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Kaymakamlıkta Konuyla İlgili Toplantı Yapıldı

Sakallar Nafıası 10-16 
Mayıs Arasında Kullanacak

Narlı >• Geoçaiı Ko/lerı Hayvan 
Karantinasına Alındı

İKİ KÖYDE KUDUZ
OLAYI GÖRÜLDÜ

Mri» «o Geoçate köy
Umde goeMon M «r*

Memtsoğu no *m* bt>
kdpefc koytutor lorotmdun

t Sakatları Koruma Mil 
{Koordinasyon Kurulunca 
u yıl ülkemizde Sakatlar 

t ifasının 10 ile 16 Ma* 
ıs gönleri arasında kut* 
inmasına karar verildi. 
İçen Hafta içinde İlçe 
Bymakamlık Makamında 

■ leymakam Fahrettin Ol* 
nez Başkanlığ nda top* 
anan komite, "Sakatlar 
haftasının etkin bir çekil* 
je kutlanabilmesi için bir 
lopların düzenlendi.

Belediye Başkanı, İl
le Milli Eğitim Müdürü, 
Iköğretim Müdürü, Sağlık 
mtırma Başken Yardım 
tısı, Jandarma Komutan 
/ekili, İşçi Bulma Kuru
nu Müdürü, Emniyet A- 
nlrl. Müftü Vekili, Halk 
Eğitim Balkanının katıldı
ğı toplantıda, İlçemizde 
kaç sakatın bulunduğunun 
Hlinmediği anlaşıldı. İş ve 
İçi Bulma Kurumu Mü
crimce yapılan açıklama 
la Gemlik, İznik ve Or 
i&ngazi ilçelerinden toplam 
I0 sakatın iş aradığı ve 
binlerine başvurduğu bil 
tirildi. Yapılan açıklama 
da, ilçemizdeki fabrikala- 
rın yaıalara uymayarak sa 
kat işçi çalıştırmadıklarını 
bunlarında başında Dev
let Fabrikalarının geldiği 
belirtildi. Açıklamaya gö
re : Azot Sanayi Tesisle- 
tinde 12, Sunğipek'ıo 4, 
Çimtaş’ta 4, Naylonteks' 
te 4, Borusan’d « 2, Bele 
diye Başkanlığında 2 sa-

Tevfik Gelenbe
Tiyatrosu 15 
Mayıs’ta Oyun 
Sahneye Koyacak

Ünlü Tiyatro oyuncu 
tu Tevfik Gelenbe toplu 
lu|u 15 Mayıs günü ilçe 
milde “Canımın içi’* 
adlı oyunu sohnellyocok

Gemlik Lisesi öğren 
di ve Okul Koruma Derne 
ğln Yararına Lise Salonun 
da sahneye konacak oyu 
mın biletleri önümüzdeki 
günlerde satışa çıkarılacak 

kat ve hükümlünün çalış 
tirılmadığı onaya çıktı.

Sakatların haklarını a 
rayabilmelerl ve sorunları 
nı anlatabilmeleri için bir 
araya gelerek dernek kur 
malarının gereğine deği
nen İlçe Kaymakamı Fah 
rettin ölmez, telefon ile 
görüştüğü Sunğipek Fab 
rikası santral memuru âmâ 
Durmuş Ali Yaşar’ın bu

Koyun ve 
Kuzulara Mavi
Dil Aşısı
Uygulanıyor

ilçe Veteriner Hekim 
liğl tarafından köy ve ka 
sabalardaki kuzu ve koyun 
ların Mavi Dil hastalığına 
karşı korunması amacıyla 
aşılama uygulamasına baş 
landı.

İlçe Veteriner Hekimi 
Ferit Bademci, konuyla il 
gili olarak yaptığı açıklama 
da, aşı uygulamasının 5 ilde 
yapıldığını ve 3 yıl sürsy 
le kuzu ve koyunlara uy 
gulandığını söyledi. İlçede 
13 bin kuzu ve koyunun 
bulunduğunu belirten Vetc 
rlner Hekim Bademci, « 
Vlrusel bir hastalık olan 
Mavi Dll’c karşı geçen haf 
ta başlattığımız aşı kampan 
yası, Dairemizde ve Orhan 
gazi caddesinde yapılmak 
tadır, öte yandan köyler 
taranarak aşı uygulaması 
devam edilmektedir.

27 Haftada 
12 Bildi 

Veteriner Öğrenci 
Totodan 607 Bin
Lira Kazandı

Gemlik Veteriner A 
taştırma ve Eğitim Merke 
zinde Askeri Veteriner öğ 
renel olan İsmail Ağa oy 
nadığı spor Toto’dan 60? 
bin 283 Hra kazandı

27. Hafta talihlisi o 
lan Veteriner Hekim öğren 
el İsmail Ağa, 12 bilerek 
607 bin 283 lirayı kazan 
dı.

konuda öncülük edeceği 
ni açıkladı. Ayrıca sakat 
ların ve özürlü sınıf öğren 
çilerinin katılacağı bir kır 
gezisinin düzenlenmesi ka 
rarlaştırıldı. Toplantıda, o 
kullarda konuyla ilgili 
konferaslar düzenlemesine 
yere) başında aynı konu
ların basın yoluyla işlen
mesine, Sakatlar Haftasıy 
la ilgili olarak ilçe içine

Başıboş
Köpekleri 
Öldüreceklere
150 şer Lira
Verilecek

Kuduz olaylarının or
taya çıkması ve başıboş 
köpeklerin de çoğalması 
üzerine Belediye anonsla 
paralı köpek öldürücüler 
aramağa başladı.

Başıboş köpekleri öl
dürecek kişi bulmakta zor 
luk çekeri Gemlik Beledi 
yesi, öldürme işini yapa
caklara her köpek haşına 
150 lira vereceğini apör 
lörlerle duyurarak gönüllü 
köpek avcıları arıyor.

Ticaret Odası Başkanı Solaksubaşı
Bulgaristan’dan
Türkiye Odalar Birliğin 

es B ulgaristsn’da düzenle 
nen «Türk Haftası» na ka 
tılan Ticaret ve Sanayi Oda 
sı Başkanı, Türkiye Odalar 
Birliği Yönetim Kurulu üye 
si Tevfik Solaksubaşı, il 
çemlze döndü.

Bulgaristan gezisi ko 
huşunda gazetemize açık 
lamada bulunan Solaksu 
başı, dört gün süren gezi 
do Türkiye Odalar Bitliği 
üyeleriyle Bursa Ticaret vo 
Sanayi Odası Başkam Ali 
Osman Sönmez, Bursa Ti 
carot Odası Başkanı yar 
dımcısı Mümin Gençoğlu 
İle M «imara Birlik Zeytin 
Kooperatifi Genel Müdürü

Kadn GÜLER

bez yazılar asılmasına el 
ilânları dağıtılmasına, dö
vizler dağıtılmasına, dö
vizler yazılmasına, hasta 
sakatların Sağlık Ocakla
rında daha titizce bakım
larının yapılmasına katar 
verildi. Ayrıca okullarda 
Sakatlar Haftası nedeniy
le resim ve düzyazı yarış 
maları düzenlenecek.

5 Kahvehane
Kapatıldı

Polisçe yapılan arama 
larda kaçak oyun kağıdı 
bulunan beş kahvehane 
Kaymakamlıkça beşer gün 
kapatıldı.

Yetkililerden aldığı
mız bilgilere göre, geçen 
hafta içinde İlçemize Bur 
sa dan gelen Komanda 
ve toplum polisi ekipleri, 
halkın toplu halde bulun 
dukları yerlerde aramalar 
yaptılar. Bu arada ilçemi 
zin çeşitli semtlerinde bu 
lunan beş kahvehanede 
yabancı malı oyun kağıdı 
bulundu. Bu kahvehane
ler beş gün süreyle kapa 
tıldı.

Döndü
İsmail Minareci'nin de katı 
dığını heyet ile birlikte 
Türk Halk Müziği, Türk 
Sanat Müziği, Vizon Şov, 
Folklor, Bale resitali gös 
tenlerinin düzenlendiğini 
belirtti. Sulgarlar tarafından 
ilgi ile izlenen gösteriler 
den sente Türk Ticaret 
fuarının da büyük ilgi top 
ladığını söyledi. Solaksu- 
başı, «Bulgaristan Hsfif Sa 
nayi Bakanı, Ulaştırma Ba 
kanı. Dışişleri Bakan Yar 
dımcısı ve Başbakan Yer 
dımcısı tarafından kabul 
edilen heyetimiz ile iki ûl 
kanin sorun lan karşılıktı 
olarak görüşüldü. Bu arada 
Marmara Birlik Zeytin Koo 

oUriRdor. sonra köpekle
tin yapılan laboratuar in
celemesinde kuduz mikro 
buna rastlandı.

Gemlik Veteriner He* 
kimi Ferit Bademe den el 
dığtmız bilgilere göre iik 
olay Nartt Köyünde görül 
dü. Emine Boşat, edlt kız 
çocuğunu başıboş bir kö 
pek ısırdı Isırık olayı üze 
rine sağlık kurumuna ve 
İlçe Veterinerliğine başvu
ruldu. Kuduz olduğundan 
süphanelilen köpek bulu
narak lebaratuat inceleme 
sine gönderildi.

İkinci olay ise Gença 
li köyünde meydana gel
di. Sağlık Memuru Yaşar

TİCARET VE SANAYİ OBALARI
YASALARI DEĞİŞTİRİLDİ

5590 sayılı Ticaret ve 
Sanayi Odaları yasası MGK ka 

bul edilerek kesinleşti.
Yeni yasaya göre harç 

ve resimlerde yapılan deği 
şiklikler, belirtilen tavan ve 
tabanlar arasında Oda Mec 
I isi erince kabul edilip, Ba 
kanlığın onaylanmasından 
sonra geçerli olacak.

Geçen hafta toplanan 
Gemlik Ticaret ve Sanayi

peratifi ile yeniden anleş 
ma yapmak için girişimler 
de bulunuldu Vanlan pren 
sip anlaşması sonunda ya 
kın bir zamanda bir Bulgar 
Ticari heyeti Bursa'ya gele 
rek inc.alomoii.rde butuna 
çaktır.» do*.

öldürüldü. Köpek Küme de 
incelemeye slınd < ve her 
iki köpekte de kuduz mlk 
robu görüldü

ÖNLEM ALINIYOR

Köpekler tııılmöın 
ışınlan Emine Boşat 
Yaşar Meımgoflu, aafUk 
gözetimine alınırken. Nar
lı ve Gençali köylerinde 
6 oy sureli hayvan karan
tinası uygulanmağa bu
landı. Veteriner hekim Fo 
rit Bademci. "bu süre 1- 
çinde Narlı ve Gençali 
köylerine dışarıdan hiç bir 
hayvan sokulmayacak ve 
dışarıya hiç bir hayvan çı 
karılmayacak." dedi.

Oda Meclisi, yeni yasanın 
getirdiği değişiklikleri pM 
serek karara bağladı Ko 
nuyla ilgili olarak bilgi ve 
ren Ticaret ve Soneyi O- 
dası Başkanı Tevfik Selek 
subaşı, yeni yasanın tk»re 
tin düzünlenmesinde oda 
ların yetkilerini genişletti
ğini. bir karara göre odo 
ların ticarethanelere twn- 

8. 8. 4’ıe

Anlar Varroa
Parazitine
Karşı Taranıyor

D. S. 41»
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KÖLEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

HADDİNİ BİLMEK, BİLDİRMEK!..

TRT Televizyonu 30 Nisan akşamı 20.30 ha
berlerinden itibaren» Arjantin’in Falkland adaların | 
dan çekilmeyi kabul ettiğini, böylelikle bunalımın I 
sona erdiğini duyurmaya başladı kamuoyuna. Ger
çi sonradan açıkça anlaşıldı; haber doğru ve tam 
değilmiş, ola ki düzenleyenlerin eğilimleriyle biçim 
lenen bir özlemi yansıtıyormuş . Ancak ABD’nin 
maskesini sıyırıp atarak açıktan açığa İngiltere'nin 
yanında yer aldığını vurgulaması ve Arjantin’deki 
faşist diktatörlüğe sağladığı desteği çektiğini açık
laması, konunun asıl ibret alınacak yanını oluştur- ı 
makta idi..

