
Alaşehir’de Değişim Rüzgarı Devam Ediyor

Sarıkız Meydanımız 
Yenileniyor

Alaşehir Belediyesi'nin 

ilçe genelinde başlattığı 

değişim ve gelişim 

rüzgarı hız kesmeden 

devam ediyor. Hizmet 

seferberliği kapsamında 

başlatılan hizmet ve 

yatırımlar aralıksız 

sürüyor. 

< Hızla ilerleyen projeyi ya- lışmaları sonucunda, vatan-
kından takip eden Alaşehir daşlarımızın kullanımına 
Belediye Başkanı Ali Uçak," daha uygun ve estetik açı-
Şehrimizin önemli alanla- dan da daha güzel görünü-
rından biri ve simgesi olan me kavuşacak. Amacımız 
Sarıkız Meydanımız, Bü- Alaşehir'imizin her yerinde 
yükşehir Belediyemiz ile yaşam kalitesini daha da yük-
başlattığımız düzenleme ça- seltmektir.” dedi. 8 5'te

BELEDİYE'DEN 125 
BESİCİYE OT DESTEĞİ

< Alaşehir Belediyesi, 
hayvancılıkla uğraşan 

vatandaşları desteklemek 
amacıyla hayata geçirdiği 
proje sürüyor. Belediyeye 
ait arazide üretimi yapılan 

sudan otu, 3 kırsal 
mahallede bulunan 
besicilere dağıtıldı. 

Projeden bu defa 125 
besici yararlandı. 8 5'te

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HİZMET 

YAĞMURU DEVAM EDİYOR
< Alaşehir Belediyesi, Değişim Ve 

Dönüşüm Hizmet Seferberliğini Tepe-
köy'de De Başlattı. Mahallede, İhtiyaç 
Duyulan Yol Güzergahında Kilit Parke 
Döşeme Çalışmaları Start Aldı. 8 5'te

ALAŞEHİR 
BELEDİYESİ'NDEN 
ÇANAKKALE GEZİSİ
< Alaşehir Belediyesi, ilçede yaşayan kadın-
ları "Haydi Kadınlar Çanakkale'ye" adlı orga-
nizasyonla Çanakkale'ye geziye götürüyor. 
Haftada dört kez düzenlenen otobüs seferle-
rinden 9. kadınlar kafilesi Çanakkale'ye uğur-
landı.  8 3'te

< Alaşehir'de bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Kültür Sanat ve Üzüm 
Festivali kapsamında sevilen şarkıcı Merve Özbey ve besteci Erdem 
Kınay unutulmaz bir performans sergilerken, konser sonunda seyircilerin 
üzerine Alaşehir'e özgü maden suyu püskürtüldü. 8 9'da

SONA ERDİ
DEV FESTİVAL 

< Kutlamaların son günün-

de de Alaşehir'in Kurtuluş 

etkinlikleri, Alaşehir tarihi 

resim sergisi, satranç turnu-

vası yapıldı. Gecede festival 

süresince yapılan yarışma-

larda dereceye girenlere 

ödülleri verildi. Dev orga-

nizasyon Silva Gunbardhi 

Ft.Dafi, Ece Seçkin kon-

seri ve havai fişek göste-

rimi ile sona erdi. 8 12

BAŞKAN UÇAK, BİR SÖZÜNÜ 

DAHA YERİNE GETİRDİ!
< Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, 
Kavaklıdere Mahalle sakinlerine söz ver-
diği Kavaklıdere Yüzme Havuzu Tesi-
si'ni vatandaşların hizmetine sundu. 8 4

ALAŞEHİR,MANİSA 

BÜYÜKŞEHİR 

İLE  GELİŞİYOR

SAYFA

4'TE

                   YEŞİL PARTİ 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
FESTİVALDE 
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< Alaşehir'in gözbebeği Cum-

huriyet ve Demokrasi Mey-

danı'nda yenileme çalışmaları ta-

mamlandı. 8 3'te

Başkan Uçak'tan Alaşehirlilere 
Bayram Hediyesi
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GÖNÜL SOFRASI TEPEKÖY'DE 

DE KURULDU
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın birlik ve beraberliği sağlamak ve hizmet ve yatırımları 

hızlandırmak için ücretini kendi cebinden karşıladığı 'Esnaf Buluşmaları' kapsamında organize 

edilen 'Gönül Sofrası' adı verilen sabah kahvaltıları sürüyor. Başkan Uçak ve ekibi, ilçenin büyük 

mahallelerinden olan Tepeköy'de de  kahvaltı sofrasında mahallenin eşrafıyla buluştu.

set ayrımı gözetme-
den ve hiç bir hesap si-
yasi hesap yapmadan 
Alaşehir'in 87 mahalle-
sine eşit bir şekilde hiz-
met ve yatırım götürme-
ye çalışıyoruz. Günün 20 
saati gece gündüz deme- 80 bin metre de yol güzergahla- kanımız Sayın Cengiz Ergün ve 
den çalışıyoruz. Buradan sizle- rında asfalt ve sati kaplama ça- ekibine ve dahi vatan sevdalısı 
re söz veriyorum: lışması gerçekleştirdi. Biz; ALA- değerli işadamlarımıza huzur-

ŞEHİR'E HİZMETÇİ,  ALA- larınızda bir kez daha teşekkür 
ALAŞEHİR'İN TÜM SORUN- ŞEHİRLİLERE HİZMET KA- ediyor, rabbim her birilerinden 
LARINI ÇÖZECEĞİZ."dedi. RIZ."dedi. razı olsun. Sizlere de davetimi-

UÇAK: ALAŞEHİR'E ze icabet ederek bizleri onur-
HİZMETÇİ, ALAŞEHİRLİLERE "DAĞLARI OVA YAPACAĞIZ” landırdığınız için sonsuz şük-

HİZMETKARIZ” ranlarımı sunuyorum."ifadele-
Alaşehirli üreticilere de müjde- rini kullandı.

Başkan Uçak, "2.5 ay önce baş- ler veren Belediye Başkanı Ali 
lattığımız hizmet seferberliği Uçak, Ziraat Odası Başkanlığı- HİZMET VE YATIRIMLAR DA 
kapsamında çok güzel hizmet- mız ile arazi yollarında da bir ça- İNCELENDİ
lere imza attık. 87 mahallemize lışmamız olacak. Sezon sonun-
dokunmaya çalışıyoruz. 9 aylık da bağ ana yollarında sati kap- Kahvaltı programının ardın-
acil eylem planı çerçevesinde, lama planlaması yaptık. Alaşe- dan, esnaf ve sakinleri selamla-
çalışmaların tamamlandığı ma- hir'de çok güzel işler olacak. yan, mahallede tamamlanan ve 

laşehir'e sıra dışı bir kan Uçak, Tepeköy eşrafıyla bir yıktıkları yolda; Alaşehir'e hiz- hallelerde şimdiye kadar top- Dağları ova yapacağız. İlçe ge- devam eden hizmet ve yatırım-
belediyecilik anlaşışı ge- araya geldi. Mahallelinin büyük met etmek ve Alaşehirlilere hiz- lamda 300 bin metrekarenin nelinde içme suyu sıkıntısını ları da gezen Başkan Uçak ve be-
tiren Belediye Başkanı ilgi gösterdiği programda so- metkar olmak için göreve gel- üzerinde kilitli parke taşı döşe-A çözdük. 50'in üzerinde sondaj raberindekiler, geçtiğimiz gün-

Ali Uçak ve ekibi, kurulan runlar dinlendi, çözüm yolları diklerini belirten Başkan Uçak, mesi yapıldı. Sıcak asfalt ve sati kazdık. Bizlere her türlü deste- lerde kaza yapan bir aileye de 
'Gönül Sofraları'yla esnaflarla masaya yatırıldı. Birlik ve bera- yaptığı konuşmada, "Siyasi kaplama çalışmalarımız sürü- ği sağlayan hizmet sevdalısı Ma- geçmiş olsun dileklerini iletti.
buluşmaya devam ediyor. Baş- berliği yeniden tesis etmek için kısır döngüleri bırakarak, siya- yor. Toplamda bu güne kadar nisa Büyükşehir Belediye Baş-

BAŞKAN UÇAK, GÖNÜL SOFRASINDA GALERİCİ ESNAFINI AĞIRLADI
laşehir Belediye Başkanı Ali  Uçak'ın 
masraflarını kendi cebinden karşıladığı gönül Asofraları kurulmaya devam ediyor. Başkan  

Uçak, Alaşehirli sivil toplum kuruluşlarıyla beraber 
kahvaltıda buluştuğu galerici esnaflarının sorunlarını 
da dinledi. 
Göreve ilk geldiği günden beri Alaşehir'in geleceğine 
yatırım yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak 
esnaf ziyareti kapsamında galerici esnafıyla bir 
araya geldi. Yaklaşık 200 galericinin katıldığı 
programda galerici esnaflarının sorunlarını yerinde 
dinleyen Başkan Uçak, esnafların sorunlarını not 
aldı. Alaşehir için yatırımların katlanarak artacağı 
sözünü veren Uçak, kendisine destek olan 
Alaşehirlilere teşekkür etti. Başkan Uçak daha sonra 
Alaşehir 2. Galericiler Sitesi Başkanı Mehmet Akgün 
ile sohbet etti.

