyoruz. 4
® Her bütçeye uygun
yemekli, kokteyli ve pastalı olmak üzere yen] 
dekor ve elköndeyşınlnOto parklı-jdnar etör- 
lü servis; otobüslerimizle500 ye 800 kişilik 
salonlarımız hizmetinizdedir ,

Rezervasyonlarınız için:
Yeni Yalova Yolu üzeri 12; Km

ACAR EKİP LTD.ŞTİ
Tel: 2670135-36-37/ 10. Hat

KONGRE İLANI
Ş.S. Gemlik Zeytin Ürünleri Alım ve 

Satıcıları İşyerleri Yapı Kooperatifi 
Başkanlığından

• Koperatifimizin yıllık olağanüstü Genel 
Kurul Toplantısı 20 Ağustos 1994 Cumartesi 
günü saat 11.00'de yeni zeytin halindeki 
kooperatif merkezinde yapilacaktır.

Yönetim Kurulu •

SIRASI GELDİKÇE

Devlet Parasız Yatılı' 
Sınav sonuçlarının açıkla 
ması ile Gemlikli bir; 
öğrencimizin Türkiye birin-: 
cisi olduğunun anlaşılması, 
beni o kadar sevindirdi ki; 
bilemezsiniz.

Caner Yürüyen, Türkiye; 
birincisi Atatürk İlkokulu sön 
sınıf öğrencisi/

Çok şükür okulum, çoğu 
Gemliklinin ilkokulu; biri 
Türkiye şampiyonu çıkardı; 
bağrından. Az mutluluk 
mudur bu..

Bizde diz çürüttük o oku-; 
luo sıralarında beş yıl. 
Onun için bu büyük mutlu-j 
luğu paylaşmak, gururlan
mak bizlmde hakkımızdır, 
sanıyorum.

Bu sevinçli ve gurur veri-; 
ci sonuç beni tam; elli yıl; 
öncesine götürdü. Anılarım 
tazelendi. .

Bir Pazartesi günü rah
metli, babam elimden . 
tutarak;/ o zaman la r- 
Kulaktaşın'da oturduğu
muz için şimdi Cumartesi, 
pazarının kurulduğu 
caddeyi takiben Kız 
Meslek Lisesi, Anadolu 
Lisesi önünden geçerek: 
Eski Oğlan Mektebine (o: 
zaman I a r Atatürk 
İlkokuluna Halk Oğlah :

taş merdivenlerini çıkarak 
sağ koridora döneldik.

Büyük bahçeye bakan 
kapısında müdür yazan 
kapıya yöneldik. Müdür 
odasına girdik. Biri dev gibi 
bir adam rahmetli . . 
Öğretmen Süreyya . 
Cantürk, diğeri bir karış 
boyunda Qkul Müdürü 
rahmetli Sıtkı Bey (Erfemin). 
Her iki rahmetli masaların
dan hafif doğrularak hoş 
geldiniz Mehmet Ali Bey 
deyip tokalaştılar. Babam 
esna f o İd u ğ u n d a n, 
Gemlik'te tanımayan 
yoktu. Yer gösterdiler.
Oturdük. Babama sade bir 
kahve Ismarladılar. 
Rahmetli Hademe Nazike 
Hanım (Beh de; çoğu 
Gemlik'ti de çok emeği var) 
kahveyi getirdi. Bu arada 
Süreyya Bey elimde sıkı sıkı 
tuttuğum kayıt için gerekli 
evrak dosyasını ver 
evladım diyerek aldı.
Önünde açık duran koca 
bir deftere adımı yazdı. 38 
nolu İnan Tamer; Böylece 
biz de Atatürk İlkokullu 
olmuştuk.

Amma.. Sınıfımın öğret
meni kim olacaktı? 
Rahmetli Süreyya Bey, Apış 
aracı diye ünlenmiş biz 
dev adam. Yaramazlık 
yapanları, haylazlık eden
leri, huzuru bozanları, 
başını apış arasına sıkıp - 
tırip poposuna vurarak 
dövermiş, döverdi. Onun 
için ondan çok korkardım. 
Apış aracı ünü beni tedir
gin ve ürkek etmişti..

Babama, ününü söylüyor, 
yakınıyordum. O olur mu 
öyle şey, sen uslu çocuk
sun. Yarprriazlık yap -, 
mazsan kimse bir şey 
demez, dövmez diye beni 
iknaya çalışıyprdu.

Okul eylül ayının sonun-, 
da açıldı. 1.A sınıfı 38 İnan 
Tamer, sınıf Öğretmeni 
Süreyya Bey hüzün çöktü 
içime yürek küt, küt, sınıfa 
çıktık süt dökmüş kedi 
gibiyiz, çıt yok. Öğleyi zor 
yaptık. Öğle yemeği pay 
dosunda evde ağlaya 
ağlaya okula gitmeye
ceğim. Gitmem diye yas, 
kıyamet, gözyaşı oğlum 
sen iyi çocuksun, ulusun, 
sana birşey yapmaz. Diye, 
diye rahmetli babamın, 
annemin dilinde tüy bitti. 
Yapılacak birşey başka bir 
ümit de olmayınca okulun 
yolunu tekrar tuttuk.

ikinci günü ve daha 
sonraları Süreyya Bey 
bana yavrum, evladım 
diye yakınlık göstermeye 
başlayınca yavaş yavaş 
korkumun yerini sevgi 
almaya başladı. Her halde 
babam durumu kendiler
ine söylemiş olsa gerek. 
Beş yıl büyük emek verdi. 
İyi yetişmemizi sağladı. 
Allah rahmet eylesin, 
nurldrda yatsın.

Sevgili Caner, bak sana 
neleri hatırlattın. Şampiyon 
olman Sıtkı Beyleri, Süreyya 
Beyleri*'-Hikmet Hanımları, 
Neyyire Öğretmenleri,

Cavide Hanımları, 
Mübeccel Hanımları öbürI I 
alemde de mutlu etmiştir II 
inan. Başarın okulu o 
temeller üzerinde kuruldu. I 
Erol Ateş'liler, Birgül. I 
Konaklarla ve diğer değerli I 
ve yetenekli öğretmenlerle] I 
doruğa ulaştı. Geleceğini] 
mutlu ve büyük, saygın] 
Türkiyesini yaratacak sîzleri] 
yetiştirmi uğraşısı veriyor,! 
verecek yıllar boyu. Boğaz! 
tokluğuna böylesi gıpta ! 
edilecek sonuçlarla övünç! 
duyacaklar, duyacağız.! 
Gurur duyacaklar, gurur! 
duyacağız, onurlanacak
lar, onurlanacağız.

Özel okullar sınavı Bursa I 
üçüncüsü, Anadolu Liseleri! 
Türkiye 32.cisi, Robert 
Koleje girmeyi başara 
bilen yetenekli evladımız 
Caner Yürüyen'i, Sunğipek] 

Fabrikasında alınteri dökeni 
mühendis babayı, matem- f 
atik öğretmeni anne 
Yürüyen'i, Okul Müdürü Erol! 
Atey'liyi, sınıf öğretmeni] 
Birgül Kohak'ı ve diğer] 
emeği geçenleri kutlû-1 

yorum.
Gururumuz Caner'e 

uzun ve sağlıklı bir yaşam 
yatan ve millet yolunda iyi; 
bir insan olarak iyi hizmetler 
vermesini gönülden dilıyö-

Sağolasın Caner, tüm 
-Gemlik'lilerin yüzünü 
.güldürdün. Şenin de yüzün 
hep gülsün.

Gözlerinden öperim,] 
şampiyon yavrum..
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8.500.000.-TL
22.000.000.- TL
24.000.000.- TL

65.000.000.- TL 
131.000.000.- TL
80.000.000.-TL
45.500.000.- TL
40.000.000.- TL
11.000.000.- TL 
,33.000.000.-TL 
61.000.000.-TL 
45.000.000.- TL 
71.000.000.-TL 
140.000.000.-TL
20.000.000.-TL 
63.000.000.-TL

225.000.000.- TL 
382.000.000.-TL 
161.000.000.-TL 
98.000.000.- TL 
53.000.000.-TL 
14.000.000.-TL

2.820.000.-TL
180.000.-TL

6.975.000.-TL
795.000.-TL
705.000.-TL

3.060.000.-TL
2.040.000.-TL
1.980.000.-TL
İ5.79Ö.ÖOO.-TL

675.000.-TL
17.28Ö.000.-TL
9.135.000.-TL

255.000.-TL
660.000.-TL
720.000.-TL

1.950.000.-TL
3.930.000.-TL
2.400.000.-TL

1.365.000.-TL
1.200.000 T

330.000.- TL
990.000.- TL

1.830.000.-TL
1.350.000.-TL
2.130.000.-TL
4.200.000.-TL

600.000.-TL
1.890.000.-TL
6.750.000.TL

11.460.000.-TL
4.830.000.-TL
2.940.000.-TL
1,590.000.-TL

420.000.-TL

Yukarıda tapu ve ihale bilgileri belirtilen hâzineye dit taşınmaz mallardan 1-10 sıradaki taşınmazların 23.08.1994 Salı günü, saat 9.30-12.00^^" 
sıradaki taşınmazların 24.08.İ994 Çarşamba günü saaı 09.00-12.000, öğleden sonra saat 13. 30-17.30 arası, 20-26 sıradaki taşınmazların 25.08.1 ??'’r x886 
sonra saatle.00-14.00 arast 27-35 sıradaki taşahrriazların 26.08.1994 Cuma günü saat 09.00- 12.00, öğleden sonra 13.30-17.30 arasında olmak uz® • yy 
ca AÇIK TEKLİF ü’ULu İle Malmüdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacaktır. x jıı . ............

l/l a f,/i 4hgle, beaell üzerlnden,ayrıça KDV alınacaktır, ]l jj _ elifte bulunacak kisilerin noterlikce tasdikliye™
7 İsteklilerin geçici ve1 Ek teminat makbuzları, İkametgah senedi, nufüs cüzdanı örneği İle (Tüzel Kişilerde 1994 yılı İçinde alınmış sicil kaydı, teKI 4



• Evlenme, • Nişan, ® Sünnet 
ve • Özel günleriniz için 

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.
F- Tel.: 513 10 71

Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK



HAFTAYA BAKIŞ
Bugün öyle bir noktaya gelindik! Belediyeler yazlıkçı nüfusa 

hizmet götüremiyorlar.
| Yeni kurulan Kurşunlu Belediyesi belediye Başkanı tasarruf

| | tedbirleri nedeniyle eli kolu bağlanmış durumda.. Küçük kumla 
Belediye başkanı Eşref Güre ise haklı olarak kış nüfusuna göre 
devletten yardım aldıklarını oysa yaz nüfusunun 100 bini 
bulduğunu, gelecek yıllada yapılaşmanın getireceği yeni nüfus 
artışıyla hizmet vermeğe çalışacaklarını söylüyor.
Sahil Belediye başkanları dar kadro, dar bütçe, altyapı eksiklik

leriyle karşı karşıya.
Bence yapacakları ilk iş yeni imar alanlarını açmamaları. Bir 

yandan da Büyükşehir belediye sınırları içine alınmak İçin siyasi 
çabalarını hızlandırmaları gerekir. O zaman hiç olmazsa taşıma, 
kadro,alt yapı sorunlarına belli ölçülerde destek gelebilir.

KADRİ GÜLER

□ Gömlekler 
□ Takım Elbiseler 

□ Bay Bayan ve çocuk 
giysileri 
□ Deri ve 

□ 2002 JEAN çeşitleri 
Fiyatlar Görülmeye 

Değer

Ali Çatak ve Oğulları 
Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Qtel 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

SUNGIPEK 
İCRAYA 
VERİLİYOR
Gemlik Sunğlpek 
Fabrikası Petrol-lş 
Sendikası tarafından 
açılan dava sonucu 
kendilerine ödenmesi 
gerekli 4 milyar lirayı aşan 
tazminat nedeniyle 
İcraya verllepek.
Petrol-lş sendikası zehirli 
gazlar arasında yönet- 
menllklede öngörülen 
daha uzun süre 
çalıştırılan "üretme" 
bölümü İşçileri adına 
dava açtı. Sendika . 
toplam 129 işçi adına 
davayı kazandı. 3 
Haziran da Gemlik Asliye 
Hukuk mahkemesinde 
sonuçlanan davanın 
üzerinden 2 ay geçme
sine karşın İşçilerin 52 ve 9 
milyon lira arasındaki 
toplam .4 milyar yliralık 
tazminatlarını. 
ödemediğini söyleyen 
Petrol-lş sendikası Bursa 
Şubesi başkanı İsmet 
Yiğit," Fabrika tazminat- - 
lan bir ay içinde öde- / 
mezse kendilerini icraya 
vereceğiz" dedi.
İsmet Yiğit »yönetmenlik
lerde "üretme" bölümün
deki sürekli görev yapan 
64, kışmenlgörev yapan 
65 kişi Olmak üzere 
toplam 129 işçinin 7.5 
saatçalıştirılmasının 
yasalara aykırı olmasına 
karşın yıllardır yasaların 
çiğnendiğini, açılan 
davayı kazanarak da 
bunu kanıtladıklarını 
söyledi.
Zehirli, gazlar arasında 
çalışan mustafa çeliker 
adlı işçi ilk kez daVayı 
açıp kazanmıştı.

TÜRK 
İŞÇİLERİNİN 
ALMAN 
EKONOMİSİNE 
KATKILARI 
BÜYÜK
DBD- Türk İşçileri 
geçmişte Almanya 
Fedaral Cumhuriyetinin 
kalkınmasına önemli 
katkılarının bulunduğu 
açıklandı.
Almönya' ya çeşitli 
ülkelerden gelen 
yabancı işçilerin İşgücü 
katkılarıyla Almanya'nın 
kalkınmasına ve 
refahının yükselmesine 
büyük katkılarının 
olduduğu Federal 
Ekonomi Bakanlığınca 
Nisan 1994' de çıkarılan 
"Yabancılar ve Alman 
Ekonomisine ilişkin on 
tez" adlı raporda vurgu
landı. Rapor,Federal . 
HükümetinAlmanyadaki 
yabancrdüşmanlığının 
kaynağı oldn önyargıları 
ortadan kaldırma 
çabalarına önemli bir 
katkı Oluşturuyor.
Ekonomi uzmanlarının 
hesaplarına göre, 1992 
yılı İtibariyle Almanya' ‘ 
nıh arındırılmış üluşâl , 
geleri, Almanya' ya 
gelen yabancı işgücü 
sayesinde, bu 
işgücünün olmâması 
durumunda 
olabileceğiinden 
yaklaşık % 6 daha 
fazla.Yapılan açıklama-. 
da yabancı işçiler; 
Almanyların işlerini 
ellerinden almıyor, 
aksine iş piyasasının 
yükünü azaltıyor.

/T.Ç.
BURSA İLİ

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SAYI :Öz. ÖĞr. Krm.235/25888
KONU : Kademeli Öğretime başlama izni ı

İL MAKAMINA 
BURSA

Kurumun Kodu: 10573
Kurumun Adı: ÖZEL KÖSEOĞLU LİSESİ 
Kurumun Adresi: PAŞABAHÇELER MEVKİİ I 
UMURBEY GEMLİK-BURSA
Kurucusu : MEHDİ KÖSEGİL 
Öğretime Baş.Tar.: 1994-1995

Uygulanacak Program İzin,verilen Program
Kontenjanı

BYK. Derslerin Öğretimihi Örta-3 G.KONTENJAN 
İngilizce Yapan Anadolu
Lisesi (Orta Kısım)

Ad ve durumu yukarıda yazılı Özel Öğre
tim Kurumuna, 625 Sayılı Özel Öğretim Kul 
rumları Kanunu'nun 2843 sayılı Kanunla dd 
ğişik 10 uncu ve 11 nci maddesi ile 
12.2.1994ttarih ve 21847 Sayılı Resmi Gazete 
de yayımlanan "Milli EĞitim Bakanlığına 
bağlı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği
nin bazı maddelerinin deığiştirilmesi hakkın
da yönetmelik'1 in değişik 7.nci maddesi u-| 
yarınca yukarıda belirtilen programı uy@M 
lamak üzere sözü edilen sınıflara."ÖĞRETİMİ 
BAŞLAMA" izni verilmesi müdürlüğümüzce 
uygun görülmüştür.

Makamlarınızca da uygun görüldüğü 
takdirde tasviplerinize, arz ederim.

İlhan DOĞAN
Milli Eğitim Müdürü .

OLUR
, ••/../ 1994

Vali a.
Hayati YAŞAR
Vali Yardımcısı
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GEMLİK K 16 Ağustos 1994 Sah <Jju0unrM\işan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi 

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz. 
BİZİ AUIILAKA AKAYINIZ.

Körfez OFSET
MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM

HAFTALIK SİYASİ GAZETE
Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 

(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

Gemlik Lisesinde 1994-1995 öğretim yılında yabancı dil ağırlıklı eğitime başlanıyor Cumhuriyet İlköğrehnı Okulu öğrenime açılıyor.

Tüm okullarda

Gemlik Lisesi 1994-1995 öğretim yılında 
püper Lise" olarak- İngilizce ağırlıklı yeni uygu- 
lamaya geçecek. Milli Eğitim Bakanlığınca bu 
yıl uygulamaya konan ve plot bölgeler 
İçinde Gemlik'in de bulunduğu "Süper Lise11 

■ygulamasıyla eğitim öğetime başlanacak. 
Alınan bilgiye göre,40 ar öğrencilik iki derslik- 

• te (toplam 80 öğrenci bu yıl öğrenim göre-' 
rcek.İlgililer, ortaokulu bitiren' öğrencilerden 
Süper Llse'ye girmek isteyenlerin okuldan ala1 
pakları formu doldurmaları gerektiğini 
söylediler.

Süper Lise ön kayıtlarının başladığını 
ve 19 Ağustos Cuma günü mesai saatine 
kadar devam edeceğini söyleyen ilgililer, 
kayıtlarda esas alınacak not ortalamasının 
Orta 1,2,3. sınıflardaki not ortalaması, artı 2 
puan esasına göre yapılacağını bildirdiler. 
Bu esasa göre en yüksek puandan aşağıya 
doğru yapılacak sıralamada ilk 80 kişinin 
kayıtları yapılacak.

|ahfe ehliyet, plaka ve ruhsatla malı götürüyordu

1 milyarlık malı götürüyordu
IBP. Dolum 
tesislerinden sahte ruhsat 
■laka ve evraklarla moto 
yağı çarpmaya gelen 
Ramazan Kandemir adi 

■dolandırıcı, sahtekar suç 
büstü yakalandı.
[Geçtiğimiz hafta 
■sonunda B.P'nin nakliye 
firması Horoz Ndkliyatc 
■elen 21 ES 165 plakal 
Kamyon şoförü Ramazan 
Kandemir, mal taşımak 
için baş vuruda bulundu. 
Taşıyıcının evraklarından 

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER 

Kayıtlar başlarken
I Öğrenci velileri, yaz tatilinin verdiği rehavetten yavaş yavaş I 
sıyrılarak, 1994-1995 eğitim ve öğretim yılanda çocuklarını | 
okullara kayıt yaptırmanın stresine şimdiden girdi.
I Gemlik'te 1993-94 öğretim yılında 13 bin öğrenci öğrenim gör- I 
mûş, Buna kurs öğrencilerine katarsanız sayı 19 bini buluyor

muş..
I Gemlik çok genç nüfusa sahip bir kent. 60 bine dayanan ilçe 
nüfusunun yaklaşık üçte ikisi gençlerden oluşuyor.Bu genç 
nüfusun eğitim ve öğretim gördüğü tüm okullar devlete ait.
[ İlçemizde Özel Köseoğlu Lisesinden başka özel okul yok.
■ 13 bin öğrencinin öğrenim gördüğü okullarda öğrenciler nof 
mal öğrenim görememekte, bir sırada üç kişi oturmakta , sıra 
aralarına sandalyeler konmaktadır.
I 50-60 kişilik dershanelerde üst üste dizilmiş olan öğrenci 
yoğunluğunu kışın düşünebiliyor musunuz?

t Dershanelerdeki havasızlığı, sokakların çamurunun ayaklarla | 
sınıflara taşınmasından doğan ortamı hayal edebiliyor musunuz?