Yani demek istiyordu ki ABDyönetimi: "Sevgili cunta, 
ben seni Arjantin sınırları içindeki işlevin nedeniy 
le destekliyorum. Sen Benim Arjantin’e yönelik çı 
karlarımın jandarmasısın. Ama görüyorum ki haddi 
ni bilmiyor, sorumluluk alanını aşarak benim stra 
tejik çıkarlarımla çatışabilecek girişimlere kalkışıyor 
sun.. Haydi anladık diyelim, Ülkendeki usa sığmaz i 

sömürüyü canlı tutabilmek için uyguladığın insanlık | 
dışı rejimi sürdürebilmek amacıyla, bir kahraman 
lık gösterisine gereksinmen vardı; bunun için kuş 
uçmaz kevran geçmez Falkland adalarını işgal et
tin. Ama yeter artık, çizmeden yukarı çıkma! Had 
dini bil, yoksa bildiririm haaa!...”
Bu iş beyledir dostlarım.. Çocukluğumda, bizim 
mahallenin bir kabadayısı vardı; astığı astık, kesti 
ği kestiği kestik bir oğlan irisi.. Kimse onunla do 
laşmaya kalkışmazdı. Arsada top oynarken köşeden 
görünecek olsa suskunlaşırdık; bilirdik ki hır çıka
racak, oyunumuzun içine edecek. Belki onu döve 
bilecek, sindirebilecek güçte olanlarımız da vardı 
aramızda. Ama ”itle dalaşmaktansa çalıyı dolan
mak yeğdir” kur ah gereği ses çıkaramazlardı bun 
lar da.. Oğlanirisi kimi zaman başka mahallele 
den gelecek saldırılara karşı da korurdu bizi. Sanı
rım oldukça yaygındı kötü ünü. Komşu mahallele 
rin afacanları da kabullenmişlerdi eni-konu onun 
edepsizliğini.. Sonra birgün olan oldu. Bizim oğlan 
irisi, çevrenin tanınmış bıçkınlarından birinin dalga 
sına taş atmaya kalkıştı. Bıçkın, top oynadığımız 
arsanın ortalık yerinde kıstırdı bizim oğlan irisini 
”UIaaan!” diye bir nara patlattı. ” Haddini bil dey 
yu»!..”

Bizim oğlan irisi, tıpkı Arjantin cuntası gibi 
haddini bilmekle bilmemek arasında bocalayıp du 
rarken, bıçkın onu şöylece bir tartıp homurlandı: 
” Sen seni bil, sen seni!/Sen seni bilmez isen/Pat 
latırlar enseni!”

Hiç unutmam bu olayı,,

<c Sonra ne oldu? » diye soracak olursanız, pek 
anımsayamıyorum. Sanırım bizim oğlan irisinin sün 
güaü düştü; belleğimden silindiğine göre, etkinliği 
kalmamış olmalı..

Cuntalar da bizim oğlan irisinden pek farklı 
olmasa gerek. Kendi ülkelerinde mahalle kabadayı 
sı gibi davranırlar da, efendilerinin müdahalesiyle 
ne yapacaklarını şaşırırlar, apışıp kalıvcrirler.. Ya 
da 1974 de «megalo-idea» ya soyunan Yunan Cuntası 
örneği, tokadı yiyince yıkılıp giderler..

Haddini bilmeyene, haddini bildirirler..

Günümüzde, kimi azgelişmiş veya gerikalmış 
ülkelerin baş belası olan cuntalar, dış sömürü odak 
lan ve emperyalist dengeler adına, kendi halklarını 
alabildiğine eziyorlar. Emekçi yığınlara yaşamı zehir 
ediyor, insanlık dışı baskı yöntemleriyle kitleleri 
suskunlaştırıyor: sonra Arjantin’de olduğu gibi mey 
dan mitinglerinde «erkeklik gösterisi» no kalkışıyor 
lar. Ama hiç kuşkunuz olmasın, cuntalara da had 
ierini bildirirler. Ya Arjantin’de olduğu gibi efendi 
leri yaparlar bu işi; ya da sömürülen ülkenin emek 
çî yığınları gün olur silkinerek üstünden gelirler 
baskım rejimlerin, demokrasiyi başarıya ulaştırarak 
haddini bildirirler çantacıların..

Gerçi o ülkelerde kimi çevreler, cuntacıların ver 
D.S. 4'de

îlaç Ve tlaç

Hastalıklardan korunmak, hastalıkları teş 
his ve tedavi etmek amacıyla kullanılan kimya 
sal maddelere ilaç denilmektedir. Kabaca tam 
mini yapmaya çalıştığımız ilaçların sayısız yarar 
İtri yanında, amacına uygun kullanılmaması 
halinde sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebil 
dikleri gibi bireysel ve toplumsal olarak eko
nomik kayıplara neden olacağından zararlanda 
söz konusudur.

Halkımızın bir kısmı sosyo ekonomik, kül 
türel, sağlık eğitimi yetersizliği, ulaşım olanak 
İtrinin azlığı nedeniyle hekime gitmeden ilacı 
nı almakta ve hastasının tedavisini yapmaya 
çalışmaktadır. Bu da yetersiz, gereksiz ve yanlış 
ilaç kullanımına yol açmaktadır.

Yetersiz ilaç kullanımı, kısa sürede iyileşe 
bilecek hastaların iyileşmesini geciktirmede ve 
hastalığın kronikleşmesine (Müzminleşmesine) 
neden olmaktadır. Böylece ehliyetli kişilerce* 
kısa sürede iyileştirilebilecek bir hastalığın hem 
tedavi süresi uzamış hemde pek çok ekonomik 
kayıplara yol açılmış olunur. Gripal enfeksiyon, 
kabakulak, kızamık gibi virütik hastalıklarda 
gereksiz antibiotik kullanılması, pek çok besin 
maddesinden doğal olarak sağlanabilecek vita
minlerin ilaç olarak alınması ekonomik kayıp 
lara neden olduğu gibi, ilerde doğabilecek has 
t alıklarda kullanılması gereken ilaçlara (örn. 
aabiotiklere) karşı direnç oluşmaktadır. Bunun 
sonucunda ilacın etkisi azalmakta yada yüksek 
doz ilaç kullanımına gereksinim duymakta ve 
iyileşme süresi uzamaktadır.

Bazı hastalıklarda yanlış ilaç kullanımı so 
nucu, hastalığın belirtileri azalarak geçici bir 
iyilik hali oluşmakta halbuki hastalık ilerlemeye 
devam ederek tehlikeli bir hal almaktadır. 
Ayrıca alışkanlık yapabilecek ilaçların bilinçsiz

MÜFİDE
SAYIN ÜRETİCİLER

* ÖZKAN Tarım *
HER MEVSİM KULLANILIR ZİRAİ İLAÇ VE 

ALETLERİNİN BOL ÇEŞİTLERİ İLE SATIŞINA 
BAŞLAMIŞTIR.

Eski Orman Bölge Şefi
SAMİ ÖZKAN
Eski Orhangazi Cad. No. 45 Tel : 2905 GEMLİK

Gemlik Körfez
Haftalık Siyasi Gazete 

Resmi İlânlar tek sütun santimi 200 TL. 
İcra ve Mahkeme İlânları santimi 100 TL. 
Kayıp (ânları 350 TL.
Teşekkür ve Doğum İlanları em. 30 TL. 
Kongre Ifinları 1250 TL.
Koop. Kongre İlanları 1500 TL. 
Sürekli öıel İlânlar pazarlıkla alınır.

ABONE 
«Aylık 150 TL.

Yıllık 300 TL.

Gazeteye verilen yazılar yayınlansın 
veya yayınlanmasın geri verilmez 
Gazetemiz basın ahlâk yasasına uyar.

Kullanımı
FİGEN İŞLER 

Gemlik Eğitim ve Araştırma 
Sağlık Grup Başkanlığı Ecz.

ce uzun süre kullanımı toplumda ilaç müptela 
sı kişilerin giderek artmasına yol açmıştır. Bu 
raya kadar değindiğimiz reçetesiz ilaç kuljanı 
minin doğurduğu olumsuz sonuçların sadece 
bir kaçıydı. Reçeteli ilaç kullanımında da yapı 
labilecek yanlışlıklar buna benzer sonuçlar do 
ğurabilmektedir. Hastaların şikayetlerinin azal 
ması nedeniyle önerilen süre kadar ilaçların 
kullanılmaması sonucunda hem ilacın israfına 
hemde hastalığın yinelenmesine neden olunmak, 
belirtilen dozları ve aralıklarda kullanılmaması 
da benzer sonuçlar doğurmaktadır, ilaç konu 
sunda bir diğer önemli sorunda aynı etken 
maddeyi içeren ilaçların değişik isimlerle piya 
saya sürülmüş olmasının getirdiği kötü sonuç 
lardır. İlaçların çok çeşitli isimlerde piyasada 
bulunması hastaya her gittiği hekimden değişik 
ilaç alıyormuş kanısı vermektedir. Buda hasta 
yı yanıltmakta hemde artık ilaçlar büyük 
ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Günü 
müzde ilaç sanayinde standart bir ambalaj sis 
temi kullanıldığından hastaya ihtiyacı olan mik 
tardan fazla ilaç verilmekte, artan ilaçlar değer 
lendi rilmemekte d ir.

Yaşamın bir parçası haline gelmiş olan 
ilacın nasıl zararlı olabileceğini kısaca anlat
maya çalıştık. Bu zararlılığın en düşük düzeye 
indirilmesi için toplumda tüm bireylere ayrı 
ayrı görevler düşmektedir. Birey olarak yapa 
bileceğimiz en önemli görev reçetesiz ilaç kul 
lanmamak ve reçeteli ilaç kullanırken de verilen 
önerilere titizlikle uymaktadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik dar 
boğaz ve ürettiğimiz ilaçların yüzde sekseni 
nin döviz karşılığı sağlandığı göz önünde tutu 
lursa bu konuda yapılacak tasarrufun nedenli 
önemli olduğu anlaşılacaktır.

GEMLİK 
KÖRFEZİ

OKUYUNUZ, 
OKUTUNUZ 

ABONE 
OLUNUZ

NOT : Abonesi biten abonmın 
farımızın yenilemeleri önemle 
duyurulur.

OPERATÖR DOKTOR
AYNİ DOMANİÇ

Gemlik Eczanesi Karşısında (Bski Doktor Ziya 
Beyin yerinde) sayın Gemliklilerin hizmetine 

girmiştir.

Tlf : 1595 GEMLİK

İlacınızı başkasına kesinlikle vermeyiniz 
Sizde başkasının ilacını kullanmayınız 

İlaçlarınızı çocuklarınızın ulaşaınıyacağı 

yerlere saklayınız.
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ATATÜRK GİBİ

JKİLIKfjfÜV

SROR SPOR SPOR
B. Güvenspor. t. tdmanvıırdu Karşısında

Tek Golle Teslim Oldu 0 — 1 ihsan BÖLÜK

Gsnç Türkiye Cumhuriyetine, kurucusu 
Atatürk’e saldırıların olmadığı lamanlar yok 
denecek denli ezdir, Tutuculer, ortamın ken 
dilerine uygun düştüğü anlarda kazan kal 
dıımışlsr, Cumhuriyet yönetimine karşı bay 
rak açmışlardır* Ayrıca hor sorunun; dinsel 
ilkeler açısından çözüme ulaşacağını savun 
muşlardır. Cumhuriyetle ilk yıllarındaki Me 
namen olayı, gericilik, akımlarının ne sonu 
ne de ilkidir. Bu olay da cumhuriyeti otta 
dan kaldırma, dinsel bir devlet kurma glrl 
şimiydi.

Daha dün denecek denil geriye gitti
ğimizde, Menemen’de gericiliğin yarattığı 
olayı bir kez daha yaşadığımızı anımsayaca 
ğız. Bu kez yer Konya idi. Konya’da siya 
silerin aldattığı insanlar bezlere, kağıtları 
yazdıkları yazılarla devlete kafa tutuyor; 
cumhuriyeti kaldırmayı amaç ediniyorlardı. 
Neler vardı Konya’daki gösteri pankartların 
da? ilk göze çarpan. Laikliğin yok edilmesi

I için söylenecek ne varsa, hemen hemen hep 
' si vardı. Bir kaç örnek verelim:

Lâiklik ne demek şeriatçıyız 
Lâiklik dinsizliktir, şeriat Islâmdır. 
Müslüman İslâm devletine hazırol 
Tek ümmet, tek millet, tek komutan, 

I şeriat haktır, inanmayan alçaktır, 
| 12 Eylül öncesi sol-sağ terör, acımasızlığını 
■ tüm gücüyle sürdürürken; Türkiye'yi kurla 

racaklarmı söylüyorlardı Nasıl kurtulurdu 
Türkiye; kimden yada kimlerden kurtulurdu? 
Bu soru karanlıkta kavga edenlerden hiçbi
rini ilgilendirmiyordu. Tek sorun, iki kanat 
tan birinin egemen olması, sonrada içerde 
«Türkiye üzerine oynanan oyunlar» ın sah 
neye konmasıydı. Sol terörün sahneye ko 
yamadığı oyunları, bugün sağ kesim rahat 
ça sergileyebiliyor. Laiklik ilkesini bir tara 
fa iterek, Kur'an ayetlerine göre, yani şe
riat yasasını getirme uğraşlarını yoğunlaş
tırarak. Türkiye Cumhuriyeti sınırları İçinde

yaşadıklarını unutturulan, vatandaşlar beyin I 
leri Atatürk İlkelerine, Cumhuriyete karşı I 
koşullandırılıyor. Giderek, müslüman olanlar, 
olmayanlar ayrımına da yoğunluk kazandın 
lıyor- Bu açık-seçik davranışlarda seziliyor. 
Dini ibadet yapmak yasakolmadığına göre 
neden gizlilik ?