ORTAK PAYDAMIZ ALAŞEHİR!
laşehir Belediye Başkanı yükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık 
Ali Uçak, ilçede görev Hizmetleri Sorumlusu Hüseyin Güner, Ayapan Manisa Büyükşe- kooperatif başkanları ve terminal esnafı 

hir Belediyesi ve MASKİ perso- da katılım sağladı. Düzenlenen kahval-
neliyle bir araya geldi. Uçak, tıda konuşan Alaşehir Belediye Başkanı 
" O r t a k  p a y d a m ı z  A l a ş e- Ali Uçak, hizmet mesajları vererek öz-
hir."dedi.Ortak paydalarının Ala- veriyle çalışan belediye personeline te-
şehir olduğunu vurgulayan Alaşe- şekkür etti. Manisa Büyükşehir Beledi-
hir Belediye Başkanı Ali Uçak, ye Başkanı Cengiz Ergün ile çok iyi bir 
Manisa Büyükşehir Belediye Baş- uyum içerisinde olduklarını,birlikte il-
kanı Cengiz Ergün ile birlikte ilçe- çeye hizmet etmeye çalıştıklarını belir-
nin değişim yaşadığını ve iş birliği ten Alaşehir Belediye Başkanı Ali 
içerisinde ilçeye daha nice dev ya- Uçak," En önemli ortak paydamız Ala-
tırımlar kazandıracaklarını vurgu- şehir. Manisa Büyükşehir Belediye Baş-
ladı.Alaşehir Belediye Başkanı kanımız Cengiz Ergün ile ilçe sakinleri-
Ali Uçak, ilçede görev yapan Ma- mizin mutluluğu, refahı için çalışıyo-
nisa Büyükşehir Belediyesi ve ruz.İş birliği içerisinde ilçemize daha 
MASKİ personeliyle düzenlenen nice güzel yatırımlar kazandıraca-
kahvaltıda buluştu. Otobüs Termi- ğız."dedi.
nali'nde düzenlenen programa Bü-

Turan Mah. Baltacı Mahmut Yolu No: 24
Tel : 0 (236) 313 17 60 - Manisa / TURGUTLU



Ali UÇAK
Alaşehir Belediye Başkanı

ALAŞEHİR’İN 

HİZMETKARIYIZ

Alaşehir'i çağdaş, modern ve yanabilir kılmak, 
Alaşehirliyi rahat ve huzurlu bir ortama 
kavuşturmak için çıktığımız hizmet seferberliği 
yolculuğumuz durmadan devam ediyor. İlk günkü 
gibi aynı heyecan ve duygularla çalışmalarımızı 
gece-gündüz demeden sürdürüyoruz. Bu yolcu-
lukta çok yol aldık. 

****
İstedik ki Alaşehir'in kültürel zenginliğine zenginlik 
katıp güzelleşsin, kalkınsın, serpilsin, yücelsin, 
alkışlansın, sevilsin… Bunun için çalıştık. Çalış-
maya durmadan günün 20 saati devam ediyoruz. 
Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek, 
baktık ki, “Çalışınca oluyor”.çalıştıkça ilerledik ve 
ilerledikçe gördük ki nice güzellikler katmışız 
ilçemize. Emeklerimizin, heyecanlarımızın ziyan 
olmadığını görmek bana ve personelime daha da 
güç verdi. Alaşehir hakikaten günden güne, gözle 
görülür bir şekilde ilerledi ve ilerlediğini de fark 
ettirmeye başladı. 

****
“Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için 
elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en  yükseği 
budur. Denebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, 
yalnız bir tek şeye ihtiyacımız var: Çalışkan olmak! 
Servet ve onun doğal sonucu olan rahat yaşamak 
ve mutluluk, yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. 
Yaşamak demek çalışmak demektir. Türk, öğün, 
çalış, güven.” Ben ve belediye personelim Ulu 
Önder Mustafa Kemal'in bu sözünü kendimize 
feyiz alarak bu yolda ilerliyoruz.  Göreve 
geldiğimiz Mayıs 2018'den bu yana sizlere en iyi 
hizmeti sunabilmek için elimizden gelen tüm 
gayreti sarf ediyoruz.

****
İlçe merkezi ve 72 mahallemizde hizmet yolunda 
oldukça önemli mesafeler kat ettik. Yeni 
mahallelerimizde fizibilite ve altyapı çalışmalarını 
tamamladık.  Elimizden gelenin fazlasını yapmak 
için çok çalışacağız ve çalışıyoruz da...
Her şeyden önce, sorunların bir parçası olan değil, 
sorun çözen bir belediyecilik anlayışıyla yola 
çıktığımızın altını çizmek istiyorum. Sizlerden 
aldığım güçle seçilmenin verdiği sorumlulukla 
yürüyorum personelimle bu yolda, kimi zaman 
zorlandığımız anlar olsa da  ve kimi zamanda 
önümüzü kesmeye çalışsalar da, asla ve asla 
içimizde ki bu hizmet azmimizi ve inancımızı 
elimizden alamayacaklar. Hizmet için seçilen 
bizler, hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan 
elimizdeki imkânlar doğrultusunda ilerleyeceğiz. 
Rabbim utandırmasın.

****
İlçemizin daha yaşanılır bir yer olabilmesi için, 
elimizi değil, vücudumuzu taşın altına koyarak 
gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı her geçen gün 
ilerletmeye özen gösteriyoruz.
Alaşehir'in, altyapı, asfalt, ve çevre düzenlemeleri 
gibi fiziki yapısıyla ilgili çalışmaları yaparken 
çocuklarımızı ve gençlerimizi de unutmayıp 
onların sosyal, kültürel ve sportif açıdan 
gelişmesini sağlayacak mekân ve aktiviteleri 
gerçekleştirmeye de önem veriyoruz.
Bir yandan günlük hizmetleri aksatmadan ve 
kalitesini artırarak sürdürürken bir yandan da yeni 
projeleri yaşama geçirerek ilçe halkına yeni 
hizmetler sunmak konusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Sizlerinde desteğiyle daha yaşana-
bilir bir Alaşehir yaratmak için öneri ve 
şikâyetlerinizi bekliyoruz.

****
Bu arada sizler için organize ettiğimiz ve 
belediyemiz bütçesinden tek kuruş harcamadan, 
giderleri sadece sponsorlar tarafından karşılanan 
Alaşehir 1. Üzüm Festivalini geride bıraktık. 
Umarım Alaşehirlilere hoş bir seda, güzel bir anı 
bırakmışızdır. Başta sponsorlarımıza, festivali-
mize renk katan sanatçılarımıza, diğer etkinlikle-
rimize iştirak eden ekiplere, düzenlenen yarış-
malara katılarak heyecan katanlara, organizasyon 
komitesine, değerli çalışma arkadaşlarıma ve 
bizleri her daim yalnız bırakmayan tüm Alaşe-
hirlilere şükranlarımı sunuyorum.

****
Bu duygu ve düşüncelerle geçmiş Kurban 
Bayramınızı bir kez daha kutluyorum. Ayrıca; 
2017-2018 eğitim ve öğretim yılında da tüm 
eğitim camiasının paydaşlarının yeni eğitim yılını 
kutluyor, başarılar diliyorum. HİZMET BİZDEN, 
TAKDİR SİZDEN. ALLAH’A EMENET. SAYGI VE 
SEVGİLERİMLE…
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Başkan Uçak'tan Alaşehirlilere 
Bayram Hediyesi

l aşehir ' in  gözbebeği  ihmal etmedi.
Cumhuriyet ve Demok-
rasi Meydanı'nda yenile- GÖRSEL ŞÖLENA
me çalışmaları tamamlan-  BEĞENİ TOPLADI

dı. Meydan havuzunda yürütülen 
havuz genişletme, ışıklandırma ve Açılışta konuşan Alaşehir Beledi-
ses sistemi çalışmalarının tamam- ye Başkanı Ali Uçak, "Meydanı-
lanmasının ardından, ışıklı ve mü- mızda bulunan havuz modern bir 
zikli havuz sistemi vatandaşların tasarım ve teknolojik donanım-
coşkulu ilgisiyle hizmete açıldı. larla hazırlanarak bayramın ikinci 
Açılışın ardından süs havuzunun gününde vatandaşlarımızın hiz-
başında toplanan vatandaşlar, metine açıldı. Vatandaşlarımızın, 
arka fondaki müzik eşliğinde sula- özellikle çocuklarımızın ilgisi biz-
rın renklerle dansını ilgiliyle izle- leri de çok mutlu etti. Başta her 

ye Başkanımız Cengiz Ergün ve Alaşehirlilerimize hayırlı olmasını diler. Alaşehir Belediye Başkanı projemizde olduğu gibi bu proje-
ekibine teşekkürlerimi sunar, ışık- dileriz. Tüm vatandaşlarımıza ke-Ali Uçak da, vatandaşlarla birlikte mizde de bizlerden desteklerini 
lı ve müzikli havuzumuzun tüm yifli seyirler dilerim."dedi.havuzdaki ışıklı gösteriyi izlemeyi esirgemeyen Büyükşehir Beledi-

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN 
ÇANAKKALE GEZİSİ

Alaşehir Belediyesi, ilçede 
yaşayan kadınları "Haydi 

Kadınlar Çanakkale'ye"  adlı 
organizasyonla Çanakkale'ye 

geziye götürüyor. Haftada 
dört kez düzenlenen otobüs 

seferlerinden 9. kadınlar 
kafilesi Çanakkale'ye 

uğurlandı. 

