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İŞÇİLERİN SAAT ÜCRETLERİNE 56-66 LİRA ZAM YAPILDI MONTAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Sunğipek’le
Toplu Sözleşme imzalandı

ATMACA KUYUSUNA 
MOTOR MONTE 
EDİLİYOR

Petrol Iş Sendikası Te Sü 
metbank Genel Müdürlüğü 
arasında sürdürülen ‘toplu 
süslenme görüşmeleri anlaş
mayla sonuçlandı. işçilerin 
saat ücretlerine 66-56 lira 
zam yapıldı.

Petrol Iş Sendikacı Bursa 
Şube Başkam ismet Yiğ.tin 
gazetemize yaptığı açıklama
da Siimereank Genel Müdür. 
Mğü ile ’şletme düzeyinde 
toplu sözleşmeye oturdukla

ra bu koşullarda toplu söz
leşme olmaz bulduğumuzla 
yetindik."

ZAMLAR

Sunğipek fabrikasında ça
lışan 647 işçi 1 Ocak 1985 
tarih'nden geçerli olmak üze 
re saat ücretlerine 66 ile 56 
lira arasında zam aldı. İkinci 
yıl ise saat ücretleri 50 lira 
ile 43 lira arasında artırıldı.

öte yandan yakacak yardı 
mı 3550 liraya, bayram harç 
lığı 10 b’n liraya, giyecek 
yardımı 10 bin liraya çıkarıl
dı.

AKÜ DE DURUM
Petrol Iş Sendikası Bursa 

akü fabrikasında çalışan işçi 
ler adına MUTLU Holding 
ile toplu sözleşmeyi imzaladı.

1985 yılı başından geçerli 
olacak olan sözleşme hüküm 

lerine göre işçilerin birinci 
yıl zammı :

1. grup saat ücretlerine 125 
lira, ikinci grup 126 lira üçün 
cü grup 128 lira.

ikinci yıl zammı 126, 128, 
130 lira oldu.

öte yandan Gemlik TÜG- 
SAŞ fabrikasında toplu söz
leşme görüşmeleri 17 Temmuz 
günü başladı.

Su kaynakannın yetersiz 
ziği nedeniyle içme suyu sıkın 
tısı çeken ilçemizde DSİ tara
fından Belediyece açtırılan iki 
su kuyusundan “Atmaca” ku
yusuna su pompa motorunun 
monte edimesine başlandı.

Belediye Başkam Hakkı Ça 
kır, gazetemize yaptığı açık
lamada “Atmaca” kuyusunda 
saniyede 60 litre su çıkarıldı
ğım, geçtiğimiz hafta sipari
şi verilen motorun getirilip 
monte edilmeye başlandığım 

söyledi. Bir taraftan da Ceza 
evi bitişiğindeki pompaya bo
ru döşeme çalışmalarının ya
pıldığını söyleyen Belediye Baş 
kam Hakkı Çakır, susuzluğun 
giderilmesi için bütün imkân, 
ların kullanıldığım söyledi.
Çakır şöyle konuştu :

(Su sıkıntısını herUa» 
gibi biz de çekiyoruz. Bizim 
-rejns op Spzçnua
akmıyor. Bölgenin su sıkıntısı 
m uzun zamanda İller Banka. 
sı ve DSİ nin projelendirdiği 
Büyük Kumla barajı çözecek

nm ve yapılan toplu sözleş tir. Acil su sorunununtek ça-
metarin Gemlik Sunğipek, 
Tarsus Boya Mensucat ve 
Salihli Palamut fabrikaların
da çalışan işçileri, kapsadığı
nı söyledi. Yiğit açıklamasın
da toplu sözleşme görüşme
lerine S Nisan günü başlandı
ğını ve 5ki aylık dönemde bi- 
tirilemeyince uyuşmazlık dö
neminde görüşmelerin sürdü
rüldüğünü söyledi. Petrol Iş 
Bursa Şube Başkam İsmet 
Yiğit şöyle konuştu :

GELENEKSEL KUMLA YARILMALARI YAPILDI

ESKİŞEHİR’Lİ MELEK
KUMLA GÜZELİ SEÇİLDİ

1»

Küçük Kumlaspor tarafın
dan düzenlenen Geleneksel 
Kumla Ses, Disko Dans, Or
yantal, Güzellik yarışmaları 
yapıldı. Hakimiyet Gazetesi 
Kumlaspor organizasyo- 

Ataıay, Kumla Belediye Baş
kam Abdullah Aslan, Haki
miyet Gazetesi Dış İlişkiler 
Müdürü, Mustafa İTunçakın, 
ünlü' Yontucu Prof. Dr. Tatı- 
kut öktem, ünlü Türk Halk

Seçici kurul sonuçlan açık 
larken Gemlik’ti Ersa Can- 
türk’ü üçüncü, Ankara’lı Ner 
gis Balansı'm ikinci, Eskişe
hir'i! Melek Bozkurt’u birinci 
ilan etti. 1985 yılı Kumla gü

Bozkurt’a tacım 1984 yılı' 
güzeli Ebru Giirer taktı.

ARMAĞANLAR

Pazaf gecesi yanşmallarda 
derece alanlara yapılan tören 

resi artezyendir. Bunun için 
ilıi kuyu açtırdık. Ş'nıdi bun
ları şehir şebekesine bağla- 
makMameşgMJüz, J^edîyletarp.’ 
bütün imkânları bu işe sevk 
edilmiştir. Zaman vermek is. 
temiyonmı ama bir haftaya 
kadar su sorunumuz kalmıya 
çaktır. ”

Ticaret Borsacı
“-Yapılan tc/pta sözleşme

ler grevden yoksun bir or
tamda başlatılmıştır. KIT’ler 
de “Kamu Koordinasyon Ku
ruta” kararlarının uygulan
ması ve saptanan fiat artış- 
larmından başkasının verilme 
mesi işi başkan yokuşa sür
mekte taraftan toplu pazar
lıktan yoksan kılmaktadır. 
Bunlar yeni çıkarılan Toplu 
Sözleşme yasasından gelen 
işçi aleyhine durumlardan kay 
naklanmal-dadsr. Slimer- 
bank yetkilileri masaya otu
rurlarken daha, önce yapılan 
toplu sözleşmelerden 1 cm. 
daha fazla hak vermeyiz diye 
i.şe haşladı. Kimya fabrikala
rında çalışan işçilerin durum 
lanın Gemlikliler daha iyi 
bilirler. Bn koşullara karşın 
topta sözleşmeyi bttird.k ve 
yeni haklar elde ettik. Asim» 

1985 Kumla Ba«nn Güzeli Neslihan Batarını, üçüncü güzel Esra Cantürk, Kumla Güze 
■ Melek Rozknrt, İkinci güzel Nergiz Balansı, Gençlik Güzeli Banu Birgtil, ve Sempati 
GttaeH AsMıan Sevecen objsktfflmiz karsısında. (Foto ğrat : Gemlik KÖRFEZ)

nunca yapılan 1985 güzellik 
yarışmasını Eskişehirli Me
lek Bozkurk Kumla güzeli 
ssç’ldi. Güzele çeşitli kuruluş 
landan armağanlar yağdı.

Geçtiğimiz hafta çarşamba 
gecesi başlayan Küçük Kum 
la Yarışmalarının ilkinde Ses, 
İkincisinde Disko Dans, üçün 
cüsünde, oryantal birincilikle 
ri yapıldı. Cumartesi günü 
gecesi HaJdm'yet Gazetesi ile 
bu yıl -ilk kez birlikte, güzel- 
bu yıl ilk kez birlikte güzellik 
kraliçesi seçimi için işbirliği 
nın yapıldığı Çmaraltı Yalı 
Gazinosunda geçmiş yılların 
en güzel organizasyonunu- 
nu sergilediler. Hınca hınç 
dolu olan Çmaraltı Gazinosun 
da. 1985 yılı Kumla Güzelini 
seçecek olan seçici kurulu 
Kumlaspor Kulübü Başkanı 
Abdullah Kavlak, Şehnaz 

müziği sanatçısı Yıldız Ayhan 
oluşturdu.