Dinsel bağnazlığın yanında Atatürk'ün 
getirdiği tüm yeniniklere karşı çıkılmıyor 
mu? Hani bizim Atatürk Devrimleri dedi
ğimiz, ilerlemeyi çağdaşlaşmayı içeren bir 
dizi yeniliklerimiz vardı? Örneğin: giyimde 
ğişikliğl. Bugün, ulusçu, Atatürkçü bir yö 
netimin olduğu bir ortamda kadınlarımızın 
çoğunda çarşafın, erkeklerimizde, nereden 
üretildiği, kimlerin zorladığı bilinemeyen 
çeşitli başlıkların giyilmesi bir ayrıcalıktır. 
O zaman «imtiyazsız sınıfsız bir ulus oldu
ğumuz» savının ne anlamı kalıyor? Eğer 
Atatürk Devrimleri işlerliklerini koruyorsa 
uygulanması, uygar ulus olduğumuzu per 
çinlemek için uygulanması, kaçınılmaz ol
muyor mu? Atatürk’e, Devrimlerîne karşı 
çıkan «ATATÜRK» adını da çok gören söz 
de ulusçu bir gazete Atatürk'e, Devrimle 
rine karşı çıkarken. Cumhuriyet yönetiminde 
bir ayrımı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusun 
da tüm demokrasi savunucularını gammaz 
lamak baş sorunu oluyor.

Türk ulusu’nu, kaderci bir toplum ol 
maya doğru iten kara güçler, başarılı olacak 
lar mı? Daha dün denecek denli yakın olan 
olayların, hortlamaması için önlemlerin kes 
kin çizgileriyle, kafalara danklatarak vurgu 
su yapılmalı. Bu ülkenin; ne sağ gericiliği 
ne, ne sol gericiliğine dayanma gücü kal 
madı. Güçlenmek; her alanda güçlenmek; 
tek seçenek kalkınmak için. Dış güçlere 
bağımlı olmamanın yollarını arayarak emper 
yalizmin ağından kurtulmak : «NE MUTLU 
TÜRKÜM DİYENE » tümcesini Atatürk gibi 
güçlü söyliyebilmek.

Geçtiğimiz hafta Gemlik sahasında ya 
pılen 2 amatör küme karşılaşmasında Bo 
rusan Güvenspor, I, İdtnanyurdu karşısında 
1-0 yenik düştü
Mehmet Olgun, Cahit Geyik ve Metin yıl 
dınm hakem üçlüsünün yönettiği karşılaş 
manın ilk 45. dakikasında kalelerde önem 
li bir akın görülmedi. İkinci yarıda i. İd- 
manyurdu, Borusan Güvenspor kalesinde 
sık sık gol tehlikeleri yarattı. 51. dakika 
da i. İdmanyurdu’ndan Fahri, Borusan Gü 
vensper ağlarına gönderdiği golle karşılaşma 
nın skorunu 1-0 olarak takımının lehine 
çevirdi,

75. dakikada oyun iyice sertleşti ve 
Borusan kalesine giden topu Kemal önle
mek için mücadele ederken arkasından onu

takip eden Gûrbüz’ün kanatma vıırararıyia 
haşlayan olay, Borusan GûMOaspor'dso Ba 

hstEin'in Gürbüz"* vurmasıyla c*ntlltncnliğ*
yıkamaysa har eketl erînd en d olay ı Ikisid* 
kırmızı kart görerek oyun dışına çıkarıldı 
tor. öleyaadan Botmmi Gu»*rıapor daa Ah 
met, İ. İdman yurdu *d*a Erol ve Fahri sa 
n kart gördüler.

Karşılaşmaya takımlar şu kadroları İle 
çıktılar.

B. GÜVENSPOR ı Cemal, K*mal, £s 
ban, Soner, Ahmet. Necati, İsmail (Osman) 
Şenol,Mehmet Kubllay, Bahattin
I. İDMANYUR.DU s Şükrü, Abdurrahim. E 
rol. Koksal. Kenan, Raci. Gürbüz, Orhan, 
Fahri Ramazan, Oğuz

2. Amatör Kümede mücadele eden ve şampiyonlukta hiç bir iddiası olmayan 
Borusan Güvenspor görülüyor. (Foto Gemlik Körfez)

DÜĞÜN, NİSAN VE NİKÂH I 
YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Basımevi
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

Gayrimenkullerİn Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Esas : 981/55 T.
Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen :
Gemlik Tapu Sicilinin pafta : 5, ada 229 ve parsel : 6 da kayıtlı Gemlik Demirsubs 

şı mahallesi çeşme sokakta kâin 5814 M2 miktarlı gayrimenkul ile yine Tapu sicilinin 
pafta : 5, ada : 229 ve parsel : 14 de kayıtlı Gemlik Damirstıbaşı mahallesi semerciler 
sokakta kâin 80.89 M2 miktarlı gayrimenkul ki iki parsel üzerine inşa edilen ve çeşme 
sokak tarafına bakan kısmında alta bir dükkan ve birinci normal katta bir daire, ikinci 
normal katta bir daire ve çekme katta ise ufak bir daire ve Semerciler sokak tarafını ba 
kan kısımda ise zemin katta iki dükkan, birinci normal katta bir daire, ikinci normal kat 
ta ise bir dairesi bulunan ve bilirkişi tarafından tamamına 5.000.000,— lira ve borçluya 
ait 3/32 hisseye 468.750.— lira kıymet takdir olunan iki parsel özerine inşa edilen aport 
manın borçluya ait 3/32 hissesi açık artırma suretiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :
1- Satış 4.6.1982 tarihinde Cuma günü saat 11.oo ilâ 11.30 arasında Gömük İcra 

Dairesinde Açık Artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %76 
ini ve rüçhanlı alacakları varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı gsçmok şartı i 
le ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak 
şartıyla 14.6.1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci artırmaya çıkanla- 
caktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masraflannı geçmesi par
tiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb etinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lisımdır Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek özere mehil verilebilir. Del- 
lAliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul eserin d eki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler ile enbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri llnmdır; aksi takdirde haklan tapu ssaib ila sabit el- 
mndıkca paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğine* ihale feshedilir. İki ihale aramdaki farktaa v* % 10 
faisden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilin tarihinden itibaren bet kesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyken alıcıya bir emeği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve müuderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak ietiyealeria 981/55 T. satış sayılı dosya aassars 
siyle nıemurlağumuaa başvurmaları iltn «lunur.

1*. İL K. 126 )

(llgililtr (i birin t irtiftk btiltı sibi/rltrı MıHır.
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Ticaret ve

Sanayi Odası

Yasaları

Değiştirildi

bih, ihtar ve kapatma ce 
zaları verebileceğini, böyle 
ce piyasada oto kontrol 
sisteminin oluşacağını söy 
ledi. Solaksubaşı, yeni ya 
saya göre resim, harç vo 
üyelerin aınıftendırma dere 
çelerinin yeniden saptandı 
ğını ve Ticaret Bakanlığına 
onay için özel kurye ile 
gönderildiğini belirtti.

İlçemizdeki Ticaret sa 

hipleri ve Sanayiciler yedi 
sınıf, ayrıca her sınıfın ken 
di arasında dört derecesi 
bulunmaktadır. 1982 yılı 
üye ödentileri bu derece 
lendirmeye göre ödenecek 
tir.

HADDİNİ BİLMEK, BİLDİRMEK!..
meyi vaad ettikleriyle yetinmeyi gerekli sayabilirler; 
buna inandırmaya çalışırlar çevrelerini, Ama o çevre
ler, aslında kendi kişisel veya grupçu çıkarlarıyla çakış 
İrmaktadırlar demokrasiyi; böylesîne dar bir açıdan 
bakmaktadırlar olaya. Demokrasinin ihsan edilerek 
değil, demokrasi düşmanlarına karşı savaşımla kazamla 
bileceğini anlamazdan gelirler her nedense. Belki de 
işlerine öyle geldiği için.

Oysa asıl doğru olan, örneğin Arjantin’de, suskun 
taştırılmış geniş emekçi yığınların demokrasiyi tüm bo 
yutlarıyla özledikleri ihsan edilenle yetinmeyi düşünme 
dikleridir.,

Gün olur, bunun böyle olduğu açıkça ortaya çıkar. 
O zaman da ihsan editenle yetinmeyi salık verenler, 
demokrasiyi kendi kişisel veya grupçu çıkarlarıyla ça 
kıştırmaya kalkışanlar, en azından utançlarıyla başbaşa 
kalıverlrler ortalık yerde..

Dünyada çok örneği var bunun; hiç kuşkunuz ol 
masın Arjantin’de de böyle olacak!..

İlacınızı başkasına kesinlikle vermeyiniz 
Sizde başkasının ilacını kullanmayınız
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Seyahat
Gemlik'lilerin hizmetine girmiştir.

Her gün Gemlik Topkapı seferlerine 
başlamıştır. Saat 9. da Gemlik’ten hareket 
dönüş Trakya Garajından 15.oo de

Gemlik - Topkapı 300 TL.
Biletler Yazıhanemizde satılmaktadır, 
NOT : Düğünlere, cemiyetlere, gezilere otobüs temin 
edilir;
Yazıhanemiz sabah 7 den akşam 21 e kadar açıktır.

SATILIK MARKET 
MALZEMELERİ

Market Rafları ile birlikte 

Buzel vitrin ve dik buzdolabı 

satılıktır.

Müracaat : Cazcılar Cd. Bey 
sel İş Hanı (ER-ME) Bursa

SAHİLDE DAİRE

ARANIYOR

MÜR. : 1271 
YAPRAK TİCARET GEMLİK

YILDIZ ELEKTİRK

YENİ İŞYERİNDE GEMLİK’Lİ 

MÜŞTERİLERİNE HİZMET

ETMEKTEN KIVANÇ DUYAR

Adres i Dsrnirsubsşı Mah.
Özen Şekerleme Karşısı GEMLİK

Anlar Varroa

Parazitine

Karşı Taranıyor

rek şu bilgiyi verdiler ;
İlçemizde arıcılık 

genellikle İlkel olarak se 
pet ve sandıklarda vapıl 
maktadır. Bu tür kovanlar 
deki hastalık ve parazitler 
le savaşım olanaksızdır. 
Bu nedenlerle, hastalık 
zaman zaman büyük yıkım 
lar yapmaktadır. Arıcılıkla 
uğraşanlar sepet vo sendik 
yerine fenni kovanlarla arı 
cılıfla dönüşmelidir. Ancak 
bu zaman verim yükselecek 
ve hastalıklarla savaşım 
kolaylaşacaktır.

DERS VERİLİR

Orta ve Lise öğ 
fencilerine Mateme 
tik dersi verilir.

Tlf i 1797 - 3233 Gemlik

Tel : 2654 - 2746
Garaj içi No. 4

İSİM DÜZELTMESİ

Gemlik Nüfus Kütühün 
de Sebiha olarak yazılan a 
dım. Gemlik Sulh Hukuk 
Mahkemesince 4.5.1962 ta 
rlhinde ŞALİ HA olarak dü 
leltilmiştlr,

Sallha SEZER

ACELE SATILIK

Kuru Soğutucu Meşru 
bat Dolabı acele satılıktır.

Mür. Tlf : 1086 GEMLİK

Gemlik

GÜLER TİCARET

HER ÖLÇÜDE KAVAK KERESTESİ 
İLE İŞ KOLUNU GELİŞTİRMİŞTİR.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
MÜJDELERİZ.

DEMİR - ÇİMENTO - KAVAK KERESTESİ

Mustafa ve Abdullah Güler
İstiklâl Cad. Tlf : 1437 GEMLİK

Okuma-Yazma Seferberliğine Katıl, Karanlığı Aydınlat, 
Bilen Bilmeyene Öğretsin, 

Okuma-Yazına Bilmiyorsan Halk Eğitim Merkezine Başvur

Matbaamızda Her Çeşit Cilt İşleri Temiz» Seri ve

Kaliteli Olarak Devam Etmektedir.
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JİNEKOLOG OPERATÖR

DR. AHMET DOİAN

Koöm HaaoMdan ve Doğum _>zfnanı
Çateşana saatıan : 10.00 - 19.00 

(Pazar günleri OtşıM»)

Fovzi Çataaak Makaaaı) Cad. PTT.ûetü 
Aksar Apt Kat.: 3 Dava 7
Tel : 27 " 28 fa—20 718 (Ev)

ORKSAN FABRİKASINDA
DEVRİLEN TANKDAN AKAN
MADDELER DEREDEKİ .
BALIKLARI ÖLDÜRDÜ

Orhangazi yolu öze 
rinde kurulu bulunan Oık 
san Kimyevi Maddeler 
Fabrikasında bulunan bir 
tankın akıttığı maddeler 
Karsak deresindeki tüm 
canlılar öldü.

İlgililerden aldığımız 
bilgilere göre hafta içinde 
meydana gelen olayda 
Fabrikanın bahçesinde bu 
lunan tank çürüdü ve ası 
lı bulunduğu yerden düşe 
rek parçalandı. Tankın için 
de bulunan kimyasal mad 
delerin yandaki Karsak de 
resine akması sonucu, de 
re içindeki balıklar ve ö 
bur canlılar ölerek su yü 
zûne vurdu. Olayın duyul

Hava Şehitleri
Anılacak

Hava şehitleri 15 Ma 
yıs günü tüm yurtta anı- 
lecak.

Anma komitesince ya 
yınlanan programa göre; 
tören 15 Mayıs günü Cum 
hurlyet Alanında yapılacak 
tır. Assubay Osman Çetin 
kaya’nın tören komutanlı
ğını yapacağı anı günün 
de bir müfreze askek, or 
ta dereceli okulların son 
sınıf öğrenciler, ve ilkokul 
son sınıf öğrencileri hazır 
bulunacaklar.