KADINLARDAN 
UÇAK'A TEŞEKKÜR

Geziye katılan vatandaşlar da Belediye Başkanı 
Ali Uçak'a teşekkür ederek," Milletimiz ve dev-
letimiz için şehit olan atalarımızın yattıkları yer-
leri görmek için gidiyoruz. Atalarımızın hangi laşehir Belediyesi Çanakkale Seferber- Allah sizlerden milyonlarca kez razı olsun. Biz 
şartlarda mücadele ettiklerini, bu vatanın nasıl liği Başlattı. “Haydi Kadınlar Çanak- bu gezi organizasyonunu haftada dört sefer ola-
kurtulduğunu görmek için gidiyoruz. Çok heye-Akale'ye “ adlı seferberlikle Alaşehir'de rak yapacağız. 87 Mahallemizde Çanakkale'ye 
canlıyız."dediler. yaşayan tüm kadınlar ve gençler başta gitmek isteyenlerin tamamı bitinceye kadar bu 

olmaküzere tüm vatandaşların Çanakkale Şehit- turumuz devam edecek. Sizlere hizmet etmek 
liği'ni görmeleri amaçlanıyor. Haftada dört kez her zaman bize bir onur, bir gurur. Her zamanda 
düzenlenen otobüs seferlerinden 9. kadınlar ka- sizlerin emrindeyiz. Devletimizin ve milletimi-
filesi Çanakkale'ye uğurlandı. Alaşehir Beledi- zin en çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğu bu 
yesi tarafından kiralanan otobüs belediyeyi tanı- günlerde Çanakkale ruhunu yaşatmak için bu ül-
tıcı afişlerle donatıldı. kenin bölünmeyeceğini, bu ülkenin nasıl kaza-

nıldığını unutmamak ve unutturmamak için Ala-
“TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ şehir Belediyesi olarak haftada dört gün Alaşe-

YIKAMAZLAR” hir'de yaşayan kadınlarımızı ve gençlerimizi Ça-
nakkale'ye gönderiyoruz. Oradaki bu ülkenin 

9. kafile Belediye Başkanı Ali Uçak ve vatandaş- nasıl kazanıldığını nelerle mücadele, ne ruhla ka-
lar tarafından Alaşehir Cumhuriyet ve Demok- zanıldığını görmek için ve unutmamaları için bu 
rasi Meydanı'nda bulunan Belediye Binası Alaşehir Belediyesi olarak bu turu düzenliyoruz. 
önünden Çanakkale'ye uğurlandı. Uğurlama tö- Bizleri topla tüfekle yıkamayan düşmanlarımız 
reninde konuşan Belediye Başkanı Ali Uçak, ekonomik güçle mi yıkacaklar bizi gelsinler bu 
"Sizler bizim başımızın tacısınız, bizler için ger- birlik beraberliği görsünler ve Türkiye Cumhu-
çekten çok değerlisiniz, sizler olmasanız bizler riyeti'nin hiçbir şeyle yıkılamayacağını kendi 
zaten olmayız. Kadınlar bizlerin başımızın tacı. gözleriyle görsünler."dedi. 
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BAŞKAN UÇAK, BİR SÖZÜNÜ 

DAHA YERİNE GETİRDİ!

ALAŞEHİR, MANİSA 
BÜYÜKŞEHİR İLE GELİŞİYOR

anisa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir MBelediye Başkanı Ali Uçak'ı 

makamında kabul etti.Alaşehir Belediye 
Başkanı Ali Uçak, Manisa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyaret 
gerçekleştirdi. Başkan Ergün'ün Alaşehir 
ilçesine kazandırdığı hizmetlerin kenti 
geliştirdiğini dile getiren Alaşehir Belediye 
Başkanı Ali Uçak, "Alaşehir ilçemizin, 
gelişmesi, değişmesi ve modern bir kent 
haline gelmesi Manisa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Cengiz Ergün sayesinde 
oldu. Cengiz Başkanımız Manisa için bir 
şans. Alaşehir Belediyesi olarak Başkanımız 
ile ortak hareket edeceğiz."dedi.Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan 
Ergün, "Alaşehir ilçemiz için hizmetlerimiz 
devam edecek. Alaşehir'imizde halkımızın 
gerçekten ihtiyaç duyduğu, günü kurtaran 
değil, gelecek 15-20 yılını kurtaracak 
projeler üretmeyi amaçladık. Çok şükür 
geldiğimiz noktada bunu hayata geçirmiş 
olmanın mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. 
Tek amacımız, Manisa'yı 17 ilçesiyle değişen 
ve gelişen bir şehir yapmaktır."dedi

laşehir Belediyesi tarafın- yacak bir yapıya kavuştu.
dan Sarısu, İstasyon, Hacı-Abey, Kavaklıdere ve İsme- “ELİMİZDEN GELENİN EN 

tiye mahallelerine yeni oyun grup- İYİSİNİ YAPACAĞIZ”
ları kuruldu.Alaşehir Belediyesi 
Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Yapılan yeni oyun gruplarının ço-
bağlı ekipler, ilçenin güzelleşmesi cuklar başta olmak üzere tüm ma-
ve mevcut güzelliğinin korunması halle sakinlerine hayırlı olmasını di-
adına dikim, budama, yeşillendir- leyen Alaşehir Belediye Başkanı 
me, gübreleme, dolgu döküm ve Ali Uçak, "Göreve geldiğimiz gün-
çevre düzenlemesi gibi çeşitli ça- den bu yana sadece alt yapı ve üst 
lışmaların yanı sıra çocukları da yapı çalışmaları değil aynı zaman-
unutmadı. Çalışmalar kapsamında da evlatlarımızın hoş ve güzel vakit 
vatandaşların talepleri doğrultu- geçirebilmeleri adına ilçemize 
sunda Sarısu, İstasyon, Hacıbey, yeşil alan ve çocuk oyun grupları 
Kavaklıdere ve İsmetiye mahalle- da kazandırıyoruz. Geleceğimizin 
lerinde bulunan eski oyun grupları- teminatı olan çocuklarımız için ne 
nı daha modern oyun grupları ile ye- yapsak az. Onların mutluluğu ve ge-
nileyerek, parkların hem estetik bir leceği için elimizden gelenin en iyi-
görünüme hem de çocukların daha sini yapmaya devam edeceğiz."ifa-
güvenli oyunlar oynamasını sağla- delerini kullandı.

laşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Allah bizlere bu hizmetleri Kavaklıdere cak.Açılış törenine Alaşehir Belediye Baş-

Kavaklıdere Mahalle sakinlerine Mahallemize de sunmayı nasip etti. kanı Ali Uçak, MHP İlçe Başkanı Halis Asöz verdiği Kavaklıdere Yüzme Ha- Çalışmalarımızda desteklerini bizlerden Yörür, Belediye Meclis Üyeleri, Ülkü 

vuzu Tesisi'ni vatandaşların hizmetine esirgemeyen Manisa Büyükşehir Beledi- Ocakları İlçe Başkanı Uğur Güzel, Ziraat 

sundu.Alaşehir Belediyesi Kavaklıdere ye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün ve Odası Başkanı Necdet Türk, Ziraat Odası 

Yüzme Havuzu Tesisleri'nin açılışı düzen- emeği geçen herkese teşekkür eder, tesi- Meclis Başkanı Talat Girgin, Ziraat Mü-

lenen törenle gerçekleştirildi. simizin tüm Alaşehirli hemşehrilerime hendisi Kemal Ahir, Kavaklıdere, Göbekli, 

Açılışın ardından yüzlerce vatandaş ve hayırlı olmasını dilerim."ifadelerini kul- Horzumalayaka, Horzumsazdere, Hor-

çocuk aynı anda havuza girerek, doyası- landı. zumkeserler, Horzumembelli, Kurudere, 

ya eğlendi. Açılışta konuşan Alaşehir Be- Kavaklıdere Mahallesi Yüzme Havuzu Te- Örnekköy, Karadağ,Yeniköy Mahalle Muh-

lediye Başkanı Ali Uçak, "Göreve ilk geldi- sisleri sabah saat 10: 00 ile akşam saat tarları, Alaşehir Belediyespor Başkanı 

ğimiz gün ilçe merkezimiz ve mahalleleri- 11: 00'e kadar hizmet verecek olup; Çar- Derman Özdemir, Eşmeliler Spor Kulübü 

mizde yaşayan vatandaşlarımız için ne şamba ve Cumartesi günleri bayanlara, Başkanı Mustafa Koç, Başkan Yardımcıla-

gerekiyorsa yapacağım diye söz vermiş- geri kalan günlerde erkeklere 5 TL, 12 rı, belediye birim amirleri ve yüzlerce va-

tim. yaşa kadar olan çocuklara ise ücretsiz ola- tandaşın katılımı ile hizmete açıldı.