Orkestra Grup Starın -mü

ziği, Erhan Erşan’ın başarılı 
sunuçuluğu ile. başlayan yarış 
maya Esra Cantürk, Tülay 
Işbilir, Aşlığan Sevecen, Gül 
çin Eray, Melek Bozkuı t, Ba 

’nu Bingili, Ceyda Aydın, Ay
şe Taşdemir, Sevgi Koç, Nes 
İlhan Balansı ve Nergis Bala 
rısı katıldı. Hk elemeden son 
ra finallere Esra öztürk, As 
İlhan Sevecen, Melek Bozkurt, 
Banu Bingöl, Ceyda Aydın. 
Neslihan ve Nearijnı Balarrısı 
kaldılar. Seçici kurul güzelle 
rin .en güzelini saptamağa 
çalışırken, bu arada disko 
dans, oryantal dans yarışma/ 
smda derece alanlarla, ses 
yarişmalaı-ûıda derede alan
lar izleyicilere güzel dakika 
lar yaşattılar.

zellik kraliçesi seçilen Melek

Geleneksel Küçük Kumla Güzellik Yarışmalarında 1985 
Kumla Güzellik Kraliçeliğine Bsldşehirli Mettek Bozkurt 
seçildi. (ortada) Ankara’lı Nergiz Balansı ikinci, Gem
likli Esra Cantürk üçüncü oldu (Fotoğraf : Gemlik KÖRFEZ)

Gemlik Cezaevindeki 
Mahkumlar Dağıtıldı

Gemlik Cezaevindeki mah
kum ve tutuktular Geyve ve 
Bursa cezaevine gönderildiler.

Orhangazi caddesinde bir 
evin cezaevine çevrilmesiyle 
yıllar önce oluşturulan Gem
lik cezaevi, sahibûvn boşalt
ma istemi üzerine dava açma 
sı ve davayı kazanması sonu
cu, Adalet Bakanlığının kara 
ra uyması ile boşatma işlemi 
gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz hafta gerçekleş 
tirildi olayda cezaevinde bu- 
l«nanI6 hükümlü Geyı-e ce
zaevine, 4 tutukta da Bursa 
Kapalı c«za vetıRukevine gön 
derildi.

Devamı S. 6 da

Devamı S. 6 da

Su Arıtma Tesislerinin
Temeli Atıldı

Gecnik'in içme suyu ihtiya- 
cım karşılayan Nacaklı Dere 
sinin suyunu arıtacak olan te 
âslerin temenni Buzsa Vah 
Yardımcısı Halit TbkuUugil 
tarafından atüdı.

Geçen hafta Cuma günü 
Haydariye Köyü Deâder mev 
kiinde yapılan törene Bursa 
Vali Yardımcısı Halit Tokulin 
gü, Gemlik Kaymakamı Meh
met Güler. Ganûnan Kîmuta

Aylık Bülten
Yayınlamağa Başladı
Gemlik Ticaret Borsası il

çemizdeki ticari hareketleri 
belirli yen "Aylık Ticaret Bor- 
sası Bülteni” yayınladı.

Gemlik Ticaret Borsası Yö 
netim Kurulu Başkam Haşan 
Dillioğlu, yeri kurulmuş bulu
nan. Ticaret Borsasınm çalış
malarım sürdürdüğünü, kuru
luştaki t azı eksikliklerin gi
derildiğini belirterek şunları 
söyledi :

"Borsa faaliyetlerimiz ara
sına Aylık Borsa Bültenini çı 
karmayı da ekledik. Amacı
mız zaman içinde Günlük Bor 
sa Bülteni Çıkarmak ve ilçede 
ki tüm ticari faaliyetleri günü 
gününe izleme imkânı yarat
maktır.”

m Kf-demü Albay Namık Yurt 
ışık. DSİ Bölge MTniârfc. Bete 
diye Başkam Hakta Çatar, 
Daire Amirleri, hak Ve S^flü- 
ter Iratıldılar.

iner Bankası tsrsfzndan 155 
milyon lira keşif beöeUe Sıale 
si yapüszı Gerak & AnOaa 
Tesâseri 6 br. İradı i defolar
da içme suyuna dinlendirecek 
ve ant&cak. esişlerin 1986 yı- 
bnâa tımzmlnı—i-ı planlandı



GEMLİK KÖRFEZ e AĞUSTOS IMfi

Gemlik Sulh Ceza Mahkemesinin 985/31 sayılı kararıyla gazetemize gönderilen Tekzip'I yaftalıyoruz.

TEKZİP

"KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SERÇESİ ve ALİ AKSUY A CEVAP

Yazan : Mustafa Küçûksipahl ve Necdet Buluk 
SODEP Belediye Meclisi Üyeleri

Sayın Aksoy,
“GEMLİK KÖRFEZ" gazetesinde geçen hafta neşredilen 

“AÇIKLAMA SONRASI” başlıklı yazınızı okuduk.
Medeni insanlar arasında bazı fikir çatışmalarının olması 

1e bunlardan bazılarının gazete sütunlarına aks etmesi 
normaldir. Normal olmayan husus, tarafların bu durumlar 
da nezaket hudutlarım çiğneyerek bir birlerine rencide edi
ci bir üslûp ile hitap etmeleridir.

Yazınızda, sizin bu nezaket kaidelerini hiçe saydığınız 
görülmektedir. Şahsiyat ile uğraşmaya başlamanız davada, 
ki zayıflığınızdan ve çaresizliğinizdien kaynaklanmaktadır. 
Sebebi ne olursa olsun hırçınlıklar iyi bir şey değildir. Halisa 
ne temenni ve tavsiyemiz, hiç kimseye bir şey kazandırırı aya 
cak olan bu yolu terk etmen izdir.

Yazılarınızda sataşmadığınız kimse kalmadı. Bu defa işi 
şahsiyata dökerek isimlerimizden bahisle bizimle uğraşmağa 
başladınız. Bu suretle bize cevap . verme hakkını yaratmış 
oldunuz. Rüzgâr ekenlerin fırtına biçecekleri tabiidir. Elbet
te lâyık olduğunuz Cevabı aşağıda bulacaksınız. Ancak iyi 
bilmelisiniz ki. nekadar mütecaviz Ve cür'etkâr olursanız 
olunuz, bizi tahrik ederek, çekmek istediğiniz seviyesiz mü
nakaşa platformuna asla çekemiyeceksiniz.

Gazetelerde yazı yazmak bir san’attır... bir hünerdir. Bu
nu herkes beceremez.

Senelerdir bu gazetede-Adeta bir baş yazar edası ile.yazı 
lar yazan, okuyucularım aydınlatan! sizin gibi çok değerli 
vede kültürlü! bir kalem ehline cevap - vermenin, böyle bir 
yazarla polemiğe girmenin zorluklarını biliyoruz. Buna rağ
men biz, bu mütevazı ifadelerimizle kendimizi müdafaa et
me sadedinde birşeyler yazmağa gayret edeceğiz. Bu suretle 
hem okuyucularımız hakemlik görevlerini yerine getirerek 
haklıyı haksızdan ayıracak ve hem de, Küçük Sanayi Site
si Kooperatifinin değerli mensuplan, kendilerinden saklanan 
bazı gerçekleri öğrenmek fırsatım bulacaklardır.

Sizin sıkıntınızın nereden kaynaklandığım anlamamız 
mümkün değil. Hasta iseniz size Allahtan hayırlı şifalar di
leriz. Yooo bu hastalıktan değil de beceriksizliklerinizle ko
operatifinizi zor durumlara düşürmenin getirdiği mahcubiyet 
duygusundan ileri geliyorsa bu hırçınlıklarmış, bu takdirde 
hemen ifade edelim ki, artık kıpırdayacak tarafınız kalma 
iniştir. Gemliğimizin küçük san’at erbabı bütün gerçekleri 
öğrenmelidir ve öğrenecektir de. Diğer ifadesi ile “Takke 
düşmüş, kel'iniz gözükmüştür”

$ * *
Şimdi gelelim bizi hedef alan iddialarınıza ve iftiralarını

za :
üçe Başkanımız Erkan Mutman’ın size cevap olarak yaz 

dığı yandan paragraflar alarak “MECLİSTEKİ ÜYELERİ
NİZİN MARİFETLERİNİ SAVUNUYOR”

“Egemen mantık Necdet Buluk’tan, yazmanlık ise Musta
fa Küçüksipahiden diyorsunuz. Evvela bu sözlerinizin üze
rine duralım.

Zevkle, dikkatle görevlerini yapan SODEP meclis üyeleri 
hakkında böyle bir ifade kullanmanız, nekadar gayri ciddi 
olduğunuzu göstermeğe yeter.

“İnsan sevginiz, san’atkan sevmenize engel mi” diyorsu
nuz.

Elbette engel değil. Bizim San’atkân sevmediğimizi de ne
reden çıkarıyorsunuz? Biz, onlann haklı davalarında, maaş 
almadan bile-yanlannda oluruz. Bütün mesele biz ne diyoruz, 
siz ne diyorsunuz meselesidir.

Girişteki iki benzin istasyonunun sökülmeleri ile ilgili 
olarak önerge vermemizle ilgili öneriniz yanlış adrese veril
miştir. imar planında uygulanması gereken şeyler için öner 
ge vermeğe gerek yoktur. Bu, belediye başkamnın asli gö
revidir.

“Belediye meclisi Gemlik. çıkarlarına ters düşen bir karar 
almıştır” diyorsunuz. Fesuphanallah. Nereden de çıkardınız 
bu vedzeyi .Sanayi sitesi ile 40 bin nüfusun ne alakası var? 
Haksızlığa uğradıklarını iddia edenler varsa, bunun hesabını 
gazete sütunlarında siz değil, ilgili merciler nezdinde o’nlar 
arasınlar.