Atatürk anıtına saat 
11.oo de konacak çelenk 
ten sonra İstiklâl Marşı 
söylenecek iki dakikalık 
saygı duruşundan sonra, 
bayrak yarıya indirilecek 
ve tekrar çekilecektir.

Hava şehitlerinin anı 
(arına yapılacak konuşma 
dan sonra, havaya üç el 
ateş edilecek ve şehitler 
selamlanacaktır.

ÇARŞI DERESİ MİKROP SAÇIYOR
Çarşı dere ağzının do 

fa olması nedeniyle biri
ken pis sular çevreye mik 
rop saçıyor.

Osmaniye mahallesi 
lehimlerinin içine aktığı 
Çarşı Deresinde çocuklar
ın oynaması ve çevreye 

saçması mahalleli

ması üzerine ilçe Kayma 
makamı Fahrettin Ölmez 
ve Belediye Başkanı Şaha 
bettin Cantay fabrikada

Celâl Bayar ] 00. Yaş Gününü
İstanbul’da

Eski cumhurbaşkanla 
rından Celâl Bayar, 100. 
doğum gününü İstanbul’ 
da kutlayacağı öğrenildi.

98. yaş gününü do 
ğum yeri olan Umurbey' 
de kutlamış plan Ce’âl 
Bayar, 100. yaş gününde 
köylüleri arasında olmaya 
cak. Daha önce Umurbey 
de kutlanan bir yaş gü 
nünde konuşan Celâl Bayar 
''-100 yaşına kadar yaşa- 
yacam ve ”dalya ” diyece 
ğim”demişti.

Bayar, 16 Mayıs 1882 
yılında doğmuştu.

Celâl Bayar 98. yaş gününü Umurbey'de kutlamıştı.

ANNELER 
GÜNÜ 
KUTLANDI

Anneler günü bu yıl 
da kutlandı. İlçemizde ön 
çeki günü anneler günü 
olması nedeniyle hareketli 
bir gün yaşandı.

Anneler günü için bu 
yıl geçen yıllarda olduğu 
gibi anma törenleri yapıl 
madı. Gemlik Yardımseven 
ler Derneği 15 Mayıs gü 
nü Bursa Çiftlik Restaurant 
ta özel gün düzenlendi. 
Yardımseven bayanlar ta
nesi biner liralık biletlerle 
Bursa ya kaldırılan otobüs 
lo günü kutlayacaklar ve 
anneleri anacaklar.

tarafından yakınmalara ne 
den oluyor. Dere ağızının 
açtınlmsdığında «algın has 
taliklerin horan çıkabile
ceğini belirten mahalleliler 
Çarşı Deresi İle belediye 
ve resmi makamların ilgi
lenmesini İstiyorlar- 

incelemelerde bulundular.
Konuyla ilgili olarak 

soruşturma açıldığı öğre 
nildi.

Savcı Özyurt Hastalanınca Yerine 
Mehmet Resuloğlu Vekil Atandı

İlçemiz Savcısı Orhan 
özyurt'un rahatsızlanarak 
bir hafta rapor almaş] ü 
zerine, boşalan savcılık ma 
kamına geçici olarak Bur 
sa Savcı Yardımcısı Meh

Gençlik ve Spor 
Bayramının İlk 
Provaları Yapıldı

19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramının ilk prova 
lan okulların katılmasıyla 
stadyumda yapıldı.

Orta dereceli okullar 
öğrencileri pazartesi günü 
öğleden sonra stadyuma 
giderek öğretmenleri gö 
zetlmindo ilk çalışmalarını 
yaptılar.

Bu yıl Gonçlik ve Spor 
Bayramına yalnız orta de 
reçeli okullar katılacaklar. 
Resmi tatil yalnız bu okul 
Öğrenci ve öğretmenleri 
tarafından bir gün süreyle 
yapılacak,

Sakatlar
Haftası Başladıe

Sakatlar Haftası bü 
tün yutta kutlanmaya baş 
landı.

Hafta nedeniyle Kay 
makamlık Başkanlığında 
dün yeniden toplanan kut 
lama komitesinde söz 3 
lan İş ve İşçi Bulma Ku 
rumu Müdürü Alaaıtin

başta beledi 
ye olmak üzere büıü iş 
verenlerie Sakatlar ve Hü 

D. S. 4’de

met Resuloğlu atandı.
Cuma günü görevine 

başlayan Savcı Resuloğlu 
savcı Orhan Özyurt'un gö 
reye başlamasıyla asil gö 
revine dönecek.

Yenim ahallen in 
Kaldırımları
Yapılıyor

Yeni mahallenin bir 
süre önce karayolları 14. 
Bölge Müdürlüğü tarafın
dan Armutlu il yolu ne
deniyle kamulaştırılması 
üzerine bozulan parkeleri 
yeniden onarılmağa {başla 
nıyor.

Karayolları tarafından 
onartılan Yenimahalle Kü 
çök Kumla çıkışı için bu 
gön Bursa dan gelecek 
dozerle yolun sağ çıkış 
yönü temizlenecek, daha 
sonra ise parke taş île ye 
nidan döşeme yapılacak.

Tüfekle Öldüren Bulunmayınca

Belediye 
Köpekleri 
Zehirlemeye 
Başladı

Belediyece ilçemizde dolaşan başıboş köpeklerin 
ilan yoluyla öldürülmesine isteklilerin olmımaa 
bu kez zehirleyerek öldürme yolu denenecek.

Belediye ilgililerinden aldığımız bilgilere göre, ku 
duz olaylarının artmasndsn sonra ilçedeki başıboş 
köpeklerin öldürülmesi görevi, Belediye Zabıtası, Veto 
riner Hekimliği ve Sağlık Araştırma Bakanlığına verilmişti.

Tüfek ile öldürecek kişilerin bulunmaması üzerine 
Belediye temizlik işçileri tarafından zehirlenmeleri ka 
rarlaştırılan başıboş köpekler için, düzenlenen takvime 
göre; pazartesi ve çarşamba günleri, bir zabıta mamure, 
veteriner hekim ve sağlık memurundan oluşacak ekip 
ilçeyi dolaşarak başıboş köpekleri öldürtecek.

MÜCADELEYE HAZIR OLUN
Zeytin Çiçek Nesline Karşı 
Üreticiler Uyarıldı

İlçe Zirayi Mücadele 
grup şefliğinden yapılan 
açıklamada, zeytin üretici 
lerinin çiçek nesline karşı 
mücadeleye hazır olunma 
lan istendi.

Açıklamada, ilçemizin 
bütün bölgelerinde kurul 
muş bulunan "Şeksûel” 
tuzaklarla zeytin güvesi 
yaprak neslinden çıkan ke 
lebeklerin ören ve devre 
lerinin izlendiği belirtilerek.

Zeytin üreticileri 
çiçek nesli mücadelesi için 
hazır olmalıdırlar. Havaların 
soğuk ve yağışlı gitmesi 
zeytin ağacının mevsim ge 
reği gelişmesini 15 gön 
geciktirmiştir Bu nedenle 
çiçek nesli mücadelesinin 
geçen yıla göre geç başlı 
ya cağı gözlenmektedir Ge 
lişmeler teknik elemanları 

* ♦

Qemlik ’tm bekâr diş hekimlerinden
# DOĞAN ALKAYA gcçonferJc, jstanbuTda * 

yapılan nişan töreniyle. &dranii’li Oraçogla *
X ailesinin ğûscl kışları EMİNE ORUÇOĞLU J 

ile nişanlandılar,
Kutları*.

♦ GEMLİK KÖRFEZ ♦
* *
****$£*******#********

mızca yakınan izlenmekte 
ve çiftçilerimiz zamanında 
uyarılacaktır. Bunun için 
nerede ve hangi zamanda 
hangi ilaçlarla zararlılarla 
mücadele yapılacağı üreri 
ciye duyurulacaktır. '*

Belediye İstiklâl 
Caddesine Yaya
Kaldırım Yapmağa
Başladı

İlçenin girişinde çir
kin bir görünüşe sahip o 
lan yaya ksidrrnnlar bir bö 
iümlû belediyece yapılma 
ğa başlandı.

Belediye Başkam Şaha
D. S. 4 de



•EMLİK KÖRFEZ 4 Mayıs 19B2 Seyf* 2

KÖŞEMDEN

IMF NİÇİN GELDİ?..

Yılmaz AKKILIÇ

ÎMF heyetinin mayıs ayı başında ülkemize yap 
tığı beklenmedik ziyaret, bazı çevreler için ciddi 

bîr merak konusu oldu. Heyetinniyetinin,yeni bir «niyet 
mektubu» olup olmadığı üstüne tartışmalar açıldı. 
Kimi yorumcular da, enflasyon oranının ÎMF’ce yük 
sek bulunduğuna veya döviz piyasasında karaborsa 
nın yeniden oluştuğuna değgin uyarılar beklenmesi 
gerektiğini öne sürdüler. Gazeteniz GEMLİK KÖR 
FEZ, bu ziyaretin asıl amacını ortaya çıkararak siz 
okurlarına aktarabilmek için, dünyaca ünlü FLORA 
MONEY dergisinin Türkiye muhabiri Floran Tevfik 
le bir görüşme yapmaya karar verdi ve bu konuda 
beni görevlendirdi.

Çoğu okurlarımız bilirler, Floran Tevfik, bugü | 
nün koşullarında emeldi işçi üç-aybğı ile geçinebil 
me, ve de üstüne üstlük, arada bir Kamil’in kahve | 
sinde bir bardak çay içebilme becerisini gösterebilen 
az bulunur ekonomistlerimizdendir. Kendisini geçen 
gün öğleden sonra, bir bankanın kapısı önündeki 
«maaş kuyruğu»nda buldum.

«Merhaba sayın Floran Tevfikb diye yaklaştım 
yanına.

«Merhaba dostum!»
«Sizinle GEMLİK KÖRFEZ adına bir konuyu I 

görüşebilir miyiz?”
Floran Tevfik ustaca bir manevrayla, önündeki ll 
yetmişlik bir kadıncağızı sollamaya çalışırken: '’Hayır 
görüşemezsiniz!» diye yanıtladı beni.

« Neden o sayın Floran Tevfik?»
«Nedeni var mı be kardeşim, üç gündür sabah 

yediden itibaren sıraya giriyorum da, bir türlü ala I 
mıyorum üç-aylığı mı. Bugün sabah namazından he 
men sonra geldim. İşte görüyorsun sırada kaçıncı 
olduğumu..»

Daha ben bir şey söylemeye kalmadan, banka 
nın kapısında bir dalgalanma oldu, iri kıyım 'belli 
ki bankanın odacısı olacak- bir adam, omuzları ve | 
dirsekleriyle kalabalığı yararak ortaya çıktı: «Hcecyt, 
sıraya girin be!...» diye bağırdı.

Floran Tevfik, bir yandan yerini kaybetmeme ) 
ye çabalıyarak biryandan da bana işittirmek için i 
sesini yükselterek: «Gördün mü, dedi IMF geldi!»

” Hah tamam, dedim. Ben de sizinle ÎMF'nin 
ülkemize yaptığı bu son ziyareti görüşecektim. Sayın 
Floran Tevfik, sizce bu ziyaretin amacı nc olabilir?” ı

” Çok basit dostum. ÎMF, vidalarımızı sıkıştır 
maya geldi yine. ”

” Anlamadım!
” Anlamıyacak ne var canım? Bizim vidalarımız 

laçka olmuş IMF geliyor, sıkıyor, o gidiyor biz gev 
şetiyoruz, îki gün önceki gazete okumadın mı, ada 
mm biri köpeğini sünnet ettirmek için 300 bin 
lira harcamış..”

” Sayın Floran Tevfik, ben sizinle ciddi bir 
konuyu görüşüyorum »

Floran Tevfik, kendisini sollamaya kalkışan bir 
emekliyi kaz kanadına alarak: ” Yani ben gayr-i 
ciddi mi konuşuyorum, diye homurdandı, Adamlar 
bize sıkı para politakası önermediler mi? Oysa bizim 
Samsun belediyesinin Su Müdürü, sevimli köpeğinin 
pipisini düzelttirmek için bu kadar parayı harcıya 
biliyor. Şimdi inandırabilir misiniz adamları, bu ül 
kede vidaların gevşemediğine? **

** Ama. /’
Aması maması bu işte dostum! ÎMF‘cilcr bak 

tılar ki sıkı para politikası sökmüyor, şimdi geldi 
ler yeni bir model önermeye. »

«Neymiş o model?»

«Sımsıkı para politikası.. Vidaları biraz daha 
sıkacaklar. Hem bu sefer gevşememesi için, altlarına 
rondela koyacaklar »

« Ya peki, o sekiz çocuklu dul kadının feryadı 
na ae diyeceksiniz?»

"Onun d» çaresi var. Sıkı sünnet politikası uygula 
malıyız, öyle her önüne gelen erkek yurtdaşımız tün 
net olmaya kalkışırsa İsrafın önüne geçebilirini mi?..*'

Devamı S, 4’de

GÖRÜŞLER... DÜŞÜNCELER...

Ülkemizde Sakatlık ve Reabilitasyon Sorunu
Bedeninde kusur olan insana sakat denil

mektedir. Başka bir deyişle sakatlık doğuştan 
veya sonradan hastalık, kaza, yaralanma nede 
niyle beden veya zihin gücünün belli bir oran 
da yitirilmesidir.