BELEDİYE'DEN 5 
MAHALLEYE YENİ 

OYUN GRUBU
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laşehir Belediyesi Kırsal Hiz- hayvancılar faydalandı. alanda, her dönem aynı şekilde dağıtımı den tarım üreticisini biraz daha sahip-
metler kapsamında  çiftçilere yapılacak.  Tarım sektörü yetiştiriyor- lenmek gerekir. Bankalarda kredilerde ASu-dan otu dağıttı. Alaşehir'in UÇAK: ÜRETİCİLER sun, yurt dışına gönderiyorsun. Dövizi kolaylık sağlaması, özel banklarında dev-

Kasaplı Mahallesi bölgesinde bulunan DESTEKLENMELİDİR Türkiye'ye getiriyorsun. Yani ham mad- let bankaları gibi kredi vermesi la-
belediyeye ait 130 dekarlık alanda ye- desini Türkiye'ye getirip, imal edip, tek- zım."dedi. Kırsal hizmetler kapsamında 
tiştirilen Sudan Otu, belediye Yönetimi Ot dağıtım töreninde konuşan Alaşehir rar yurt dışına ihracat yapmıyorsun. Alaşehir Belediye Başkanlığı tarafından 
tarafından balya yaptırtırılarak, 125 üre- Belediye Başkanı Ali Uçak, "Belediye kır- Yüzde 98 'i Türkiye'nin kendi yerli malı. ekim alanı kısıtlı ve merası olmadığı tes-
ticiye toplam 2 bin 450 balya sudan otu sal hizmetler kapsamında özellikle ürün KDV'side yüzde 98'i Türkiye'de kalan pit edilen Çarıkbozdağ, Horzumem-
dağıtıldı. Ot dağıtım törenine Alaşehir ekim alanı olmayan, hayvan otlatma bir sektör tarım sektörü. Bu sıcağın bağ- belli ve Örencik mahallerinden oluşan 3 
Belediye başkanı Ali Uçak, Alaşehir Zi- alanı olmayan üreticilerimiz öncelikli rında kaç tane insan emek verip, çalışa- mahallede oturan 125 üreticiye otların 
raat Odası başkanı Necdet Türk, ma- olmak üzere belediyemize ait 130 cak. O yüzden tarım birinci sırada. Ma- dağıtımı yapıldı. Üreticiler ot balyalarını 
halle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. dekar alanda yetiştirdiğimiz Sudan kinenin başında oturup, düğmeye basıp traktör ve kamyonetlerine yüklediler. 
Projeden bu defa; Çarıkbozdağ, Hor- Otu'nu paketleyerek, ücretsiz olarak bir çok iş yapabilirsin, tarım inanılmaz Otları alan hayvan üreticiler, başkana te-
zumembelli ve Örencik mahallerindeki dağıttık. Yılda üç kez ürün aldığımız bir istihdam sağlayan bir sektör. O yüz- şekkür ettiler. 

Alaşehir Belediyesi, 
hayvancılıkla uğraşan 

vatandaşları desteklemek 
amacıyla hayata geçirdiği 

proje sürüyor. Belediyeye ait 
arazide üretimi yapılan 

sudan otu, 3 kırsal 
mahallede bulunan besicilere 

dağıtıldı. Projeden bu defa 
125 besici yararlandı.

Sarıkız Meydanımız 

YENİLENİYOR
laşehir Belediyesi'nin ilçe genelinde başlattığı 

DAHA MODERN BİR GÖRÜNÜMdeğişim ve gelişim rüzgarı hız kesmeden Adevam ediyor. Hizmet seferberliği kapsa-
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Alaşehir Belediye-mında başlatılan hizmet ve yatırımlar aralıksız sürü-
mize bağlı ekiplerimiz tarafından meydanda yapılan yor. Sarıkız Meydanı'nda da değişimin startı verildi. 
zemin onarımı, peyzaj çalışması ve çevre düzenle-"Bir Türk kızı düşman okuyla göğsünden vurularak 
mesinin ardından, Sarıkız Heykeli'nin de yer alacağı şehit olmuş. Sarıkızın şehit düştüğü yerden fışkıran 
ışıklı havuz sistemi ile meydan daha modern bir gö-su ırmak olmuş, bağları sulamış, şifa olmuş" efsane-
rünüme kavuşacak. sinin merkezi ve Alaşehir'imizin nesilden nesile akta-

rılan simgelerinden biri olan Sarıkız Meydanı'nda ye-
nileme çalışmaları başladı. 

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ 
CENGİZ ERGÜN'E TEŞEKKÜRLER”

Hızla ilerleyen projeyi yakından takip eden Alaşehir 
Belediye Başkanı Ali Uçak," Şehrimizin önemli alan-
larından biri ve simgesi olan Sarıkız Meydanımız, Bü-
yükşehir Belediyemiz ile başlattığımız düzenleme ça-
lışmaları sonucunda, vatandaşlarımızın kullanımına 
daha uygun ve estetik açıdan da daha güzel görünü-
me kavuşacak. Amacımız Alaşehir'imizin her yerinde 
yaşam kalitesini daha da yükseltmektir. Kısa sürede 
tamamlanmasını beklediğimiz bu güzel projemizin 
Alaşehirli hemşerilerime hayırlı olmasını diliyor, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve proje-
de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi 

Alaşehir Belediyesi, Değişim Ve Dönüşüm Hizmet Seferberliğini 
Tepeköy'de De Başlattı. Mahallede, İhtiyaç Duyulan Yol 

Güzergahında Kilit Parke Döşeme Çalışmaları Start Aldı.

laşehir Belediyesi, 
Manisa Büyükşehir “HİZMETİN SİYASETİ “GECE GÜNDÜZ ABelediyesi ile el ele OLMAZ” DEMEDEN ÇALIŞMAYA 

gerçekleştirdiği hizmet sefer- DEVAM EDECEĞİZ”
berliği kapsamında ilçe merke- Programda konuşan Alaşehir 
zi ve mahallelere hizmet yağ- Belediye Başkanı Ali Uçak," Son olarak desteklerinden 
muruna devam ediyor. Çalış- Başta Büyükşehir Belediye Baş- ötürü Büyükşehir Belediye Baş-
malar kapsamında, Alaşehir Be- kanımız Cengiz Ergün olmak kanı Cengiz Ergün'e ve çalış-
lediye Başkanı Ali Uçak ve üzere, hizmette emeği geçen malarından dolayı Başkan Ali 
ekibi, geçtiğimiz günlerde herkese teşekkür ediyorum. Uçak'a teşekkür eden Manisa 
MHP Manisa İl Başkanı Erkan Hizmetlerimiz hız kesmeden Büyükşehir Belediyesi Yol 
Öztürk ve Manisa Büyükşehir devam edecek."ifadelerini kul- Yapım ve Onarım Daire Başka-
Belediyesi Yol Yapım ve Ona- landı.  Ardından konuşan MHP nı Fevzi Demir ise şunları söy-
rım Daire Başkanı Fevzi İl Başkanı Erkan Öztürk," ledi: " Manisa Büyükşehir Be-
Demir'in katılımlarıyla, Ilıca Bugün ben burada hizmetin si- lediyesi ve Alaşehir Belediyesi 
Mahallesi'nde gerçekleşen yaseti olmaz diyen bir Belediye el ele vererek hizmetleri ilçenin 
sathi kaplamalarını yerinde in- Başkanı gördüm. Bundan son tamamına yayma noktasında 
celeyerek, Tepeköy Mahalle- derece mutlu oldum. Kim bu son hızla çalışıyor. Sayın Bü-
si'ne yeterli miktarda kilit parke memlekete bir çivi çaktıysa yükşehir Belediye Başkanımı-
taşını mahalleye ulaştırdı. Ma- ondan Allah Razı olsun. Hiz- zın ilçe merkezlerimizde ne 
halle sakinleri tarafından coş- metlerinden dolayı başta Cen- varsa mahallelerimizde o ola-
kuyla karşılanan ekip vatandaş- giz Başkanıma, Ali Başkanıma cak sözüyle gece gündüz deme-
larla sohbet edip, hatıra fotoğ- ve ekiplerine teşekkür ede- den çalışmaya devam edece-
rafı çektirmeyi ihmal etmedi. rim."dedi. ğiz."

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN HİZMET 

YAĞMURU DEVAM EDİYOR
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ZAFER COŞKUSU 
KARNAVALA DÖNÜŞTÜ

stiklal Savaşımızın zaferle taçlandırılarak başlayıp, yaklaşık bir kilometre yürüdükten lü kaldırdık. Çünkü 
Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldı- sonra, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na bende sizinle birlikte kut-
ğı, şanlı tarihimizin dönüm noktalarından bi- geldiler. Korteje at arabası üzerine yerleştirilen lamaları ayakta izleyece-İ

rini oluşturan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın dört ketler sultaniye üzüm ve genç kızların Ala- ğim. Her zaman sizlerin için-
96'ncı yıl dönümünü nedeniyle İlçemizde dü- şehir'in simgesi olan Sarı Kız'ı canlandırarak de ve sizlerle beraber olacağım. 
zenlenen kutlama töreni, ilçe protokolü ve va- üzüm taşımaları damgasını vurdu. Gencer Savaş Önümüzdeki yıldan itibaren bu 
tandaşların katılımıyla büyük bir coşku içinde Bandosu eşliğinde yürüyen kortej'e Alaşehir Be- festival izlemek için binlerce turist 
yapıldı. lediye başkanı Ali Uçak, sivil toplum örgütleri, ilçemize gelecek. Üzümümüz ve Ala-
Alaşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. şehir tüm dünyada tanınacaktır. Hede-
kutlandı. Büyük zaferin 96. yıl dönümünde Mus- Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan fimiz Alaşehir'i dünya şehri yapmak, 
tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit kutlamalara DJ Bora Yemenoğlu Canlı Perfor- üzümümüzü dünyaya tanıtmak olacaktır. 
ve gazilerimiz minnet ve şükranla anılırken, mansı, Gencer Savaş Bandosu gösterisi ve ar- Bu festival için belediye bütçesinden beş 
tören saygı duruşunun yapılması ve istiklal mar- dından Mehmet Erdem konseri Alaşehirlileri kuruş harcamıyoruz. Tüm konserlerin gider-
şının okunması ile başladı. Günün anlam ve öne- coşturdular. leri sponsorumuz Türkerler Holding Kazım 
minin anlatıldığı konuşmanın ardından, şiirler Türker tarafından karşılanmıştır."dedi.
okundu.. Resmi tören, tören geçidi ile sona erdi. UÇAK: ALAŞEHİR'İ DÜNYA KENTİ 