* * *
.1994 yılında Gemlik Hamidiye Mahallesi yeni bir okula kavuş- 

tu.Önümüzdeki öğretim yılında ise Cumhuriyet Mahallesi okulu- 
na kavuşacak.

[ Tasarruf tedbirlerine takılan Anadolu Lisesinin yapımı ise ted - 
birlerin kaldırılmasından sonra başlayacak.

Yeni açılan okullarda, okullardaki öğrenci yoğunluğu azalma
yacak. Çünkü, Gemlik çok hızlı nüfus artışına açık bir kent.

İlçe imar planlarında okul alanları kentin gelişmesine göre 
ayrılmalı. Bildiğim kadarıyla Gemlik İmar planında -imara açıl - 
mamif alanlar hariç- okul yer yok.

ı Geleceğin fürkiyesinin mimarları olan çocuklarımızın daha 
sağlıklı mekanlarda eğitim ve öğretim görebilmeleri İçin vatan
daşların da okul yapımına hiç olmazsa arsa bağışıyla katkıda 
bulunmaları gerekir.

[ Borusan İlköğretim okulu gibi Gemlikte kazananların, Gemlik 
eğitimine katkılarını her zaman beklemek hakkımız.

şüphelenen firma yet
kilileri durumu, jandar - 
maya bildirdiler.
Gelişmelerden hdbersiz 
olan Ramazan Kandemir, 
B.P'deri yaklaşık 1 milyar 
Ura tutarındaki. motor 
yağını kamyonuna yükle- 
meye başladı.
Jandarmanın yaptığı 
baskınla dolandırıcılık ve 
sahtekarlık olayı ortaya 
çıkarıldı. Şoför tüm evrak-' 
larının sahte olduğu belir
lendi;

MejdiNalcı 
tabancayla 
yakalanınca 
tutuklandı

□ Eski Belediye Başkanı 
Nezih-.Dİmili'yi iş yeri ve 
ruhsat vermediği için 
belediyede ayağından 
vurarak yaralayan 
Gemlikspör klübü ve 
Marmarabirlik Satış 
Kooperatifi eski başkan- 
larındah Mejdi Nalc’ı,. 
ruhsatsız, silahla 
yakalanınca mahke
mece tutuklandı.

Haberi sayfa 4‘te

Gençlik 
Komisyonları 
Genel 
Başkanızdan 
DYP'ye 
ziyaret
'DYP G.ençlik komisyon
ları Genel Başkanı Fuat 
Kara, Genel İdare 
Kurulu, üyeleri ye 
Yönetim Kurulu üyeleri,. 
Gemlik'I de ziyaret ettil
er. DYP İlçe binasında 
İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım ve Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Berkay Kırmızıay'ı 
ziyaret eden Kara, bilgi 
alışverişinde bulundu
lar.

Haberi sayfa 3'te

Kaymakam 
Orhan Işın 
ceza yağdırdı 
Yıllık İzninden .donen 
Kaymakam Orhan 
Işm,Kurtul Deresine attık - 
lan kirli atıklar yüzünden

Helmar«$l$#> 
Fabrikalarına 66 milyon 
Hra para cezası kestirdi

Haberi sayfa 2‘de

Celal Boyar 
anıt mezarı j 
başında •'>i' 
anılacak

Türkiye'nin 3 ncü 
«Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar, ölümünün 8 rici 
yıldönümü olan 22 
Ağustos tarihinde 
doğumyeri 
Umurbey'deki anıt 
mezarı başında düzen - 
lenecşk törende anıla
cak. Tarihçi Cemal 
Kutay, Bayat'ın kişiliği ile 
ilgili konferans verecek.

. Haberi sayfa 4'te

KISR KISR
Belediye'de oto 
kontrol sistemi 
yapılıyor.
' Haberi sayfa 6'da 
Belediye Asil Han İş 
Hanı arkasında 
bulunan alanın 
otopark yapılması 
için ihaleye çıkartı
yor.

Haberi sayfa 6‘da 
Rotary Kulüp Basın 
Bayramı nedeniyle 
basın mensuplarına 
yemek verdi.

Haberi sayfa 3'de 
İlk ve orta okulu 
dışarıdan bitirme 
kayıtları devam 
ediyor.
Haberi sayfa 6‘da

"Fazla İyimser 
Olmak"

Yılmaz Akkılıç 
yazdı

2. Sayfada

13 bin öğrencinin 
öğrenim gördüğü ilçe
mizde 1994-1995 öğretim 
yılı ilk ve orta dereceli 
okullarda 12 Eylül 1994 
günü öğretime başlaya
cak.

Bu eğitim dönemli 
ilçemiz Cumhuriyet 
Mahallesi yapımı tamam
lanan okuluna kavuşa
cak. C um h u r i y e t 
İlköğretim.Okulu'na Küçük 
Kumla orta okulu ile-Uzay 
apartmanı arasında 
ikamet eden öğrenciler 
kayıtlarını 8 Ağustös-3 
Eylül tarihleri arasında 
yaptırabilecekler. 
İlköğretim kurumlan birinci 
kademe öğrenci kayıtları 
da bu tarihler arasında 
yapılacak.

Merkezi sınavla Gemlik 
Anadolu Lisesini kazanan 
öğrenciler okulq ön kayıt
larını 15-r22 Ağustos gün
leri arasında yaptırabile
cekler. Anadolu Lisesine 
108 öğrenci alınacak. 
Kontenjan dolmaması 
halinde 24 Ağustos-2 Eylül 
tarihleri arâsinda sınavı 
kazanamayanların puan 
sıralamalarına göre ön 
kayıtları yapılacak.

İlköğretim okulları

Ozhan Shopping üçüncü 
mağazasını açtı

Özhan Shopping 
'Çenter, üçüncü mağaza
sını açtı.

Belediye Sarayı altın.- 
da bulunan kapalı 
Otoparkın ihale ile süper 
market amacıyla 
kiralayan Özhan 
Shopping Çenter 
geçtiğimiz hafta halka 
hizmet İçin mağazalar 

KAMİKAZE
ANAP,Eylül ayında erken seçim atağı 
yapacakmış.
Kamikaze Yüksel Y alova Millet 
Vekilliğinden Yalova Kaymakamlığına 
Özendiği şeye bak.

bağımsız orta okullara, 
pratik- sanat okullarına 
öğrenci kayıtları 8 
Ağüstos-3 Eylül , ders 
geçme ve kredi sistemi 
uygulayan lise ve dengi 
okulların öğretim yılı başı 
dönemleri kayıtları 8-31 
Ağustos günleri arasında 
yapılacak.

Meslek Lisesi sınavını 
kazanan öğrencilerin 
Endüstri Meslek Lisesinden 
kayıtları ise 1-19 Ağustos 
günleri arasında, Ticatet 
Meslek Liseleri için ön 
kayıtlar 25 Temmuz 23 
Ağustos günleri arasında 
diploma notları esasa alı
narak yapılacaktır.

Gemlik Anadolu Lisesi 
bu yıl öğrenimini yenil 
açılan Cumhuriyet 
İlköğretim Okulunda 
sürdürecek. Öte yandan. 
Milli Eğitim Bakanlığınca 
alınan karprla genel 
bütçe gibi ödenek yeter
sizliği nedeniyle eğitim ve 
öğretiml.n sağlıklı 
yürütülebilmesi İçin ilk ve 
orta öğretim öğrenci 
velilerinden okul koruma 
derneklerince aylık 25 bin 
lira öğretim yılı boyunca 
toplam 250 bin lira 
yardım alınacağı Öğrenlil- 
di.'.

.zincirine bir yenisini daha 
ekledi.

İlçemizin en büyük 
süper marketinin açılışın - 
da Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent, Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı 
Kemal Akıt ve kalabalık 
bir halk topluluğu vardı.

Haberi sayfa 3'te
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KÖŞEMDEN

FAZLA İYİMSER OLMAK
■ Görüldüğü kadarıyla Yeni Demokrasi 

Hareketi (YDH) gelişiyor. Geçen hafta 
perşembe gecesi TRT—1 'de Nazlı llıcak'ın 
sunduğu "Söz Meclisten İçeri" adlı pro
gramda Cem Boyner'i ilgiyle izledim. Bir 
ara, oluşumları içindeki eski TKP'lilerle 
eski MHP'lilerin şimdilerde nasıl da “sar
maş dolaş " olduklarını anlattı ki, 
doğrusunu söylemek gerekirse içim 
"cızzz" etti.

Bir zamanlar karşıt kamplarda 
vuruşanların silahları bir yana bırakıp 
"barış çubuğu" içmelerinin, yalnız 
Kızılderililere özgü bir şey olmadığını 
görmek mutluluk verici. İyi de, bana 
aksayan birşeyler var gibi geliyor 
nedense. Örneğin Başsavcı Nusret 
Demiral'ın Aziz Nesin hakkında ek iddi
aname düzenleyerek ceza isteminde 
bulunması da, "Acaba" diyorum, "laik
lerle Müslümanların barıştırılması (ne 
demekse bu!) amacına yönelik 
olmasın?"

Yani "atetist" olduğunu açık açık 
söyleyen yazar Aziz Nesin'i, onu “sapkın" 
sayarak yakmak isteyen ama her nasıl
sa elinden kaçıranlarla aynı davada 
birlikte suçlayıp yargılamakla, laiklerle 
antilaikler arasında barış mı sağlanmak 
isteniyor noksa? Adamı, 
düşüncelerinden dolayı ölüme 
mahkum edenlerle birlikte yargılamak, 
Ortaçağ'ın karanlıklarında kaldı sanıyor
dum, yanılmışım. Babek'i, Afşin'i, 
Hallac-ı Mansur'u, Nesimi'yi, Pir Sultan 
Abdal'ı öldürmeyi mübah sayanların, 
yalnızca Salman Rüşdi'yle Teslime 
Nesrinin ülkelerinde yaşamadıkları 
daha bir iyi anlaşılıyor böylecel...

Aziz Nesinin de suçlanması konusun
da Abdurrahman Dilipak'ın tavrı açık: 
"Tahrikçi rol oynadığı" görüşünde. 
Mezarcı'nın yaklaşımı da farklı değil; 
hatta o. Nesinin uzun süreden beri 
"dolaylı tahrik" eylemi içinde bulünduğu 
kanısında. Yani Mezarcı, Nesin'e yük
lediği suçlamanın Madımak Oteli'nde 
37 aydının yakılmasıyla doğrudan ilintisi 
olup olmadığına bile aldırmıyor!

Önyargısı var, "Bu adam suçludur" 
diyor. O'nun süregelen sözleriyle ceza
landırılmayı hak ettiğine inanıyor, bir tür 
engizisyon yargıcı tavrı takınıyor. Oysa 
adam demokrasi havarisi kesildiği 
zaman ağzından bal damlıyordu. 
“Atatürk döneminde Müslümanlara 
eziyet edildi, baskı yapıldı" diyordu ve 
sanıyordunuz ki onun özlem duyduğu 
demokraside müslüman olmayanların 
da konuşmaya hakları olacakl..

Ya polisin tutumu?
Polis, CHP binasında anlaşılmaz bir 

operasyon düzenlemeye kalkışıyor. 
Çağrılı olmadığı halde binaya giriyor ve 
Geneî Sekreter Ertuğrul Gühay'ın basın 
toplantısı metnini ele geçirmeye çalışı
yor!

Olacak şey mi bu? Ne yapmak isti
yordu CHP genel merkezine izinsiz giren 
bu görevliler, "Devlet"! mi koruyorlardı? 
Neye veya kime, ya da hangi düşün
ceye karşı? Kendilerini, "doğru-kanı'lbrı 
dolayısıyla her şeye, görece sakıncalı 
ve zararlı her eyleme “müdahele"ye 
haklı mı görüyorlardı?

Bu, son derece sakıncalı bir durum
dur. "Devlet'ln güvenlik görevlisi, '• 
"devlet'ln kendi kafasında biçim - 
lendirdiği bir organizma olmadığını artık 
öğrenmek durumundadır. Bu sağlana
madıkça, "YDH"cilerin de, "Grup 
2000"cilerin de platonik çabaları boşu
nadır, "Ütopya"dır. Cumhuriyete 
numara vererek aşılamaz bir anti - 
demokratik engeller. Çok ciddi ve tutar
lı bir "demokratikleşme savaşımı "nı 
gerektirir. Kuşkusuz çok saygıdeğer 
buluyorum onların uğraşlarını. 
Saygıdeğer olmaktan da öte, gerekli 
buluyorum. Ne var ki, aydınlıkla karan
lığın' sentezi "alacakaranlık'lır, hem de 
geceye doğru alacakaranlık!

Türkiye'de, siyasal partilere karşı bir- 
"inanç aşınması" sürecinin gelişmekte 
olduğunun, da, -dehşet içinde- ayırdın- 
dayım. Ama gelişmesini .tamamlaya
mamış, tarihsel süreci kopuk kopuk 
yaşabilmiş bir toplumda var olan siyasal 
sistemin seçeneği, öyle sanıldığı gibi 
"numarataj" değildir, bir başka şeydir.’ 
Eğer sistemi geçmişinden kopararak,'1- 

eskilerin "bud-u muallakta" dedikleri gibi 
"soyutta taşıyacak olursak, korkarım, 
işin içine "Rufailer'lz-karıştırmak isteyen
lerin ekmeğine yağ sürmüş oluruz.

Sosyal demokrasinin ve-özellikle son 
birkaç ayda SHP'nin içine düştüğü 
bunalım, aydınlarla,geniş halk kesim
lerinin yollarını iyiden iyiye ayırmaya 
başladı, hatta ayırda bile. Aydınımız, 
sanki daha kuramsal yaklaşmakta 
sorunlara; halk kesimlerine daha bir 
yabancılaşmakta.

Hele hele şimdilerde "devrim'le 
"evrim" arasındaki farkı ve ilişkiyi yete
rince çözümlemeden, bir zamanların 
"Dev-Sol"cusuyla "Akıncısının, ya da 
eski "ülkücü" ile "TKP" linin kol kpla girmiş 
olmalarına gereğinden çak umut 
bağlamak, bana biraz "fazla iyimserlik" 
gibi geliyor...

Avlanma 
yasaktan 
bitiyor
Balıkçılar, av yasağı 
döneminin sona, erme 
tarihinin yaklaşması 
üzerine hazırlaklara 
başladılar.
Balıkçılar, 31 Ağustosla 
sona erecek av yasağı 
döneminin hemen 
ardından 1 Eylül tari
hinde denize açılarak 
ağ bırakacaklarını 
söylediler..
Balıkhane ve Kayıkhane 
Mevkii'nde iskeleye çe
kilen balıkçı motorların
da ağ onarım, tekne 
bakım ve temizlik çalış - 
malarını büyük bir titizlik
le sürdüren balıkçılar, 15 
Nisan'da başlayan 
avlanma yasağının sona 
ereceği 31 Ağustos 
akşamını iple çekiyorlar. 
İlçemiz Su Ürünleri 
Kooperatifi Başkanı 
.Mehmet Aydın, her 
geçen gün biraz daha 
fâzla kirlenen denizleri
mizde fazla ürün bekle
menin hayal olduğunu 
belirterek, avlanma 
yasaklarına rağmen 
kaçak avlanmanın ve 
biyolojik ve kimyasal kir
lenmenin kendilerini 
karamsarlığa ittiğini 
söyledi.
Mehmet Aydın her şeye 
rağmen Eylül-Ekim 
aylarında istavrit, pala
mut, mezgit gibi balık
ların avlanabileceğini 
belirterek, Kasım ayın
dan sonra da başta 
hamsi olmak üzere bir 
çok balığın avlanabile
ceğini vurguladı. Aydın, 
"Balıkçı denizi avlan
mayı özledi. Umarız iste
diğimiz gibi bol ürünlerle 
döneriz. Yoksa 
balıkçıların hali perişan" 
diye konuştu.

Dolandırıcılar
gjIBo

Suçüstü yakalandı
Sahte' ehliyet, sahte 

ruhsat, sahte plaka ve 
sahte evrak düzenle
yerek, Gemlik B.P Yağ 
Dolum Tesislerinden yak
laşık 1.5 milyar liralık yağ 
çalmak isteyen' 
Gaziantep Nizip 
nüfusuna kayıtlı Mustafa 
Dgnabaş(4Ö), Ümit 
D i r i öz (1 7) ve Sedat 
Zor(22) adlı dolandırıcılar. 
Gemlik Jandarma ekip
leri tarafından suçüstü 
yakalandılar. .

Önceki gün Gemlik'e 
38 KA 773 plakalı kamyon 
İJe gele’n dolandırıcılar 
Horoz Nakliyat firmasına 
ruhsat ve evraklarını 
göstererek, çıkış aldılar. 
B.P Dolum Tesislerine 
giden dolandırıcılar, 
burada yaklaşık 1.5 mil
yar liralık yağı kamyona 
doldurmaya başladılar. 
Evraklardan ve 
dolandırıların hareket
lerinden şüphelenen B.P 
yetkilileri jandarmaya

durumu ihbar eltileri 
Jandarma ekipleri yaptığı’ 
baskında dolandırıcılara 
suçüstü yakalarken, üç 
kafadar suçlarını itiraf- 
ettiler.

Jandarma ekipleri: 
yapılan sorgulamalarda, 
38 KA 773 plakanın Engin 
Kılıç'a ait ve Aksaray'da] 
bir motorsikletin plakan 
olduğunu, ruhsatında] 
Münir Çakın adlı sahte! 
isme kayıtlı olduğun^ 
saptadılar. Bu arada] 
arabada yapılan arama] 
da Ali Söğütlüdağ adi 
sahte isme ait ruhsat ve 
45 \E 288 plakalı sahte 
motorsiklet plakası bulun] 
du.

Dolandırıcılardan 
Mustafâ Danabaş'ın, 
sabıkalı hırsız olduğu sal 
tandı. Jandarma gözlem 
altında bulunan sanıklar] 
önümüzdeki günlerde 
mahkemeye çıkarılacak
lar.

yeni çevre
Derepoyunda bulunan Salı pazarının 

kurulduğu alanda “Yeni düzenleme yapılı
yor.

Dereboyu'nda Hamidlye ye Osmaniye 
Mahalleleri'ni birbirinden ayıran Çarşı Deresi 
üzerindeki 6 köprünün onarım, bakım ye 
boyama işlerini gerçekleştiren Belediye Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü, ayrıca köprülerin iki 
yanına saksılar konarak sarmaşık diktirdi.

