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Kemer Köyü'ne su akışını sağlayan içme suyu borusu patlayınca onarım çalışması başlatıldı.

Parion Antik Kenti yakınındaki boru paktlaığında kepçeyle onarım çalışması yapılırken, 3 lahite

rastlandı. Durum hemen Jandarma (http://www.hurriyet.com.tr/index/jandarma) ile arkeoloji

(http://www.hurriyet.com.tr/index/arkeoloji) Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Jandarma

ve Kemer Köyü Muhtarı sabaha kadar lahitlerin başında nöbet tuttu.

Bugün (http://www.hurriyet.com.tr/index/bugun) ise Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nden kazı

ekibi olay (http://www.hurriyet.com.tr/index/olay) yerine gelerek, kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma kazısı ile lahitler toprak altından tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kepçenin, su

borusunu tamir için yaptığı ilk müdahale sırasında lahitlerden ikisinin kapağı kırıldığı belirlendi.

Kazı ekibi, kurtarma kazısını sürdürürken, köylülerden bazıları çalışmaları merakla izledi.

Köylülerden kimisi de cep telefonlarıyla lahitleri görüntüledi.

Çanakkalede su patlağı üç lahit ortaya çıkardı

Bugün akşam (http://www.hurriyet.com.tr/index/aksam) saatlerinde lahitlerin kapaklarının

açılmasını bekleyen köylülere, kazı ekibi kapağın yarın açılacağını söyledi. Köylüler lahitlerin

açılmasını isterken birinde altın (http://www.hurriyet.com.tr/index/altin) olduğunu ileri sürüldü.

Kemer Köyü sakinlerinden 72 yaşındaki Ali (http://www.hurriyet.com.tr/index/ali) Koç

(http://www.hurriyet.com.tr/index/koc), "Niye açtırtmıyorlar şimdi bu mezarları? Basın

burada, herkes burada. Ne varsa dühnya görsün, niye saklıyorlar. Kepçe
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Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Çankaya

3 Oda 1 Salon 145 m²
485.000 TL

Satılık Apartman Dairesi

Ankara / Çankaya

1 Oda 1 Salon 70 m²
418.000 TL

YORUMLAR (10)

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/k-dogan_1364819)

Öne Çıkar 33 gün önce

k doğan (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/k-dogan_1364819) Neden hepsi aynı
anda açılmamış!?

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/can-erturk_1194213)
Öne Çıkar 34 gün önce

can ertürk (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/can-erturk_1194213) Tarla
sahibine bak; ''"Buradan lahit çıkacağı aklımıza gelmemişti. Đnşallah içinden iyi bir
şey çıkar. Bize de faydası olur'' diyor. Kurnaz köylünün zihnindeki fikir şu; içinde,
altın varsa keşke kazıp biz bulsadık:))

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/ghepa-

eses_853718)

Öne Çıkar 34 gün önce

ghepa eses (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/ghepa-eses_853718) Nasil kazi
calismasi boyle, birisinin kapagini kazi esnasinda kirmislar. . . . .

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/kenan-

kartal_89677)

Öne Çıkar 34 gün önce

kenan kartal (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/kenan-kartal_89677) çok güzel
kurtarmışlar sağlam yeri kalmamış

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil

/halis-

turkmen_1958693)

Öne Çıkar 34 gün önce

halis turkmen (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/halis-turkmen_1958693) ac
millet

0

(http://sosyal.hurriyet.com.tr

/Profil
Öne Çıkar 34 gün önce

mahmut kılıç (http://sosyal.hurriyet.com.tr/Profil/mahmut-kilic_21257) etrafında
daha çok olacağından koruma altına alınmalıdır. Derhal ve hızlı kazı çalışmaları
yapılmalıdır, HALKIN ÖNÜNDE!!
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