“Meclis üyemiz M. Fikri Semercilerin üç toplantıya katıl
madığım gammazlıyor ve üyelikten düşmemesi için bizim 
belediye başkamnın lütfuna sığındığımızdan söz ediyorsunuz"

Sataşın alanınızdan, önce size kızıyorduk. Bu ifadeyi gö
rünce İtiraf edelim ki artık size acımağa başladık. Bize gra
mer dersleri vereceğinize, ortaya attığınız bir olaym doğru 
luk derecesini kanunlardan tetkik etseniz daha iyi olmaz mı 
idi. Bizlerin öğretmenlik yaptığımızı yadırganuştınız değil 
mi? Balcın şimdi sıra, size geldi. Dinleyiniz.

Gördüğünüz gibi bu İddianız da yanlış. Hem bu bilgisizli 
ğlnizden ve hem de isplyonluğunuzdan yine puan kayıp et
tiniz.

Biz yazımızda “Toplumculuğa, kooperatifçiliğe ve mülki
yet haklarına saygılıyız” demişiz. Siz cevaben “GÖRÜŞ AY
RILIĞIMIZI BELİRTTİĞİNİZ IÇtN SEVİNDİM' diyorsu- 
nuz.

Yaaa gördünüz mü marifetinizi? No yapacağız şimdi? 
Demek siz, mülkiyetin korunmasında bizimle aynı fikirde 
değilsiniz. Yapmayın Alla.lıaşkına,,., kendinize iş mi anyor 
sunuzt Böyle bir görüşünüzün gazete sütunlarına geçmesi 
bile mide bulandırıcı bir şey. Bütün bunlara rağmen biz bu 
ifadenizin bir SURÇT—LİSAN olduğuna inanmak istiyoruz. 
Ama M. Fikri Semerciler arkadaşımız no düşünür, no yapar 
bilemeyiz. Istermbrtnlz kısasa kısas kaidesini uygulamağa 
kalksın?

Sadi Ertür benzin istasyonu kurunca Mustafa Küçüksipa 
hi’ye kasayı, Necdet Buluk’a da müdürlüğü vermeliymiş. Bu 
kadar yavan, bu derece densiz bir ifade hukuk nosyonu bu
lunan bir ŞEYHÜLMUHARRtRİN’e yakışmıyor doğrusu.

“Kooperatiften aldığım para 6 ayda 30 bin liradır” buyıı 
ırıyorsunuz. Bize ne (bundan. Aslına bakarsanız ve kooperati 
fi soktuğunuz çıkmazı göz önüne tutarsanız bu para bile 
size çok. Biz kooperatifin yetkilileri olsaydık çoktan KIRMI 
ZI KARTI görmüştünüz.

ipe sapa gelmez diğer sözlerinize de cevap vermek ister
dik amma, buna gerek duymuyoruz ve şimdi sanayi sitesi 
gerçeğin® gelmek istiyoruz.

1580 Sayılı yasanın 15. maddesi gereğince bu tür siteleri 
belediyeler kurarlar. Ancak Gemlik belediyesinin bununla il
gili alınmış heriıangi bir karan ve ayrılmış ödeneği olmadı 
ğı için 1985 yılı içersinde belediyemizin birşey yapması söz 
konusu değildir.

Ama buna rahımen siz sayın .Aksoy ve kooperatifinizin 
başkanı 7 Ocak 1985 târihinde krediniz çıkınca sayın Halikı 
Çakır’a gittiniz ve kendisine kooperatif adına istimlâk yap
ınasım teklif ettiniz. Hem.de “Biz bu yerleri 800 liradan al
mıştık siz 1000-1200 Tl. arasında istimlak yapınız, itiraz 
eden olursa işte mahkemeler” sözlerini de ilave teliniz. Hu 
kukçusunuz ama gittiğiniz adresin yanlışlığının farkında de
ğildiniz.

Bu defa ARSA OFISÎ’ne müracaat ettiniz. Adres yine 
yanlıştı. Zira Ofis, yalnız belediye ve hâzineye ait arsalarla 
meşgul oluyordu.

Sonra nasıl olmuşsa olmuş doğru adresi bulmuşsunuz... 
Sanayi Bakanlığı.

Bakanlık size “İNCELETELİM” demiş. Arsayı görmeğe 
heyet göndermiş. Gelenler bakmışlar ki sanayi sitesi yapıl
mak istenen yer 14 dönümdür ve yetersizdir, raporlarını 
vermişler. Ne demişler?... bu yer siteye yetmez “Nezaman 
demişler, SODEP'li beğenmediğiniz meclis üyelerinin “BU 
YER YETERLİ DEĞİLDİR” dediklerinden tam 6 ay sonra.

Yâni biz SODEP’Uler burası Gemliğimizin 33 demirci, 57 
marangoz, 9 mobilyacı, 7 sobam, 14 tornacı, 30 oto tamirci
si, 6 su tesisatçısı küçük san’atkara yetmez dedeğimiz için 
mi yaygaraları kopardınız? Pekiyiii.. Aynı şeyi Bakardık 
söylemiyor mu? .

Suçu partimize ve meclis üyelerimize atacağınıza, keşke 
gerçekleri söyleyip b izlerden ve kooperatifin, kayıttı üyeleri 
ile kayıttı olmayan küçük san’at erbabından özür dileyebil- 
sey diniz... Hiç olmazsa bu kadar kadirşinaslık göstçrebilsey 
diniz. Ama ne gezer?

Bütün yaygara Sadi Ertür’ün benzin istasyonu yapma is
teğinden doğmamışını idi? Öyleydi. Burda da açıklığa kavuş 
mâsı gereken bir husus var. O’da şudur:

Sadi Ertür tapulu bu yerine benzin istasyonu değil de, 
küçük sanayinin bir kolu olan Filin Veya oto tamirhanesi 
yapmak için müracaat etmiş olsaydı, tavrınız ne olurdu ? 
Belediyeye yine baskı yapıp müsade etmeyin mi derdiniz ? 
Hangi hakla? Ya? Sadi Ertür’ün saha küçük sanayi sahası 
yapılacak iş küçük sanayi ile ilgili bir iş kim ne diyebi 
lirdi buna? Hiç kimse ve hiçbir şey.

Ama ai*, yâiii bu kafa, yine derdiniz. Derdiniz çünkı sizin 
aklınızda, metresi 6000 lira olan yerlerin, vatandaştan 1200 
liraya alma hırsı vardır, işte mesele bukadar açik. Böyle 
düşünmeniz ayıp iken, bizleri arzunuzun gerçekleşmesi uğ
runda kullanabileceğinizi düşünmek ayıplar ötesidir.

Başka bir varsayım daha “Sadi Ertür hiçbir müracaat’da 
bulunmasa idi ne yapacaktınız? tstimOâk olmuyor, zira yer 
yetersiz. Yine iş geliyor Sanayi Bakanlığının meclisten geçir 
meğe çalıştığı önerismisti tahakkukuna- Yani diğer ifadesi 
ile Terme Oteline kadar olan konaklama ve yeşil saha gözü 
İten yerlerin; imar planından çıkarılarak sanayi sitesi sahası 
haline dönüşmesi.

Jeotermal bir saba olan bu şerit üzerinde Gemlik küçük 
sahatkârlanmn üçte birine bile yetmeyecek bir sanayi sitesi 
kurulması, Gemliğimizin ve halkımızın çıkarlarına ters düş 
mektedlr. Biz SODEP meclis üyeleri bu oyunun içersinde ol
makta kendimizi mâzur görüyoruz.

“Şuhalde ne yapalım” denilecektir. Yapılacak tek şey, 160 
clvânrida olan Gemlik küçük sanat erbabının barınabileceği 
geniş bir yer bulmaktır.

Sayın Aksoy “Kooperatifimizde AÇIK KAPI tLKESt VAR 
DIR” Ibuyuruyorlar. Diyelim ki doğrudur bu davet. Peki 
ama İsrarla istediğiniz bu 14 dönümlük yer kime yetecek”

Siz kooperatifin savunucusu olan saym Aksoy ve siz koo
peratifin başkan ve bazı idarecileri eğer hukuka saygılı ise 
niz, eğer bizler kadar küçük san’atkan seviyorsanız, küçük 
hesaplan derhal terk ediniz... Aldatmayınız bu garip san’at 
kârlarımızı... ayıptır ve günâhtır, insanlara hücum ederek, 
şahsiyat yaparak, şereflere hücum ederök hiçbir yere vara- 
massmız. Pekiyi ya siz nesiniz, künshdz kurum? Herkesi 
karşınıza alınca v&rmak istediğiniz yere nasıl varacaksınız?.. 
Siz kendinizi dev mi görüyorsunuz? GeHnlz Donkişotîuktan. 
san’atkarlannuzı oyalamaktan vaz geçiniz. Herşey anlaşıldı.. 
Sizin hiçbir iddianın», kimse inanmıyor artık.