Belediye Başkanı Nurettin Avcı tarafın - 
dan "Çevre Düzenlemesi" işleriyle 
görevlendirilen Belediye Meclis Üyesi 
Mehmet Dinç, Gemlik'ln çevresinin baştan

aşağı bu iş için ilk olarak pazar yerini seçtik
lerini yeşillendirileceğini söyledi. Dinç, .köprü-' 
lerin bakım, onarım, boyama ve-çiçek- 
lendlrme çalışmalarından sonra, [Çarşı 
deresinin iki yanının yeşillendirilip, çiçek- 
lendirileceğini ve çevresinin demir bentlerlç 
korunacağını açıkladı. Bu arada, temizle
nen Çarşı Deresinin çalışmalarının, Çevre 
yolu çalışmalarının tamamlanmasın - 
dan sonra gerçekleşeceğini anlatan 
Dinç, "Daha güzel Gemlik için elimiz
den geleni yapacağız" dedi.

■ GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1'024
Fiyatı :5.000 TL.

p Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ

Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile. 
hizmetinizdeyiz.

Tel : 513 10 01
İstiklal Cad. 1 nolu 
aralık GEMLİK

Orhan Işın 
' cezcfcfj|ö 
yağdırdı

. Yıllık iznini tamamlayan 
ilçemiz kaymakamı 
Orhan Işın, ayağının 
tozuyla çevreyi kirleten 
kuruluşlara 66 milyon lira 
ceza yazdı.
Çevte konusunda 
cezalarıyla ün yapan 
Orhan Işın, Kurtul 
Deresine kirli atık atan 
Gökçenteks'e 49 mil
yon 500 .bin lira, 
Halmersan Mermer 
Fabrikalarına da 16 
milyon 500 bin lira ceza 
yazdı.
Kaymakam Orhan Işın, 
iki firmayı daha önce 
birçok kez uyardıklarını, 
alınan atık örneklerinin 
labaratuvar 
incelemeleri sonunda 
kirliliğip saptanmasıyla 
ceza kestiklerini söyledi.

TEMİZ TUTALIM
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Gemport'ta şampiyon 
güvercinler, yetişiyor

İlçemizdeki Liman ve 
Depolama Tesisleri 
Muhasebe Şefi. Bülent 
Taşkın, yetiştirdiği 
güvercinlerle ülkemizi 
yurtdışı yarışmalarda 
başarıyla temsil ediyor.

GE.MPORT Tesisleri'nde 
yaptırdığı özel yuvaların
da eğittiği 20'yi aşkın kır
mızı, akbaş ırkına ait 
güvercinleriyle çeşitli 
yarışmalarda ödül alan 
Bülent Taşkın, son olarak 
geçtiğimiz günlerde 
Tekirdağ Çorlu'da düzen
lenen "5 nci Evcil Kelebek 
Kırmızı Akbaş" yarış - 
masında, çift' güvercin 
dalında, Rusya, Ukrayna, 
Bulgaristan, Yunanistan, 
Macaristan, İtalya,

Slovenya, ve Çeki 
Cumhuriyeti'nin katıldı] 
yarışmada birincilik eldi 
etti.

Bülent Taşkın,’ 
güvercinlerinin dünyanı 
en eski ırk güvercinle 
olduğunu.belirterek, Oıl 
Asya'dan Türklerle birlikl 
geldiğini ve neslinin sc 
türleri olduğunu söylet 
Taşkın, önümüzdeki gül 
lerde Yunanistan'dı 
düzenlenecek yarışmay 
da katılacağını ekle’ 
erek, "Türkiye'ç 
güvercin ve yetiştiricin 
konusunda rakipsizin 
Tüm yarışmalarda başo 
elde edeceğime inar 
yorum" dedi..
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Rahmi BABA Restaurant'ın 
Güzel ortamında her akşam 

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak
menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

(J\[İşan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.
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llJOzhan Shopping üçüncü 
™^ağazasım Gemlik'te açtı
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pzhan Shopping Çenter, üçüncü 
süper marketini açtı.

Belediye Sarayı altında bulunan 
kapalı otoparkın ihale ile süper market 
Sacıyla kiralayan Özhan Shopping 
Çenter, geçtiğimiz hafta Cuma günü 
saat 11.00'de İnegöl, Mudanya yolun
daki mağazalarından sonra süper 
marketler zincirine bir yenisini daha 
ekledi.
■ Açılışı Gemlik Askeri Veteriner 
Entitüsü ve Eğitimin Merkezi Kom. Kıd.

Alb. Bilgi Günkent'in yaptığı Özhan 
Shopplng, 650 metre karelik bir alanda 
gıda, itriat, mutfak eşyaları, temizlik 
maddeleri satılmakta.

İlçemizin en büyük süper marketinin 
açılışında Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Garnizon Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
Günkent, Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt, Belediye Meclis 
Üyeleri ve kalabalık bir halk toplüluğu 
katıldı.

Rotary 
Klüpten 
basına 
yemek
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Konuşan derece
1 Görmeyenler ve görme engelliler 
için yqlnı?ca ölçülen vücut ısısını 
göstermekle kalmayıp bu veriyi anons 
eden bir derece geliştirildi. Ölçülen ısı 
bir tuşa basılarak anons ediliyor ve diji
tal bir ekranda gösteriliyor. i
E Alışagelmiş bir derece gibi kul

lanılan cihazın yalnızca şekli biraz farklı.

Oldukça az enerji tüketen cihaz kolay
ca değiştirilebilen mini pillerle çalışıyor.

Konuşan derece görme engelli 
olmayanlar için de geceleri çadırda, 
gece yapılan araba yolculuğu sırasın
da ve gözün seçemediği diğer karanlık 
yerlerde büyük kolaylık sağlıyor. (DID)

24 Temmuz Basın 
Bayramı'nı rötarlı olarak 
kutlayan Gemlik Rotary 
Kulübü, ilçede görev 
yapan basın mensu
plarına yemek verdi.
Gemlik Tibel Otel'de 

Rotary Kulübün haftalık 
geleneksel yemeğinin 
konukları olan Gemlik'te 
görev yapan gazeteci 
ler, Rotaryenlerin ilgisine 
teşekkür ederlerken, 
hizmet kuruluşu olan 
Rotary'nin yapacağı 
çalışmalarda yanların - 
da olacaklarını vurgu
ladılar.

Rotary kulübü dönem 
Başkanı Ali Mütman 
,.basının sorurilarını 
yakından takıp ettiklerini 
belirterek,24 Temmuz 
Basın Bayramını geçte 
olsa kutlamanın mutlu
luğunu yaşadıklarını 
ifade etti.
Yaklaşık 2 saat süren 

Yemek'in sohbet 
bölümünde yerel basın 
ve sorunları tartışıldı.

VAY ANASINI SAYIN OKUYUCULAR
Gazeteci ile haber ve bilgi kaynağı bir makina 

dişlileri gibidir.
Bu çark bozulmadıkça, çalışmaları ortaya güzel - 

ürünler çıkartır. Haber ve bilgi kaynakları gazeteciye 
istediği bilgileri verir, gazetecide bunları mantık ve akıl 
süzgecinden geçirerek yazıya döker ve ortaya somut 
gerçekler çıkar.

Burada yatan önemli konu gazeteci ile bilgi ve 
haber kaynaklarının birbirlerini kullanması değil, 
okuyucunun doğruları öğrenebilmesidir. Bu doğrular 
ve somut gerçekler bazılarının canını sıksada, önemli 
olan okuyucudur.

Bunun böyle bilinmesinde yarar var diye düşünüyo
rum.

Gençlik Komisyonları Genel 
Başkanı'ndan DYP'ye ziyaret
B DYP Gençlik komisyonları Genel 
Başkanı Fuat Kara,Genel İdare Kurulu 
üyeleri ve Yönetim Kurulu üyeleri, çıktık
ları yurt gezisinin ilk ayağı olan 
Bursa'dan sonra Gemlik'i de ziyaret etti 
ler.
I DYP İlçe binasında İlçe Başkanı 
Yüksel Yıldırım ve Gfençlik Komisyonu 
Başkanı Berkay Kırmızıay ile, yönetim 
kurul üyelerini ziyaret eden Genel 
Başkan Fuat Kara, başkan yardımcıları 

I Mustafa Özgül, Bülent Çaycı ve Bursa İl 
[Gençlik Komisyonu Başkanı Cemal 
Vardar ve yönetim kurulu üyeleri bilgi 
alış verişinde bulundular.
| Gençlik Komisyonları Genel Başkanı 
(Fuat Kara, Türkiye genelinde ve ilk. 
olarak Bursa'dan başladıklarını 
belirterek, amaçlarının altyapı çalış - 
malarını tamamlayıp, tanışmak 
•olduğunu kaydederek, 66,67,68, ve 69 
ncu maddelerin kaldırılması için çalış - 
maları sürdürdüklerini söyledi. Kara, 
"Kadın ve Gençlik kollarının yasallaş
ması, işçi ve memurların siyaset yapa
bilmelerini sağlamak için bu mad
delerin kaldırılması konusunda muhale
fet partileri gibi çalışıyoruz. Öğrenciye,

öğretmene, mühendise, doktora, 
memura siyaset yaptırmasak ne ola
cak. Sorumsuz, bilgisiz, kalitesiz kişilere 
siyaset yapma imkanı vermiş olacağız. 
Bu yüzden bu maddeler kalkmalı" dedi.

Genel politikaya da değinen Fuat 
Kara, DYP-SHP koalisyonunun tarihi ve 
yararlı bir koalisyon olduğunu, bu yüz
den devamından yana olduğunu öne 
sürerek, gezilerinin ikinci bölümünde 3 
aylık süre1 içinde, tüm güney ve doğu 
Anadolu bölgelerinde il ve ilçeleri geze
ceklerini sözlerine ekledi. Anayol 
konusunda değinen Kara, "Halk birleş
menin nerede olacağını oylarıyla 
göstermiştir, bunu ANAP'lı millevekilleri 
de biliyorlar ve istifalarıyla kanıt - 
lamışlardır" diye konuştu.

DYP Gemlik ilçi Gençlik komisyonu 
başkanı Berkay Kırmızıay'da, yaptıkları 
ve yapacakları anlatarak, ilt olarak 
Gemlik'e bir huzurevi kazandıracaklarını 
söyledi. Kırmızıay, "Gözlemlerimiz sonu
cu Türkiye'de kadınların ve gençlerin 
oyunu alan iktidar oluyor. Biz bunun bil
incinde daha iyi hizmet vermek için 
çalışıyoruz" dedi.

Streetball
basket
turnuvası

İlçemiz Kaykakamlığı 
İlçe Gençlik.ve Spor 
Müdürlüğüyle Körfez FM 
radyosunun onganize 
ettiği 1 nci Streetball 
basketbol turnuvası 
19-20 ve 21 Ağustos 
tarihleri arasında İlçe 
Kayıkhane Spor 
Tesislerinde yapılacak. 

- 13-15, 16-10,19 yaş 
üstü kategorilerde 3 
gün sürecek turnuva
da, başarılı olan takım -I 
Idra ve sporcülara 
değerli hediyeler ver
ilecek, ilçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Burhan 
Arıkan, Körfez FM 
radyosuyla birlikte 
organize edilen 
Streetball turnuvasının 
büyük ilgi gördüğünü 
belirterek şu ana kadar 
10'un üzerinde 5'erli 
takımların müracat 
ettiğini söyledi.

KOR FEZ OFSET

1 GÜNDE TESLİM EDİLİR

^A^TI^S^ZO^U^U^ÇTI^^LLITELI, UCUZ

ZE^Çİ^ÇEŞİTLİ TMTCTİyEL'E.^

GAZHANE CAD.BECEREN APT. ALTI TEL. 513 17 97

Yazılarını her zaman büyük bir zevkle okuduğum, 
gazeteciliğini örnek aldığım Sayıp Yılmaz Akkıhç'ın, 
geçtiğimiz hafta gazetemizdeki "Köşemden" adlı 
köşesinde "Mirasyedi" başlığıyla yazdığı yazıda, eski 
bir anısını anlatarak, bazı Gemlikli sölcu eskilerini hicv 
etmesi, kimi okuyucuların belleklerindeki anılarını can
landırmış.

Geçtiğimiz Cumartesi günü büronun kapısının altın
dan atılmış bir mektupta, Akkıhç'ın yazısında üzerinde 
pek durmadığı ama bayağı ses getiren anısının 
neden olduğu bazı olaylar yazılmaktaydı.

Mektubu büyük bir dikkatle okudum. Bayağı ilginç 
şeyler yazılıydı. Beni pek ilgilendirmesede, okuyucu
mun gönderdiği ve araştırmalarım neticesinde doğru
luğunu kanıtladığım bu olayı, mektupta yazılanların, 
noktasına, virgülüne dokunmadan yayımlamak 
gereği duydum. Bakalım siz beğenecekmisiniz.

Tarih : 3 Ekim 1976
Yer: Bursa Tayyare Sineması 
Olay: C.H.P. Bursa İl Kongresi 
Kongre Divan Başkanı: Emekli General 

Paşa(İnegöl)
Kongreye katılanlar arasında zamanın Ankara CHP 

Milletvekili Semih Eryıldız da var. Mektubun sahibi ise 
olayı misafir koltuklarında izleyen ve halen yaşayan 
bir tanık.

"CHP İl kongresinde kürsüde zamanın CHP Gemlik 
ilçe Başkanı konuşmasına başlıyor. İlk cümlelerini 
tamamlayamadan Tayyare Sinemasının balkonunu 
dolduran Bursa'daki iş yerlerinden gelmiş yüzlerce 
emekçi, işçi tarafindan yuhalanmaya başlıyor. Tepki 
CHP Gemlik İlçe başkanının sözlerine değil, güve
nilmez, tutarsız, siyasi kişiliğinedir. Yuhalanmasının 
nedeni ise, CHP Gemlik İlçe kongresinde, afişleme 
çalışmaları sırasında polis tarafından yakalanarak 
dayak yediğini söyleyen' zamanın Gemlik İlçe 
Gençlik Komisyonu Başkanı Tunç Yaraman'na 
"Geceyarısı sokaklarda başıboş köpekler dolaşır" 
demesi.

Kürsüden inen zamanın CHP İlçe Başkam'na tepki 
ler bitmiyor. Koridorlarda çıkan tartışmalarda, arada 
yine zamanın İznik İlçe Başkanı Erdoğan Savaş 
bayağı tartaklanıyor.

Kongrede ayrıca, halen ANAP Bursa Belediye 
Meclis üyesi, 12 Eylül 1980 sonrası DSP'den kovulan ve 
de neden kovulduğunu kendisi dahi bilmeyen, daha 
sonra SHP'nin bu günlerdeki Bursa hezimetini bilerek 
hazırlayan, İstanbul Ali Topuz hizipçi yetiştirme okulu
nun önde gelen başarılı öğrencilerinden, eski CHP 
Ankara Gençlik kurultaylarında kendilerine muhalif 
genç CHP'lilerin (GURKA)larına dövdürmekle kanlı 
gençlik kurultayları organizatörlüğü ünvanını el hak, 
haketmiş, diplomasına uygun (Orman Adamı) ve de 
nihayet Nam-ı diğer meşhur Şendana'da var.

Bu öykü, Körfez Gazetesi'nde Sayın Yılmaz 
Akkıhç'ın yazdığı, son anılarından esinlenerek, rah
metli Profesör Muammer Aksoy'un ruhuna ithaf olunur. 
Bu öykünün kahramanlarından birisini rahmetli İsmet 
İnönü affetse, rahmetli Muammer Aksoy, hocalık 
hakkını helal etse, rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal'a ayağa kalkmadı diye meşhur olan Çanakkale 
eski Belediye Başkanı bağışlasa dahi Gemlik'in Danış 
Ekim'I ne düşünür sormaya değer."

Mektup böyle bitiyor. Ancak, altına bir de not 
düşülmüş:

"Be kardeşim, yürekli Nazım Bayrak, SHP'nin 
Gemlik Belediye Başkan adayı olarak, üstü açık 
Jeepln üzerinde yanında birisini gezdireceğine, Zülfü 
Llvanell'nln posterini dolaştırsaydın, inan bugün 
Gemlik Belediye meclisinde en az 3 tane daha Sosyal 
Demokrat var olurdu."

İlginç ve ilginç olduğu kadar çok yönlü bir mektup 
ve çok yönlü bir anılar yumağı.

Ne dersiniz?
Birileri "Balık baştan kokar" misali, bugünün tez

gahını 1976'larda mı hazırlamış?
Yazık onlara güvenenlere hem de çok yazık. 

Ancak anlayamadığım, bu anılar 1989'da niye anlatıl
madı?

"Vay anasını sayın okuyucular. Vay..."



Celal Bayar anıt mezarı 
başında anılacak
Türkiye'nin 3 ncü Cumhurbaşkanı Celel Bayar,

8 nci yıldönümü olan 22 Ağustos tarihinde, doğum 
yeri Umurbey'deki Anıt mezarı başında düzen - 
lehecek törende anılacak.

Bayar'ı anma töreni Cumhur - 
başkanı ve diğer kurumlar adına çelenklerln konması 
ve saygı duruşu ile başlıyacak. Tarihçi Celal Kutay'ın 
Bayar Kütüphanesi'nde Bayar'ın devlet ve siyaset 
adamlığı üzerine bilgi vermesinden sonra Bayar'ın 
doğduğu ev gezilecek.
Umurbey Belediye Başkanı Mete Okay, anma töreni 
organizasyonunun en İyi şekilde gerçekleşmesi için 

. hazırlıkların tamamlandığını kaydetti.

Mejdi Nalcı ruhsatsız 
silfhla yakalandŞjğ

Eski Belediye Başkanı Nezih Dlmİli'yl makamında 
ayağından vurarak yaralayan Mejdi Nalcı(40) adlı şahıs 
ruhsatsız Brovning marka 17'lü tabanca ve bu tabancaya 
ait 2 adet mermi ile yakalanarak tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta sonunda 
ilçenin giriş ve çıkışlarında trafik kontrolü ye> halka açık 
yerlerde sıkı denetlemeler yaptı.

Cumartesi gecesi saat 23.00 sıralarında İskele 
Meydanı'nda bulunan restaurant ve birahanelerde dene
timlerini sürdüren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yudum 
Restâurantta yaptıktan aramalarda Gemlikspor.Klubü eski 
başkanlarından ve Marmarabirlik Yönetim Kurulu üyesi 
Mejdi, Nalcı'nın üzerinde ruhsatsız silah ve mermiler ele 
geçirdi.

Un ve inşaat malzemeleri ticareti ile uğraşan Nalcı,19 
Şubat 1991 tarihinde Han arkası sokakta bulunan arsa 
üzerinde inşaat malzemeleri satmak için belediyeden 
geçici ruhsat istemiş ancak alamamıştı. Bunun üzerine 
belediye başkanı ile görüşmeye giden Nalcı, başkan 
Dimili'yi ayağından vurarak kaçmıştı. Yakalanarak hüküm 
giyen Nalcı, Şartlı tahliye 1le ceza evinden çıkmıştı.

Dün mahkemeye çıkartılan Mejdi Nalcı, tutuklanarak 
ceza evine gönderildi.

KONGRE İLANI
KÜÇÜK KUMLA, BÜYÜKKUMLA, KARACAALİ 

VE NARLI KÖYLERİ ÇEVRE KODUMA VE 
GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı 1 Eylül 1994 Perşembe günü saat 
18.00'de Küçük Kumla'daki dernek merkezinde 
yapılacaktır.
- Çoğunluk sağlanmazsa toplantı bir hafta sonra 
aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır. Duyurulur.