YAPACAĞIZ ALAŞEHİR'LE MEHMET ERDEM'LE 
DEV FESTİVAL COŞKULU YÜRÜYÜŞLE COŞTU

BAŞLADI Coşkulu kalabalığa 4 çocuğundan Muhammet, 
Yasin ve kızı Zümra'yı alarak seslenen Alaşehir Alaşehir'in Kurtuluşu'nun 96.yıl dönümü etkin-

Alaşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı Belediye başkanı Ali Uçak, hizmetlerini anlata- likleri kapsamında Mehmet Erdem Alaşehirlile-
nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu yıl ilk rak, "Alaşehir'in su sorununu 70 adet artezyen ri coşturdu. Cumhuriyet Meydanı'nda sahne 
kez organize edilen Alaşehir 1. Uluslar arası Kül- kuyusu açarak, çözdük. Alaşehir'e 4 ay içerisin- alan sanatçıyı yaklaşık on beş bin kişi izledi. Son 
tür , Sanat ve Üzüm Festivali'nin startı da veril- de 410 bin metre kare kilit parke, 440 bin metre bölümde sahneye çıkan Mehmet Er-dem, kendi-
di.Alaşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve kare asfalt yaptık. Size söz veriyorum Alaşe- sinin de Manisalı olduğunu belirterek, ''Senin 
Üzüm Festivali coşkulu kalabalığın yürüyüşü ile hir'in üzümünü dünyaya tanıtacağız ve üzümün Bana Gönlün var gibi, Yeter Çektiğim, Aldırma 
başladı. Yürüyüş öncesi Gencer Savaş Bandosu başkenti yapacağız. Göreve geldiğimden beri Deli Gönlüm, Ben Ölmeden Ön-ce'' adlı parça-
Alaşehir Belediyesi önünden başlayıp, Sevgi hep sizin içinizdeyim, çünkü biz size hizmet ede- ları başta olmak üzere on iki parçasını izleyen-
Yolu boyunca gösteri yaptı. Yaklaşık 5 bin kişi- bilmek için çalışıyoruz. Ancak bu şekilde bir lerle birlikte söyledi. Zaman za-man izleyenle-
nin katıldığı coşkulu kalabalık Süleyman Demi- şehri doğru yönetebiliriz. Daha önceki yıllarda re mikrofonu uzatarak sanatçılarla coşan Ala-
rel Bulvarı üzerinde Atatürk Stadı karşısından konserlerde protokol görürdük, bu sene protoko- şehirliler müzik ziyafetine doydu.
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ATATÜRK RESİM 
SERGİSİ AÇILDI
Alaşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Alaşehir 1. Uluslararası Üzüm Festivali 2. 
Gün etkinlikleriyle devam etti. Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibi, 2 gün etkinlikleri çerçevesinde 
Sevgi Yolu esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler diledi. Tarihi Kurşunlu han'da da Atatürk resim sergi-
sinin açılışı gerçekleştirildi. Günün akşamında da sevilen sanatçılardan Koliva'nın halk konseri vardı.

tatürk'ü gören ve tanınmış Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Çünkü bende sizinle birlikte kutlamaları 
son kişi olan Yazar, Kolek- Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, oda ayakta izleyeceğim. Her zaman sizlerin 
siyoner Hanri Benazus'un 1. başkanları, sivil toplum kuruluşu temsil- içinde ve sizlerle beraber olaca-A
Alaşehir Üzüm Festivali cileri ve sanatseverlerin katılımlarıyla ğım."dedi. Konuşmasının sonunda Koli-

etkinlikle-rine özel hazırladığı ve Kurşunlu Han'da gerçekleşti.  Tüm sa- va'ya Alaşehir üzümü hediye etti ve Koli-
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün natseverler ve vatandaşlar için hazırla- va ile selfi yaptı. Yaklaşık iki saat sahnede 

fotoğraflarının sergilendiği Ata- nan, yaklaşık 170 fotoğrafın yer aldığı kalan Koliva hareketli parçaları, oyunları 
türk Resim Sergisi açıldı. özel sergi festival boyunca hafta içi her ve sempatik hareketleriyle izleyenleri 
Sergi, festival boyunca zi- gün açık olacak. coşturdu, kendisi de zaman zaman kah-
yaretçilere açık olacak kahalara boğuldu.
olan sergide 1905- ALAŞEHİR'DE KOLİVA 
1938 yılları arasından COŞKUSU 

toplamda Atatürk'e 
ait objektiflere yan- Cumhuriyet ve Demokrasi Meyda-
sı yan tam 170 nı'nda yapılan kutlamalarda da DJ Bora 
resim sergileniyor. Yemenoğlu Canlı Performansı ve Koliva 

hareketli parçalarıyla izleyenleri coştur-
170 ESER du.  Konser öncesi coşkulu kalabalığa 

GÖRÜCÜYE ÇIKTI seslenen Alaşehir Belediye başkanı Ali 
Uçak, Alaşehir için yapılan çalışmaları an-

Atatürk'ü gören ve tanın- lattı. Başkan Uçak konuşmasında "Ala-
mış son kişi olan Yazar, Ko- şehir'in üzümünü dünyaya tanıtacağız ve 
leksiyoner Hanri Bena- Alaşehir'i üzümün başkenti yapacağız. 
zus'un 1. Alaşehir Üzüm Göreve geldiğimden beri hep sizin içi-
Festivali etkinliklerine özel nizdeyim, çünkü biz size hizmet edebil-

hazırladığı ve Gazi Mustafa mek için çalışıyoruz. Ancak bu şekilde 
Kemal Atatürk'ün eşsiz fo- bir şehri doğru yönetebiliriz. Daha ön-

toğraflarının sergilendiği ATA- ceki yıllarda konserlerde protokol gö-
TÜRK Resim Sergisi'nin açılışı rürdük, bu sene protokolü kaldırdık. 
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HEM YARIŞTILAR, HEM DE 

ALAŞEHİR'İ TANITTILAR

estival  kapsamında  Toptepe mesire alanında BAŞKAN UÇAK'TAN YARIŞMACILARA JEST
yapılan üzümlü lezzetli yemekler yarışmasına 16 Fyarışmacı katıldı. Yarışmacılar üzümlü tatlı ve ye- Belediye başkanı Ali Uçak da yarışmaya katılan tüm ya-

mekleri evlerinde hazırlayıp gelerek yarışmaya katıldı. rışmacıları birinci ilan ederek, başladığı konuşmasında, 
Selin Ece Özgen, İdil Aktıhanoğlu, Evrim Yıldırım, Meh- "Alaşehir'imizi tanıtma anlamında özellikle ev hanımla-
met Ay, Deniz Sarıhanoğlu ve Celal Arpat'tan oluşan 6 ki- rımızın becerilerini ön plana çıkarma anlamında gerçek-
şilik Gurme ekibi birbirinden lezzetli yemek ve tatlıları ten çok güzel bir organizasyon çok güzel bir düşünce o 
seçmekte oldukça zorlandı.Yarışmada ilk iki dereceye yüzden burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
giren yarışmacılara ödül verilirken, belediye başkanı Ali Biz Alaşehir için Allah nasip ederse daha da güzel şeyler 
Uçak yarışmaya katılan tüm yarışmacıları birinci ilan ede- yapacağız, daha güzel etkinlikler yapacağız. Alaşe-
rek, Çanakkale Gezisi hediye etti. Lezzetli yemekler ya- hir'imizi, Türkiye'ye değil, dünyaya tanıtma anlamında 
rışmasını Alaşehir kaymakamı Abdullah Uçgun ve bele- üzerimize düşen ne varsa gece gündüz ayrımı yapmaksı-
diye başkanı Ali Uçak'la beraber vatandaşlar izlediler. Ya- zın bunun için mücadele vereceğiz, çalışacağız amacımız 
rışmada Nadire Şavk üzüm pestili ile yaptığı tatlı ile bi- sizleri daha da onure etmek, Alaşehir'imizi daha da zirve-
rinci olurken, Zehra Ekiz üzümlü baklavası ile ikinci lere çıkarmak için üzerimize ne düşerse yapacağız. Yeter 
oldu. Birinci olan Nadire Şavk, Çok şaşırdım, evde ço- ki sizler bizim yanımızda olun. Bu birlik beraberlik olsun 
cuklarımla beraber tasarladık yaptık, çok mutlu oldum bu gözlerinizdeki mutluluk hepimizin yanında olsun. 
."derken, Zehra Ekiz, sürpriz oldu. Üzümlü dolma ve Bana göre hepiniz birincisiniz, bu nedenle, tüm katılımcı-
üzümlü baklava ile yarışmaya katıldım. Üzümlü baklava larımıza, yarışmacılarımıza ve misafirlerimize Çanakka-
ile ikinci oldum, çok mutluyum." dedi. le turu hediye ediyorum. Annelerimize ablalarımıza da 

böyle bir jestimiz olmuş olur."dedi.  