Ve siz Sayın Aksoy, biz ve Gemlik’liler sizin bilginizi be
cerinizi ve hukuk bilginizi tanıyor ve bib'yoroz. O kadar bi
liyoruz ki, hiç bir ilginizin almadığı bir yapı koopentifi- 
nin-Hani şu pahalh müteahhit, pahalh müdür dîye bahış et 
tiğüıiz kooperatifin-genel kurulunda, ortaklardan hiç ktaıse- 
yi temsil etme yetkisine sahip olmadığınız halde, bir kaç. 
kişiyi temsil etme teşebbüsünüze müdahale edilmiş ve siz. 
de divana hitaben “İMZALARIMI geri alıyorum" deyebildi
niz. Mesleğini bile doğru dürüst bilmeyen birisi ile yazışma 
ya girmenin zorluğunu okurlarımızın takdir edeceğini ve 
hak’kı teslim edeceğine inancınuz tamdır.

Rir söylerseniz, bin dinlemeğe hazır

Atatürk Devrimlerine ters düşen, Milli EĞİTİM BAKAKI 
Bay Dmçerier, neredeyse medreseleri; Türkiye Cumhuriyeti’ 
nde yasal dayanakları^ destekleyecek. <~)kurlarımızın öğre
tim biçimlerini değiştirerek, bir arap hayranı olarak, öğreti 
mi eğitimi arap sistem içinde görerek, bunda karar kılacak

Ne zaman bir sağ yönetim1 başa geçmişse, yanda^anma 
baskılarıyla,, Türkiye’yi çağdaşlık çizgisinin dışına itmiştir. 
Bugünlerde kız-erkek çocuklarımızın boyunlarında, koltuk 
altlarında, elif-be keseleri önümüzdeki karanlık dünyama 
göstergesi değilse nedir? Sağ yönetimlerin gündemde tuttu- 
ğu çağdaş dünya görüşü sergilense de, bu görüş kandınna- 
cadan başka ne olabilir?

Atatürk’ü anmak istemeyen bay Dinçeler’ler, ilkelere ku
rallara da ters düşerek; çocuklarımızı “ORTAÇAĞ” karanh 
ğı içinde bırakmanın yollarını anyor. Kitaplar yazılıyor hü
kümetin felsefesine, bakış açısına uygun. Bu yazdırılan ki. 
taplarda, gelecek yönetimlere, tutucu, çağcıl insan severlik- 
ten uzak bir kuşak getirilmek isteniyor. Kafalara hükmet
mek, insanımızı bilimsel duygunluktan yoksun bırakmak, ge 
rilere bakan hükümetlere özgü bir yöntemdir.

Türkiye çok hükümetler görmüş, çoğunlukla gelenlerm 
yıkılışlarını da izlemiştir. Osmanh tmparatoriuğu'mm, ça- 
tırdıyan temellerini yıkan; yeni akım Mustafa Kemal Ordu, 
su çatırdıyan çatıyı da ortadan kaldırmış, yerine çağdaş 
(!) dünyanın gözleri önünde, yeni bir Türkiye yaratmıştır. 
Bu yeni Türkeye’nin yöneticileri, çoğunlukla Türkiye’yi kal 
kındırmamrı rahatlığı içinde başka seçenekleri de yaratma i 
yollarını anyordular.

Biz bizi daha yakından tanır, daha yakından seversek, bu 
sevgiyi çoğaltır. Sevgisizliği azatırsak; Dinçer’ler kafaları
mızı, kendine uygun düşünemez, yönlendiremez.

Türkiye, sarıklılar dervişler sapıklar ülkesi değildir. Bu 
ülkeye sahiplenenler bu halkın, bu ülkenin bağımsı zhğnu» 
da gölge düşürenleri ATATÜRK ışığında kör edecek Dinçer’ 
ler gibi düşünenleri safdışı bırakacaktır. Sanılmasın Türkiye 
de zinde güçler yok. O zinde güçler ki, yok denildiğinde 
gericinin, sultancmın karşısında bir kale kadar güçlfldürier.

Dinçerler kafasıyla Türkiye'yi bilinmez dünyalara sürükle 
mek isteyenler bunu denerlerse aldanmış olurlar.

Türkiye zinde' güçler ülkesidir. Bu zinde güçlerin karşısı
na dikileceklerin vay haline !

KONGRE İLÂNI
Islahatçı lemokrasi Partisi İlçe Bşklığından
Partimizin ilçe teşkilatının L olağan genel kurul toplana

sı 6 Eylül 1985 Cuma günü saat 15.00 de Parti binamızda 
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 RyEl 
1985 Cumartesi günü aynı saat ve yerde yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. Açılış
2. Kongre başkanlık divanı seçimi
3. (Saygı duruşu
4. İlçe yönetimi kurulu çalışma, raporunun okunması
5. Rapor üzerinde görüşmeler
6. Yönetim kundnmm ibrası
7. Seçimler için tasnif komisyonu seçimi
8. Seçimler :
a. Üçe başkanhğı seçimi
b. Üçe yönetim kurulu asil ve yedek üyelerin seçimi
c. 11 kongresine gönderilecek delege seçimi
9. Dilek Ve temenniler

10. Kapanış.

ZAYİ

Gemlik Nüfus memurluğundan almış olduğuni Nnfns 
cüzdanum kaybettim. Hükümsüzdür.

Mustafa ÖZDEMİK

SATILIK
LEBİ DERYA

Armutlu'da Huzur Pansiyon Çalışır 
Vaziyette Komple Satılıktır.

MOrıcaat : Tlf : 68 Armutlu

SATILIK 
250 S-67 

MERCEDES (MOTORU ARIZALI)

Müracaat t Tlf s 2000 — Gemlik 
Not : Telafon aranıyor
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GEMLİK BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMENLİĞİ
Baş tarafı <i enlilik (>ıu.ı lfsiuılc

kişim xra
SEBZE VE MEYVE SATICILARI
Madde 1— Sebze ve meyve satılan dükkanlar : Zeminden 1.5 metre yüksekliğe ka

dar duvarları daima yıkanabilecek şekTde yapılmış olacak.
Zeminde lağıma bağlı ızgara ve sifonlu gider bulunacaktır.
Dükkanlarda şehir şebeke suyunun bulunması mecburidir.
Madde 2— Sebze ve meyveler ayn ayrı olmak üzeıe daima temiz tutulan bölme ve 

ya raflarda bulundurulacaktır.
Madde 3— Sürpüntüler sebze ve meyve artıklan ağzı kapalı kaplarda toplanacaktır.
Madde 4— Sebze ve meyvelerin yıkanması ve sulanması için şehir şebeke suyu 

kullanılacaktır.
Madde 5— Sebze ve meyvelerin veya dükkanları n temizliği için kullanılacak sular 

hiç bir şekilde sokağa atılamaz.
Madde 6— Bu g.’bi satıcıların temiz ceket ve önlük giymeleri şarttır.
Madde 7— Çürük, bereli; buruşuk veya ham1 dunumda olan sebze ve meyvelerin 

satılması yasaktır.
KISIM xIV

KURU YEMİŞÇİLER
. Madde 1— Kuru yemiş satan dükkanlar boyalı, badanalı ve her raman temiz 

olmalıdır .
Madde 2—■ Kokusuz ve pişirilmeden yenen kuruyemişler toz, toprak, sinek ve bö 

cek girmeyecek şekilde yapılmış kavanozlarda veya camekanlarda bulundurulacaktır.
Madde 3— Yemişçi dükkanlarında : Çürümeye ve bozulmaya başlamış veya tama 

men bozulmuş, güvelenmiş, böceklenmiş ve bayatlamış kuruyemiş satılmayacaktır.
Madde 4— Dükkanlarda satılan kuruyemişler her zaman taze ve sıcak olacaktır.
SEYYAR KURUYEMlŞÇÎ, MISIRCI ve DİĞER SEYYAR SATICILAR
Madde 5— Kuruyemiş satan arabalar camekanlı bir tarafı açılıp kapanır olacaktır 
Kuru yemişler ayn ayn bölmelerde vc her zaman sıcak, taze olacaktır.
Madde 6— Kebap veya suda pişirilmiş mısır satanların ara balanda camekanlı 

olacaktır.
Madde 7— Mısırlar kapaklı alimünyum kazanlarda ve su içinde bulunacaktır.
Madde S— Kebap ve suda pişirilmiş mısırlar kağıt peçeteler içinde müşteriye 

verilecektir. {
Madde 9— Bu gibi seyyar satıcılann heyaz ceket giymeleri, ve beyaz önlük takmala 

n mecburidir.
Madde 10— Salatalık, kiraz, vişne, erik, marul dut ve benzerleri' satan satıcılar 

yerleri kirletmemeye ve sağlık kurallarına uymaya mecburdurlar.
KISIM XV

SEYYAR SİMİTÇİLER TATLICILAR ve LAIMLACUN CULAR
Madde 1— Seyyar simitçiler tatlıcılar ve lahmancuçular bugibi yiyeceklerini teker 

lekH camekanlı arabalarda veya kaplarda satmaları şarttır.
Madde 2— Tatlı ve lahmacunların kağıt peçeteler içinde verilmesi mecburidir.
Madde 3— Arabaların boyalı ve temiz olması şarttır.
Arabaların açılıp kapanan camekanlan her zaman, kapalı 

olacak satış yapılırken açılacaktır.
Madde 4— Bayat, çiğ ve düşük gramh simit, sağlık kurallarına uymayan lahmacun 

ve tatlıların satılması yasaktır.
Madde 5— Satıcılann sakalsız, temiz kıyafetli ve beyaz önlüklü olmaları mecburidir
DONDURMA LİMONATA AYRAN ve DİĞER MEŞRUBAT SATICILARI
Madde 6— Dondurma, limonata, ayran; vişne gibi seyyal- satıcıların, her şeyden 