Yönetim Kurulu. ■ 
GÜNDEM
1. Açılış ve saygı duruşu
2. Yoklama
3. Çalışma raporunun okunması, aklanması
4. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
5. Yeni Denetleme Kurulu üyelerinin seçimi
6. Dilekler ve istekler •
7. Kapanış

Karbondioksit 
emisyonu 
1990-1993 
yılında azaldı
Batı Avrupa'da 
yaşanan ekonomik dur
gunluk ve köklü 
ekonomik değişiklikler 
sonucu 1990-1993 yılları 
arasında açığa çıkan 
karbondioksit miktarının: 
tüm dünyaya azaldığı 
bildirildi.
Dünya Enerji Kurulu'nun 
Londra'da yayımladığı 
bir raporda, karbon
dioksit emisyonunun 
düşüşü gösterdiği 
ülkelerin başında 23.7 
milyon tonluk bir azal
maya Almanya'mın yer 
aldığı belirtiliyor. Ancak 
uzmanlar ekö.nortıinin 
doğuda ve batıda 
yeniden canlanması 
durumunda karbon
dioksit miktarında 
kaydedilen düşüşlerin 
kısa ömürlü olacağına 
dikkat çekiyorlar. (DID) '

KAYIP

Mina Yağ San.A.Ş 
adına Kayıtlı bulu 
nan 16 ZH. 520 
plakalı aracın ruhsatı 
kaybolmuştur.
Yenisl'çıkanlacağın- 
dan, eskisinin hükmü 
yoktur,.

' Mina Yağ.SanAŞ

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI 
GEMLİK İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No : 1993/771 .T.

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı;
Gemlik Tapu Sitilinin pafta: H-22.d.-13-d., parsel:987 de kayıtlı 2250 M2 miktarın- , 

dâkl Gemlik ilçesi Kurtul Köyü Selçükgazi mevkiinde kain farla vasıflı taşınmazın 1/6 
hissesinin borçluya ait olup borçlu hissesine işabet eden kısım için bilirkişi tarafın 
dan 5.000.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.

Taşınmaz açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI: •
1- Satış 26 /9/ 1994 Pazartesi günü saat 14.oo den 14.20'a kadar Gemlik icra 

Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır.Bu artırmada tahmin edileli 
kıymetin % 75'ni ^e rüçhanlı alacaklılar varsa, alacakları mecmuunu ve satış masa 
raflarını geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir: bedelle alıcı çıkmazsa en çoki 
artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 6 /10/ 1994 Perşembe, günü aynı yer ve 
aynı saatlerde ikinci attırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde 
edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma 
ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, 
artıma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, 
paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelli 
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nisbetinde pey 
akçesi veya bu miktar kadar Milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri 
lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil 
verilebilir. Tellaliye,resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir.Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.
- KDV alıcıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin^) bu gayrimenkul üzerindeki hakları' 

.hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. .
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelinin yatırmamak suretiyle ihalenin feshine 
sebep dian tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında
ki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaktır. İhale farkı ve temmerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairem
izce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. ,!

5- Şatname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş! 
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 1993/771 .T. sayılı dosya numarasıy
la Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur..

(İcra İf. K. 126) İCRA MÜDÜRÜ
(İlgililer tabirine irtifak 
hakkı sahipleri de dahildir.)

BAŞSAĞLIĞI

AcAn DÜGÜn 
ve TOPLANTI SALONLARI 

Mükemmel Hizmet için bizi seçin 
Yeni açılan düğün ve toplantı salonlarımızı 

siz Gemliklilere hizmete sunmakla kıvanç 
duyuyoruz.

Her bütçeye uygun 
yemekli, kokteyli ve pastalı, olmak üzere yeni 
dekor ve elkondeyşınlı-Oto parklı-jenaretör- 
lü servis otobüslerimizle 500 ve 800 kişilik 
salonlarımız hizmetinizdedir.'

Rezervasyonlarınız için :
Yeni Yalova Yolu üzeri 12. Km

ACAR EKİP LTD.ŞTİ 
' Tel: 2670135-36-37/ 10. Hat '

Site sakinlerimizden SAMİ ÜRE'nin kızı
HÜLYA ÜRE'nin

genç yaşta vefatı hepimizi üzmüştür 
Cenab-ı Haktan rahmet, Kederli Ailesine baş 

sağlığını dileriz.

Kemal AKIT
Ticaret ve Sanayi Odası

Yönetim Kurulu
Başkanı



® Evlenme, • Nişan, ® Sünnet 
ve • Özel günleriniz için 

Rezervasyonlarımız başladı.
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.



^^^Wdbkülü-:!dışcırıclan;
^^BiWyıtlârı> sürüyor

İlk ve ortaokulu dışarı - 
dan bitirmek isteyen
lerin sınav kayıtlan 1-19 
Ağustos tarihleri arasın
da yapılıyor. 1992-93 
öğıetlm yılından başla - 
yarak orta okulların da 
dışarıdan bitirme 
sınavlarının ilçelerde 
yapıldığını söyleyen 
ilgililer, düz dönem 
sınavlarına katılmak 

□ Gömlekler
□ Takım Elbiseler 
Bayan Ve çocuk giysileri

Cl Deri Ve 
2002 JEAN çeşitleri 

ar GörülmeyeDeger

ALİ ÇATAK VE OĞULLARı

Demirsubaşı Mh. Mesudiye Sk. Otel 
t^Kirbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

isteyenlerin şahsen 
İlçe MIHI Eğitim 
Müdürlüğüne başvu
rmaları gerektiğini 
söylediler.
Başvurularda 2 
fotoğraf, ikamet belge- 
sinüfus cüzdan sureti, 
başvuru formu, İlkokul 
diploması gerekmekte
dir. Sınavlar 1,2,5,6 ve 7 
Eylül günleri yapılacak.

Belediye'de 
otokontrol 
sistemi
Gemlik Belediyesi'nde 

ilginç uygulama. 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, Belediye 
memurlarının daha iyi 
çalışabilmesi ve daha 
iyi anlaşabilmesi için 
odalar arasındaki duvar
ları yıktırdı.
Belediye Başkanı । 

Nurettin Avcı, Belediye 
olardak daha iyi hizmet 
vermeyi amaçladıklarını 
belirterek, duvar yıkımı 
sayesinde memurların 
birbirini denetleyebile
ceğini böylelikle, işlerin 
aksamadan devam 
edeceğini söyledi. 
Başkan Nurattin Avcı, 
ayrıca Beledlye'nin 
karışık sistem olan 
odalarının panolarla 
işaretleneceğini, 
Belediye'de işi olan 
vatandaşın geldiği 
zaman, Fen işleri, Şu 
işleri, yazı işleri gibi birim - 
lerl daha çabuk bula
cağını ifade ederek, yeni 
yerleşim planı hazırladık 
larını söyledi. Başkan 
Avcı,"Otokontrol sistemi
nin yararını Önümüzdeki 
günlerde göreceğiz" diye 
konuştu.

KAYIP

Askeri kimlik kartımı 
kaybettim.
Hükümsüzdür.

. Jülide ESER

Belediye'den 
otopark 
ihalesi

Yatırımlara kaynak 
'bulmak amacıyla çalış - 
malarını sürdüren ilçe- > 
miz Belediyesi, Belediye 
Sarayı karşısında bulu - 
nan Asil Han İş 
Merkezinin arkasındaki 
500 metrekarelik alanı 
otopark oldrak ihaleye 
çıkartıyor.

Belediye Şaşkanı 
Nurettin Avcı, özellikle 
Belediye Sarayı önü ve 
pazar yerinde önemli 
oranda trafik sorunu 
olduğunu belirterek, bu 
sorunun araçların 
gelişigüzel park 
edilmesinden kay
naklandığını bildirdi. 
Avcı, hem bu sorunun 
giderilmesi hem de , 
Belediye'ye gelir sağlan
ması amacıyla, 
Belediye Sarayı karşısın - 
daki 500 metrekarelik 
alanı otopark olarak 
ihaleye çıkartacaklarını, 
söyledi.

Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, ihale 
ilanının önümüzdeki 
günlerde yerel gazete
lerde yayımlanacağını 
vurgulayarak, otopark 
alanında 50 ile 70 
arasinda otomobilin , 
park edebileceğini 
söyledi.

BAŞSAĞLIĞI
Döğruyol Partisi Yönetim Kurulü 

üyesi, 
değerli arkadaşımız', Diş Hekimi 

Peyami Çağlar'ın babaları, emekli 
öğretmen

Ö.Lütfü Çağlar'ın 
ölümünü üzüntü ile öğrendik. '
Arkadaşımıza ve kederli ailesi 

. başsağlığı, 
merhuma da Tanrıdan rahmet 

dileriz.

DYP Yönetim Kurulu üyesi 
arkadaşları

BAŞSAĞLIĞI

Diş Hekimi, arkadaşımız Peyami 
Çağlar'ın değerli babaları

Ö.Lütfü Çağlar'ın
ölümünü üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Tanrıdan rahmet, 

Arkadaşımıza ve kederli ailesine 
başsağlığı dileriz.

KBVIP
Beko-Gasio 108 SR MF 
AE 10901145 seri nolu 
yazar kasa ruhsatımı 
kaybettim. - 
Hükümsüzdür. .

Nüri ÇİÇEK

Faruk GÜZEL-Abdullah GÜLER 
ANAYOL İNŞAAT ORT.

ANAVATAN PARTİSİ
GEMLİK GENÇLİK KOMİSYONU 

BAŞKANLIĞINDAN

Başsağlığı
Meslekdaşımız Peyami Çağlar'ın değerli 

babalan
Ömer Lütfü Çağlar'ın
Ölümünü üzüntü ile öğrendik.

1 Merhuma Tanrıdan rahmet, 
Arkadaşımıza ve kederli ailesine

Partimiz Gençlik Komisyonlarının geleneksel olarak düzenlediği 
"Okullara kitap ve kırtasiye Yardım Kampanyası"nı bu yılda başlattık.

Kampanyamıza ek olarak "Kullanılmış giyecekleri de" toplayarak 
ihtiyacı olanlara ulaştıracağız.

Evinizin bir köşesinde bırakılmış kitap, ansiklopedi,kırtasiyelerinizi ve 
giysilerinizi bekliyoruz.

başsağlığı dileriz.

Gemlik'li Diş Hekimleri

PARTİSİ 1M3

Gemlik ANAP Gençlik 
Komisyonu Başkanı
Osman METE

ApA ız OL
İNŞAAT ORTAKLIĞI

MANASTIR MEVKİİNDE .
■ Deniz manzaralı

■ Kaloriferli.
■ Hidroforla

■ Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz
Daire satışlarımız sınırlıdır.

Başvuruda acele idiniz.
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Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
ıhk ret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

i Körfez OFSET
^MATBAACILIK - YAYINCILIK - TANITIM

23 Ağustos 1994 Sah Ç\jşan, Sünnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitlerimizi

ve fiyatlarımızı görmeden karar vermeyiniz.
»İZİ AUITLAKA ARAYINIZ.

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Sunğipek Fabrikasına 5 nisan kararlarının esintisi yeni geldi. 300 işçi izne ayrıldı.

llçjemizin en eski sanayi kuruluşu olan 
Fsunâipek Fabrikasının tek alıcısı Tekel'inSunğipek FabrUcasıriın tek alıcısı' Tekel'in 

sigara ambalajlarında selofan yerine nay-
1,000 yönelmesi .üzerine stokları dolan 
işletme üretimi durdurdu.

Fabrikamı^yalnız Tekel'in Maltepe fab
rikasına ürün verebildiğini söyleyen ilgililer 
eldeki stoklar eriyesine kadar işçiye ücretli 
zorunlu izin verdiklerini söylediler. 1974 yılında 
açılan selofan ünitesinin teknolojik olarak 
geri olduğu, üretimin .ise dünya fiyatlarından 
yüksek olması Sunğipek 'in ürettiği selofanın 
Tekel'den başka alıcısının bulunmamasına 
fieden oluyor.

Sunğipek Fabrikasının Tekel'e selofan sata- 
maması durumunda kapanacağı endişesine 
kapılan işçiler, durumlarından korkmağa 
başladılar.

Özelleştirme kapsamında kamu kuruluşları 
arasında olan Sunğipek Fabrikasının satışına 
karşı çıkan işçiler, şimdi özelleştirmeyi umut 
olarak görmeye başladılar. ‘

Sunğipek Fabrikası, Tekel'e selofan satması 
yanında Sümerbank Holdinge bağlı tekstil fab
rikalarına da yılın üç ayında viskon üretiyor. 
Ancak, Sümerbank ’ın diğer tekstil fabrikaları 
da düşük kapasite çalışıyor .Sunğipek'teki 300 
işçi geleceklerini endişeyle bekliyorlar.

■Satıldı satılıyor derken Sunğipek Fabrikası 300 işçisine stokların dolduğu gerekçesiyle zorunlu izin 
verildi. Böylece devlettten toplu sözleşme farklarını bile alamayan işçiler ücretli izin karşısında

■şaşa kaldılar.

Marmara Birlik Genel Müdürü söz verdi

"Üreticinin yüzü gülecek"

Dlumürfüh 8.

MarmaraBirlik Genel 
Müdürü Bekir Seymen, 
Bursa da yaptığı açıkla
mada 1994-95 zeytin 
alım kampanyasında 
üreticinin yüzünün güle
ceğini, 25-30 bin ton 
zeytin almayı planladık
larını ve peşin ödeme 
yapılacağını 
açıkladı.Bekir Seymen 
geçen dönem üreticiye 

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Yabancı isimler
Son yıllarda Türkiyeyi saran bir moda da yabancı kökenli isim

lerden oluşuyor.
I Nereye baksanız işyerlerinin vitrin camekanlarında bunu bol 
___ bol görürsünüz.

Yabancı isimleri kullanmak ilçemize de sıçradı.
Örneğin en son açılan büyük bir mağazanın adının altında 

" "Shopping" ve "Çenter" adlarını görüyorsunuz. Bu yazılar ilçenin 
her köşesine dikilmiş, insanların beyinlerine işlercesine karşınıza 
çıkıyor.

Olayın tanıtım yanına bir diyeceğimiz yok, ama, gittikçe bir 
dilde yabancılaşma yaşanıypr.

Örneğin, geçtiğimiz hafta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
olan İlçe Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen sokak basketi 
veya açıkhava basketbol karşılaşmalarının davetiyelerinde bu 
tanım "Street BalI" olarak verilmişti.

Bir başkası ilçenin merkezindeki bir pasta salonuna asılan 
kocaman tabelada patisseriye yazısını görebiliyorsunuz.Örnekleri 

. çoğaltabiliriz...
Bunun sonu nereye varacak?
Dışarıdan gelen her yenilik kendi adıyla topluma mal edilirse, 

zamanla türkçe konuşamaz duruma geleceğimiz unutulmamalı.

Dün, gazete büromuza Gemlik'e yeni yerleşen bir vatandaş 
gelerek "Gürültü kirliliği" konusunda yakındı.

İstiklal Caddesinde bir konut kiralayan bu hemşehrimiz, 
araçların gereksiz korna çalması ve hız yapması sonucu çıkardık - 
lan gürültüden yakınıyor?

Kendileri yerden göğe kadar haklılar. Gemlik'te belli yerlerde 
gürültü ölçümü yapıldığında mutlaka normalin üzerinde çıkacak
tır, *

Gürültü nereden kaynaklanıyor?
Araçların hız yapmasından, gereksiz korna çalmadan, sokak 

aralarına kalan gürültü çıkaran işyerlerinin bulunmasından, 
satıcıların bağrışmalarından...

Çevreci olarak ünlenen Sayın Kaymakamımızdan "Gürültü 
Kirliliği" konusuna da eğilmesini bekliyoruz.

tatmin edici fiyat verildiği
ni,, bu kampanya döne
minde taban fiyatın en az 
22 bin 500, tavan fiyatın 
ise 52 bin 500 lira dolay
larında olacağını söyledi. 
Seymen, Birliğin kendini 
yenilediğini, çağdaş zey
tinciliğe yöneldiğini belirt 
ti.

H a beri sayfa 2'te

İlçe Başkalığına * 
Necmettin Ozpamuk 
getirildi v \ '

Yeni parti 
kuruldu
“penel Başkanlığını Yusuf 
“Bozkurt Özal'ın yaptığı 
Yeni Parti(YP) Gemlik İlçe 
teşkilatı kuruldu.
Gürle İş Merkezinde bir 
büro kiralayan Yeni Parti 
İlçe Kurucuları, İlçe 
Başkanlığına müteahhit 
Necmettin Özpamuk'u 
getirdi.Özparinuk, "Yeni 
Partinin öteki partilerden 
farklı olduğu anlaşılacak" 
dedi.

Haberi Sayfa 4'de

RP'den 
Toplu 
Sünnet

RP Gemlik İlçe Teşkilatı 
29 Ağustos Pazartesi 
günü Belediye Düğün 
Salonu'nda yoksul 
çocukları sünnet ettire
cek.
Çocuklarını sünnet 
ettirmek isteyen 1 
ailelerin RP İlçe başkan
lığına başvurmaları 
istendi.

Soroptimist 
Kulübü 
11 Çocuğu 
sünnet ettirdi
Gemlik Sofopflmist

Kulübü bu yıl da 
geleneksel olarak 
sürdürdüğü toplu sünnet 
törenlerinden birini 
gerçekleştirdi.
Pazar günü Askeri Hara 
Plaj Gazinosunda 
yapılan törende 11 yok
sul çocuk sünnet ettirildi.

Haberi Sayfa 3' de

Gemlik 
Lisesinde 
Yüksekokul 
Kazananlar 
belli oldu

ÖYS ikinci basamak 
sınavlarında çeşitli 
üniversiteleri kazanan 
Gemlik lisesi öğrencileri 
belli oldu.
Gemlik Lisesini geçtiği

miz öğretim yılı bitiren 
ye değişik fakülteleri 
kazanan öğrencilerin 
listesini altıncı say - 
famızda yayınladık.

kısa kısa kısa Açık hava basketi ilgi gördü
Mimarlar Odasında 
olağanüstü genel kurul 
yapıldı.Yeni seçilen 
yönetim kurulu başkan
lığa tekrar Orhan Bulut'u 
getirdi.

Haberi sayfa 3'te 
Rpmanyadan fuhuş için 
Türkiye'ye gelen ve 
Gemsas'a yerleşen üç 
genç, bir bekar evinde 
jandarma tarafından 
yakalanarak İl sınırları 
dışına çıkartıldı.

Haberi sayfa 2'de 
İlçemizin Hamidiye ve 
Şükriye köylerinde çıkan 
orman yangınları 
söndürüldü.

Haberi sayfa 2'de 
TÜGSAŞ işçisine Mayıs 
ayından beri toplu 
sözleşmeden yansıtıl
mayan farkların bir 
bölümü verildi.

Haberi 2. sayfada

"Hangi 
Tencerenin dibi 

daha kara"
Yılmaz Akkılıç 

yazdı 
2. Sayfada

MI yİ

3. Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar, ölümünün 8. 
yıldönümünde doğduğu 
yer olan Umurbey 
beldesindeki Anıt Mezarı 
başında törenle anıldı;

■ 22 Ağustos Pazartes 
günü saat 09,.30 da 
başlayan törenlere 
Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel adına 
Genel Sekreter 
Yardımcısı Muzaffer 
Başkaynak, Başbakanlık 
adına Spordan Sorumlu 
Devlet Bakanı Şükrü 
Erdem, Bursa Valisi 
Rıdvan Yenişen ve Bursa 
Garnizon Komutanı 
Bayar'ın kızı Nilüfer 
Gür,soy ve damadı 
Ahmet Gürsoy, Bayar'ın 
mezarına çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulun
dular.