Toplumsal gelişme ve değişmeyle birlikte 
sakatlık sorunu da değişmeye uğramıştır. Çağ 
daş teknolojik gelişmeyle ulaşım olanakları art 
mış böylece iş ve diğer nedenlerle yer değiş
tirme olayı ile trafik kazalarının artmasına 
neden olmuştur. Diğer yönden makinalaşma 
ile birlikte oluşan iş kazaları ve bunun yanın 
da ev kazaları, topluluk kazaları ve diğer ka
zalar sonucu sakatlık artmıştır.

1972 yılı Dünya istatistiklerine göre nü
fusun % 12 si sakat kabul edilmektedir. Biz 
de bu oranın 3.600 000 kadar olduğu bunun 
l.OOO.OOo nunıı ortopedik sakatlıklar, 60.000 
kadarımda doğuştan olan sakatlıkların oluştur 
duğu kabul edilmektedir.

Teknolojik gelişmeye paralel olarak kaza 
ve sakatlıkların artmasıyla birlikte sakatlık 
toplumlarda dünden bu güne gittikçe önemini 
artır&n ve çözümlenmesi gereken bir sorun o- 
larak karşımıza çıkmaktadır.

Bir toplumda koruyucu sağlık-' hizmetleri 
geliştikçe ve toplum eğitildikçe sakatlık oranı 
da düşecektir. Ancak bu hiç bir zaman tama 
men ortadan kaldırılacak anlamına gelmez. O 
nüne geçilemeyen nedenlerle toplum’ içinde 
sakatlar olabileceğine göre toplumun bu kesi
mini de toplum içinde kendine ve çevresine 
güven duyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağ 
lamak toplumsal bir görevdir.

Sakatlıkla ilgili verilecek hizmetleri üç 
aşamada ele alabiliriz :

1- Sakatlığı önleyici ve azaltıcı hizmetler
2- Tedavi edici hizmetler
3* Rehabilitasyon hizmetleri

1- Sakatlığı önleyici hizmetlerden en ö- 
nemlisi eğitim hizmetleridir. Koruyucu ve ön 
leyici hizmetlerde gebelikte anneye hangi ilaç 
lana alınmaması gerektiğinin öğretilmesi, kont 
rollü doğum ilkelerinin öğretilmesi, dört aylık 
tan başlamak üzere çocukluk dönemi aşılarının 
yapılması özellikle çocukları sakat bırakan 
çocuk felci aşılarının yapılması öğretilmelidir.

2- Tedavi edici hizmetler Ş Tedavi edici 
kısımda Acil tedavi merkezleri genel ve çeşit
li felçler için özel Rehabilitasyon merkezleri
nin kurulması gelir. Ortopedik ve nörolojik 
hastalarda uzun süren tedavi gerektiğinden bu 
hastaların tedavi iş ve meslek eğitimleri için 
aynı yerlerde "Rehabilitasyon Merkezleri” ku
rulmalıdır.

3- Rehabilitaston hizmetleri şöyle tanım-

SATILIK
MÜSTAKİL EV

1 50 m2 miktar 
lı bahçeli ev satı
lıktır.

Gemlik'te Deniz ke
narında satılık dük
kan ve katlar satılık 
tır

Tlf. Gemlik 1243
İstanbul 615077

Mür. 1797 Gemlik

SATILJK EV

Osmaniye Mah. Garaj arka-
SATILIK sinde 2 katlı Ahşap ev 13

DAİRE Mayıs gününe kadar uygun

fintla acele satılıktır.
Osmaniye Mah.

Şehit Mehmetçik
Sok. Zemin Kat sa Mür* 1707 Gemlik
1111 kt ı r. ———— -—

Turiste Saygı Varsa
Mür, : Akmantar Pasajı .
Tlf s 3557 Köfteci Gemlik 1 udime Kaygı 

________ Yoktur.

»ENKAYA ÖREN
Gemlik Eğitim ve Araştırma 

Sağlık Grup Başkanlığı 
Sosyal Hizmet Uzmanı

■anmaktadır "doğuştan veya sonradan kaza, 
yaralanma nadeni île bir kısım yeteneklerini 
yitirmiş kişinin tıbbi, psikolojik sosyal ve mes 
leki yönlerden olanaklar ölçüsünde en yüksek 
düzeye eriştirilerek kendine ailesine ve toplu
ma daha yararlı olmasını sağlamayı amaç e- 
dinen tıbbi, bir bakıma biyolojik ve sosyal bi 
timlerin sentezidir.

Ülkemizde sakatların sorununu ele almak 
amacıyla yapılan çeşitli toplantılarda rehabîli 
tasyon hizmetieıinin etkinliği için çeşitli öne
riler ileri sürülmüştür. Bu önerilerden bazıla
rını şöyle sıralayabiliriz

1- Gereksinimlerin saptanması, güçlerin 
birleştirilmesi, rehabilitasyonla ilgili kuruluş 
lar arasında koordinasyonun sağlanması, hiz
metlerin planlama ve organizasyonunu sağla
mak amacı ile bir ''Milli Rehabilitasyon Ko
mitesi" kurulması ve bu yalnız kuramsal ol
mayıp yürütme yetkililerininde verilmesi

2- Personel ihtiyacının karşılanması : Re 
habilitasyon hizmetlerini etkin bir şekilde yu 
tütebilecek rehabilitasyon uzmanı, fizyotera
pist, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve yar
dımcı sağkk personelinin yetiştirilmesi ve gö
revlendirilmesi.

3- Rehabilitasyon kliniklerinin kurulması 
ve geliştirilmesi : Genel hastanelerde hastane
nin faaliyet alanı ile ilgili konularda tıbbi re 
habilitasyon yapacak klinikler geliştirilmesi.

4- Rehabilitasyon faaliyetlerini her bölge 
niu örf ve adetleri, yaşam ve çalışma koşulla 
rı, iş olanakları göz önüne alınarak bölgesel 
gereksinimleri karşılayacak şekilde düzenlen
mesi,

5- Toplumun eğitimi : Topluma sakatların 
yapı duygu, düşünce yönleriyle diğer insanlar
dan farklı olmadığını kabul ettirerek aşırı koruma 
veya toplum fertlerinden ayrı kimseymiş gibi bak 
ma tutumlarının eğitimle değiştirilmesi. Sakatlık 
ların nedenleri bunlardan korunma yollarını ba
sın yayın organları ve eğitim programları yoluy 
la halka anlatılması.

6- Sakatlığı önleyici önlemlerin alınması: Bir 
kısım sakatlıkların önlemek olanaklı olmakla bîr 
likte ana ve çocuk sağlığı iş ve trafik kazaları, 
iş yeri emniyet ve koruyucu hekimlik alanlarında 
önlemler alınması ve herkese daha iyi tıbbi ba
kım sağlanmasıyla sakatlık oranında bir azalma 
elde edilebilecektir.

Sonuç olarak : Yardıma muhtaç kişilerin bir 
öğün karnını doyurmak sorunu çözmez. Sorunun 
çözümü için onlara her gün karınlarını doyur
manın yollarını öğretmeliyiz. Bu da tüm toplum 
üyelerinin ve toplumsal kurumların görevidir.

İLÂN

Şirketimiz namına faaliyet hudutları içinde Yangına, 
Kaza, Nakliyat ve Hayat sigortalan istihsaline, primle
rinin tahsiline yetkili ve mezun olmak üzere, Gemlik, 
Adliye karşısı. Şirin Işhanl 6. Katta mukim Osman 
Saııoğlu, Şirketimizin Gemlik «B» acenteliğine tayin 
edilmiştir.

Keyfiyet, Sigorta Şirketlerinin murakabesi hakkın 
daki 7397 sayılı kanun hükümleri gereğince, ilan olunur.

Türkiye genel sigorta a.ş.

Sakatlık suç değildir.
Bir tedbir bin sakatlığı önler.

Enerjide Tasarruf
Gelecekte

Güvence Demektir
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Itri açtı» diye başlayan. Bahar gelende ön intanlar ülkelerinde, emperyalistlerin
ce güller mi açar? Hangi manimizde, tür 
kümütde gül yok ki? Öbür çiçekler durur 
ken gül niye. Etki minyatürlerimizde ozan 
lana, ileri gelenlerin ellerinde bir gül. 
Bülbül de güle aşıkmış derler; demesine 
de. Ben bir gülün üstüne, aşık olduğundan 
bülbülün güle şarkılar döktürdüğünü ne 
duydum, ne de gördüm. Sonra gül endam 
lıymış gösterişliymiş. Ne gelirse başına 
0 endamından gösterişli oluşundan gelmi 
yor mu? Ya dikenlerine ne diyelim. Daha 
dinisi çiçeğe yöneltirken sivri, acımasız 
dikenleri karşılamaz mı? Evet verimli bir 
çiçek, adı ucunda yer etmiş. Ama bakın 
ki korunacak gücü de var. Bir yandan 
bitleri karşıdan çağırırken, bir yandan da, 
koruma gücünü bnluyor kendinde. Bulun 
duğu ortamda bülbülüyle sarmaş dolaş 
olacak; bülbül şarkı söyliyecek, gül bül
büle koku sunacak. Her ikisi de sevişme 
nin tadını, özgürlüğün enginliğinde bulmuş 
olacaklar.

Doğa, bir başka cömertliğin içinde tüm 
canlılara sofrasını açarken, canlıların, en 
acımasızı olan insan, doğayı alt üst etmez 
mi? Doğa dengeli olursa bir şeyler sunar. 
Doğadaki, dengeyi sağlayan canlılar dün 
yası acımasızca yok edildiğinde, bazı has 
talıklar da belirecektir. Kişi özgürlüğüne, 
toplam özgürlüğüne dokunurcasına, doğa 
özgürlüğüne dokunulduğunda ne olur? 
Verimsizlik, biteksizlik Bu çoraklaşmanın, 
ölümüne doğru gidişine dur demek de gi 
derek güçleşir. Tarlaya atılan her tohumun 
ardından yapay gübre, neye yarıyor? Çe 
şitli araçlarla atılan yapay ilâçlara alışan 
■ararhlar da, yararlıların karşısında direnç 
kazanır, önlerine gelenin köküne kibrit su 
yu dökerlerse ne yapılır? Bir başkası, ol 
madı daha bir başkası. Cömert doğa, gi 
derek özgür yaşamını sürdürdüğü verimli 
bitek teprakların bağrında gözlerimize ba 
ka, baka ölmüyor mu? Doğa korunmadı

yapamadıklarını yaparlarsa, emperyalizme 
söz söyleme hakları olur mu? Tıpkı orman 
da, kendine yararı olmayan ağacı değil de, 
daha iyisini kesmek gibi bir şey olur bu. 
O orman ki evimizin yapımından okudu 
ğumuz yayınlara dek bize her şeyi sunu 
yorsa; azıcık düşünmek gerekir. Ulusların 
kültürlerine etkisinin «haşeresiz» yayınlar 
oluyorsa, kültür etkinliğini pekiştiren kita 
bı okumadan da edemeyeceğimize göre, 
kitabın zincirlenmemesi toplumların ilerle 
mesi yolunda büyük etkendir. Oysa dışımız 
daki gelişmemiş ülkelerde koşullu okuma, 
okutma yolları aranır. Tutucu, ya da tek 
egemen olanlar; halklarının, gözlerinin 
açılmasını istemezler. Bugün de geçerli 
olan monarşik yönetimler, yönettikleri 
toplamlara korku, gözdağı vererek kendi 
lerine bağladıklarını sanıyorlar. Bunun 
belirgin örneklerini Asya Afrika kıtaların 
da görebiliyoruz.

Tutucu, uluslarının düşünsel yönden 
gelişmesini istemeyen yönetimlerde insanın 
değeri de yoktur. Böyle olunca, kuşkusuz 
insan sevgisini de aramak olası değil. în 
san, karşıdaki insana sevgi doymazsa, o 
toplumu insanseverlikle bağdaştıranlayız. 
Bakarsınız; güle, bülbüle, yeşile sevgi duy 
duğunu söyleyen insan, insancıl değildir. 
O zaman gül-bülbül sevgisi de yapay, 
kandırmaca değil midir. Doğa, içinde na 
sil özgürse, insan da toplum içinde özgür 
dür. Ama özgüllük sulandırılır, demokrasi 
yozlaştırılırsa, bu da insanın, kendisini 
bir ağaç dalına asması demek olmaz mı? 
Geçmiş zamanda yaşandı bunlar. Yine de 
dünyanın çeşitli, bağnaz ülkelerinde yaşan 
makta.

Sözü gülden, bülbülden açtık, nere
lerde durakladık? Biz yine güle, bülbüle 
sevgilerinin bitmemesini dileyerek bitire
lim yazımızı. Ne dersiniz.