önce satacakları maddelerin genel sağlık kurallarına uygun olması mecburidir.
Madde 7— Ayran, vişne, limonata gibi meşrubatların temiz yıllanmış ve ağzı kapa 

lı cam şişelerde satılması mecburidir.
Meşrubat yıkanan şişelerin şehir şebeke suyu ile her zaman yıkanması şarttır.
Madde 8— Bu gibi satıcıların temiz giyimli sakalsız olmaları ve beyaz ceket ile 

önlük giymeleri mecburidir.
Madde 9— Dondurmalar ve külahları veya dondurma konan diğer kaplar kapah 

camekanlarda bulunacaktır.
KISIM XVI

PALAS, OTEL, MOTELve PANSİYONLAR
Madde 1— Bu gibi yerlerin kaçıncı sısııf olduğu ve yatak durumuna göre odalann 

ücretini gösterir liste herkesin görebileceği bir yere büyük puntolarla yazılıp asılacak 
ve aynı zamanda oda kapıcımın arkasınada yapıştırılacaktır.

Madde 2— Yörenin turistik olması dikkate alınarak :
—Boya ve badananın noksansız yapılmasına,

—Mana, sandalye veya koltukların, yatak yastık, divan vekaryolalann temiz ve 
sağlamlığına,

—Masa örtüsü, yatak yorgan örtüsü ve yastık kılıflarının temizliğine, azami itina 
gösterilecektir.

Madde 3— Banyo, lavoba ve tuvaletlerin sulan muntazam akacak ve tuvalette tu 
valet kağıdı ve lavobazla temiz havlu bulundurulacaktır.

Madde 4— Banyo, lavoba, tuvalet herzaman temiz olacaktır.
Madde 5— Bugibi yerlerin : Camlan ve odalarının genel temizliği haftada bir ya 

pılacağmı günlük temizliğide aynca yapılacaktır.
Madde 6— Bugibi yerlerde çalışanların eli yüzü temiz .olacak ve işbaşında beyaz 

iş ceketi giyeceklerdir.
Madde 7— Binanın iç ve dış elektrikleri muntazam yanacaktır.
Madde 8— Binaların içi kadar dış taraflım da. muntazam boya ve badanalı ve 

kapı önleri temiz olacaktır.
Madde 9— Buralarda, büfe bulunuyorsa, kullanılan malzeme temiz ve noksansız 

olacaktır.
Madde 19— Otel ve pansiyonlarda mutfak olarak kullanılan yerler her zaman 

temiz olacak ve çöpler kapah bir kutuya konacaktır.
Madde 11— Odalarda yemek pişirmek yasaktır.
Madde 12— Gürültü etmemeye azami dikkat edilecektir.
Madde 13— Çalışanlar sağlık muayenesinden geçmiş olacaktır.
Madde 14— Beldenin turistik olması dikkate alınarak hem yemek masalarında, 

bulunan listelerde ve henıdc kapı arkalarında asılan listelerde isimlerin Türkçe ve 
İngilizce olması şarttır.

Madde 15—- Bugibi yerlerde : Bit, pire, tahta kurusu ve diğer haşaralamı bulun 
mamam gerekir.

Madde 1®— Yatak odaları tek yataklılarda 7 m2, çift yataklarda 10 m2, 3 yatak 
lılarda 15 m2 olacaktır. 3 yatalcdan fazla olanlarda şahıs başına 5 nı2 ilave edilerek 
hesaplanacak ve her odanın cephesinde pencere bulunacaktır.

Madde 17— Her odada zil, termometre ve yangın talimatı bulunacaktır.
Madde 18— Yatak odalarında elbiseleri koymak için dolap veya yetecek kadar as 

kı tertibatı bulunacaktır.
Madde 19— Karyola ve yataklar müşterilerin rahatını temin edecek kadar yunul 

şak ve sağlam olacaktır;
Madde 20— Yatak odalarında müşteriler için; terlik, saç fırçam ve tarak bulundu 

rulmaz, Müşterilerin talebi halinde havlu ve yıkanıp temûdenebîlen cinastan terlik 
verilir.

Madde 21— Yatak odalarının pencerelerinde tül ve kaim perde bulunacaktır.
Madde 22— Bu gibi yerlerde ilk yardım için gerekli; pens, bant, pamuk, sargı 

bezi, tertirdiot, oksijenli su ve alkol bulundurulacaktır.
Madde 23— Deniz kenarında bulunan: Palas, otel, motel ve paasiyanlann m&şteri 

leri denizden istifade ediyorlarsa buralarda plajlara ait hükümlerde uygulanır.
KISIM X'H

ILICA ve HAMAMLAR t

Madde 1— Umuma açık ıhça ve hamamlar, genel sağlık yasalarının gerektirdiği 
fenni Ve sıhhi bir şekilde olacaktır.

Madde 2— Ihça ve hamamların soyunup giyinme yerleri odalar veya camakanh 
bölmeler halinde olacaktır.

Buralarda bulunan süngerden minderler temiz kaplı olacak ve üzerlerinde teiniz 
örtüler bulunacaktır. ı

Madde 3— Her bölmede soyunma yeterli elbise asma yerleri bulunacaktır.
Madde 4— Kışın odalann sıcaklığı hiç birzaman 20 derecenin altına dü^neyecekti:
Madde 5_  Buralarda yeteri kadar nalın ve naylon terlik bulundurulacaktır.
Madde 6— Urca ve hamamlarda kullanılan havlu ve peştemallar sık sık yıkanıp 

katlatılacak, ve dezenfekte edilecektir.
Madde 7— Ihça ve hamamlarm iç kısımları fayans ve mermer ise her hafta 

silinecek, badanalı ise altı ayda bir beyaz badana yapılacaktır.
Madde 8— Ihça ve hamamların tuvaletleri çok temiz olacak.
Madde 9— Hamam takımları her müşteride mutlaka değiştirilecektir.
Kirli ve yıpranmış takımlarm kullanılması yasaktır.
Madde 10— Hertürlü sürpüntü ve döküntüler ağzı kapah kaplarda bulunacaktır.
Madde U— Ilıca ve hamamlarda yemek pişirmek ve ateş yakmak yasaktır.
Madde 12— Müşterilere kurumamış rutubetli havlu ve peştemal verilemez.
Madde 13— Yıkanılacak su ve binalım içi istenilen derecenin altoda olamaz.
Madde 14— Buralarda vuku bulacak vakalar için ilk müdahaleyi yapacak yasalar 

ca ön görülen sağlık malzemesi, araç ye gereçlerin bulundurulması mecburidir 
kişim xvm