Bayar'ın anma p- 
rogramının ikinci bölümü 
Celal Bayar Vakfı 
Kütüphane salonunda 
düzen Ien d i. B u r a d a 
konuşan Nilüfer Gürsoy, 
son günlerin moda 
konusu değişim için şun
ları söyledi:

" Değişim adı altında 
nice eserimiz, tarihimiz 
ufalandı.Demokrasi diye 
diye demokrasi 
yozlaştırıldı. Fikir üretimi 
diye fikirsizlik aldr başını 
gidiyor. Değişim adı altın
da şehitlerimizi, bizlerin 
haketmediği olaylar 
yaşanıyor.Cumhuriyetimi 
z numaralandırılarak 
yozlaştırılmak isteniyor.Bu 
konuşma bir nostalji 
değildir. Geçmişteki fikir 
manzumeleri bize güç

İlçemizde ilk kez İlçe 
Spor Müdürlüğü tarafın
dan organize edilen. 
Körfez FM'in müzik 
sporsörlüğünü yaptığı 
Açıkhava basketbol 
karşılaşmalara büyük 
bir. heyecan içinde 
ya pildi.Üç gün süren

ALT, ÜST..

"Olay" Gazetesinde iri puntolarla bir 
haber..
"DYP Gemlik'te karmakarışık" 
27 Mart'tan beri...
Alt, üst, üst, alt olursa...
Çözebilirseniz, çözün düğümü

katacaktır."
CEMAL KUTAY
■KONUŞUYOR '
Celal Bayar'ın sağlığın

da onunla ilgili en çok 
yazı yazan tarihçi Cemal 
Kutay daha sonra söz 
aldı. Celal Bayar'ın kişiliği, 
devlet adamlığı ile ilgili 
konuşan Kutay, Türkiyenin 
geçirdiği siyasi ve iktisadi 
olaylara da değindi.

Kutay, Bayar'ın 
1883'de başlayıp 1986 
yılında son bulan 
yaşamının hiçbir devlet 
adamına nasip 
olmadığını belirterek," 
Bayar, 103 yıllık yaşamını 
vatanına ve milletine 
adamış bir insandı.Bayar 
aynı zamanda Türkiyenin 
ilk sivii Cumhurbaşkanıy- 
dı." dedi.

Cemal Kutay'ın konuş
masından sonra Umurbey 
Merkez Camiinde Celal 
Bayar için mevlit okutul
du.

Celal Bayar'ı anma 
törenlerine ayrıca, ANAP 
Bursa Miletvekilleri Feridun 

’ Pehlivan, Mehmet Gedik, 
DP Genel Başkanı Aydın 
Menderes, DYP İl Başkanı 
İdris Sevinç, ANAP 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Erdem Saker, 
Gemlik Kaymakamı 
Orhan Işın,Garnizon 
Komutanı Kıd. Alb. Bilgi 
G ü n k e n t, Gemlik 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı, Küçük Kumla 
Belediye Başkanı Eşref 
Güre, Ümurbey Belediye 
Başkanı Mete Okay,eski 
DP milletvekilleri katıldı.

karşılaşmaların sonun - 
da dereceye girenlere 
çeşitli armağanlar veril
di.

Yüzlerce kişinin ilgi ve 
coşku içinde izlediği 
karşılaşmaların gelecek 
yıllarda da tekrarı için 
karar verildi.

Habeşi sayfa 2'de
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HANGİ TENCERENİN DİBİ DAHA KARA ?

KÖŞEMDEN
Yılmaz AKKILIÇ

Açıkhava 
Basketbol! 
karşılaşmaları 
ilgi gördü

Sayfa: 2

MgjmaraBIrlik Genel Müdürü Seymen müjde verdi:

"üreticin yüzü gülecek"

Geçen hafta pazartesi günü 
Türkiye'nin en yüksek tirajlı gazetesi 
"Sabah"\r\ birinci sayfasında manşetten 
kocaman kocaman harflerle, "Müteahhit 
Partisi SHP" başlıklı bir haber yayımlandı. 
Gerçi suç oluşturmamasına özel özen 
gösterilerek düzenlenmişti haber, ancak 
-okuyan da eşek değildi ya- neyin ima 
edildiği pekala anlaşılıyordu. Özcesi 
denilmek isteniyordu ki: "Bir kısım SHP II 
başkanlar), müteahhitlik yoluyla devlet 
kesesinden geçinmekte, o yüzden de 
Karayalçın'ı desteklemektedirler!"

O sabah Gemlik Körfez" e
uğramıştım. Kadri Güler, "Oooo, müteah
hit bey hoşgeldiniz" diye gülerek 
karşıladı beni. “Hayrola?!" dedim, 
"Sabah" gazetesini çıkarıp attı önüme.

Baktım, haberin birinci sayfadaki son 
spotunda adları yazılı müteahhit il 
başkanlarından üçüncüsü "ben"dim. 
Yani bendeniz, yani şu sıralarda emekli 
üçaylığından başka geliri olmayan köşe 
yazarınız Yılmaz Akkılıç, devletten ihale 
alma umuduyla Murat Karayalçın'ı 
destekledikleri "ima" edilen müteahhitler 
arasında gösteriliyor.

Kadri'yle bir güldük, bir güldük!..

ve "önyargılı"ydı bu haber. Salt kendimi 
örnek göstererek kanıtlayabilirdim bunu: 
Çünkü ben ne SHP'nln Bursa II başkanıy- 
dım, ne de müteahhit...

Öyleyse, Türkiye'nin en yüksek tirajlı 
gazetesi olduğunu her sabah birinci say
fasından ilan eden "nazarlık"lı "Sabah", 
nasıl olur da böyle "yanlış" ya da "uydu
ruk" haber bir yayımlardı?

Bu gazetenin bir "Bursa bürosu" yok 
muydu?

Vardı elbette, hem de İstanbul 
basınının öteki kodamanlarının büro
larından daha büyük bir bürosu vardı. 
Ne var ki, bu büronun uğraş alanları 
içinde "habercilik" yoktu, sadece 
"reklamcılık-ilancılık" vardı, Yani sizin 
anlayacağınız, Türkiye'nin en yüksek ti
rajlı gazetesinin, ülkenin beşinci büyük 
kentinde ne olup bittiğini umursadığı 
fçlan yoktu! Gerçi o kentte kocaman bir 
büro açmıştı, ama bu büro sadece ve 
sadece "para" işleriyle uğraşmaktaydı.

Hazin olan da işte bu idi! Vatandaşın, 
kupon kesmek için aldığı gazete 
aracılığıyla "yanlış“a koşullandırılmasıyaı 
düşündürücü olan!

Ve şimdi de vatandaş, en yüce
hukuk kurumu olan

Müteahhitlik, toplumda saygınlığı 
olan bir iş kolu. Öyle herkes "Ben 
müteahhitim" diye ortalıkta salınamaz. 
Hele devlete iş yapmak her babayiğitin 
harcı değildir, türlü çeşitli özelliklere sahip 
bulunmayı, zorluklara göğüs germeyi 
gerektirir.

Konunun bir yönü böyle. Ama bir de 
azgelişmiş -ya da gelişmekte olan- 
ülkelerde, devlet kesesinden adam zen
gin etmenin en bilinen yolunun “ihale" 
işleri olduğu gerçeği var! Gazete, 
görünürde işte bu duyarlı noktaya par
mak basmış havasında. Okuyucu şöyle 
düşündürülmek isteniyor anlaşılan: "Vay 
namussuzlar, vaaaay! Devleti tırtıklamak 
için koalisyonda kalmaya destek veri
yorlar..."

Nitekim o akşam, yıllar önce 
Bursa'dan ayrılmış ve Antalya'ya yer
leşerek iş kurmuş bir eski dost aradı, 
ikircimi belli olan bir ses tonuyla şöyle 
dedi bana:

"Ben sizin, gazetede ima edildiği gibi, 
devletten haksız kazanç sağlamış ola
bileceğinizi aklımın köşesinden bile 
geçirmem. Ama anlaşılıyor ki müteah
hitliğe başlamışsınız, buna sevindim, 
hayırlı olsun!"

Tut kelin perçeminden!..

Peki "Sabah" gazetesinin bu haberi 
"doğru" ve "objektif" miydi?Hayır, "yanlış"

Anayasa
Mahkemesinin "TRT kafasıyla yasa iptal 
ittiği"ne koşullandırılmak isteniyor. Yani 
"hukuk"tu, "yasa"ydı hikaye!

Her şeyin doğrusu, "Sabah'tılara 
göre...

Ülkenin durumu pek iyi değil. Her 
geçen gün -sanki- daha da kötüye 
gidiyor. Korkunç bir “medya terörü" var. 
Ve bu, son derece kaba yöntemlerle 
sürdürülüyor.

Gazetenin biri 155 otomobil mi'veri
yor; karşılığı “Madem öyle, işte böyle" 
sloganıyla geliyor: 200 otomobil! »

Gazetenin biri 33 devre mülk mü 
veriyor; karşılığı hemen hazır: 49 devre 
mülk! /.

Sonra?..
Sonra birtakım iddialı manşetler?" 

"Açıklayın!" diye, “Basının onuru için" 
diye.

Açıklayın kardeşim! 1993 yılının hazi - 
ran ayına dek, devletin beş basın-yayın 
kuruluşuna dağıttığı 2 trilyon 600 miyar 
lira tutarındaki "teşvik kredlsi"nin hangi 
gazete ve dergilere dağıtıldığını da açık
layın.

Allah aşkına açıklayın!
Bu teşvik kredisinin 699 milyar 263 

milyon liralık bölümünü alan gazetenin 
adını da açıklayıverin ki "hangi 
tencerenin dibi daha kara"ymış, öğrene
lim...

llçe Spor Müdürlüğü 
tarafından organize 
edilen müzik düzen
lemesini Körfez FM'in 
yaptığı "Birinci 
Geleneksel Street BalI 
Basketbol! Turnuvası" 
büyük ilgi gördü.
Geçtiğimiz hafta Cuma 
günü saat 19.00'da 
Mustafa Kemal Atatürk 
Kordonunda bulunan 
açık hava basketbol 
sahasında başlayan 
karşılaşmaların açılışını 
İlçe Kaymakamı Orhan 
Işın yaptı.
Açılışa Kaymakam 
Orhan Işın, Belediye 
Başkanı Nurettin Avcı, 
Daire Amirleri ve kala
balık bir halk topluluğu 
katıldı.
13-15 yaş grubunda 
dört takım, 16-18 yaş 
grubunda dört takım, 19 
ve sonrası yaş grubunda 
sekiz takımın katıldığı 
karşılaşmalar festival 
çoşkusu içinde geçti. 
Gemlik'te ilk kez düzenle
nen açıkhava basketbol 
turnuvasında birinci 
13-15 yaş grubunda 
Gaynama Noktası 
16-18 yaş grubunda 
Ümit Kuyumculuk, 19 ve 
sonrası yaş grubunda ise 
Körfez FM grubu şampi
yon oldular.
Dereceye giren takım
lara çeşitli kuruluşlar 
tarafından hediyeleri 
dağıtıldı.

MarmaraBirlik Genel 
Müdür Bekir Seymen, 
1994-1995 yılı zeytin alım 
kampanyasında 
üreticinin yüzünün 
güldürmesi için çalış - 
maların sürdürüldüğünü 
söyledi.

Bursa'da bir basın 
toplantısı düzenleyen 
Bekir Seymen, birliğin son 
iki yıl içinde kendini 
yenilediğini belirterek 
"Birlikte zeytin atımından 
olgunlaşmasına ve satışı
na kadar olan aşamalar
da çeşitli reorganizasyon 
tedbirleri alınmış, satışa 
sunulan ürünlerin amba
laj kalite ve standardizas- 
yonunda önemli 
gelişmeler sağlanmıştır. 
Ayrıca çağdaş zeytinci
liğe yönelik yeni yatırım- 
lar başlatılmış, 
Marmarabirliğin 
Türkiye'de olduğu gibi 
dünya pazarında da söz 
sahibi olması için adımlar 
atılmıştır" diye konuştu.

Marmarabirlik Genel 
Müdürü Bekir Seymen 
"1992-93 zeytin alım 
kampanyasında ortak 
üreticilerimizden yaklaşık 
25 bin ton ürün satın alın
mış ve karşılığında 240 
milyar ödeme yapılmıştır. 
1992-1993 kampanya 
döneminde zeytin 8 bin 
ile 17 bin 500 lira arasın-

da fiyat verildi.
Bu iş yılında satılan 

ürün miktarı yaklaşık 22 
bin tondur. Karşılığında 
da 265 milyar lira sağlan
mıştır. Bu rakamlar bir 
evvelki yıla oranla yüzde 
40 artış 4emektlr. I 
1993-1994 zeytin alım 
kampanyasında ise 9 bin 
ton ürün alınmış ve ürete
ci ortaklarımıza 156 mil
yar ödenmiştir. Bu 
dönemde de ürüne 13 
bin 500 ile 29 bin lira 
arasında fiyat verilmiştir. 
Aynı dönemde ise satın 
alınan ürün miktarı 24 
tondur. Karşılığında 570 
milyar elde edilmiştir." 
diye konuştu.

Seymen, geçen ı 
dönemde üreticiye tat-i 
min edici fiyat verildiğini' 
ve ürün bedelinin peşin 
ödendiğini belirterek; 
önümüzdeki dönem, 60 
bin ton civarında rekorte 
gerçekleşmesinin bek
lendiğini, Birlik olarak1 
25-30 bin ton zeytin I 
almayı planladıklarını, 
alımlar için Ziraat Bankası 
kanalıyla 1 trilyonluk kay
nak sağlandığını söyledi. 
Seymen, "Kampanya 
döneminde taban fiyatın 
en az 22 bin 500 tavan 
fiyatın ise 52 bin 500 ola
cağı tahmin ediliyor" diye 
konuştu.

Gemlik ve Orhangazi'de 
orman yangınları

TÜĞ&AŞ işçisine bir parınak bal
TÜGSAŞ'ta Mayıs ayından bu yana 

maaşlara yansıtılmayan toplu sözleşme 
üçüncü dilim zam farklarından sadece ağus
tos ayınınkinin verilmesi işçide buruk mutluluk 
yarattı.

Petrol-İş Bursa Şube Başkanı İsmet Yiğit ve 
Genel Sekreteri Bayram Yıldırım'ın önceki gün 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen ile 
yaptığı konuşma sonrası dün öğleden sonra 
ağustos ayı maaş zammı farkını alabilen iş
çiler, diğer üç aylık farkın eylül ayı içinde 
ödeneceğini öğrenince buruklaştılar.

TÜGSAŞ İşyeri Temsilcisi Rasim Çavdar

sendika ile bakanlığın yaptığı görüşmeler ne
ticesinde % 60.5 oranındaki maaş,zammını 
aldıklarını ancak, 4 aylık zam farkların! tria - 
madıkldrın belirterek, yaklaşık 7 milyar lira 
tutan ağustos ayı maaş farkının alındığını 
bildirdi. Çavdar, işçi başına 20 milyon civarın - 
da tutan yaklaşık 16 milyar liranın İse eylül 
ayında dağıtılacağını söyledi. Rasim Çavdar, 
"Gemlik'te 860 olmak üzere 7 bin TÜGSAŞ işçisi 
hakkını istiyor. Bunun bir kısmı verildi, 
kalanının ise eylül ayında alınacağı söylendi, 
bunu da alacağız. Kimse merak etmesin" 
dedi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1'025 
, Fiyatı :5.000 TL.

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü,: Cemal KIRGIZ

pfönetlm Merkezi: Gazhane Cad. No.51/A
Tel: 513 17 97 GEMLİK 

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 01
İstiklal Cad. 1 noîu 
aralık GEMLİK

Romanya'lı 
nataşalar; 
Gemsaz'da 
yakalandı
Yaklaşık 2 ay önce yurda 
giriş yaptıktan belirlenen 
RomanyalI Anghel 
Elena(22), Chırea Valentina 
Flori(22) ve Slrbu Didi(l 8) 
Gemlik jandarma ekip
lerinin takibi sonucu ilçe
mize bağlı Gemsaz 107 nci 
sokaktaki bir bekar evinde 
yakalandılar.
Jandarmaya getirilen 
Romanya'lı kadınlar, kendi
lerini Bursa'lı İbrahim adında 
bir kadın satıcısının 
pazarladığını belirterek, 
Bursa, Gemlik, Kumla ve 
Gemsaz'da çok sayıda 
kişiyle ilişki kurduklannı 
söylediler. Romen kadınlar, 
Türkiye'ye daha öncede 
geldiklerini ifade ederek, 
fuhuştan çok para 
kazandıklarını söylediler. 
Pasaportlarında daha bir 
aylık İzinleri olduğu sap
tanan ve az Türkçe konuşa
bilen kadınlar "Romanya'da 
hayat standartlan çok 
düştü. Bu yüzden Türkiye'ye 
geldik. Burada hoşumuza 
gitmesede bu İşten çok 
para kazanıyorduk.
Yeterince para kazanıp, 
istediğimiz Türk erkeğinden 
hamile kalıp ülkemize 
dönecektik. En büyük 
amacımız çok para 
kazanıp erkek Türk 
çocuğuna sahip olmak. 
Hepimiz İlse mezunuyuz. 
Türklerl çok seviyoruz"dedl- 
ler. Sorgulamalardan sonra 
mahkemeye çıkarılan 
nataşalar daha sonra 
Bursa'dan uzaklaştırıldılar.

Geçtiğimiz hafta 
Cuma günü Gemlik ve 
Orhangazi'de üç ayrı 
yerde orman yangını 
çıktı.İlçemize bağlı 
Hamidiye ve Şükriye köy
leri arasındaki ormanlık 
alanda çıkan yangında 2 
dekar, Kurşunlu köyünde 
çıkan yangında ise 4 
dekar ormanlık alan 
tamamen yandı. Öte

yandan Orhangazi ilçesij 
Gemiç koyu yamaçların- 
da çıkan orman 
yangınında ise 1 dekar 
ormanlık alanın yandığa 
bildirildi. Orman yangın 
söndürme ekiplerini ve 
itfaiyelerin müdahalesi ile: 
söndürülen orman 
yangınları ile ilgili soruştur 
malar sürdürülüyor.

Güzel ortamında her akşam
piyanist

HİZMETTE RAKİPSİZDİR.

jRestaura

Rahmi BABA Restaurant'ın

eşliğinde nefis meze sıcak 

menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla..

^(işan, ‘Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için 

rezervasyontarnızbe^iıjoruz.
».*** t». —r Kaftm



• Evlenme, • Nişan, • Sünnet
ve Özel günleriniz için

Rezervasyonlarımız başladı. 
YER AYIRMADA ACELE EDİNİZ.

Tel.: 513 10 71
Hükümet Konağı karşısı/GEMLİK
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü

SAYI: B.:B.O.ÖÖĞ.Ö.l9.01.02-(K3)420.1/20133 
KONUi'Öğıetime Başlama İzni

BURSA VALİLİĞİNE
(Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İLGİ: 08/06/94 tarih ve 20627 sayılı yazınız.

Kurumun Kodu: 10573
Kurumun Adı: ÖZEL KÖSEOGLU LİSESİ. 
Kurumun Adresi: PAŞABAHÇELER MEVKİİ 
UMURBEY GEMLİK-BURSA
Kurucusu : KÖSEOGLU ÖZ. KURS VE OKUL İŞL. 
Kurucu Temsilcisi:. MEHDİ KÖSEGİL 
Öğretime Baş. Tar.: 1994-1995

Uygulanacak Program İzin verilen_____ Program
Kontenjanı

Yabancı Dil Ağırlıklı 1. Hazırlık G. Kontenjan' 
Program 
uygulayan lise

Ad ve durumu .yukarıda yazılı Özel 
Öğretim Kurumuna, 625 Sayılı Özel Öğretim 
Kurumlan Kanunu'nun 2843 sayılı; Kanunla 
değişik 10 uncu ve Tl nci maddesi göre 
yukarıda belirtilen programı uygulamak 
üzere sözü edilen sınıflara ÖĞRETİME BAŞLA 
MA İZNİ verilmiştir.