DÜĞÜN, NİSAN VE NİKÂH 

YAPACAKLAR

İPEK - KOZA - TİCARET
DAVETİYELERİNİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ 

BASIMEVİMİZDE GÖREBİLİRSİNİZ

ARMUTLU SAĞLIK SAĞLIK OCAĞINI 
GELİŞTİRME ÇEVRE SAĞLIK SORUNLARINA ÇÖZÜM 

ARAMA DERNEĞİ

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı 26 Mayıs 1982 Çarşamba günü 
saat 19.30 da Sağlık Ocağı Salonunda yapılacaktır

Sayın üyelerimize duyurulur. Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1 Açılış 2 Saygı duruşu, Başkanlık divanı seçimi 3 Faaliyet raporunun okun 
ması 4 Denetim raporunun okunması 5 Yönetim kurulunun ibrası 6 Yeni 
yönetim ve denetim kurulu seçimi 7 Dilekler ve kapanış

KAYIP
OPERATÖR DOKTOR

AVNİ DOMANİÇ

Gemlik Eczanesi Karşısında (Beki Doktor Ziya 

Beyin yerinde) sayın Gcmlik’lilerin hizmetine 

girmiştir.

Tlf : 1595 GEMLİK

(Bomlik Tekel Müdürlü
ğünden almış olduğum tes
keremi keybettim<

Hükümsüzdür,

İsmail Yıldız - Umurbey

Turiste Saygı Varsa 
Turizme Kaygı 

Yoktur.

Ayrıca Fatura, Bono, İrsaliye, Makbuz, Senet 
Kartvizit, Kartadres ve Her Çeşit Basım İşleriniz İçin

Gemlik Körfez Basımevi
Ali Şirin Pasajı Telefon : 1797 GEMLİK

UMURBEY İLKOKULU VE ÖĞRENCİLERİNİ KORUMA 
DERNEĞİ BAŞKANLIĞINDAN

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı 28.5.19B2 C— günü akşamı 
saat 20.30 da aşağıdaki gündeme göre ilkokulda yapılacaktır.

Üyelerimize duyurur toplantıya g.< İmi lirim rica ederiz.
Gündem Demek Yönetim Kurulu

1- Açılış, voklama, saygı duruşu ve divan üyelerinin seçimi
2- Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının okunması
3- Raporlar üzerinde üyelerin konuşmaları
4- Yönetim kurulunun ibrası ve tahmini Aıit>,<■■■ gead kurulca emeyi ■■»■■■
5- Yeni vönetim ve denetleme kurullarının seçimi
6 Dilekler ve Kapanış

Not : Bu toplantıda ekseriyet sağlanamazsa ikinci toplantı 5.6.1982 gönü 
aynı yur ve saatte yapılacaktır.



SORUMLU MÜDÜR 
KADRİ GÜLER

SAHİBİ
HÜSEYİN — KADRİ BÖLER
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OSMANBEY
KEBAP SALONU

1

Yaprak Döner Kebabı ve İsmail Usta’nın Servisiyle 

15 Mayıs Günü Gemliklilerin Hizmetine

Açılacağını Müjdeler

NOT i EVLERE SERVİS YAPILIR.

KORDON BOYU GEMLİK
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CİFE VİDEO
AİLE EĞLENCE SALONU 1
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Özel toplantılarda, aile arası nişanlarda, 
kokteyl partilerinde, yaş günlerinde 

tüm Gemlikli’lerin hizmetindedir.

Adres : Pazar Cad. No. 2 Tlf : 3464 GEMLİK

İLÂN
GEMLİK PTT MÜDÜRLÜĞÜNDEN

1 • Gemlik, Orhangazi ve Kiiçük kumla PTT Müdür 
lükleri telekotniaikaayon tesislerinin bakım, onarım 
ve ansa hizmetlerinde 31.12.1982 tarihine kadar ça 
batırılmak üzere 750 kg kapasiteli bir adet pkap 
kiralanacaktır.
2 Geçici teminat 10.944.- lira olup kati teminat ise 
ihale tutarının % 6 sidir,
3 İhale 23,5.1982 Pasartesi günü saat 15.00 de 
Gemlik PTT Müdürlüğünde yapılacaktır.
4 İsteklilerin kapalı teklif mektuplarının 3 madde
deki tarih ve saate kadar Müdürlüğe vermesi şarttır.
5 İhaleye ait makavele ve teknik şartname mesai 
saatleri dahilinde Müdürlükten temin edilecektir.
6 Kttrumumua 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp iba 
leyi yapıp yapmamakta serbestir.

İNŞAAT SAHİPLERİNE

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 
BIÇKI ATELYESİNDE

HER İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
(AM KERESTESİ BULUNMAKTADIR

Fiatlarımız çok uygundur.
Uğramanız Menfaatiniz icabıdır.

Adres : Orhangazi Cad. No. 30 Tlf. 1205 Gemlik

GÜLER TİCARET

HER ÖLÇÜDE KAVAK KERESTESİ 
İLE İŞ KOLUNU GELİŞTİRMİŞTİR.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 
MÜJDELERİZ.

DEMİR - ÇİMENTO - KAVAK KERESTESİ

Mustafa ve Abdullah Güler
İstiklâl Cad. Tlf : 1437 GEMLİK

Belediye İstiklâl Caddesine

IMF NİÇÎN GELDİ?..
Yine "anlamadım.../'
"Anlarsın anlamasına da dilin varmaz bir türlü 

söylemeye . Belediye su müdürlerinin düğün dernek 
I® köpeklerini sünnet ettirdikleri bir ülkede, parasız 
Irktan sünnet olmayanlar varsa hemen İMF'ye baş vura 
çaksın! IMF gelir, vidaları biraz daha sıkar; sıkı sünnet 
politikası uygulamanı önerir,. Böylecaeo,

Böylece sımsıkı para politikası uygulanmış dur, 
diyeceksiniz..."

" Oyla bir şey d em ly eteğim..."
Tam o sırada yeni bir dalgalanma oldu. Floran Tavflk 
ardından Hekllyenlarln önünde aavrularak sıra dışına 
düştür Bir bana baktı ters tara, bir da kaynaşıp du 
ran kalabalığa.

*» Haeclrrr, dedi IMF suratlı •enli..,"

SATILIK DAİRE

160 m2 lebiderya da 

ire Körfez Apt. Kat 2 Da 

ire 5

Mür. Tlf. 61 78 73
İSTANBUL

Turiste Saygı Varsa 
Turizme Kaygı 

Yoktur.

Sakatlar

Haftası

Başladı

kümlülerl çalıştırma yaşa 
sına uymalarını va işyerie 
tindeki kontenjan açığı ka 
dar sakat ve hükümlüğe 
iş vermelerini istedi.

Belediye, Azot, Suni 
İpek gibi devlet kurumla 
rında sakat ve hükümlü 
çalıştırmadığı daha önce 
açıklanmıştı.

Yaya Kaldırım
bettin Cantay, gazetemize 
yaptığı açıklamada Karsak 
Deresinden başlamak üzere 
ana caddenin iki tarafında 
bulunan yaya kaldırımların 
karo ile döşenmesine baş 
(andığını bildirerek halktan 
da bu hizmete katkıda bu 
lunmasını sağlıyacağız » 
dedi.

Yapmağa Başladı
1 nolu aralığa kadar 

karoların döşeneceğini, da 
ha sonra ise kalan bölâm 
lerin tamamlanacağını söy 
leyen Belediye Başkanı 
Sahabettin Cantay, «• Be 
tediyece kaldırımlar yapıl 
diktan sonra yapılan mas 
rafın 1 /3 halktan alacağız» 
şeklinde konuştu.

Sakatlık suç değildir.
Bir tedbir bin sakatlığı önler.
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ÖRFE
HAFTALIK SİYASİ GAZETE

YIL : 9 »AYI : 457 25 MAYIS 1982 500 KUBVŞ

JİNEKOLOG OPERATÖR

DR. AHMET DOİAN

KoAm HaotaMdan ve Doğum Hamam
Çalışma saatleri : 10.00 - 19.00 

(Pazar günleri dışına»)

Fevzi Çakma» Haksem) Cad. PTT.üstü
Aktar Apt. Kat.: 3 Daire 7
TM : 27 128 (!»-20 718 (Ev)

Kaymakam Esnaf ile Toplantı Yaptı

temiz Esnafa Basarı
ZEYTİN ÜRETİCİLERİNİN 
BAHAR MÜCADELESİ İÇİN 
HAZIR OLMASI İSTENDİ

Belgesi Verilecek
İlçe Kaymakamı Fah

rettin Ölmez, şehrimizde 
ilk kez esnafı toplayarak 
sorunlarını dinledi, istek
lerini söyledi.

Turizm mevsiminin a- 
çılması nedeniyle ilçe es
nafını toplantıya çağıran 
Kaymakam Fahrettin Öl
mez Volkan Gazinosunda 
yaptığı konuşmada Gem- 
lik'in Türkiye’deki bir çok 
şehirden daha değişik bir 
yapıda iç ve dış turizmde 
yeri olduğunu vurgu
layarak, esnafı temizlik 
kampanyasına çağırdı.

İlçe Kaymakamı Fah
rettin Ölmez, Belediye 
Başkam Sahabettin Can- 
tay, Hükümet Doktoru A- 

beyaza boyanacak, şehir 
renk düzensizliğinden kur 
tutacaktır. İşyerlerine sık 
sık yapacağımız kontrol
lerde istenen temizlik ku
rallarına uymayan esnafın 
işyeri kapatılacaktır. İşyar 
lerîni temiz tutan esnafa 
ise Başarı Belgesi verile
cek ve ödüllendirilecektir.

Temizlik konusunda 
çok titiz davranılmasın) is 
teyen ilçe Kaymakamı ”te 
mizliği yemek içmek gibi 
ihtiyaç haline getirece
ğiz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI 
KONUŞUYOR 

Kaymakam Fahrettin 
Öimez'in konuşmasını bi
tirmesinden sonra söz a- 

toplanması konusunda 
bizlere yardımcı olması zo 
runludur. Maalesef çöpler 
bidonlara değil yerlere dö 
külmekte, bulaşık suları so 
kaklara atılmaktadır, örnek 
olması bakımından beledi 
yemiz 10 bin adet naylon 
torbayı ilçede dağıtılacak 
tır. Sîzlerden ricam bu tor 
baları evlerinize götürün 
ve çöplerin içlerine atılma 
sini sağlayın. Bir torba 7 
kg. çöp almakta ve bir e 
vin üç günlük çöpünü 
toplayabilmektedir. Işyer- 
lerinize de mutluka çöp 
kovası bulundurun, bu şe 
hir hepimizindir. Temizliği 
uymayan herkezle müca
dele edeceğiz”

Belediye Başkanın ko 
nuşması yapıldığı sırada 
esnafa naylon torba ve 
belediyece bastırılan el i- 
lanları dağıtıldı. Daha son 
ra söz alan Hükümet Dok 
toru Ali Sözer, esnafın ö 
nümüzdeki günlerde ve
rem taraması için gelecek 
ekiplerde röntgen çektir
mesini istedi. ”Buna uy
mayan esnaftan dışkı mu 
ayenesi yapmasını isteye
ceğiz” dedi.

Esnaf adına konuşma 
isteyen Abdurahim Dur
muş ise kahvehaneci es
nafının oyun kağıdı bula
madığını, bunan yerine 
taşlı okey oyunu için izin 
verilmesini istedi.

Gemlik Zirayi Karan
tina Grup Başkanlığından 
yapılan açıklamada, zeytin 
üreticilerinin çiçek nesli ve 
pamuk biti haşeresine kar 
şı mücadeleye hazır olun 
ması istendi.

Havaların soğuk ve 
yağışlı gitmesi nedeniyle 
mücadelede gecikme oldu 
ğunu söyleyen ilgililer. 

Gemlik Lisesinden Üniversite
Birinci Basamak
Kazananlar Belli

Bir süre önce yapılan 
Üniversite sınavlarının bi
rinci basamağına katılan 
Gemlik Lisesi öğrencilerin 
den 63 kişi, birinci basa
mak sınavlarını kazanarak 
ikinci basamak sınavlara

çeşitli yörelere kurulmuş 
bulunan seks tuzaklarının 
sürekli kontrol edildiği, 
teknik elemanlardan bilgi 
almadan mücadeleye baş 
lanmamasının gerektiği be 
lirtildi. İlgililer, mücadele
nin bu hafta içinde başiı- 
yabileceğini, ancak zarar
lılar izlenmeden ilaç atıl
mamasını istediler.

Sınavlarım
Oldu

girmeği başardılar.
Lise Müdürlüğünden 

aldığımız bilgiye göre aşa 
gıda adları bulunan öğren 
çiler ÜSYM birinci basa 
mak sınavlarını kazandılar.

■Sİ
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li Sezer, Zabıta Amiri Os 
man Acar ve Küçük Es- 

I naf Sanatkârlar Derneği 
I Başkam Başkanı Şükret 
I Solmaz ile çok kalabalık 
I esnafın katıldığı toplantı

da ilk sözü alan Kayma- 
f kam Fahrettin Ölmez, ö- 

tetie şöyle konuştu :
' Gemlik hareketli ve 

| turizme açık bir kentimiz 
Idir. Bu kentte iş yapan 

esnafın bu açıdan turizme 
J yardımcı olması gereklidir. 

Bunun için bugüne kadar 
bilhassa gıda maddeleri 
latan işyerlerinde uyulma 

t sı gerekli tüm kurallara 
I uyulacaktır. Binaların dışı

lan Belediye Başkanı Sa
habettin Camay, "turist 
temizliğe gelir" diyerek 
keneşmasına başladı ve 
belediyenin temizlik konu 
sunda elinden gelen tüm 
çabayı harcamakta olduğu 
nu belirterek şunları söy
ledi :

”— Temizlik konusu
na her konudan öncelikle 
önem verdik, iki çöp kam 
yonu daha alarak bu so
runu kökünden çözümle
mek istedik Ancak, temiz 
lik yalnız belediyenin ça
larıyla çözümlenemez. Siz 
lerin ve bilhassa evleriniz İlçemizde esnafla yöneticiler ilkkez bir araya geldiler.