DENİZ HAMAMLARI ve PLAJLAR
Madde 1— Buralarda loca ve oda gibi soyunup giyinme yerleri bulunacak ve 

buraları temiz tutulacakta?.
Madde 2 Hela ve duş yerleri muntazam yapılacak ve giderleri civardaki 

kanalizasyona verilecektir.
Knnaiinaıym hninnmadığı takdirde sahilden uzakta kazılan posseptik çukuruna 

pvs. borularla verilecek ve fosseptik sık sık ilaçlanacaklar.
Madde 3— Buralarda ilk yardım için hertürlü araç, gereç, malzeme ve ilaç 

bulundurmak mecburidir.
Madde 4— Buralarda yeteri, kadar kurtarma sandalı, can yeleği ve görevli per 

sonel bulundurulması mecburidir.
Madde 5_ Plajlarda yüzenlerin fazla açılmaması için şamandıralı mantarlar

konulacaktır.
Madde 6— Suni yüzme havuzlan bu hususta yayınlanmış olan yönetmelikler» 

uygun olarak yapılacak ve bu havuzların sulan sık sık değiştirilecektir.
Madde 7— Buraları herzaman temiz olacak ve kumlar kirletihneyecektir.
Madde 8— Deniz hamamı ve pilajlarda belediyece verilmiş olan öcret tanfesi bü 

yük puntalarla yazılıp herkesin görebileceği yerlere asılacaktır.
Madde 9— Buralarda vuku bulan vakalar için ilk müdahaleyi yapacak görevli 

bulunması şarttır.
KISIM XIX

KAPAT.! SİNEMA, TİYATRO, BENZERLERİ ve YAZLIK SİNEMALAR
Madde 1— Sinema ve tiyatrolar ahşap binalar hariçbinalarda yapılacak.
Yangm tehlikesine karşı yasa ve talimatnamelerdeki hertürlü hükümler yerine 

getirilmiş olacaktır.
Madde 2— Yangın esnasında salonun çabuk boşalabilmesi için ikiden fazla çıkış 

kapısı olacaktır.
Kapalann üzerinde (Giriş-Çdoş)' diye ışikh olarak yazılacak ve devamlı olarak 

yanacaktır.
Madde 3_  Salon, loca ve balkon durumu dikkate alınarak yeteri kadar havalandır

ma yapılacaktır.
Madde 4— Oturana yarleri; perde veya sahneyi serbest ve rahat görebilecek 

şekilde olacaktır.
Oturma yerleri, her şahıs için koltuklardan en-boy 050 metre, sandalyelerde ise 

0,40x0,40 metre ebadında olacaktır.
Madde 5— localar haricinde bütün koltuk ve sandalyeler sabit olacak ve oturma 

yerinin ön kenan ile önündeki sıranm arka kenarı arasında en aşağı 40 cm mesafe 
bırakılacaktır. -

Madde 6— Seyircilerin oturduğu en ön sıra ile sinema perdesi arasmda en az 5 
metrelik serbest mesafe bulunacaktır.

Madde 7— Sinema ve tiyatroların her tarafı kışın 18-20 dereceden aşağı düşmeye 
cek ve 22 dereceyi geçmeyecek şekilde ısıtılacaktır.

Merkezi ısıtma bulunmayan yerlerde kullanılarak sobaların bu ısasnayı sağlayacak 
şekilde v e soba etrafının muhafaza edümesâ ve aynı ramanda sakada gaz ve 
duman olmaması lazımdır.

Madde S— Sinema ve tiyatrolarda kadın ve erkekler için ayn ayn obnak üzere 
yeteri kadar tuvalet ve l&voba bulundurulmam mecburidir

Madde 9— Tuvalet ve lavobalann musluklar, sağlam olup devamlı su akması 
mecburidir. ?

Madde 1O_  Sinema ve tiyatrolarda bilet satışı için yebesi kadar bOet satış yer.
budunmuş şarttır.

Madde 11— Sinema ve tiyatrolarda sigara itilmesi yasaktır.
Madde 12— Sinema ve tiyatrolar her turnan teniz olacak ve tcflfrk edüen zaman 

İsıda dezenfekte edilecektir.
Madde İS— Sinema ve tiyatralarm afiş asma ve 2sn yesîei olacaktır.
Madde 14— Sinema ve tiystnolsıtia teksek aasle ra^v ve pücar çataak 

yasaktır *
Madde 15— Sinema ve tiyatrolarda fiat tarifesi büyük puntalarla yasıhp herkesin
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görebileceği biryerc asılır.
Madde 18— Buralardaki »atış gişelerinde »atılan malların fiat listeleri de vatan 

daşın görebileceği yerlere asılır.
Madde 17— Buralardaki tuvaletlerin herzaman çok temiz olmam şarttır.
YAZLIK SİNEMA ve TİYATROLAR
Madde 18— Yazlık sinema ve tiyatroların etrafı en az iki metre yükseklikte 

bir duvarla çevrilmiş olacaktır.
Duvarlar beyaz renkte boyanacaktır.
Madde 19— Buralarda temiz tuvalet bulunacaktır.
Madde 20— Perde ve sahne enön sıradan enaz beş metre uzakta ve hertaraftan 

görülebilecek bir yerde olacaktır.
Madde 21— Ses ve gürültü bakımından etrafı rahatsız etmeyecektir.
Madde 22— Bilet fiat tarifesi herkesin görebileceği bir yere asılacaktır.
Madde 23— Çadır tiyatrosu, gösteri yerleri ve oyun salonları belediyeden izin 

almadan açılamaz. >
Madde 24— Buralarda fazla gürültü yapmak yasaktır.

ÇOCUK BAHÇELERİ PARKLAR, YEŞİL ALANLAR
Madde 1— Parklarda, çocuk bahçelerinde ve yeşil sahalarda çimen ve çiçeklerin 

üzerinde yürümek ve çiçek koparmak; ağaçlardan dal ve çiçek koparmak, ağaçlar 
üzerine çıkmak, ağaçlara zarar vermek, hayvan sokmak bisikletle gezmek

Havuzlan yollan ve kanepeleri kirletmek, kanepelere yazı yazmak yasaktır.
Sigara izmaritlerini, sigara paketlerini, fıstık çekirdek kabuklarını yerlere atmak 

yasaktır.
Madde 2— Çocuk bahçelerinde 10 yaşından büyük çocukların oynaması yasaktır.
Madde 3— Çocuk bahçelerine yanında velisi (bir büyük kimse) olmayan küçük 

çocuklar giremezler.
Girdikleri taktirde olacak herhangi bir kazadan mesul olunmaz.
Madde 4— Çocuk bahçelerine birden fazla çocuk bindirilmez.
Madde 5— Çocuk salıncaklarından bir kişinin uzun kişinin uzun müddet kalıp baş 

katarının binmes ne mani olmak yasaktır.
Madde 6— Çocuk oyuncaklarına zarar vermek yasaktır.
Madde 7— Çocuk bahçelerini sulamak için yapılan musluklarla oynamak yasaktır.
Madde 8— Çocuk bahçelerine pislik atmak ve kirletmek yasaktır
Çocuk bahçelerine su döktürmek yasaktır, (tuvalet yaptırmak)
Madde 9— Çimlerin üzerinde oturulmaz ve çimler koparılmaz.
Madde 10— Cadde ve sokaklara dikilmiş olan ağaçlardan dal çiçek ve yaprak 

koparmak yasaktır.
Ağaçlan kesmek ve çivi çakmak yasaktır. Ağacı kesen veya kıran cezalandırılır.
Madde 11— Ağaçlara kutu asmak, bayrak ve flama asmak, pankart asmak ve rek 

lam yapıştırmak yasaktır.
Ağaçlara salıncak kurmak, çamaşır asmak Veya herhangi birşey bağlamak yasaktır 

tır.
Madde 12— Park ve (bahçelerdeki kanepelerde yemek yemek, içki içmek ve yat

mak yasaktır.
Madde 13— Park ve bahçelerdeki su alet ve vanaları ile oynanması yasaktır.
Madde 14— Park ve bahçelerde yerlere ve çimenlere tükürmek ve sümkürmek 

yasaktır. ""tu ,
Madde 15— Park ve bahçelerde hayvan dolaştırmak ve işetmek yasaktır.

KISIM xxl
ÇEŞMELER
Madde 1— Belediye çeşmeleri ile hayrat çeşmelerden
a) Etrafı sulamak
b) Otomobil ve araba yıkamak
c) Çamaşır ve sebze yıkamak, temizlemek
d) Çiçek sulamak ve fuzuli yere su adatmak, yasaktır.
Madde 2— Belediye ve hayrat çeşmelerinden hortumla evlere ve inşaatlara su 

almak yasaktır.
Madde 3 Belediye Ve hayrat çeşmelerinin projesi dışında kullananlar cezalandırılır 

ve ayrıca su parası alınır.
Madde 4-— Çeşmeleri bozmak ve kırmak yasaktır ve yapanlar cezalandırılır.
Bozan ve kıranlar çocuk ise aileleri sorumludur.
Madde 5— Hayrat çeşmelerinde su saati bulundurulur ve su bedeli hayratı yapan 

lar tarafımdan ödenir.
Madde 6—- Çeşme başlarına sümküınnek ve tükürmek yasaktır.
KISIM xxll
ODUN ve KÖMÜR DEPOIARI
Madde 1— Büyük odun, maden kömürü ve kok kömürü depolan meskenler 

arasında olmaz.
' Madde 2— Parokcnde satış yapan odun ve kömür depolan vatandaşı rahatsız et 
mcyccek bir şekilde olmak şartıyla mesken arasında açılabilir.

Madde 3— Odun ve kömür depolarında (satış yerlerinde) sabah saat 7 den önce 
ve akşam 17 den sonra boşaltma ve yüklemede ve odun kesmede gürültü yapmak 
yasaktır.

Mad de 4— Odun Ve kömür depolarında belediyenin vereceği fiat üzerinden satış 
yapılır.