Öğretime "başlama izni verildiğinin, 625 
sayılı Kan.un'un 18 inçi maddesine göre 
mahalli gazetede yayımlanması, kurum 
hakkında, tanzim edilecek ruhsatın bir 
örneğinin Bakanlığımıza gönderilmesi.gerek
mektedir.

Bilgilerinizi ve ilgililere tebliği ricq ederim.

Mehmet EFEOĞLU
Başkan ve

Genel Müdür

KÖRFEZ 
OFSET

MATBAACILIK- YAYINCILIK- TANITIM 
HİZMETLERİ

T>AV‘ETİ<yE ST.ZO^U^U AÇTHVÇRCİttLİ, UCUZ 
Z‘E^Çİ^Ç‘EŞİTCİ ‘D?V‘ETİytEL(E%_

1 GÜNDE TESLİM EDİLİR.

GAZHANE CAD. BECEREN APT, ALTI TEL. 513 17 97

□ Gömlekler
□ Takım Elbiseler

□ Bay Bayan ve çocuk 
giysileri 
□ Deri ve

□ 2002 JEAN çeşitleri
Fiyatlar Görülmeye 

Değer

Ali Çatak ve Oğulları 
bemirsübaşı Mh. Mesudiye Sk.- Otel 
Umurbey Altı Tel: 513 20 75 GEMLİK

<J)ügün, Sünnet 
daveti^deriniz için zengin

ve görmeden karar I

KİMİ MUTLAKA AlLAYkVIK. |

: Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
Olöetekttik yanı) TEL: 51317 9?

ELEMAN ARANIYOR

Bilgisayara meraklı, 25 yaşını geçmemiş, 
lise mezunu, bilgisayar programcısı olardl 
yetiştirilmek üzere bay eleman alınacaktır, 1

İşyeri Gemlik Kordon Apartmanı altırj 
dadır.

İlgilenenlerin, isim, kısa özgeçmiş ve adresi 
leri İle birlikte 24.08.1994 Çarşamba günüden

M

itibaren saat 10.30'da Kor dod
Apartmanı altındaki Işyerimize şahsen müra J 
çatları rica olunur.
(Not: Kordon.Apt. altında Galeri Derya'dal 
bilgi alınabilir)

Gemlik Lisesi öğrencilerinin 
kazandığı yüksek okullar

Öğrencinin Adı Soyadı 
1 - Volkan Koray Subaşı 
2- Bora Baturay 
3- Bartş Yılancı 
4- Utkan Muman
5- Salih Şahinoğlu
6- Orhan Göral
7- Murat Uysal
8- Nazan Ata
9- Aytuğ özdamar 
10-Aysu Kıvrak
11 -Cem Gezgin 
12-Ahmet Köseoğlu
13-Umut Doğan
14-Şerafettin Bayraktar 
15-Kadn Yuvarylakkaya 
16-Burcu Sönmez
17- Eray Algan
18- Aysun Temel 
19-Filiz berberler 
20-Murat Çakar 
21 -Gökhan Kenar 
22-Yeliz Anıl 
23-Berna Ozan 
■24-Dilek Canal ■ 
25-Hafize Mutlu 
26-Yıldız kahraman
27-Birgül Çevik 
28-İsmail Sevim
29-Tugba Böğür 
30-Melahat Şengür
31-Özge Çan 
32-Çiğdem Kuş
33-Esra Sal
34- Fatma Aydın 
35-Hasibe Oruç 
36-Yeliz Demir 
37-Esra Albayrak 
38-Yeşim Çelik 
39-İsmail Erdem 
40- Nazlı Han 

1^1

41 -Semra Özgür 
42-lşıl Akcan

Kazandığı Yüksekokul
İTİ Denizcilik Yük. Ok.

Ankara Ün. Veteriner Fak.
Kocaeli" 
Gazi Ün. 

ODTÜ 
Dokuz Eylül

İnşaat 
Fizik 
Fizik 
Tıp

Fak.

Fak]
Marmara ünv. Matemat. öd 
Ege Ünv. İstatistik
İst. Ünv. Tıp Fak.
Hacetepe Fizit Rehabilitas, I 
Yıldız Ünv. Elektronik Fak.
Kocaeli Ünv. Elekrik-Elektr. I 
Yıldız Ünv. Gemi İnş. Müh. I 
Anadolu Ünv. İşletme- Fak. | 
Anadolu Ünv. İşletme Fak. | 
Dokuz Eylül Ünv. Fizik Öğrt.

yapım 
[stada 
HnA

Mendi 
bzcanY

Doğu Akd. Ünv. Bilgisayar M Hjm
Selçuk Ünv. Diş Hek. Fak. j 
Çukuröcva Ünv. Makina Möi 
Atatürk Ünv. İşletme Fak. 1 
İst. Ünv. Biyoloji 
Balıkesir Ünv. Fizik Bölümü 
Balıkesir Ünv. Fizik Öğrt, ■ 
Uludağ Ünv. Ebelik 
Uludağ Ünv. Ebelik 
Uludağ Ünv. Zootekni. I 
Dokuz Eylül Ünv. Fran. Öğ. ' 
Trakya Ünv. Duvar Süs. San 
Yakın Doğu Ünv.Ulus. İlişki 
Ankara Ünv. T. Dili ve Edb.
Çukurova İktisat 
Çanakkale iktisat 
Uludağ Ünv. Reh. Psik. Dara 
Marmara Ünv. T. Dili ve Edb 
Dumlupınar İşletme 
Uludağ İşletme
Y. Doğu Ünv. Turizm işletme; 
Lefke İnşaat Mühendisliği ' 
Mimar Sinan Ünv. Şehir I 
ve Bölge Planlama 
Uludağ Ünv. Ebelik 
Trakya Ünv. Gümrük İşletme

/

"'"i1

■' .T

;■

ApAYOL
inşaat ortakliği

MANASTIR MEVKİİNDE
H Deniz manzaralı

■ Kaloriferli
■ Hidroforlu

■ Parkeli
Süper Lux daire satışlarına 

başladığımızı müjdeleriz
Daire satışlarımız sınırlıdır.

Başvuruda acele ediniz.
Tel: 513 46 37- 5136446 GEMLİK
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GEMLİK

erken

Gazhane Cd. Beceren Apt. altı GEMLİK 
(Fikret Otoelektrik yanı) TEL: 513 17 97

, Körfez OFSET
L MATBAACILIK.* YÂYlNCtLIK'y.TANITlM

Kaç ak Villalar
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğünün taşocağı olarak resmi kayıtlarda görülen Narlı 

■apaklı Köyleri arasındaki Dinlenme Tesislerinde yapılan süper villara yetkililer "Çad 
şantiye" diyorlar. Başbakanlık tasarruf genelgesi karayolculara vızıltı geliyor.

L/Kamu kuruluşlarındaki keyfiyetin en güzel 
■örneklerinden biri geçtiğimiz günlerde ortaya 
(çıkarıldı. DYP Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı'nın 
^ilçemizi ziyareti sırasında Narlı köyü ile Kapaklı 
ı Köyü arasında resmi kayıtlarda Karayolları'nın 
| taşacakları görülen. Dinlenme ve Eğitim 
tesislerinde yapılmakta olan trıpleks villalar 
■köylülerin ve vatandaşların şikayetlerine 
İneden oldu.

Tasarruf tedbirlerini vatandaşlara uygulayan 
|Çiller Hükümetinin Gemlik Armutlu yolunun 
■yapımı için mazot parası ödeyemediği bir 
I sırada bir kamu kuruluşunun iki aylık dinleme 

için villa yaptırması büyük tepki uyandırdı.

S DYP İlçe merkezini ziyaret eden Bursa 
'Milletvekili Yılmaz Ovah'ya olayın duyurul
ması üzerine Karayolları Bölge Müdürlüğünü 
arayan Ovah'ya Narlı'da yapılan İnşaatın loj
man ve kaçak olmadığı, çalışmanın "çadırlı 
şantiye'ölduğu söylendi.
Kargaların bile güleceği bir yalana başvuran 
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkilileri 
Dinlenme Tesilerinde 3 katlı kaba inşaatı 
tamamlanmış, denize sıfır villa yaptırıyor.Hem 
de tasarruf tedbirlerinin en katı bir şekilde 
uygulandığı bugünlerde. Hem de hükümetin 
özelleştirme diye yırtındığı bir ortamda.

Haberi sayfa 3'te

Bingöl Yayladere Çahkağı karakolu baskınında

3. şehidimizi verdik
Aslen Orhangazili olan 
Ozcan Yıldırım aldı 5 
pylık jandarma eri, 
Bingöl'ün Yayladere 
Ealıkağı Karakolunun 
PKK terörisleri tarafın
dan baskınında şehit 
duştu.Büyük Kumla 
Köyünde büyüyen, 
babası ise Orman

HAFTAYA BAKIŞ

• KADRİ GÜLER

Kubbeli Şadırvan
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nün Narlı Köyünü geçince 

denize sıfır Dinlenme Tesislerini bir çoğunuz bilirsiniz.
Kıyılarımızın en müstesna köşeleri dikkat edin, birer kamu 

kuruluşu tarafından mutlaka "Dinlenme ve Eğitim Tesisi" olarak 
çevrilmiştir.

Bunlar içinde amacına hizmet eden yok değildir.Hasanağa, 
Karacali Kampları gibi..

Bir de Devlet içinde devlet olan kuruluşlar vardır. Bunlar 
bütçelerinden ayırdıkları büyük ödeneklerle "Dinlenme ve Eğitim 
Tesisi"! kurarlar.Dinlenmesine dinlenirler de bir türlü eğitim yapıl
maz..

İşte Karayolları 14. Bölge Müdürlüğününde böyle bir tesisi var 
kıyılarımızda.

Bu kuruluşumuz Anayasa, babayasa dinlemez. Anayasa 
denize 100 metreye kadar inşaat vs. yapımını kesinlikle yasak- 
lamıştır.Ama, bu devlet .içinde devlet olan kuruluşumuzu kap
samına almaz. Yıllar önce yaptıkları suç değilmiş gibi, şimdi de 
S evirdikleri bu alana üç adet, üç katlı villa yaptırıyorlar.Hemde 
ükümetin fotokopi bile çekmeyi özel izne bağladığı bir dönemde.

Ama merak etmeyin, bu yapıların resmi bir yanı mutlaka yok
tur.

Yıllar önce yaptığım bir gazetecilik araştırmasında, İller 
Bankasının ve Karayollarının yaptırdığı bu denize sıfır dinlenme 
tesislerinin birer kum ve taş ocağı olduğu resmi kayıtlarda 
görülüyor.Görülüyorda bu tesisi hangi ödenekle yaptırırlar, plan 
projesini kim onaylar belli değil. Soran da çıkmaz. Çünkü, devlet 
imkanlarından her kademede -tabii üst kademeler daha çok- yarar
lanırlar.

Bu tür kaçak yapılar olasılıkla kamu kuruluşlarından büyük 
İhaleler alan müteahhitlere yaptırılır.İncelensin mutlaka yazdığım 
gibi çıkacaktır.

Karayolları'nın Narh Dinlenme ve Eğitim tesislerine yapılan 
villaların "Kubbeli Şadırvan" olduğunu resmi kişiler telefonda 
DYP Bursa Milletvekili Yılmaz Ovah'ya söylüyorlar;

Buna kargalar bile güler.
Gazetenin yazdığı gibi "Aman Çiller duymasın"
Duymasına duymasın ama, binleri şu şadırvan hikayesine bir 

el atsın bakalım altından ne çıkacak. ’

Bölge Müdürlüğünde 
çalışan şehit er Özcan 
Yıldırım'ın cenazesi 
geçtiğimiz hafta 
cumartesi günü ilçe 
mize getirilerek, askeri 
törenle Büyük Kumla' 
da toprağa verildi. ■

Haberi sayfa 3'te

Armatör ■/ ■ 
Faik Avcı 
öldü
□ Içemizin tanınmış iş 
adamlarından armatör 
Faik Avcı kalp rahatsı
zlığı. nedeniyle 
kaldırıldığı Bursa Yüksek 
İhtisas Hastanesinde 
tüm çabalara karşın 
kurtarılamayarak öldü. - 
Avcı, Geçtiğimiz cuma 
günü Mekez Camiinde 
kılınan Cuma namazın
dan sonra Küçük Kumla 
da toprağa verildi.

Haberi sayfa 3'te

Karacabey’e gelin 
veriyoruz

Mutlu bir
nişan

Emekli öğretmen 
Şükran ve Ahmet . 
Sonat'ın güzel kızı Öz
den ile DYP Bursa 
Milletvekili Yılmaz 
Ovalı'nın oğlu ile 
geçtiğimiz günlerde 
Karacabey Boğaz' ın 
daki evlerinde 
giden İlk adımı 
nişanlandılar.
Genç nişanlılar, 

evliliğe 
atarak

öğre-
nimleri sonunda düğün 
yapılacak.

Susuzluk 
giderildi 
□ Geçtiğimiz hafta 
içinde su şebekesinde 
başgösteren arıza 
nedeniyle ilçenin iki gün 
süren susuzluğu çalış
malar sonunda giderildi. 
Belediye Başkanı 
Nurettin Avcı, 5 bin ton
luk Askerlik Şubesi depo
sunun İhale katkı 
ihalesinin yapıldığını 
söyledi.

İ.Karsakh 
Camii ve 
Müftülük 
Sitesinin 
temeli ■ 
atılıyo^S

Bir süre önce yıkılan 
İ.Karsakh Cdmiinin ve 
•Müftülük Sitesinin temeli 
3 Eylül günü saat 11 .oo 
de -Diyanet İşleri 
Başkam M.Nurl Yılmaz 
tarafından törenle 
atılacak.

Haberi Sayfa 3'te

r........................  1

kısa kısa kısa
ANAP Gençlik ’ 
Komisyonu 5 nci kuru
luş yıldönümünü kut
ladı.

Haberi sayfa 2'de

DYP Grup Başkan vekili 
Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan geçtiğimiz hafta 
ilçömizi ziyaret etti.

Haberi sayfa 2'dş

Turhan Tayan'dan 
sonra ilçemize .DYP 
Bursa Milletvekili Yılmaz 
Ovalı geldi.

Haberi sayfa 2'de

Ticaret Odası Oda 
Meclisi lokal tahsisi 
kararı aldı.

Haberi sayfa 2'de

“Kültür, sanat ve 
toplumsal değer- 

ler üzerine"
Yılmaz Akkılıç 

yazdı 
2. Sayfada

<J)üfjün, Q\işan, günnet davetiyeleriniz için 
zengin çeşitferimizi

ve Jiyatiarımızı görmeden karar vermeyiniz 
IIİHİ ANITLARA ARAYINIZ.

»a

Zaf^r Bayramı ve 
tüm yurtta kutlanıyor.

Zafer Bayramı

3Q Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk 
Silahlı Kuvvetler 
gününün 72 nci 
yıldönümü bugün 
ilçemizde ve tüm 
yurtta törenlerle kut
lanacak.

Tören sabah saat 
09.00'da başlaya - 
cak. Atatürk" 
büstüne çelenk kon
masından sonra

İstanbul Borsem ayağımıza geliyor 
ATA MENKUL KIYMETLER 
GEMLİK ŞUBESİ AÇILIYOR

IMKB kayıtlı Ata 
Menkul Kıymetler A.Ş. 
Gemlik Şubesi yarın ; 
törenle açılacak.DYP 
İlçe Başkanı Yüksel 
Yıldırım'ın oğulları Cafer 
ve Fatih Yıldırım ile , 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Kemal Akıt'ın . 
•oğlu Levent Akıt tarafın
dan Akıt İş Hanı birinci 
katında yarın açılacak 
olan Ata Menkul

BP Sahtekar Şoförlerden 
kurtulamıyor

Gemlik B.P. Dolum 
-Tesislerinden yurdun 
çeşitli yerlerine yağ . 
götürmek için başvuran 
soförlerinçalıntı araçlar. 
ve sahte belgelerle mal 
almağa çalışması . 
engellenemiyor, kısa bir 
sürede üst üste üç .

DOLAR...

Çalışmaya ne hacet..
Alırsın dolar, satarsın dolar
Cep dolar. Kese dolar. Kasa dolar.
Küp dolar...
Dolar ki; ne dolar...
Dolar, dolar..
Dolar bu...
Yolarda, yolar...

kutlanıyor U
İMİ

Garnizon Komutanı 
tlcapt ve Sanayi 
Odasında kutla- ' 
maları kabul edecek 
daha sonra tören 
alanına gidilerek 
günün anlam ve 
önemini belirten 
konuşmalardan 
sonra geçit töteni 
yapılacak.

Haberi sayfa 2'de '

kıymetlerde her türlü 
menkul kıymetlerin alım 
ve satımı anında 
yapılacak. Borsa .
h.izmetlörini ilk kez 
Gemliklilerin ayağına 
getirecek olan Ata 
Menkul kıymetler 
Gemlik Şubesi ilçe
mizdeki para 
piyasalarındaki bir eksik
liği gideımiş olacak.

kamyon„soförü mil-* 
yarlarca liralık malı j 
sahte belgelerle:, 
araçlara yüklerken 
şüphe üzerine yaka
landı. Geçtiğimiz hafta 
buna bir yenisi eklendi

Haberi sayfa 3'te
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Yılmaz AKK1UÇ

Ticaret Odası
Meclisi karar aldı:

KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUMSAL DEĞERLER ÜZERİNE

Kültür etkinlikleri pahalıdır. O nedenle 
de kişiler veya özel kuruluşlardan çok, 
"devlet" tarafından desteklenir. Örneğin 
"Devlet Senfoni Orkestrası"na devletin 
yıllık katkısı tam 72 milyar liradır. Bu katkı 
"Devlet Opera ve Balesi" için 465 milyarı, 
"Devlet Klasik Türk Müziği Korosu", 
“Devlet Halk Müziği Korosu" ile "Halk 
Oyunları" için toplam 77 milyarı, 
"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası" 
için 26 milyarı, ve de "İstanbul Kültür ve 
Sanat Vakfı" için de yaklaşık 5 milyarı 
bulmaktadır.

Bu kültür ve sanat kurumlarına 
"devlef'çe sağlanan desteğin kişi başına 
maaliyetini hesaplayacak olursak şöyle 
bir sonuç çıkıyor:

Devlet Senfoni Orkestrası konserleri, 
geçtiğimiz bir yıl da 120 bin kişi tarafın
dan izlenmiş; yani kişi başına 800 bin lira 
destek sağlanmış.

Klasik Türk müziği, halk müziği koroları 
ve halkoyunları konser ve gösterilerini 
izleyenlerin sayısı 20 bin, kişi başına 
destek 3,5 milyon.

Devlet Opera ve Balesi'ni izleyenlerin 
sayısı 127 bin ve kişi başına devlet 
desteği 3 milyon 700 bin liraya yakın.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
nı izleyenlerin sayısı 60 bin, kişi başına 
devlet desteği 433 bin lira.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 
konser ve gösterilerini geçtiğimiz bir yılda 
450 bin kişi izlemiş, kişi başına devlet 
desteği ise 10 bin 773 lira.