Kaymakam ölmez, esnafı temizlik kampanyasına çağırdı.

Hicran Canan Özel, Muharrem Gör, Hülya So-
vimli, Emir Engin Eğilmez, Ahmet Taner Şengül, Fat
ma Sivas, Zühal Düşmez, Mehmet Başaran, inci Çe
lik, Mehmet Fatih Kavas, Aslan Ozaydın, Cemil Kara, 
Mustafa Başaran, Mustafa Göz, Süleyman Serin, Gür
han Gerçek, Meral Altıparmak, Mehtak Demirci, Ah
met Tanışan, Ayhan Arı, Yaşar Sevimli, Bülent Sakar, 
Yüksel Uysal, Dilşen Başer, İlker Ören, Emir Çevik, 
Emir Eıtem, Müjde Taner, Neşe Başak, Halim Eroğlu,
İsmail Kaba, Hüseyin Varol, Nalan Koltuklu, Melike
Tura, Abdullah Sal, Emire Efe Simay Aygen, Zafer 
Yılmaz, Nazlı Ayar Kadriye Seymen, Metin Al, Selçuk 
Koner, Nur Pir, Ergun Berber, Neşe Keser, Hakkı 
Ağırbaş, Kadriye Karaman, Belgin Aykut, Sevgi Açık 
alın, Ali Asım Peker, Ayhan Bayraktar. Sevgi Güzel, 
Nevin özer, Ayhan Oltan, Naci Biçer, Necdet Yumru, 
Ersan Sert, Süleyman Şanlı, Rüveyde Sol, Fatma 
Aydın, Kemal Arştan, Şeyma Aşçı, Ercan Barutçueğlu.de

TSİ

bk

ailelerinizin çöplerin

«t

temlik Esnafı Kaymakamın çağrısına uyarak toplantıya çoğunlukla katıldı.

r

Dört işyeri Kaymakamlıkça
Kapatıldı

Emniyet kuvvetlerince
yapılan kontrollerde 
mizde bulunan üç 
ile bir dernek bir 
süreyle kapatıldı.

llçe- 
işyeri 
hafta

ÖZÜR : Geçen hafta basımevimizde yaptığımız de
ğişiklikler nedeniyle gazetemizi yayınlayamadık. Okurla-
nmızdan özür dileriz. Gemlik KÖRFEZ

DÜNYA GAZETECtLERİ İLÇEMİZDE YEMEK YEDİLER

Okullar Sergilerini
Yıl sonunun gelmesi 

nedeniyle ilçemizdeki orta 
dereceli okullar resim ve 
elişi sergilerini açtılar.

Geçen hafta Halk Kü 
tophanesinde Gemlik Lise 
si, Uzunlar Ticaret Ceme 
kânında Ortaokul, Okul 3a

Açtı
fonunda Kız Meslek Lisesi, 
yine okullarında Halk Eğl 
tim Merkezi Biçki Dikiş 
Kursu sergileri açıldı,

Bu arada köy Gezici 
Biçki Dikiş Kursu sergileri 
de açılmağa başladı.

Gemlik Emniyet yet
kililerinden aldığımız bil
gilere göre hafta İçinde 
yapılan kontrollerde 18 ya 
şindan küçük çocuk bulu 
nan Kaya Bilardo Salonu 
ita 16 yaşından küçük ço 
cukların seyredemiyeceği 
bir filmde, yaşı küçük ço 
cuk bulunduran Şirin Si
neması ile yine küçük yaş 
ta çocukları içeriye sokan 
Köşk Gazinosu ile üye ol 
mayan kişileri derneğine 
alan Çiftçiler Derneği Kay 
makamhkçe bir hafta sü
reyle kapatıldı.

İstanbul’da toplanan İslam 
Kalkınma Bankası Guver 
nörler toplantısını izlemek i 
çin ülkemize gelen çoğun 
luğu Arap, Dünya gazete 
elleri hafta içinde Bursa’• 
ya giderlerken ilçemizde 
öğle yemeği yediler.

Bursa Valisi Zekai Gü- 
müşdiş, İlçe Kaymakamı 
Fahrettin Öimez, Askeri 
Veteriner Araştırma Ensti 
tösü Komutanı Tuğgeneral 
Orhan Öncül, Belediye Baş 
kanı ve Emniyet Müdürü 
İle Azot Sanayi Müdürü 
tarafından karşılanan ya
bancı gözeticiler Basın Ya 
yın Genel Müdürünün ko 
nuğu olarak Bursanın ta 
rlhl ve turistik yerlerini

gezmek için ilçemizden 
geçiyorlardı.

Öğle yemeğinin Tibel 
Hotel Restoran da yenme 
ainden sonra konuklar

Bursa'ya hareket ettiler.
Yabancı gazetecilere Basın 

Yayın Genel Müdürlüğü ve 
Anadolu Besin Birliği Yöne 
ficileri eşlik ediyorlardı.
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“ Bana sordular ; * Paramız var mı 
dır? Silahımız var mıdır?, ' yoktur-, de 
dini. O zaman : öyleyse na yapacaksın? 
dediler. * para olacak, ordu olacak ve bu 
ulus bağımsızlığını kurtaracaktır’ dedim. 
Görüyorsunuz ki hepsi oldu ve olacaktır.,,

Mustafa Kemal Paya Samsun yolların 
dayken ayağına takılanlar, O nu sava; 
kararlılığından caydırmak isteyenlerin göz 
teri kör olmuştu. Bir kişinin önderliğin 
de, parasız, silahsız savaşmanın yararına 
inanmıyordular. Düşmanın Anadolu içle
rinde yerleşmişliği, arkalarında patron, 
sömürgeci ulusların bulunması Mustafa 
Kemal girişimini bir serüven olarak gö
rüyorlardı» Oysa Mustafa Kemal, gözleri 
bazı gerçeklere de çekiyor; düşmanın gi
deceğini, ya da Anadolu yaylasında yok 
edileceğini görüyor, şöyle diyordu : «Ben 
ulusal amaca ulaşmak için tek çıkar yo
lun savaşmak ve savaşta başarı sağlamak 
olduğunu söylüyorum» Samsun yollarında 
tek düşüncesi önce vatanın düşmandan te 
mizIenmesiydL < Hayır baylar, bizim ö- 
nemli ve temel ödevimiz, siyasa yapmak 
değildir. Bizim ve bütün ülkenin ve ulu 
sun bugün biricik ödevi, topraklarımızda 
bulunan düşmanı, süngümüzle kovup at
maktır. » diyerek karşı görüşlülere ne 
yapmak istediğini yalın bir dille anlatmış 
oluyordu.

Saraydan yana olanlar, düşmanın 
Anadoluyu paylaşmasının Osmanlı Ülke 
sinin yükünü, sorunlarını bir başka elin 
siması demekti. Bu da sevindirici olma
lıydı. Oysa geçmişte yaşanmış olaylar da 
ha güncelliklerini koruyordu. Emperya
lizm, Osmaahmn topraklarını paylaşarak 
verimli bir kilit noktasını ele geçirmeyi 
çok öncesinden hesaplamış; Anadolu yay 
lası tüm varilliğiyle ağızlarını sulandın 
yordu. 19 Mayıs 1919 Öylesi bir tarih ki, 
ba tarihin içinde var olma-yok olma olası 
lığı da yatıyordu. Samsan yollarındaki

Mustafa Kemal’den savaşın yapılacağı, 
Türk ulusu'nun özgürlüğüne kavuşacağı 
muştulan geliyordu. « Ben, ulusal amaca 
ulaşmak için tek çıkar yolun savaşmak 
ve savaşta başarı »ağlamak olduğunu söy 
lüyosum. Bütün gücümüzü, bütüu kaynak 
larımızı orduya vereceğiz. Gücümüzü dün 
yaya tanıtacağız. Ve ancak ondan sonra 
ulusu insan gibi yaşatabileceğiz! diyorum.» 

Anadoluya yerleşen sömürgen uluslar 
ca, ufukta beliren savap öylesi hafife ah 
yorlardı ki, « Hasta Adam » ın kalkma 
bileceğini, hele savaşabileceğini düşsel bir 
olay olarak yorumlanıyordu. Mustafa Ke 
mal’in Samsun’dan yola çıkışındaki ka
rarlılığını ancak anlayabildi düşman. Mus 
tafa Kemal’in ulusuna sonsuz güvenci, 
O na Kurtuluş Savaşı’nı başlatıyordu. 
Anafartalar'daki Mustafa Kemal, Anado 
lu yaylasında yine karşılarındsydı. Sömür 
gen ulusların modern orduları, ulusuyla 
bütünleşen Mustafa Kemali Akşehir’de tz 
mir yollarında anlayacaklardı. Mustafa 
Kemal emperyalizme karşı savaş verirken 
Ordusunun başında bir komutan olarak 
insancıl duygular içinde insanlığın acıma 
sızlığına acı bir gülüşle yanıt veriyordu. 
Bu gülüşde, Akdepizin tuzlu suları, Mus 
tafa Kemalin dudaklarında, gül demetle
rince bir tatlılık bırakıyordu. Samsun 
yollarında «Dağ başını duman almış» Mar 
şını söylerken, bu dumanın nasıl kalka
cağını da düşünmüyor değildi. Dahası sa 
vaş sonrası yapılacak işler önemliydi. 
Samsun yollarında başlayan yeni Türkiye 
plânı İzmir’de iyice somutlaşıyordu. İş, 
bundan sonrasıydı.

Bugün Dünya platformunda bir Tür 
kiye var. Kurtuluş Kavlarının içinden ge 
len bir Türkiye. Emperyalizmin ağına 
düşmemeyi yeğ bulan bir Türkiye. Ulus 
lararası ilişkilerde özverisi daha az olan 
bir Türkiye. 19 Mayıs 1919 günlerinin 
duygularını yaşayan bir Türkiye.

Gayrimenkulun Açık Artırma ilânı

Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan
Dosya No. 982/6 îzalei’şuyu satış

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinai, kıymeti, adedi, evsafı î
Şuyu-ua izalesinin temini bakımından mahkemece satılmasına karar verilen Gem 

lik tapu sicilinin 13.2.1964 tarih ve pafta: 12,sahife: 1345, parsel: 1365 de kayıtlı Gem 
lik Umur bey köyü Derinceler mevkiinde kâin 2480 metrekare miktarlı ve bilirkişi ta 
rafından 850,000.- lira kıymet takdir edilen ve Etibank Genel müdürlüğü lehine bari 
taunda olduğu gibi daimi irtifak hakkı ile takyidli bulunan zeytinlik açık artırma sure 
tiyle satışa çıkarılmıştır.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 — Satış 2/7/1982 Cuma günü saat 10.36 dan 10.50 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 12/7/ 1982 Pazartesi günü aynı yerdo ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art-rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağım ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u nisb atinde pey akçesi 
veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Bel- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair elan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bîr hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aşık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 982/6 izalei'şuyu satış sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.
te. îf. K. 126 )

(İlgililer tâbirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Genel Kurula Çağrı
Ana tüzüğümüzün 10. Maddesi gereğince olağan genel kurul toplantısı 20 Ha 

ziran 1982 Pazar günü saat 14.30 da Azot Gazinosunda yapılacaktır.

GÜNDEM
Gemlik Azot Müh. Derneği Yönetim Kurulu

İLÂN
72 NOLU GEMLİK ZEYTİN T. S, KOOP. MÜDÜRLÜ DEN

Kooperatifimizin 1980/1981 İşyılına ait Normal Genel Kurul toplantısı 13.6.1982 
tarihine raslayan pazar günü saat 10,30 da Gemlik'de pazar caddesindeki Yeni Düğün 
salonunda yapılacaktır.

Mezkur gün ve saatte Anamukavelenamemlzin 23 ncü maddesi gereğince Kanuni 
niceb temin edilemediği takdirde son ve kat’i toplantısının nisab aranmaksızın 26.6,1982 
tarihine raslayan pazar günü saat 10,30 da yine Gemlik Pazar Caddesindeki Yeni Düğün 
salonunda yapılacaktır.