SEVCAN, ALAŞEHİRLİLERLE 

BULUŞTU estivalinin 3. Gün halk 
konseri Alaşehirli Sev-
can'ındı. Sevcan, Ala-F

şehirlilere repertuarındaki 
en güzel şarkıları seslen-
dirdi. Birlerce kişinin iz-
lediği konser gece yarı-
sına kadar sürdü. Başkan 
Ali Uçak, konser sonun-
da Sevcan'a çiçek ve 
plaket takdim etti.

BAŞKAN UÇAK BİNLERCE ÇOCUĞA 

ATATÜRK KONULU KİTAP DAĞITTI
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak 1. Alaşehir Üzüm Festivali etkinlikleri kapsamında düzen-
lenen ücretsiz Çocuk Şenliği'nde binlerce çocuğa Atatürk'ün hayatını anlatan kitaplar hediye etti.

l a ş e h i r  B e l e d i - gibi birçok aktivitenin yer aldığı 
yesi'nin düzenlediği şenlikte binlerce çocuk aileleri ile A1. Alaşehir Üzüm Fes- birlikte unutulmaz bir gün yaşadı. 

tivali etkinlikleri kapsamında Şenlikte çocukların mutlulukları-
düzenlenen Çocuk Şenliği, na ortak olan Başkan Uçak," 1. 
Kenan Evren Genişleme Sa- Alaşehir Üzüm Festivalimiz bir-
hası'nda gerçekleşti. Binlerce birinden farklı içeriklerle coşkuy-
çocuğun ve ailelerinin katıl- la devam ediyor. Festival etkinlik-
dığı şenlikte Alaşehir Beledi- lerimizde çocuklarımızı da unut-
ye Başkanı Ali Uçak, Gazi madık . Birbirinden renkli etkin-
Mustafa Kemal Atatürk'ün ha- liklere yer verdiğimiz ücretsiz 
yatını anlatan kitapları çocuk- Çocuk Şenliğimize katılan çocuk-
lara hediye etti. larımızın mutlulukları bizlerin de 

mutluluk kaynağı oldu. Şenliği-
ÇOCUK ŞENLİĞİ miz ailelerimizin ve çocuklarımı-

YOĞUN İSTEK zın yoğun isteği üzerine şenliği-
ÜZERİNE 4 GÜN DAHA miz 4 daha uzatıldı. Alaşehir Be-

UZATILDI lediyesi olarak vatandaşlarımızın 
mutluluğu için gece gündüz de-

Süper kahramanlar, dev şişme meden çalışmaya devam edece-
oyun grupları, dans etkinlik- ğiz."ifadelerini kullandı. 
leri, palyaço ve yüz boyama 
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                   YEŞİL PARTİ 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

laşehir'de bu yıl ilki düzenlenen Merve Özbey ve besteci Erdem Kınay va tan daş la rın ara sın dan iz le di.
1. Uluslararası Kültür Sanat ve canlı performans sergiledi. Festival ön- Konserin sonunda sahneye çıkan Alaşe-AÜzüm Festivali kapsamında se- cesi DJ Bora Yemenoğlu Alaşehirlileri hir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Yeşil 

vilen şarkıcı Merve Özbey ve besteci coştururken, 'Yeşil Parti'de seyircilere bizim hayatımız, emeğimiz, kaderimiz, 
Erdem Kınay unutulmaz bir performans yeşil tişört dağıtıldı. Alaşehir Demokrasi üzümümüzdür. Biz bu festivale başlar-
sergilerken, konser sonunda seyircilerin Meydanında düzenlenen konserde ken bir hayalle yola çıktık. Üzümümüzü, 
üzerine Alaşehir'e özgü maden suyu püs- Merve Özbey birbirinden güzel şarkıla- maden suyumuzu ve Ala-şehri dünyaya 
kürtüldü. Alaşehir Belediyesi tarafından rını hayranları için seslendirdi. Alaşehir- tanıtmak için yola çıktık" diye konuştu. 
bu yıl ilki düzenlenen 1. Uluslararası Kül- liler Merve Özbey ve Emre Kınay'ın şar- Başkan Uçak konuşmasının ardından 
tür Sanat ve Üzüm Festivali kapsamında kılarıyla eğlenceli bir gece yaşadı. Alaşe- Merve Özbey ve Emre Kınay'a plaket ve 
düzenlenen 'Yeşil Parti'de sevilen şarkıcı hir Belediye Başkanı Ali Uçak da konseri üzüm verdi.

KONSER SONUNDA ALAŞEHİRLİLER MADEN SUYUYLA YIKANDI

8Konserin sonunda seyircilerin arasına yerleştirilen çeşitli noktalardan 
vatandaşların üzerine Alaşehir'e özgü maden suyu püskürtüldü. Eğlencenin 
devam ettiği gecede Alaşehirliler püskürtülen maden sularıyla yıkandı.

GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE AÇTI
laşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm  Festivali coşkuyla 
kutlanmaları kapsamında eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma 
şovu festivale damga vurdu. Manisa Süper Amatör Ligde müca-A

dele eden futbol takımı ve Türkiye Voleybol 2.Ligde mücadele eden bayan 
Voleybol takımı sezon açılışları yapıldı. Alaşehir Atatürk Stadı'nda yapı-
lan açılış törenine Alaşehir belediye başkanı Ali Uçak, Alaşehirspor kulüp 
başkanı Derman Özdemir, bayan voleybol takımı şube sorumlusu Şevket 
Çömçömoğlu ve vatandaşlar katıldılar. Alaşehir 1.Üzüm Festivali kutla-
maları kapsamında yapılan açılış törenine eski Beşiktaşlı ünlü fut-
bolcu Pascal Nauma yaptığı şovla izleyenleri büyüledi. Pas-
cal Nauma, şarkı söyleyip, gösteri yaptı. Alaşehir Bele-
diyespor'un açılış töreninde konuşan kulüp başkanı 
Derman Özdemir, taraftarlara futbol ve voleybol ta-
kımlarının şampiyon olacağı sözünü verdi. Beledi-
ye başkanı Ali Uçak, taraftarlara seslenerek, Bizde 
bu birlik beraberlik olduğu sürece başaramayaca-
ğız hiçbir şey yoktur, diyerek, "Gerek belediye baş-
kanı olarak, gerek meclis üyelerimiz olarak, gerek 
yönetim olarak ve şahsım Ali Uçak olarak her 
zaman ve her konuda yanında ve arkasında olaca-
ğız. Sevgili Pascal Nauma kardeşimize de bizleri kır-
mayıp buraya kadar geldiği için teşekkür ediyorum. 
Belediye başkanı olarak sizlerden şunu rica ediyorum, ta-
kımımız yalnız bırakmayalım. Takımızı her hafta sonu maç-
larında hep beraber olalım. Onların arkasında olduğumuzu his-
settirelim. Alaşehir'de futbolu Türkiye'ye duyuracağız. Çok önemli bir 
işim olmadığı sürece her iki takımımızın da maçlarına geleceğiz."dedi ve 
Sizlerden de söz almak istiyorum. Her maça hep beraber gelmeye var 
mıyız, diyerek taraftarlardan söz aldı. 
Pascal Nauma, biz böyle etkinliklere zaman zaman katılıyoruz, çok teşek-
kür ediyorum, dedi. Kendisine verilen plaketten sonra nara atarak, şov 
yaptı. Pascal Nauma taraftarlar tarafından getirilen Beşiktaş forması ve 
Alaşehir Belediyespor formasını imzaladı. Etkinlik Pascal Nauma'nın 
şarkı söyleyerek şov yapmasıyla sona erdi. 

BELEDİYE SPOR, SEZONU Vatandaşlara ücretsiz 

tiyatro gösterimi
. Alaşehir Üzüm Festi- te tiyatro gösterisini takip 
vali etkinlikleri kapsa- eden ve gösteriminin ardın-1mında düzenledikleri dan ekibe hediye takdiminde 

kültürel ve sanatsal faaliyet- bulunan Alaşehir Belediye 
lerle vatandaşların beğenisi Başkanı Ali Uçak, " Birbirin-
kazanan Alaşehir Belediyesi, den farklı etkinliklerle, festi-
"Bir Varmış Bir Yokmuş" valimizin her gününü sizlerle 
isimli tiyatro gösterisini va- birlikte dolu dolu yaşamaya 
tan daş lar la bu luş tur du. devam ediyoruz. Festivalimi-
Şehit Fethi Sekin Gençlik zin her programına göstermiş 
Merkezi'nde sahnelenen, Can- olduğunuz ilgiden dolayı he-
tuğ Turay'ın yazdığı, Deniz pinize teşekkür ederim."diye 
Gökçe Koçman'ın yönettiği 2 konuştu. Başkan Uçak göste-
perdelik tiyatro gösterisi yüz- rimin ardından vatandaşlarla 
lerce Alaşehirlinin beğenisini hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
kazandı. Vatandaşlarla birlik- ihmal etmedi. 