Odun v« kömür depolarında satış levhası vatandaşın görebileceği bir yere büyük 
pııntalarla yazılıp asılmak mecburidir.

Madde 5— Odun ve kömür depoların üstleri kapalı olmalıdır
Mailde 8-*— Odun ve kömür depolarında yangına karşı tedbirlerin alınması şarttır
Madde 7— Odıuı depolarında ve ambalaj sandığı bıçkılanıasında satılan tahta par 

çası ve ödün talaşı belediyenin vereceği fiat üzerinden satılması şarttır.
Fiatlar görülebilecek yere asılır.
KISIM xxin ''k. -
AT ARABALARI
Madde 1— Şehir içi nakliye işlerinde kullanılan at Ve benzeri arabaların beledb-ece 

gösterilecek yarlerde bulunmaları mecburidir.
Madde 2-— Arabaları kullananlar hayvan pisliklerini atarak yerleri kirletemezler 

vo ambalajdaki muhafazalı kaplarda toplarlar.
Madde S— Hayvanın y®m torbasında bulunan ot veya samanı dökerek etrafı 

kirlet emreter
Madde 4— Arabalarda taşman maddelerin yerlere dökülmemesine dikkat etmek 

mecburidir.
Madde 5— Arabalarda taşınım malzemelerin yerlere «ûrünerek yollan bozmalar, 

vo kirletmeleri yasaktır.
Madde 8— Arabalardan yerlere dökülen şe.vieriıı arabacı tarafından temiaienmesı

Mazide 7—- Arabalarda kullanılan hayvan koy unlarının sağlam olması lazımdır.
Madde 8— Hastalıklı, sakat ve çok zayıf hayvanlar koşumda kullanılmam
Madde 9— Acemi hayvanlar arabalara V nşııi?» »nazla r
Madde 10— Arabalara hayvanların taşıyacağından fazla yük konulmaz
Madde 11— Arabalara konulan yüklerin genişliği 2.30 ve yüksekliği ise yerden 

itibaren 3.70 metreyi geçmez.
Madde 12— Şehir içinde hayvanla vatandaşa ve sokaklara zarar verecek eşya ta 

şınamaz.
Madde 13— Arabacılığı bilmeyenler ve kullanamayana, yaşta olanlar arabacılık 

yapamazlar.
Madde 14— Yükleme ve boşaltmada etrafı rahatsız edecek şekilde gürüji j yapılma 

s» yasaktır. /* * • »
Madde 15— Demir tekerlekli aı abaların çalıştmlması yasaktır.
KISIM xxıV —
KULLANILMIŞ EŞYA SATANLAR
Madde 1— Dükkan, mağaza, depo, han. otel, motel ve bunlara benzer iş yerlerine 

levha asmak mecburidir.
Madde 2— Mukavva, karton, kağıt ilanlar belediyece gerekli işlemler yarıldıktan 

sonra dağıtılır.
Bu ilanlar Türkçe olacaktır. Başka lisanda yazı bulunan ilanlardaki yazı puntalan 

Türce yazının puntolarından büyük olamaz.
Madde 3— Ağaçlara, telefon ve elektrik direklerine, çeşmelere ilan asmak yapış 

tırmak yasaktır.
ilan ve reklamlar sadece belediyenin göstereceği yere asılır.
Madde 4— ilgililerden gereken işlemi yapmadan vasıtalarla ilan yapmak adamlarla 

bağırarak ilin dağıtmak, cadde ve sokaklarda reklam panoları dolaştırmak veya 
reklam panolarım duvarlara ve diğerlere, ağaçlara: dayamak yasaktır.

Madde 5— Belediyenin tesbit edemediği ve dellallarm bulunmadığı yerlerde şnüza 
yede ile mal satmak yasaktır.

Madde 6— Ruhsat almadan umumi yerlerde ve her nerede oluısa olsun çalgı 
çalmak, çaldırmak oyun oynamak yasaktır.

Madde 7— Belediyece damgalanmadan el ve diğer ilanlar hiç bir suretle dağıtıla 
maz.

Madde 8— işletme ruhsatı hangi iş için alınmışsa o iş için geçerlidir.
Dükkan ve iş yerleri açılmadan önce yasa hükümleri gereğince ruhsat almak 

mecburidir. «
Gerekli işlemleri yaptırmayan dükkan ve işyerleri açılmaz. Açılanlar kapatılır 

ve cezalandırılır.
KISIM xxV ;
HURDACIL.VR
Madde 1— Hurdacı dükkanları ve depolan mümkün, olduğu kadar kenar semtlerde 

olmasına dikkat edilecektir.
Madde 2— Daha önce açılmış olan dükkan ve depolarda ve yeni açılanlarda hur 

da malzemeleri muntazam bir şekilde bulundurulacaktır.
Madde 3— Hurda toplanılan yerlerin etrafı iki metre perde veya biriket duıarla 

çevrilmiş aynı zamanda beyaz renkte badana ile boyanmış olacaktır.
Madde 4— Hurda dükkan ve depolarında çıkacak kokulara veya gürültü ile etrafı 

rahatsız etmek yasaktır.
Madde 5— Hurda toplayıcıları (aheılan) erken saatte bağırarak dolaşmaları 

yasaktır.
KISIM xxVI ”a
MEZARLIKLAR ve CENAZELER
Madde 1— Mezarlıklar Belediyenin mülkü olup tanzimi ve muhafazası Belediye^ 

aittir.
Madde 2— Belediyeden gerekli izin alınmadan hiç kimse dilediği yerde mezar 

kaldıramaz. »
Madde 3— Bedeli yatırılıp gerekli belge alınmadan aile kabristanı yapılmaz ve 

duvarla çevrilmez.
Madde 4— Mezar yerleri. Belediyece görevlendirilen kimselerce kazılır. Bu kimsele 

rin olmamaları veya meşgul olmaları halinde bunların göstereceği yere kazılır.
Madde 5— Mezarlığa yapılmış olan pansolasyon hiç bir şekilde bozulamaz.
Madde 6__ Mezarlığa dikilecek ağaç ve çiçekler için oradaki ilgiliye haber verilir.
Madde 7— Yıkanıp her türlü hazırlığı yapılmış o]an cenazeler daha önceden ha 

ber vermek suretiyle belediye cenaze arabasinca taşınır.
Madde 8— Cenazelerin belediye cenaze arabasınca taşınması halinde cenaze sah: 

binden hiç bir ücret talep edilmez.
Madde 9__ Cenaze arabası Belediye hudutları dışına çıktığı zaman encümeni kabai

edeceği ücret alınır.
Madde 10— Cenaze arabası ile yaralı ve hasta taşınmaz.
Madde 11— Cenaze arabası özel işlerde hiç bir şekiHe kullanılmaz.
Madde 12— Cenaze arabası il hudutları dışına, çıkamaz.
Madde 13— Doktor muayenesi ve defin ruhsatı olmayan cenazeler rnezarhğs 

götürülmez.
Madde 14— Sari hastalıktan öldüğü doktor raporu He sabit olan öiüleriı kaldnl 

ması hıfzısıhha kanununa göre özel işleme tabidir.
Madde 15— Mezarlıklarda hayvan otlatılmaz.
Madde 16— Mezarlık suyunun başka bir işte kullanılması yasaktır.
KISIM xxVu
HAYVAN TJŞJ,K»UNtN İMHASI ve ZARARLI HAYVANLARIN ÎTLAMI
Madde 1— Her tûrtü hayvan leşleri (Ölüleri ı Belediyece aynkmş olan 

mezariığıııa hayvan sah-pleri tarafmdan etrafı rahatsız etaoei, eceli şefcüöe gotfcühş 
gömülür.

Madde 2— Şehir dahilinde arsalara veya başka yeriere hayvan leşi <Süsü' alnak 
yasaktır.

Madde 3— Hayvan leşlerini atarak çevreyi »r rleter. ve halkın sağizğmı 
edenler cezalandınhr.

Va-Vif 4 Kedi, tavuk Ve fare ölülende sokağa ve çcpEğe atümayro gösaölnies 
şarttır.

KISIM xx^TH
HAN ve BVSUMLAR
Madde 1— mağaza, depo. han. otel ve bocûara benzer iş ve ticaret J*r

terine levha asmak mecburi£r.
Madde 2— Mukavva karton v« kağıt itamlar beâaEyece gerekli ijjmıı yapıldıktan 

sonra dağıtılır.
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Bu ilanlar Türkçe olacaktır. Başka lisanda yazı bulunan ilanlardaki yazı puntalan 
Türçe yazınuı puntalanndan büyük olamaz.

Madde 3— Ağaçlara, telefon ve elektrik direklerine, çeşmelere İlan asmak yapış 
tırmak yasaktır.