Gelelim "Bursa Kültür Sanat ve Turizm 
VakfTna:

Vakfın düzenlediği son "Bursa 
Festivair'ne, Bursa Büyükşehir Belediyesi'n 
den 920 milyon, BURFAŞ'tan 650 milyon 
olmak üzere toplam 1 milyar 570 milyon 
lira "kamu"dan; 1 milyar 200 milyon lira
da "sponsor"lbrdan destek sağlanmış. 
Yani, toplam destek miktarı 2 milyar 770 
milyon lirayı buluyor. Buna karşılık gişe 
gelirleri 780 milyar. Son festivali izleyen
lerin sayısı yaklaşık 10 bin dolayında, 
yani her bir izleyici kamu ve sponsor fir
malara yaklaşık 277 lira gibi düşük bir 
rakama mal olmuş bulunuyor...

Evet, kültür ve sanat etkinlikleri hayli 
pahalıya mal oluyor. Onun için de özel 
kişi ve kuruluşlar, bu konuda yükümlülük 
altına kolay kolay girmiyorlar. Kazanç 
getirmiyor çünkü böyle uğraşlar. Ancak 
-örneğin- rahmetli Nejat Eczacıbaşı gibi - 
leri, yani ender kişiler, kazandıklarının bir

bölümünü ayırabiliyorlar bu türden har
camalar için. ■

Oysa "burjuva kültürü"nün geliştiği 
toplumlarda, para kazanan işadamları, 
varlıklarının sigortası olarak kültür ve 
sanat etkinliklerine yatırım yaparlar. O 
ülkelerde sanatçılara, kültür ve folklor 
araştırmacılarına maddi olanaklar 
sağlanır. Türkiye'de olduğu gibi, kültür ve 
sanat alanında ömür tüketenler küçüm
senmez, "işbilmezllk"le, "enayilik"le nite
lendirilip "alay" konusû yapılmazlar.

Ulusal kimliğini tam anlamıyla içine 
sindirmiş toplumlarda, tarih," ister "söy
lence" biçiminde olsun, ister "gerçekler"e 
dayalı, her zaman canlı tutulur. Bu 
konudaki bilimsel çalışmalara, araştır - 
malara kaynak aktarılır. Çünkü burjuva 
toplumunun varsıl işadamı, o konumunu, 
burjuva kültür ve geleneğine borçlu 
olduğunun bilincindedir.

Ama bizde öyle mi ya?
Bizde burjuvalaşmamış komprador 

kesimi, kapkaççı tüccar, köşedönücü 
işadamı ve kaliteyi lüks sayan azgelişmiş 
sanayicinin, öyle bir "kültür sorunu" falan 
yoktur. Bunlar, hangi yoldan daha kolay 
ve daha kısa zamanda para kaza
nabileceklerinin hesabı içinde saç-baş 
yolmaktan fırsat bulamazlar "kültür" gibi 
getirisi olmayan işlere. Bulsalar da 
"arabesk" türünden yukarısını anlaya
maz, algılayamaz, sıkılırlar...

Alın Gemlik'! ele. Var mı, ilçemizde 
kültür ve sanat etkinliklerinde tuzu olan 
sanayici ve işadamımız?

Olmasını diliyorum. Eğer yoksa, bunun 
ayıbı altında hepimiz eziliriz. Sadece fab
rikaların atıklarını Karsak'a, Körfez'e pom - 
palamakla belki kısa bir dönem için çok 
çok paralar kazanılır ve "mutlu" olunur. 
Ama Karsak da, Körfez de bir gün oluı* 
"biter". Kültüre teğet geçen, sanata 
yabancı, çevreye duyarsız varsıllarımız, 
kendi çocuklarının ve torunlarının gele
ceğini har vurup harman savurduklarının 
ayırdında değiller şu sıra belki.

Ama unutulmasın! Geçmişini, 
kültürünü, sanatını, folklprunu önemse
meyenler, çevreyi çöplüğe çevirenle;, 
gün gelir lanetle alınırlar. Mezartaşları 
sökülüp kireç ocaklarında yakılır. Çünkü 
onlar yaşamlarında, toplumu bir arada 
tutan değerleri hiç önemsememişlerdir 
ve öylelikle yozlaşmanın kapılarını ardı - 
na kadar açmışlardır....

Ticadet Odası Oda 
Meclisi aldığı kararla 
Parti Genel Başkan, 
Başkan Yardımcısı ve 
Bakanların ilçemize 
geldiğinde tüccar ve 
esnaf ile görüşmeler 
yapmak istemeleri 
halinde Oda Lokali 
Tahsisine karar verdi.
22 Ağustos günü yapılan 
Oda Meclis toplantısın
da alınan kararın, ilçe 
esnaf ve tüccarının 
sorunlarını ilgililere aktar
mada, ekonomik konu
larda bilgi alışverişini 
sağlayacak uygun 
mekan olduğu kaydedil
di.

ilçemizi . ziyaret etti
DYP Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı İlçemize 

gelerek, DYP İlçe binasında partililerle 
görüşme yaptı. T.B.M.M.'nln tatilde oluşu 
nedeniyle seçim bölgelerinde çalışmalar 
yapan Turhan Tayan'dan sonra ilçeyi ziyaret 
eden DYP Bursa Milletvekili Yılmaz Ovalı, par
tililerle bilgi alışverişinde bulunarak, hükümet 
çalışmaları ve düşüncelerini anlattı.

Yılmaz Ovalı'yı ilçemize girerken ilçe 
Başkanı Yüksel Yıldırım karşıladı. Daha sonra 
partiye gelerek Yönetim Kurulu üyeleri ve 
DYP'lilerie görüşen Ovalı, Gemllk'ln DYP Bursa 
Milletvekillerinin gözünde önemli bir yeri 
olduğunu savunarak, bugüne kadar Gemlik'e 
gelen tüm yatırımların yansından çoğunun 
DYP'lilerln yaptığını söyledi.

Yılmaz Ovalı, çevre yolunun başlatıldığını, 
Anadolu Lisesinin inşaat ihalesinin önümüzde

ki günlerde yapılacağını ifade ederek, 
Gemlik Llmanı'nın temel atma'töreninin ise 
1995 programına alınacağını belirtti.

Hükümet çalışmalarına da değinen Ovalı, 
bir partilinin "Eylül ve Ekim aylarında bizlerl 
üzecek bir hareket olacak mı?" sorusuna, 
"DYP'de üzülecek bir şey olmaz. Politika son
baharda hareketlenecek. Bu ayrılma değil, 
DYP'de birleşme üzerine hareketlenmedir." 
dedi.

Özelleştirme yasasının geçirilmesi için 
gerekil anlaşmanın sağlandığını vurgulayan 
Ovalı, eylül ayında kesinlikle özelleştirme 
yasasının çıkacağını savundu. Gençlik ve 
kadın kollarının kurulabilmesiyle ilgili .67,68,69 
ncu maddelerin bir an önce kalkması için 
çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

GEMLİK KÖRFEZ
Haftalık Siyasi Gazete

Yıl: 22 SAYI: 1026 
Fiyatı :5.000 TL. 

Sahibi ve Sorumlu Müdürü : KADRİ GÜLER 
Haber Müdürü : Cemal KIRGIZ 

Yönetim Merkezi: Gazhane Cad. No.51 /A 
Tel: 513 17 97 GEMLİK

Basıldığı yer: KÖRFEZ OFSET

FİKRET OTO
Yeni düzenlememizle 
oto, elektrik, yedek 
parça servisi ile 
hizmetinizdeyiz.

Tel: 513 10 01 
istiklal Cad. 1 nolu 
aralık GEMLİK

Turhan^ 
TayarYın^. 
Gemlik^';''' 
Çıkarması
T.B.M.M.'nin tatilde 
olması nedeniyle bir 
süredir Bursa'da olan ve 
ilçelerle beldeleri tek tek 
gezerek sorunlar hakkın
da bilgi alan T.B.M.M. 
DYP Grup Başkan vekili, 
Bursa Milletvekili Turhan 
Tayan geçtiğimiz hafta 
ilçemize gelerek 
Kurşunlu, Armutlu 
beldeleriyle, Mecidiye, 
Hayriye, Selimiye ve 
Büyük Kumla köylerini 
ziyaret etti.
İlk olarak Kurşunlu'ya 
giden Tayan, burada 
Belediye Başkanı 
Bayram Demir'den 
sorunlar ve yapılan 
çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Tayan, 
Kurşunlu'nun içme suyu 
sorununun İller Bankası 
tarafından etüd ve proje 
çalışmalarının yapıl - 
masından sonra çözüle
ceğini, kanalizasyon 
etüd çalışmalarının 
devam ettiğini ve asfalt- 
lama çalışmalarının ise 
çok kısa zamanda bite
ceğini söyledi. Tayan, 
Kurşunlu'nun daimi elek
trik şebekebini yeniden 
elden geçirileceğini 
söyledi.
Daha sonra Gemlik'e 
gelerek, ilçe binasında 
İlçe BaşkanrYüksel 
Yıldırım ve partililerle 
görüşen Tayan, Gemlik'e 
çok önem verdiklerini 
ifade ederek, tasarruf 
tedbirlerine rağmen 
çevre yolunun çalış
malarının başlatıldığını, 
Anadolu Lisesi'nin kendi 
inşaatınında ihaleye 
çıkartılacağını vurgu
ladı. Gemlik'e Meslek 
Yüksek Okulu kazandıra
cakların ve Gemlik 
Lisesi'nin de bu yıl süper 
lise statüsünde eğitim 
vereceğini belirtti. 
Tayan, bu yıl kuraklık 
nedeniyle zeytin ürete- 
cislnin sıkıntılı günler 
yaşayabileceğine dikkat 
çekerek, “zeytin üreti
cisini mağdur etmeye
cek bir fiyat belirleye
ceğiz.

Sayfa 5'de

30 Ağustos Zafer Bayramı 
törenlerle kutlanıyor

30 Ağustos Zafer 
Bayramı ve Türk Silahlı 
Kuvvetler gününün 72 nci 
yıldönümü bugün ilçe
mizde ve tüm yurtta 
törenlerle kutlanıyor.

29 Ağustos 1994 günü 
öğleden sonra resmi 
daireler, askeri birlikler, 
tüm müesseseler ile loj
manlar bayraklarla 
donatıldı.

Bu sabah saat 
09.00'd a Cumhuriyet 
alanında Atatürk büstüne 
çelenk konulacak. Daha 
sonra saat 09.15-09.45 
arasında Ticaret ve 
Sanayi Odasınd.a 
Garnizon Komutanı 
şükran tebriklerini kabul 
edecek. Bayram 
süresince her türlü 
emniyet ve güvenlik, 
Garnizon Komutanlığı, 
İlçe Jandarma Bölük

Komutanlığı ve Emniyet ’ 
Müdürlüğünce 
müştereken sağlanacak.. 
Törende okulların bayrak 
ve flamalarla temsili] 
Kaymakamlık Makamının 
emirlerine maruz kalacak.

Kabul töreninden 
sonra tören algınına 
gidilecek. Saat 10.OO'da 
Kaymakam, Garnizon 
Komutanı ve Belediye 
Başkanı halkın, askeri bir
liklerin okulların resmi ve 
özel kuruluşların bayram
larını kutlayacaklar.

Saygı duruşu, İstiklal 
Marşı'nın söylenmesi ve 
bayrağımızın göndere 
çekilmesinden sonra 
günü anlam ve önemini' 
belirten konuşmalar! 
yapılacak.

Bayram programı 
geçit töreni yapılması ile 
son bulacak.

ANAP Gençlik Komisyonu 
kuruluş yıldönümünü kutladı

ANAP Gençlik İlçe 
Teşkilatı Gençlik 
Komisyonu üyeleri kuru
luşlarının 5 nci 
yıldönümünü çeşitli etkin
liklerle kutladılar.

24 Ağustos 1989'da 
kurulan ANAR Gemlik 
Gençlik Komisyonu'nun 
üyeleri geçtiğimiz hafta 
Çarşamba günü sabah 
saat 08.30'da Atatürk 
anıtına çelenk koyarak 
saygı duruşunda bulun
dular.

Kutlama törenlerinin 2 
nci bölümünü Deniz 
Restauran.'ta gerçek - 
I e ş t i r e n Gençlik 
Komisyonu burada par
tililere ve, davetlilere bir 
kokteyl verdi.

Kokteyle ilçemiz 
Belediye Başkanı Nurettin 
Avcı'nın yanı sıra, ANAP 
İlçe Başkanı Faruk Güzel, 
Başkan Yardımcısı Adnan

îeiör 
juno 
yoi.ku't

dinide 
köyün1 
fldııım 
yaylad 
fKK'lı । 
baskın 
cuşehi

İznik 
aylık k 
AğustC 
yoptor

Tekin, Belediye Meclis 
üyeleri Mehmet Dinç, 
Hüseyin Ulukaya, Aydın 
Kaya ile kadın komisyonu 
üyeleri ve davetliler 
katıldılar.

5 nci kuruluş 
yıldönümü ile ilgili bir 
konuşma yapan Gençlik 
Komisyonu Başkanı 
Osman Mete, ANAP 
Komisyonunun Mehmet 
Dinç başkanlığında kuru
luşundan beri, ilçemize 
önemli katkıları olduğunu 
vurgulayarak, çağdaş, 
ilerici, demokrat ve 
yardımsever particilik 
ilkelerinin ilerki senelerde 
de devam edeceğini 
söyledi. Mete, tüm genç
lik komisyonu üyelerinin 
yeni kuruluş yıldönümleıi- 
ni kutladı ve tüm yıl 
boyunca başarılı olmaları 
için dileklerde bulundu.

Rahmi BABA'Restaurant'ın
Güzel ortamında her akşam

piyanist

eşliğinde nefis meze sıcak 

menüleriyle ve uygun fiyatlarıyla.. 

(h[işan, (Düğün, Sünnet 
cemiyetleriniz için

rezervas. toruz.
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I Teröre lanet yine dinmeyeceği gibi 
buna karşı acılarımızda bir türlü dinmi 
yor.Kurtul'lu Adil Şeker, Engürü'lü öğret- 
men Ethem Yaşar'dan sonra 3 ncü şehl - 
dini de verdi. 1974/1 tertip Büyük Kumla 
köyünde ikamet eden Özcan 

mldırım(20) adlı komando er Bingöb 
Yayladere ilçesi Çalıkağı Karakoluna 
PKK'lı teröristler tarafından yapılan 

Baskın sonucunda çıkan çatışma sonu - 
cu şehit oldu.
■ İznik doğumlu olduğu öğrenilen 5 
aylık komando er Özcan Yıldırım, 25 
Ağustos günü saat 23.30 sıralarında 
yapılan saldırıda çıkan çatışma sonucu

vurularak şehit oldu. Bekar olduğu öğre
nilen Yıldırım'ın Orman Bölge 
Müdürlüğü'nde çalışan babası Ahmet 
Yıldırım, annesi ve yakınları olayı duyun - 
ca şok geçirilerken, PKK'ya bir çok da 
lanet yağdırdılar.

Şehit komando er Özcan Yıldırım'ın 
cenazesi cumartesi günü ilçemize getiril
erek askeri törenle Büyük Kumla 
Köyünde defnedildi.

• Cenaze törenlerine Kaymakam 
Orhan Işın,Garnizon Komutanı,. siyasi 
parti temsilcileri ve kalabalık halk toplu
luğu katıldı.

Karsaklı
Camii ve 
Müftülük 
Sitesi'nin 
temeli 
atılıyor

—

i

inci cezasını buldu
pro®.

ınr
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Son günlerde B.P. Yağ Dolum 
Tesislerine dadanan dolandırrcılar 

■akalana yakalana bir türlü bitmiyor.
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 31 

RA787 sahte plakalı kamyon ve Cemil 
Dal adına hazırlanmış sahte ruhsat İle 
Gemlik Horoz Nakliyat firmasından sevk 
kağıdı alarak B.P. Yağ Dolum Tesislerine 
giden Haşan Görmez(38) adlı 
dolandırıcı, B.P. görevlilerinin şüphe - 
lenerek jandarmaya haber vermesi 
sonucu yakayı ele verdi.
I Jandarmada yapılan sorgulamasın-

da suçunu itiraf eden Haşan Görmez, 
"Yakalanmasaydın 1.5 milyar liralık yağı 
götürecektim" dedi. Görmez ile ilgili 
yapılan araştırmada, aracın gerçek 
plakasının 63 HC 275 olduğu bildirilirken, 
Cemil Dal adlı şahsın da kamyonun 
sahibi olduğu öğrenildi. Görmez, Dal'ın 
arkadaşı olduğunu ve bu olayda suçu 
olmadığını söyledi.

Daha sonra mahkemeye çıkarılan 
Haşan.Görmez, tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. Jandarma ekiplerLolayla ilgili 
soruşturmaya devam ediyorlar.

İstiklal Cadesinde bulu
nan ve bir süre önce 
yıkılan Karsaklı Camll'nln 
bulunduğu yere yeni 
camii ve Müftülük Sitesi 
inşaatının temeli atımı 3 
Eylül günü saat 11 .OO'de 
Diyanet İşleri Başkanı M. 
Nuri Yılmaz'ın katılımıyla 
gerçekleşecek.
İ. Karsaklı Camii ve 
Müftülük Sitesi inşaatı 
temel atma törenlerine 
tüm Gemlik'ti vatan
daşlar davet edildi?

Armatör
Faik Avcı
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Karayolları 1< Bölge Müdürlüğü FıstıWı*do Başbakanı dinlemiyor.

Denize sıfır kaçak villa yapıyorlar J!ta ■bv. .
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Hükümetin bir yanda tasarruf ted
birleri genelgesini uygulamaya 
Koyarken, diğer yanda lojmanları 
özelleştirme kapsamına alması, buna 
rağmen Karayolları 14 ncü Bölge 
Müdürlüğü'nün Fıstıklı dinlenme kam- 
pına yavaş yavaş lojman yapması 

.büyük tepkilere neden oldu.
F Gemlik Armutlu karayolu üzerinde 
Narlı ve Kapaklı köyleri arasındaki

। Bursa 14'ncü Bölge Müdürlüğü'ne 
»bağlı dinlenme kampının içinde 
i denize yakın mesafede bu yıl içinde 
Başlanan ve tasarruf tedbirleri genel
cesine karşın devam ederek 3 ncü 
kata gelen villalar, vatandaşlar ve 
kamu çalışanlarından tepki gördü.
■ DYP Bursa Milletvekili Yılmaz 
Ovalı'nın ilçemize geçtiğimiz günlerde 
yaptığı ziyaretler sırasında partiller 

parafından Ovalı'ya şikayet konusu 
|olan Karayollan'nın Başbakanlık

genelgesine rağmen kaçak olarak 
inşaa ettiği villalar, bir anda ilçenin 
gündeminde baş köşeyi aldı..

Konuyu incelemeye aldıracağını 
belirten Ovalı'nın basın mensuplarının 
ısrarı üzerine Karayolları Bölge 
Müdürlüğü'nü arayarak inşaat hakkın
da bilgi istemesi konu hakkındcupek 
açıklık kazandır madı. Bölge 
Müdürlüğü yetkililerinin. Ovalı'ya, 
"Buraya kaçak inşaat ya da lojman 
yapmıyoruz. Bu çalışma çadırlı şan
tiyeden başka bir şey değildir" deme
si durumu aydınlığa kavuşturmadı.