FESTİVALDE 
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ALASEHİR'DE DEMET 
AKALIN COSTURDU

Alaşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm  

Festivali  kutlanmaları kapsamında ünlü sanatçı 

izleyenlerini coşturdu. Cumhuriyet ve Demokrasi 

Meydanı'nda yaklaşık 25 bin kişiye seslenen 

Demet Akalın, Kendisi için afiş hazırlayan 

hayranı Dilan Okyay'a konser sonunda  sahnede 

giydiği elbiseyi bırakacağını söyledi. 

eydanın dört bir tarafının seslendiren Demet Akalın, “basına çok hirlilere hitap etti. Başkan Uçak," Bizler 

dolu oldu-ğunu, görünce, “ önemli bir bilgi veriyorum, yayalım, birlik beraberlik içerisinde olduğumuz 

Müthiş bir kalabalık “ bunu, kızlara sesleniyorum, diyerek, sürece aşamayacağımız, başarama-M
diyerek,  Kızlara mutlu olmanın yolunu Kızlar üzgünüm, önce beyler, hayatta yacağımız hiçbir şey olmayacaktır. Bu 

anlattı. Hareketli parçalarıyla izleyen- mutlu olmak için, önce beyleri mutlu festival için Alaşehir belediye bütçe-

leri coşturdu, izleyenlerle birlikte şar- edeceksiniz ki……“ dedi. Bu şarkı sade- sinden tek kuruş harcanmadı. Tüm 

kılarını seslendirdi.Demet Akalın, ken- ce beyler için o zaman deyip, arkasın- giderler sponsorlar tarafından kar-

disine eşlik eden kadın ve erkek dans- dan “Ben her gece sarhoşum “ şarkısını şılandı." dedi 

çılarla birlikte oynayarak coşkuyu ar- seslendirdi 

tırdı. Art arda popüler, hareketli parça- ÜZERİNDEKİ 

larını seslendiren Akalın, hayranlarını UÇAK: BİRLİK VE ELBİSEYİ BIRAKTI da üzerindeki sarı elbiseyi sana bıraktı-
da şarkılarını söylemeye ortak etti ve BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN rayım. Eeee emek harcamış anam, 
doyasıya eğlendirdi. Yaklaşık 2 saat Demet Akalın sahnede şarkı söyler- emeği karşılığını vermek lazım."dedi.  
sahnede kalan Akalın, hayranlarından Alaşehir Belediye başkanı Ali Uçak, ken, kendisi için “ Evimizin Kızı Demet Dilan Okyay, biz televizyonda Demet 
gelen şarkı isteklerini de seslendirdi. Demet Akalın'a Alaşehir üzümü, plaket Akalın “ yazılı afişi açan Dilan Okyay Akalın çıktığı zaman annem evimizin 
Duygusal şarkıları kalabalıkla birlikte ve çiçek hediye ettikten sonra Alaşe- adlı kıza seslenerek, "Korumam senin kızı diyor, onu çok seviyoruz, dedi. 

telefon numaranı alsın, konser sonun-

GÖRSEL ŞÖLEN İLGİ 
ODAĞI OLDU

estivalin görsel şölenlerinden olan klasik diye Başkanı Ali Uçak, gösteri sonrasında yaptı-

araç gösterisi Cumhuriyet ve Demokrasi ğı açıklamada "Cumhuriyet ve Demokrasi Mey-FMeydanı'nda sevenleriyle buluştu. Ala- danı'nda düzenlemiş olduğumuz Klasik Araç-

şehirlilerin beğenisine sunulan çok sayıda kla- lar Gösterisi ile, her biri kültürel miras olarak 

sik araçla Kaymakam Abdullah Uçgun ve Bele- değerlendirilmesi gereken, dönemlerine dam-

diye Başkanı Ali Uçak, şehir turu attı. galarını vurmuş, günümüzün klasikleşmiş 

Klasik araç koleksiyonu büyük beğeni toplar- araçları tutkunlarıyla buluşturarak, görsel bir 

ken, Alaşehirlileri geçmiş yıllara götürdü. Bele- şölene imza attık."dedi.

 Belediye 
Başkanı Ali Uçak, 

şehir turu attı 

GÖKYÜZÜNDE AY 

YILDIZ ŞÖLENİ
 günlük festival süresinde çocuklara 
pozitif ayrıcalık tanıyan Alaşehir Bele-7diyesi, 'Uçurtma Şenliği'nde Alaşehirli 

çocuklara yüzlerce Al yıldızlı uçurtma dağıt-
tı. Al Yıldızlı uçurtmalar, gökyüzünü süsledi. 
4 çocuklu Belediye Başkanı Ali Uçak, ço-
cukların eğlencesine ortak olarak, aileler ve 
çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu. Gökyü-
zündeki görsel şölen görülmeye değerdi. 
Yoğun istek ve talep doğrultusunda uçurt-
ma şenliği 2. Kez düzenlendi.
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UÇGUN: ÜZÜM BİZİM ram ise "Yarışmada birinci oldum. Çok 
HERŞEYİMİZ mutluyum, köyüm adına, başta kaymaka-

mım ve belediye başkanım bu organizas-
arışma sonunda konuşan Alaşehir kayma- yonu düzenlediği için teşekkür ediyorum. 
kamı Abdullah Uçgun, "Üzüm biliyorsu- Bu ödüllerin 3 değil de 10'a çıkması teşvi-
nuz Alaşehir'in her şeyi. Alaşehirliler için ği artıracaktır. Ödüllerin biraz daha artı-
adeta sarı altın diyebiliriz. Alaşehir üzü- rılmasını istiyorum."ifadelerinde bulun-
mün ve yaş sebze ve meyve ihracatının du. 
başkenti. Alaşehir belediyemiz üzümün Yarışmada 3. Olan Ali Efe de "Dereceye 
tanıtımı amacıyla festival kapsamında girdiğim için çok memnunum. Bu yıl zor 
böyle bir yarış düzenledi. Kendilerine te- şartlar altında üzümü yetiştirdik, ama fiat-
şekkür ediyorum. Amacımız birilerini larda çok güzel, fiatlardan memnu-
övmek yada yermek değil, sadece yarış- nuz."dedi.
maya heyecan katmak. Yarışmada kaza-
nanla kazanmayan arasında çok ciddi ma- UÇAK: BU YIL İHRACATIMIZ 
nada bir fark olduğunu düşünmüyo- ARTTI
rum."dedi. 

Yaş üzüm ihracatı ile ilgili de bilgiler 
UÇAK: ÜZÜMÜMÜZÜ DÜNYAYA veren Başkan Uçak, "Bizim ihracatçı ar-

TANITACAĞIZ kadaşlarımız çok çalışkan, bu sektörde 
gerek üretiminde, gerek işçiliğinde, gerek 

Belediye başkanı Ali Uçak da yaptığı ko- pazarlamasında , gerekse ihracatında kim-
nuşmada "Bu tür etkinlikler Alaşehir üzü- lerin emeği geçiyorsa, kazandıkları her arışmada, aralarında Alaşehir 
münün tanıtımına vesile olacaktır. Bana şey analarının ak sütü gibi helal. Gerçek-kaymakamı AbdullahUçgun, be-
göre yarışmaya katılan 44 yarışmacın ten çok büyük bir fedakarlık isteyen bir Ylediye başkanı Ali Uçak'ın da bu-
44'de birbirinden kaliteli ve güzeldi. Bir sektör. Şu an bu gün itibariyle geçen sene-lunduğu 6 kişiden oluşan jüri üyeleri 
kere en büyük başarı bir cesaret örneği ki ihracatımızı hem rakamsal olarak, hem üzümde salkım gösterişliği, dane iriliği 
göstererek buraya katılması da bir birinci- de tonaj olarak geçmiş durumdayız.Ama ve homojenliği, tat ve aroma, kabuk ka-
liktir. Özgüvendir. Böyle kaliteli ve böyle ileriki günlerde rekoltenin düşüklüğün-lınlığı ve et özelliği, hastalık, zararlı ve 
güzel üzümler bu memleketimizde yetiş- den dolayı belki tonaj azalacaktır ama, tah-ilaç kalıntı durumu gibi kriterler üzerin-
tiği sürece, üzümümüzü daha ön plana çı- minim rakamsal olarak, miktar olarak den değerlendirme yaptılar. 
karacağız ve memleketimize daha fazla ih- geçen seneki miktarı, rakam olarak geçe-Değerlendirmeler sonunda Şahyar Ma-
racatçı arkadaşlarımızın gelmesine sebep ceğiz diye beklentiler içerisindeyiz. İhra-hallesi'nde oturan Ramazan Bayram bi-
olacağız. Dolayısıyla bütün çiftçi kardeş- catımız dört elle, dört nalla koşmaya rinci oldu. Yarışma sonunda Şahyar Ma-
lerime teşekkür ediyorum. Başta kayma- devam edecek. Bu güne kadar yapılan ih-hallesi'nde oturan Ramazan Bayram bi-
kamımız Abdullah Uçgun olmak üzere racat geçen sene 61 bin ton civarındaydı. rinci, Kurudere Mahallesi'nde oturan Cen-
tüm katılımcılara teşekkür ediyo- Bu gün tarihi itibariyle 70 bin ton yaş sof-giz Çelik ikinci, Çeşneli Mahallesi'nde 
rum."dedi. ralık üzüm ihracatı gerçekleşmiş durum-oturan Ali Efe üçüncü seçildi. Dereceye 

da. İnşallah geçen seneki hedefimizi ya-giren üreticilerden birinciye büyük, ikin-
ÖDÜLLER ARTIRILMALI kalayacağız, ama rakamsal olarak geçen ciye yarım, üçüncüye çeyrek altın hediye 

seneyi geçeceğiz."şeklinde konuştu edildi.
Yarışmada dereceye giren Ramazan Bay-  

EN GÜZEL ÜZÜM 
YARIŞMASI YAPILDI

EN GÜZEL ÜZÜM 
YARIŞMASI YAPILDI

Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen  Alaşehir Uluslar arası 1. Üzüm Festivali kapsamında  düzenlenen En Güzel Üzüm Yarış-

ması yapıldı. Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan yarışmaya  Alaşehir ve  mahallerinden  toplam 44 üzüm üreticisi katıldı. 