Aşağıdaki gündemde belirtilen hususlar görüşülerek karara bağlanacağından ortakları 
ımzın toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM

î - Açılış ve Kongre divanının teşekkülü. 2 - Saygı duruşu 3 - ölen ve çıkan ortaklar 
htkkmda karar ittihazı 4 * 1980—1981 iş yılına alt Yönetim vo Kontrol Kurulu rapor 
fan ile Bilanço, Kâr Zarar hesaplarının görüşülmesi ve tasdiki İle yönetim ve kontrol 
< »mİ lafının ibrası 5 - 1981-1982 İş yılına alt kadro ve bütçesinin tesbltl ve tasdiki 
6 • Yönetim kuruluna 2 Asil 2 Yedek üyenin gizli oyla ayrı ayrı seçilmesi 7 - Kont
rol kuruluna 2 üyenin seçilmesi 8 - Birliğimizin 1981—1982 İş yılı Genel Kurul top- 
hetısında Kooperatifimizi temsil edecek Delegelerin seçilmesi 9 * Ortaklar arasından 3 
kişilik Hakem kurulunun seçilmesi 10 - Tesis fonunun kiloda 30 kuruş kesilmesine 
devamı hakkında karar ittihazı 11 - Birlik talimatları gereğince 1981 =1982 kampanya
mda örtüklerden. Silahlı Kuvvetler Güçlendirme Vakfı için kesilen kiloda 1 (Bir) Hra 
m Genel Kurul onayına sunulması 12 - Taşınmaz ma! alınması ve yaptırılması hakkın 
de karar ittihazı 13 ) Dilek ve temenniler 14 ) Kapanış

Not ; 1980--1981 Kampanyasında rekolte beyannamesi ile taahhüt ürünün on az 
% 60 ım tadım etmiş ve 30.6.1981 tarihin* kadar ortak olmuş olanlar He toplantı ta 

itNraiyU kooperatife vadesi geçmiş borcu olmayan ortaklarımız toplantıya katılebl 
teteklerdir.

1 - Açılış ve Saygı duruşu 2 - Başkanlık divanı seçimi 3 - Yönetim ve denetleme 
kurulu raporlarının okunması 4 - Yönetim kurulu raporunun tartışılması 5 - Yöne 
tim ve denetleme kurullarının aklanması 6 - Dernok organlarının seçimi 7 - Dilek 
ve temenniler 8 - Kapanış

İLAN
Gemlik Belediyesi Başkanlığından

1 - Hisar mahallesi Sunğlpek fabrikası üst kısmın
daki Belodiyemize ait 3260 m2 miktarındaki piknik ye 
ri (Kır gazinosu) 2490 sayılı yasa hükümleri dahilin 
de şartnamesi gereğince üç yıl müddetle açık artırma 
sureti ile kiraya verilecektir.

2- Muhammen yıllık kira bedeli 50,000.- lira o- 
lup, geçici teminatı 1500.- liradır.

3- İhalesi 2.Haziran.1982 Çarşamba günü saat 
19. de belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

Keyfiyet ilan olunur. 12.5 1982

SATILIK DAİRE

Bitmiş vaziyette Osmaniye 
Mah. Pazar Cad. No. 8 Kat 5 

Satılıktır.

Mür. Tlf : 3904 GEMLİK

Sigortalıya
İnşaatı bitmek üze 

re deniz manzaralı 
satılık daire

Mür. : 20750/43 den
Hüseyin Kuru

Tofaş/BURSA

Elektrik Suyu Mevcut as
falt üzerinde çiftlik, fabrikaya 
müsayit şahane satılık arsa

Burhan Aydı
Yaprak Ticaret Tal : 1271 Gemlik



— WCMLIK KÖRFEZ Mayr, Igfig

KÖSEMDEN

Yılmaz AKKILIÇ

19 MAYIS

19 Mayıs’ı yaşadık
Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 63. yıldönümü 

nü kutladık ulusça Yine görkemli törenler düzen 
lendi gençlerimiz apar gösterileri yaptılar. TRT’dc 
ve basınımızda bu güne dcğğin anlılar, yorumlar 
yayınlandı. Herkezden çok Atatürk’e onun evren 
sel öğretisine karşı olması gerekenlerin, içerikten 
yoksun, cilâlı yazılarını izledik içimiz burkularak.

22 yıl öncesini anımsarım Atatürk'e, onun il 
kelerine ve topluca Türk Devrimi’ne karşıtlığı var 
lığının tek dayanağı sayan bir siyasal iktidar, 19 
Mayıs’ın 41. yıldönümünün kutlanmasını, hatta ulu 
önderin Gençliğe Seslenişi’ııin gazetelerde yayınlan 
masını bile yasaklamıştı

Sonra ne olmuştu?..

19 Mayıslar daha bir coşkuyla kutlanır, Genç 
lige Sesleniş daha bir inançla söylenir olmuştu. 
Ama günümüzde, Atatürk’e karşıtlığın siyasal ikti 
darının başı ve onun müridleri, 22 yıl önce bırak 
tıklan noktadan bir kez daha başlayabilmenin ha 
zırhkları içindeler.. Biçim olarak da, öz olarak da .

Atatürkçülük gerçek anlamıyla tanımlanacak o 
lursa, o platformda bu gibilerin yeri yoktur oysa.. 
Bu gibileri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve 
Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyimleriyle, Ata
türk’ün sağlığında gerçekleştiremediklerini, onun 
yokluğunda denemeye kalkışanlar ve -ne yazık ki- 
başanya ulaşanlardır.

Atatürkçülük, “ anticmperyalist *’ ve ‘'ulusalcı” 
dır. Bunlarsa emperyalizmle iç içe ve uluslar arasıdırlar.

Atatürkçülük, “çağdaşlık” ve “uygarlık” demek 
tir. Bunlarsa, eko>politik iktidarlarının temeli ola 
rak dinseli iğe ve çağdışılığa sımsıkı bağlıdırlar..

Gayrimenkulün Açık Artırma İlânı 
Gemlik İcra Memurluğundan

Dosya No. 931/109 T.
Satılmasına'karar verilen gayrimenkulün cinsî, kıymeti, adedi, evsafı ;
Gemlik Tapu sicilinin 18.8.978 tarih ve pafta : 34, ada : 122, aahife : 309 ve par 

sel; 3 de kayıtlı Gemlik Hamidiye mahallesi derekenan mevkiinde kain 8713 M2. saik 
tarh ve içerisinde biri ketten yapılmış üç s. det ev buluna* ve bilirkişi tarafından 937. 
500,- lira kıymet takdir edilen tarlanın 3/32 hissesi satışa çıkarılmıştır. (3/32 hisseye 
937,500.- lira kıymet takdir edilmiştir.)

SATIŞ ŞARTLARI s

1 — Satış 25/6/1982 Cuma günü saat 11.00 dan 11.20 e kadar Gemlik İcra Dai
resinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahinin edilen kıymetin % 75 
ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek 
şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa ve çok artıranın taahhüdü 
baki kalmak şartiyle 5/7/ 1982 Pazartesi günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci 
artırmaya çıkarılacaktır. Bu art-rmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış mas 
raflarını geçmesi şartiyle en çok artırana ihale olunur.

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u Disketinde pey akçesi 
veya bu miktar kadarmilli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Sa
tış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Del- 
lâliye resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış 
bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki hak
larını hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün 
içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit ol
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanu
nunun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 
faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile
rinden tahsil edilecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup 
masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayı
lacakları, başkaca bilgi almak isti yenlerin 981/109 T. sayılı dosya numara 
siyle memurluğumuza başvurmaları ilân olunur.

îc. îf. K. 126 )

(İlgililer ti biri ne irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

DERS VERİLİR

Orta ve Lise Ö0 
renci (erine M«t»rn® 
tik dersi verilir.

Tlf : 1797

KAYIP

Gemlik Uman Başkanlı
ğından aldığım Gemi Adamı 
Cüzdanını kaybettim. Hüküm 
süzdür.

Mehmet Aktûrk

ACELE SATILIK

Kuru Soğutucu Meşru 
bat Dolabı acele satılıktır

Mür. Tlf : 1086 GEMLİE

GEMLİK
KÖRFEZİ 

©KUYUNUZ, 
OKUTUNUZ

ABONE
OLUNUZ

NOT : Abonesi biten abon
manlarımızın yenilemeleri ö- 
nemle duyurulur.

Atatürkçülük, “mazlum uluslar” dan ve “ezi
len sömürülen halklar” dan yana, hatta bu gibi 
uluslara ve halklara önder olma bilincidir. Bunlarsa, 
dış bağlantılarının garantisini Cezayirlilerin, Vietnam 
lıların ve Filistinlilerin karşısında, onları çiğneyen 
emperyalist güçler doğrultusunda tavır koymakta 
bulurlar..

Atatürkçülük, her koşulda “demokratiklik’' tir; 
Ulusal Bağımsızlık Savaşı’nm cn korkulu günlerinde 
bile “ulusal istence saygılı ” olmak demektir. Bun 
larsa varlıklarını sürdürebilmenin yollarını, 
ararlar yanlızca, temsil ettikleri 
sınıfın çıkarlarına en geniş olanakları sağlamayan 
bir düzene “demokrasi” adını veremezler. Onların 
özledikleri “demokrasi”, çoğulcu vc katılımcı olmak 
tan çok ''biçimsel” dir..

Atatürkçülük, "devletçilik” i bir ekonomik yön 
tem olarak, ulusça kalkınmanın ekonomik modeli 
olarak görür ve ödünsüz uygular. Bunlarsa kimi za 
man, "Devlet baba değildir, batan batsın!” diye çı 
karlar orta yere, kimi zaman da "Devlet kurtar* 
eıa!" diye çığlıklar atarlar. Devletin kurtarmasını 
istedikleri şey, kendi öz varlıklarından başkası de
ğildir..

Mayıs ayı, Türkiye Tarihi açısından ilginç bir 
rastlantılar ayıdır. 14 Mayıs, 19 Mayıs vc 27 Mayıs.. 
Ne var ki 14 Mayıs arada kalır; 19 Mayıs’ın anlamı 
14 Mayıs'Ia gölgelenir, 27 Mayıs’la yeniden aydınla 
nır. 14 Mayıs, Gazi M. Kemal Atatürk'ün CUMIIURİ 
YETÇİLÎK, HALKÇILIK, ULUSÇULUK, DEVRİM 
CtLIK, DEVLETÇİLİK ve. LAİKLİK ilkelerine kar 
çıtlığın bayramıdır. Biz bu bayramı kutlayanlayız.

14 Mayıs'ı kutlayanlar incinmesinler diye, 27 
Mayıstı kutlamaktan da vazgeçemeyiz .

Ama biz 19 Mayıs'ı, Türkiye toplumunun vc 
tüm mazlum uluslarla ezilen sömürülen halkların 
üstünde doğarı bir “özgürlük, bağımsızlık, demokra 
•i" güneşi sayarız,. İçimizi ısıtır o güneş bizim..

Onun için de doyasıya kutlamak isteriz 19 Ma 
yısTan.»

OPERATÖR DOKTOR 

AVNİ DOMANİÇ

Gemlik Eczanesi Karşısında (Eski Doktor Ziya 

Beyin yerinde) sayın Gcmlik’lilerin hizmetine 

girmiştir.

Tlf : 1595 GEMLİK

I

İNŞAAT SAHİPLERİNE

İSMET VE EMİN DAĞ KARDEŞLER 
BIÇKI ATELYESİNDE

HER İSTENİLEN BOY VE ÖLÇÜDE 
ÇAM KERESTESİ BULUNMAKTADIR

Fiatlarımız çok uygundur.
Uğramanız Menfaatiniz icabıdır.

Adres : Orhangazi Cad, No. 30 Tlf, 1205 Gemlik

SAHİLDE DAİRE 
ARANIYOR

MÜR. : 1271
YAPRAK TİCARET GEMLİK

i L ÂN
GEMLİK BELEDİYESİ BŞK.LIĞINDAN

Belediyemize ait Gemlik tapusunun Hamidiyc 
mahallesi, Eski Orhangazi Caddesinde 6785 saydı 
yasanın 42 nci maddesi hükümleri içinde yapılan 
şuyulandırma işleminde önce, pafta; 33, Ada: 131, 
Parsel: 43-44, Şuyulandırmadan sonra pafta: 33/4, 
Ada: 593, Parsel: 254 sırasında kayıtlı 2402 m2 
miktarındaki taşınmaz (Bahçe) 2490 sayılı yasa hü 
kümleri dahilinde şartnamesine istinaden (Toplu ko 
nut yapımı amacı ile) kapalı zarf artırma sureti ile 
satışa çıkarılmıştır.

2- Muhammen bedeli 1,801,500.- lira olup geçi 
ci teminat 54,045.- liradır.

3- İhalesi 9.Haziran.1982 çarşamba günü saat 
15.- de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4- Satılacak taşınmazın ihalesine iştirak edecek 
ler, mesai saatleri dahilinde yazı işleri kalemizde 
dosyasında mevcut şartnameye göre hazırlayacakları 
tekliflerini istenen belgeleri ile birlikte I saat ewe 
linden Başkanlığa vereceklerdir.

5- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Key 
fiyet ilân olunur. 24.5.1982

ARMUTLU SAĞLIK OCAĞINI GELİŞTİRME 
ÇEVRE SAĞLIK SORUNLARINA ÇÖZÜM 

ARAMA DERNEĞİ

Derneğimizin yıllık genel kurul toplantısı II 
Haziran 1982 Cuma günü azat 19.30 da Sağlık Oca 
ğı Salonunda yapılacaktır.

Sayın Üyelerimize duyurulur
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM :
I - Açılış 2 • Saygı duruşu 3 - Faaliyet raporunun 
okunması 4 • Denetim raporunun okunman 
5 - Yönetim Kurulunun ibrası 6 - Yeni yönetim 
ve denetim kurulu seçimi 7 • Dilekler ve kapanış



gemUik

KÖRFEZ
25 Mayıs 1982 Salı

PEK YAKINDAi

i
GEMLİKLİLERİN HİZMETİNE

I
İ

IUBORG BİRA KRAL BİRA
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