Bu arada çevre yolu yapımında 
mazot yok diyerek işçilerini çalıştır - 
'mayana Karayolları ekiplerinin, mazo
tun Belediye ve Borusan A.Ş. tarafın
dan sağlanarak yapılmasına rağmen 
kendilerine lojman inşaatı yapması 
çifte standart olarak nitelendirildi.

vefat etti
Geçtiğimiz hafta 
Perşembe günü kalp 
yetmezliği sonucu 
rahatsızljapan ilçe
mizin tahinmiş iş 
adamlarından 
armatör Faik Avcı, 
kaldırıldığı Bursa 
İhtisas Hasta nesi'nde 
yapılan tüm müda- 
helelere karşın kur
tarılamayarak vefat 
etti.
Faik Avcı'nın 
cenazesi Cuma 
günü Çarşı Camiln'de 
kılınan Cuma 
namazından sonra 
kalabalık bir cemaat 
ta rafından Küçük 
Kumla 'ya götürülerek 
buradaki aile kabris
tanına defnedildi. 
İlçemizin tanınmış 
simalarından olan 
Faik Avcı'nın- 
beklenmedik ölümü 
ilçemizde üzüntü 
yarattı.

SOLCULAR OKUSUN
Sabah Gazetesi'ndeki "Dünya Değişirken" adlı 

köşesinde yazılarını beğenerek ve zevkle okuduğum, 
aynı zamanda dünya çapında sanatçı olan Zülfü 
Livaneli'nln 22 Ağustos tarihinde yazdığı "Solda ayrışma 
ve yeniden birleşme süreci" adlı yazısını ister istemez 
kesip sakladım.

Solun bugünkü durumunu tüm çıplaklığıyla, gerçek
çi bir dille anlatan Livaneli'nln bu yazısını okumamış 
olanlar varsa diye, sîzlerin hizmetine sunmak istedim. 
İsterseniz hep birlikte bir kez daha okuyalım ve sakla
yalım.

"Solda ayrışma ve yeniden birleşme süreci"
Yıllardan beri "solda birlik" kurulması istendi. Bununla 

kastedilen soldaki üç partinin bir araya gelip, daha 
güçlü bir partiye dönüşmesiydi.

Bu düş bir türlü gerçekleşemedi.Dönüp de geriye 
baktığımız zaman anlıyoruz ki zaten gerçekleşmesi de 
mümkün değilmiş.

Merkezin solundaki üç parti arasında ideolojik bir 
tutadık yok. Jam tersine temel konularda büyük bir 
ayrım söz konusu.

"Solda birlik" sloganından önce, solun doğru analiz 
edilmesi gerekiyor:

Sayın Ecevit ve partisi DSP'yi "sol" olardk nitelemek 
büyük bir yanılgı.

Bu partinin oy tabanı (Ecevit'in yıllarca belirttiği gibi), 
klasik sol tabandan farklı...

Zaman zaman ANAP’a, zaman zaman REFAH'a, 
hatta MHP'ye yakın duran kişilerden oluşuyor. Bu farklı 
kitleyi bir arada tutan tek güç ise Ecevit hayranlığı.

DSP, Türk milliyetçiliğine yaklaşımı,.dünyayla bütün
leşmeye karşı koyuşu ve etnik politikalarıyla tam bir 
merkez partisi.

Bu yüzden Ecevit'in eski “ortanın solu" günlerini hatır
layarak, onu da illa da “sol" olarak tanımlamaya çalış
makta yarar yok. Zaten kendisi de bundan fena halde 
sıkılmış durumda. Yıllardan beri kendisinin diğer sol par - 
tilerden farklı olduğunu ve ayrı oy tabanına sahip 
bulunduğunu anlatmaya çalışıyor.

SHP ve CHP arasındaki ayrım ise yapay. Gerçekte 
birbirlerinden çok uzak düşmüyorlar.

Ne var ki bu iki parti içinde de Ecevit'in görüşlerine 
yakınlık duyan kişilere rastlanıyor. Kısaca “milliyetçi sol" 
olarak niteleyebileceğimiz görüşlere sahip olan kişilerin 
bir an önce Ecevit'le birleşmesi herkesin yararına ola
cak.

Böylece sorunun can damarına geliyoruz:
Bugün "sol" oJarak adlandırılan üç partinin, tek par

tiye inmesi mümkün değil.
Bu hareketin iki parti olarak temsil edilmesi gerekir 

Bunlardan bir tanesi evrensel sosyal demokrat ilkeleri 
benimseyen, çağdaş bir parti olacak.

Öteki ise daha devletçi, milliyetçi ideolojiye yakın ve 
üçüncü dünyacı bir merkez partisine dönüşecek.

Şu anda büyük darbe yemiş görünen solun topar
lanması için önce ayrışması gerekiyor.

İdeolojik olarak Ecevlt'le tutarlılık gösterenler DSP 
saflarında yer almalı.

Çağdaş sol anlayışı benimseyenler ise aralarındaki 
yapay ayrımları ve genel başkanlık mücadelelerinin 
yarattığı uzlaşmazlıkları unutup bir araya gelmeli.

Böylece elmalarla armutların toplanmayacağı kuralı 
bir kez daha doğrulanmış olacak.

.Günümüzde solun temel hastalığı, kafa- karışıklığıdır.
İlkelerini belirleyen, toplumdaki ileri dinamikleri temsil 

eden ve tutuculuktan kurtulan bir sol hareket, umul
madık bir başarı göstererek geniş halk yığınlarıyla 
buluşmaya ve ciddi bir iktidar alternatifi olmaya aday-ı 
dır.

Bu amaç için önce ayrışması, sonra yeniden iki parti 
olarak bütünleşmesi gerekiyor.

Böyle güzel yazıya başka ne söylenir ki. Gerçekler 
ağırda olsa dile getirilmesi güzel. Umarız gereken desler 
alınır.

Hepinize iyi haftalar dileğimle...

griymeticyağınızagetirdik

KAYIP
İ ATAMENKUL KIYMETLER A.Ş

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasıhı ayağınıza getiriyoruz.
Yarın, AKIT İş Merkezi kat Vde Gemliklilerin hizmetine giri
yoruz.
Hisse senedi, tahvil alımve satışlarınız için artık uzağa git - 
menize gerek yok.Bir adım yanınızdayız
Borsada alım satımlar anında görüntülü olarak bür omuz
dan İzleyebileceksiniz.

Beko Casio Marka 
AD 80501381 nolu 
yazarkasama alt 
ruhsatımı kaybet
tim. Hükümsüzdür.

Adres: İbrahim Akıt Cadde Akıt İş Hanı Kat 1 - Gemlik

ELEMAN ARANIYOR
Bursada kurulu şirketimize bilgisayar 

programlarını kullanabilen muhasebe 
elemanı alınacaktır

Konusunda tecrübeli olanlar tercih 
edilecektir.

Tel. 0.224- 2332241
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BAŞSAĞLIĞI
İlçe Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Mehmet Avcı'nın değerli babaları

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI 

BURSA DEFTERDARLIĞI 
GEMLİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

FAİK AVCI..
ölümünü üzüntü ile öğrendim.

Merhuma Tanrıdan rahmet Kederli Avcı 
ailesine başsağlığı dilerim.

1- Amme borcundan dolayı hacizli bûlunan Tapunun Gemlik İlçesi Hamidiye 
Mahallesi İstiklal Caddesi Gürle İş. Merkezi 551 ada,19 parsel, 31 pafta 4. katta nol 
mal aydınlığa bakar 28 m2,‘24/6678 arsa paylı İşyeri açık artırma usulü ile satışa 
çıkartılmıştır.

2- Gayrimenkulun açık artırmaya esas rayiç bedeli 125.000.000.-TL 
(Yüzyirmibeşmilyon)Geçlci teminat ise 9.375.000,-TL'dir. Teminat olarak Para, Banka 
TeminafMektübu, Hazine Tahvil ve Bonoları, Hükümetçe belli edilecek milli esham 
ve tahvilat(Esham ve Tahvilat eh yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla 
değerlendirilir.)

3yGayrimenkul 13/.09/1994 Sah günü, saat 14.00'te Gemlik Vergi Dairesi 
Müdürlüğünde Satış Komisyonu huzurunda ihalesi yapıldcaktır.

Yüksel Yıldırım 
DYP İlçe Başkanı

4-Satış şartnamesi mesai saatlerinde Gemlik Vergi Dairesi Müdürlüğünde 
görülebilir. (İsteklilere masraflarını ödemek kaydıyla P.T.T. ile gönderilir.)

5- İsteklilerin yukarıda belirtilen gün ve saatten önce geçici teminat mak- 
buzu

nun Satış Komisyonu Başkanlığı'na verilmesi zorunludur;
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. •

6- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç 
değe

rin %75 ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan ala
cakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış, Yapılacak masrafları karşıla i 
madiği takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 
20/9/1994 tarihe rastlayan Salı günü gayrimenkul aynı yer ve saatte tekrar açık 
artırmaya çıkartılacaktır.

Taliplilerin anılan gün ve saatte belirtilen yerde hazır bulunmaları ilan olunur. '

BAŞSAĞLIĞI
İlçemiz eşrafından, değerli 

insan, armatör

Basın: 26/1994

FAİK AVCI'..
ölümüne üzüntümüz sonsuzdur.

Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli
ailesine başsağlığı dilerim.

TEŞEKKÜR
Hastalığım sırasında gösterdiği yakın 
ilgi ve çabadan dolayı SSK. Gemlik 

Hastanesi doktorlarından
Genel Cerrah

Sn. ÜMİT YILLIKa
ayrıca isimlerini bilemediğim diğer 

saygıdeğer doktorlara ve hastane per
soneline minnet ve şükranlarımı sun - 

mayı bir borç biliyorum.

İLAN ve 
REKLAM
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KAZANDIRIL *
guleti

O Haber
O Olay

O Bursa
Hakimiyet

Faruk Güzel
ANAP İlçe Başkanı

Şark Ekspres Vapur Acentesi 
Gemlik Şubesi Personeli 

Harun GENÇOĞLU
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TUTALIM

DUYURU
S.S. Gemlik Zeytin Ürünleri Alım ve 
Satıcıları İşyerleri YaprKooperatifi 

Başkanlığından

Kooperatifimize ait 5 adet Sosyal Tesise (2 
kahvehane, 1 berber, 1 market, 1 lokanta) 
üye kaydı yapılacaktır.

İsteklilerin en geç 3 Eylül 1994 günü saat 
14,00'e kadar kooperatif merkezine başvur
maları ilan olunur.

Yönetim Kurulu

AcAît DÜĞÜp
ve TOPLANTI SALONLARI

Mükemmel Hizmet için bizi seçin
Yeni açılan düğün ve toplantı salonlarımızı 

siz Gemliklilere hizmete sunmakla kıvanç 
duyuyoruz.

Her bütçeye uygun 
yemekli, kokteyli ve pastalı olmak üzerelyeni 
dekor ve elkondeyşınlı-Oto parklHenar etör- 
lü servis otobüslerimizle 500 ve 800 lldşllik 
salonlarımız hizmetinizdedir.
Rezervasyonlarınız için:
Yeni Yalova Yolu üzeri 12. Km i

ACAR EKİP LTD.ŞTÎ
Tel: 2670135-36-37/ 10. Ha1| *

KONGRE İLANI
Şehit Cemal İlkokulu Koruma Demeği 

Başkanlığından

Derneğimizin yıllık Olağan Genel Kurul Toplan!» 
18 Eylül 1994 Pazar günü saat 11.00'de Okul 
Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 2? 
Eylül 1994 Pazar günü aynı yer ve saatte tekrar
lanacaktır. Üyelerimize duyurulur.

Yönetim Kurulu
GÜNDEM
1 - Açılış ve yoklama
2- Divan oluşumu, saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetleme Kurullarının çalışma ve 
raporlarının okunması
4- Raporların görüşülmesi ve aklanması
5- Yeni yönetim ve denetim Kurullarının seçimi
6- Dilekler ve istekleri
7- Kapanış '



N

:esH(jv 
ı4.koK

n
PfflO.k
<< 

jnokjK

toes

jğûnde

ninofm

ilenip

otanıt 
nkojfc 
rtmaı 
îkraoo

F Turan Tayan'ın Gemlik Çıkarması
I Marmarabirllk'in tavan 52 bin 500, taban 22 bin 500 

I olarak düşündüğü fiyatla, Gemlik Ticaret ve Sanayii 
I Odası nın düşündüğü taban 25 bin tavan 65 bin Hra fiyatı ele 
[alacağız. Gönlümüz zeytin üreticisinden yana mağdur 

■dilmemesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.
»DYP Grup Başkanveklll Turhan Tayan, meclise bir kanun 
teklifi sunduğunu belirterek, bu teklifin eylül ayında gerekil! 

[düzenlemeleri yaptıktan sonra meclise sunulacağını bildirdi. 
| Tayan,teklifin Bursa Büyükşehir sınırlarının genişletilme - 

I [siyle İlgili olduğunu vurgulayarak' Gölyazı, Zeytinbağı, 
[Kurşunlu, Burgaz, Umurbey, Gemlik, Kumla ve Armutlu'yu 
İçine alacak yeni bir Bursa Büyükşehir hudutlarının çizileceği - 

|hl söyledi. Tayan "Bu sayede Bursa'da ne varsa Gemlik'te,
Kurşunlu'da, Armutlu'da o olacaktır. Amacımız çağdaş, 
metropol bir belediyecilik yaratmak" diye konuştu.

İ Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odası'na giderek burada 
[Yönetim Kurulu üyeleriyle konuşan Tayan, hükümetin 
[özelleştirmeye endeskli olduğunu belirterek "Özelleştirme 
[yasası eylül ayında kesin olarak çıkacaktır. Zaten 
■hükümetin kuruluş amaçlanndan biri özelleştirme, diğeri 
[terör ve demokratikleşmedir. Özelleştirmeyle ekonomik 
atılımı gerçekleştirerek, istediklerimizi daha rahat 

[yapacağız. Türkiye işte o zaman refaha çıkacaktır. Kısaca 
■hükümetimiz özelleştirmeye endes kildir" dedi.
| Ticaret Sanayi Odası Başkanı Kemal Akıt'ta, oda olarak 
özelleştirmeyi desteklediklerini belirtti. Bu arada sohbet san

trası Tayan'ın TSO Başkanı Kemal Akıt ve TSO Meclis Başkanı 
DYP Belediye Başkanı Adayı Mehmet Turgut ile yaklaşık 15 
dakika basın ve diğer üyelere kapalı olarak özel görüşmesi 

■DYP'liler arasında merak konusu olurken Tayan, bunu 
■sadece özel görüşme olarak değerlendirdi.
■ Daha, sonra Armutiu'ya giden Tayan ve DYP İlçe Yönetim 
Kurulu üyeleri, bu arada Belediye Başkanı Osman Elbaş'tan 
yapılan çalışmalar ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Tayan, 

?Armutlu'nun yol, su, kanalizasyon sorunlarının yanı sıra lise, 
Yapım ve Sağlık Merkezi ihtiyaçlarının takipçisi olacağına 
dair söz verdi.
I Bu arada Tayan, Çevre-Bakanlığı kanalıyla Armutiu'ya 
bellen bir çöp arabası ve bir vidanjör göndereceğini açık
ladı. Tayan, "Kendinizi yalnız hissetmeyin tüm sorunlarınız 
giderilecektir" diye konuştu. ,
■ Daha sonra Mecidiye'ye geçen Turhan Tayan burada 
köylüler tarafından verilen yemeğe katıldı. Daha sonra

ve
4M

Orhan Kanattan sorunlar hakkında bilgi alan Tayan, köye
Dünde ancak 1.5 saat su verilebildiğini öğrenince Muhtar 
Kanat'a, "Projenizi yaptırın, il encümeninden biz sise boru 

çıkartıp su sorununuzu hemen giderelim" dedi. Karakuş su 
göleti projesinin 1995 yılı programına alındığını belirten

LANET OLSUN
LANET OLSUN Bizi bölmeye çalışanlara
LANET OLSUN PKK'yı savunanlara

LANET OLSUN Mehmet'çiğe kurşun sıkanlara

Bir arkadaşımız daha vatanımızın bölünmez bütün
lüğünü savunurken kahpe bir kurşun ile şehit olmuştur. 
Acımız büyüktür. Allah'tan kederli ailesine dostlarına 

sabır dileriz. Mekanı cennet olsun.
Ama, unutulmasınlar ki bugün terörü besleyen 

diğer ülkeler amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacak
lardır. Atatürk'ün güvendiği, yarınları emanet ettiği Türk 

gençliği olarak biz ülkemiz için, bayrağımız için nice 
şehitler vermeye hazırız. Başın sağolsun Gemlik, başın 

sağolsun Türkiye.
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kayan, yolun asf altlanmasınında yapılacağını söyledi.
[ Buradan Hayriye köyüne geçen Tayan, yol ve su soru
munun ortak ol duğunu görünce, bir an önce yaptırılması 
İçin gerekli çalışmaları yapacağını söyledi. Tayan Muhtar 
Mustafa Kaptan'dan, köyle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.
| Turhan Tayan, dana sonra Selimiye köyüne giderek bura

ma Muhtar Hüseyin Onsekiz ve köylülerle bir süre sohbet etti. 
[Köylüler ta rafından yaptırılan köy odası, tuvalet ve köy 
[kahvesini gezen Tayan, muhtar Hüseyin Onsekiz'i kutlayarak. 

Mecidiye, Hayriye ve Selimiye köylerinin ortak sorunu olan 
yol ve su sorununun yanı sıra telefon sorununa da eğilecek
lerini söyledi. Tayan, telefon şebekelerinin ve hatlarının 

yenilenmesinin takipçisi olacağını söyledi.
I Son olarak Büyük Kumla köyüne giden Tayan, burada bir 

Kahvehanede köylülerle sohbet ettikten sonra, Gemlik'te 
[Partilerle vedalaşıp, ilçemizden ayrıldı.
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ANAP Gençlik Kom. Adına

Başkan‘Osman METE

BAŞSAĞLIĞI
Değerli dünürümüz iyiliksever insan, dostumuz

FAİK AVCInn

ölümü nedeniyle üzüntümüz sonsuzdur.
Merhuma Tanrıdan rahmet Kederli Avcı ailesine

başsağlığı dileriz.
AYDINLAR AİLESİ



VEFAT VE TEŞEKKÜR

Gemlik Eşrafından merhum Hüseyin Avcı ve merhume Pembe 
Avcı'nın oğulları, Mükerrem Aldoğan, Feriha Işık, Nermin 

Şenalp'in kardeşleri, merhum Prof. Dr. Kadri Işık, Nazif Aldoğan ve 
Em. Albay Cemil Şenalp'in Kayınbiraderleri, Mehmet Efe, Necati 
Aydın ve Haluk Beslerin dünürü, Kemal Efe, Leyla Avcı ve Verda
Avcı'nın kayınpederleri, Esra, Hakan, Efe, Funda, Seda, Nurten, 

Faik, Nuran, Mert Avcı'nın biricik dedeleri, 
Oya Efe, Mehmet, Hüseyin, Kağan Avcı'nın babaları, 

Nurten Avcı'nın sevgili eşi,

ARMATÖR

FAİK AVCI
25 Ağustos 1994 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 
26 Ağustos 1994 günü Küçük Kumla Mezarlığındaki aile kabris

tanına defnedilmiştir.
Cenazemize katılan, çelenk gönderen, telefon, telgraf ve faksla 
bizlerin acılarını paylaşan, evimize gelerek taziyetlerini sunan, 

siyasi parti mensuplarına, akrabalarımıza, arkadaşlarımıza, 
kurum ve kuruluşlarla temsilcilerine, din kardeşlerimize 

teşekkürü bir borç biliriz.
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