ALAŞEHİR'DE GAZAPİZM 
RÜZGARI

on bir haftadır star geçidine sahne olan 
Alaşehir 1. Üzüm Festivali etkinlikleri hız 
kesmeden devam ediyor. Festivalin 6. Günü S
gençlerin hayran olduğu Gazapizm sahne aldı. 

Alaşehirli gençler, sevilen sanatçının seslendirdiği bir birinden özel 
replerle coştu.Alaşehir 1. Üzüm Festivali'nin 6. Gününün konuğu 
gençlerin hayranı olduğu Gazapizm'di. Sanatçı 2 saat sahnede kalarak 
gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kıvrak ve tempolu repleriyle 
gençleri hop oturttu hop kaldırdı. Belediye Başkanı Ali Uçak, konseri 
gençlerle birlikte izledi.Festivalin 6. Gününün gecesi DJ Bora 
Yemenoğlu'nun canlı performansı ile başladı. Gençlerin heyecanla 
beklediği Gazapizm, gecenin ilerleyen saatlerinde sahneye çıktı ve adeta 
yer yerinden oynadı. Sevilen sanatçı, genlerle birlikte unutulmaz bir 
geceye imza attı.

estivale renk katan 
yarışmalardan biri Fde tavla turnuvası 

oldu. Fethi Sekin Gençlik 
Merkezinde eliminasyon 
sistemine göre oynanan 
turnuvada Belediye Baş-
kanı Ali Uçak da boy gös-
terdi. Başkan Uçak'ın 2. 
Turda elendiği turnuvaya 
60'a yakın yarışmacı ka-
tıldı.Tavla Turnuvası'nda 
birinci Mehmet Akil, 
ikinci Cihan Uçak oldu. 
Başkan Uçak, turnuvada 
dereceye giren yarışmacı-
ları tebrik ederek, tüm ka-
tılımcılara da teşekkür 
etti.

TAVLA TURNUVASI 
YAPILDI



lendiler hem yarıştılar ve unutul- Cengiz Ergün'e organizasyona Seçkin ile Alaşehirliler gecenin 
maz anılar edindiler. renk katan sanatçılara, hazırlayan ilerleyen saatlerine kadar doyası-

komiteye ve emeği geçen herkese ya eğlendi. 
FİNAL teşekkür etti.  Dev organizasyon Silva Gun-

MUHTEŞEM OLDU Ödüllerin ve plaketlerin dağıtıl- bardhi Ft.Dafi, Ece Seçkin kon-
masının ardından sahne alan seri ve havai fişek gösterimi ile 

Alaşehir Belediyesi tarafından or- Silva Gunbardhi Ft.Dafi ve Ece sona erdi. 
ganize edilen ve masrafları spon-
sorlarca karşılanan Alaşehir 1. 
Uluslar arası Kültür , Sanat ve 
Üzüm Festivali'nin finali muhte-
şem oldu. 
7 gün süren, çeşitli yarışmalar ve 
etkinliklerle renklendirilen festi-
valin son günü sahne sevilen ses 
sanatçıları Silva Gunbardhi 
Ft.Dafi ve Ece Seçkin'di. Cum-utlamaların son gü- mi ile sona erdi. Menüsünde yu- mekle kalmıyoruz, bağda, bahçe-
huriyet ve Demokrasi Meyda-nünde de Alaşehir'in murta, zeytin, reçel, bal, domates de veya her hangi bir işte çalışan 
nı'nda 25 bin kişinin katılımı ile KKurtuluş etkinlik-leri, ve biber salatası çay , süt ve simit herkesin sesine kulak veriyoruz. 
gerçekleştirilen dev organizas-Alaşehir tarihi resim sergisi, bulunan kahvaltıda, Alaşehir Be- Sizler sabah saat 03:00 sularında 
yonda konuşan Belediye Başkanı satranç turnuvası yapıldı. Gecede lediye başkanı Ali Uçak, üzüm evinizden çıkarak, çalışmaya ge-
Ali Uçak, Alaşehir'in Kurtuluş Za-festival süresince yapılan yarış- bağlarında ilk kez sabah saat liyorsunuz, sizlerin çalışma şart-
feri'nin 96. Yıldönümünü kutla-malarda dereceye girenlere ödül- 06:30 da bir araya gelerek, sabah larını yerinde görmek, sizlerin so-
yarak, başta festivalin ana spon-leri verildi. Dev organizasyon kahvaltısı yapan ilk başkan oldu. runlarını dinlemek için burada-
sorları olan Türkerler Grubuna, Silva Gunbardhi Ft.Dafi, Ece Seç- Kahvaltıda konuşan Ali Uçak, yız. Sizlerle zaman zaman bir 
Büyükşehir Belediye Başkanı kin konseri ve havai fişek gösteri- "Biz sadece belediye hizmeti ver- araya gelerek, sohbet edece-

ğiz."dedi. İşçiler de kahvaltının 
bir sürpriz olduğunu belirterek, 
çok mutlu olduklarını dile getir-
diler. 7 gün süren festival etkin-
likleri Alaşehirli-lerden tam not 
aldı. Belediye Başkanı Ali Uçak 
ve ekibi takdir topladı.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNE 
VERİLDİ

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ve 7 
güne yayılan Üzüm Festivali'nde 
çeşitli kategorilerde tertip edilen 
bir çok yarışmada dereceye giren 
ödül sahiplerine festivalin fina-
linde ödülleri dağıtıldı. Festival 
etkinlikleri Alaşehirlilerden tam 
not aldı. Belediye Başkanı Ali 
Uçak ve ekibi takdir topladı. Ala-
şehirliler, 7 gün boyunca hem eğ-

12
YIL 8 / SAYI 87 / EYLÜL 2018

DEV FESTIVAL SONA ERDI
Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak,  Alaşehir 1. Uluslar arası Kültür , Sanat ve Üzüm  Festivali  kutlanmaları 
kapsamında üzüm bağlarında üzüm kesen işçilerle sabah saat 06:30 da üzüm bağında sabah kahvaltısı yaptı. 
Üzüm işçileri kendileri için sürpriz olduğunu belirttikleri kahvaltı için “ ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz “ dediler. 

Kurtuluşun İzinde" Afyon'dan 
İzmir'e pedal çevirdiler

eleneksel hale getirdikleri Osman Kutlu, yaptığı açıklamada, bağımsızlık yolunda insan üstü bir 
ve gönüllü bisikletçilerin tarihi ve milli bilinci geliştirmek, far- mücadelenin sonucu. Biz gönüllü bi-Goluşturduğu Büyük Taarruz kındalık oluşturmak için her yıl bi- sikletçilerin oluşturduğu bu grup, sa-

Bisiklet Grubu, 26 Ağustos 1922'de sikletleriyle Büyük Taarruz'un izin- vaşın gerçekleştiği il ve ilçelere uğ-
başlayan ve 9 Eylül 1922'de de pedal çevirdiklerini belirtti. Kutlu, rayarak şehitliklerde saygı duruşu 
İzmir'de zaferle son bulan hareka- "Afyon'dan başlayarak İzmir'de son ve anma etkinliği yapıyoruz. Bizlere 
tın gerçekleştiği güzergah boyunca bulan ve Türk ordusunun zaferi ile gösterilen ilgi ve alakalardan dolayı 
bisiklet sürüyor. Bisikletçiler, güzer- sonuçlanan 'Başkomutanlık Mey- Belediye Başkanı Sayın Ali Uçak'a 
gah üzerinde bulunan Alaşehir'e de dan Muharebesi ve Büyük Taarruz ve değerli Alaşehirlilere teşekkür 
uğradı. Grup liderliğini yapan Harekatı' milletimizin özgürlük ve ediyoruz."dedi.

MİNİKLER ZEKALARINI 

KONUŞTURDULAR
. Alaşehir Üzüm Festivali 
etkinlikleri kapsamında Şehit 1Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde 

düzenlenen Satranç Turnuvası'nda ka-
zanan yarışmaya katılan tüm çocuklar 
oldu. Kıyasıya rekabet içinde geçen 
turnuvaya çok sayıda öğrenci katıldı. 
Zekalarını konuşturan yarışmacılar, 
hem eğlendi hem de yarıştı. Belediye 
Başkanı Ali Uçak da çocukların heye-
canına ortak oldu. Yarışma sonunda 
tüm katılımcılara madalya ve başarı 
belgeleri Başkan Ali Uçak tarafından 
dağıtıldı. Başkan Uçak, katılımcılara 
ve ailelerine teşekkür etti.