Ban ve reklamlar sadece belediyenin göstereceği yere asılır.
Madde -t— ilgililerden gereken işlemi yapmadan vasıtalarla ilan yapmak adamlar 

la bağırtmak ilan dağıtmak cadde ve sokaklarda reklam pandan dolaştırmak veya 
reklam panolarım duvarlara diğerlere ve ağaçlara dayamak yasaktır.

Madde 5— Belediyenin tesbit edemediği ve tellalın bulunmadığı yerlerde müzayede 
ile mal satmak yasaktır .

Madde : 6— Belediyece damgalanmadan el ve diğer ilanlar hiç bir surette dağıtıl

Madde : 7— işletme ruhsatı hangi iş için alınmışsa o iş için geçerlidir.
Dükkan ve işyerleri açılmadan önce yasa hükümleri gereğince ruhsat almak mec

buridir.
Gerekli işlemleri yaptırılmayan dükkan ve işyerleri açılmaz.
Açılanla:- kapatılır ve cezalandırılır.
KISIM : xxlx mm mmb mm

YANICI PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
Madde 1— Özel bina, depo veya odalarda depolanan tüplere doldurulmuş durumda 

ki sıvılaştırılmış (LPG) petrol gazlarım ağırlığı 10.000 kg.dan az olmalıdır.
Madde 2— Depolanan binada oda duvarları, döşemeler ve tavanlar yangına enaz 

2 saat süreyle dayanabilecek malzeme :1e yapılmış olmalıdır.
Madde 3— Binanın dış duvarlarında veya çatıda, duvarlar ve çatı toplamının enaz 

% 10’u kadar bir alan açık olmalı, dam ve camlar patlama basıncından kolayca 
atılacak bir malzemeden olmaı.

Depo odalarının kapılan yangına karşı dayanıklı cinsten malzeme (çelik, saç, 
asbestli levha gibi) den yapılmış olmalıdır.

Madde 4— Depo ve odalarda ısıtma ve aydınlatma için açık alevli cihazlar kulla 
nılmamalıdıi'.

Kullanılan ısıtıcıların yüzey sıcaklıkları da 100 dereceyi geçmemelidir.
Madde 5_ Tüpler kalorifer - radyatörlerinden enaz 0,50 cm. veya diğer ısıtıcılardan

enaz 100 cm uzakta bulundurulmalıdır.
Madde 6— Depo binalarında yalnızca dışarıya açık olmalı üzere hem üst ve hem 

de alt tarafta havalandırma açıklıkları (yerleri) bulunmalıdır.
Bu -içıktıkların diğer herhangi bir binanın havalandırma açıklığından olan uzaklığı 

enaz 1.5 metre olmalıdır.
Madde 7— Depolannve depo odalarının döşemeleri yer seviyesinden yukarıda olma 

malıdır.
Madde 8— Depo ve oda döşemelerinde bulunacak çukur, boşluk gibi yerler doldu 

rulmalı veya uygun bir şekilde havalandınlmalıdır.
Madde 9— Depolama sırasında sıvılaştırılmış petrol gazları tüpleri, aşırı sıcaklık 

yükselmesine ve fiziksel etkenlere karşı tedbir alınarak yerleştirilmelidir.
Madde 10— Tüpler depolanırken çıkış kapılarına, merdivenlere Ve tehlike çıkış 

kapısı olarak düşünülen yerlere yakın olarak konulmamalıdır.
Madde 11— Tüplerin (boş veya dolu olsun) vanalarının üzerlerinde gerekli koru 

ma ve' emniyet düzenleri takılmış olmalıdır.
Depolama süresinde tüplerin çıkış vanaları, kapalı olarak tutulmalı ve gerektiğinde 

kontrol edilmelidir.
Madde 12— Sıvılaştırılmış petrol gazı konulmuş tüpler boşaltıldıklarında öncelikle 

açıkta depolanmalıdır.
Tüplerin içersinde sıvı veya gaz durumunda petrol gazlar bulunabileceğinden, boş 

tüpler bina içersinde depolandıkları zaman ençok depolama miktarının hesaplanma 
stnda tüpler dolu kabul edilmelidir.

Madde 13— Depoların elektrik tesisatlarının ankastre, yapıda : kıvılcım ve kısa 
devre oluşturmayan özellikte malzeme ile yapılmış olmalıdır.

Elektrik anahtarları zeminden enaz 2 metre yükseklikte olmalı (öncelikle dış yü 
zeyde bulunmalı) ve aydınlatma armatörleri tavana aşılmalıdır.

Madde 14— Depolara ilgililerden başkalarının girmemesi, açık alevle girilmemesi 
sağlanmalı ve yangın tehlikesini belirten uyarma işaretleri konulmalıdır.

Madde 15— Depolarda paratoner tesisatı yapılmış olmalıdır.
Madde 16— Depolanan gaz miktarı 5000 kg.dan çok olduğu takdirde depolanan 

alanlar işlek caddelerden veya önemli binalardan 8 metre uzaklıkta olmalıdır.
Madde 17— Depolama kapasiteleri 10.000 kg.dan az olan depolama tesislerinde 

enaz 2 adet 6 kg.lık karbondioksitti Veya 2 adet 6 kg.hk kuru tozlu yangın söndür 
me cihazı bulunmalıdır.

Madde 18— Yangın tehlikesi durumunda kullanılmak üzere elektrikli veya mekanik 
bir alarm sistemi bulunmalıdır.

HAVAİ FİŞEK VE MANTAR TABANCALARI
Madde 19— Şehir dahilinde tabanca mantarı ve havai fişek satışı yasaktır.
Bu yasağa uymayanlar cezalandırılır.
Madde 20— Bayram yerleri dahil hiçbir yerde havai fişek ve mantar tabancası 

patlatılamaz.
Madde 21— Ancak festival ve panayırlarda ilgililerden müsaade almalı sıu-etiyle 

tertip komiteleri zararlı olmamak ve vatandaşı rahatsız etmemek suretiyle havai 
fişek atabilirler.

Madde 22— Umumi yerlerde el maytabı, roma kandili, çanak ve emsali maytap 
gruplan, çarkı felekler, güllü çark, fıskiyeli havuz, değirmen kanalı, roketler, yer 
topu, havan bombalan ve havai fişekler ile emsallerini yapmak, satmak ve atmak 
yasaktır.

KISIM : xxx
TRAFİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Madde 1 —Karayolları trafik kanım unun 4 ncü maddesi (Madde : 4.B kanunla ve 
trafik hizmetleri konuşunda diğer kanunlarla verilen görevler :

a) içişleri Bakanlığınca,
b) Bu kanunla yetkili kılınan diğer bakanlık, kuruluş ve belediyelerce, içişleri 

Bakanlığı ile işbirliği içinde, 
yürütülür.) denilmektedir.

Aynı kanuna göre :
a) Şehir içi karayolu yapısını, trafik düzen' ve güvenliğini sağlayacak durumda 

bulundurmak,
b) 11 ve İlçe trafik komisyonlarının aklığı kararlara uygun olarak trafik düzenleme 

teri ile ilgili şehir İçi trafik akım programlan yapmak, gerekli görülen yol ve kav ' 
şaklan düzenlemek, sinyallzc etmek ve işaretlemek,

c) Açık ve kapalı yerleri, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, açmak veya 
açtırmak,

d) Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili her çeşit işaretlerin, yapılmasını ve yerlerine 
konulmasını, yer işaretlemelerinin çizilmesini ve devamlılığını sağlamak,

e) Şehir içi yollarda hertürlü yapım, anarım ve altyapı tesisleri çalışmalarında 
trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak ve denetlemek,

t) Çocuk trafik eğitim parkları yapılmasına izin vermek,
g) Yetkili brimlerince veya trafik zabıtasmca tesbit edilen trafik kaza analizi so 

nucu, alt yapı ve yolun, fiziki yapısı ile işaretlemeye dayalı kaza sebepleri gözünün 
de bulundurularak, önerilen gerekli önlemleri almak.

h) Yaya ve taşıt yollarında ve araçların hareketlerini zorlaştıran hertürlü engeli 
ortadan kaldırmak,

i) Sürücü eğitim tesisleri yapmak veya yapılmasına izin vermek,
j) Şehir içi karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat veya, 

sabit engelleri gündüz ve gece kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek,
k) 11 merkezlerinde ve İçişleri Bakanlığının tesbit edeceği belediye teşkilatı bulu 

nan yerlerde belediye başkanlıklarınca trafik hizmet brimleri kurulur ve imkandaki 
görevler ve brimler eliyle yürütülür.

Madde 1— Belediye sınırlan içindeki karayolları kenarında yapilacak ve aç» laca ir 
yapı ve tesisler için belediyelerden izin alınması zorunludur. Belediyeler imar ve bu 
konuyla ilgili mevzuat açısından gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, trafik güvenliği 
yönünden, de il trafik komisyonlarından uygun bir karar almadıkça yapım veya 
işletme izni veremezler.

Madde 2— Yaya kaldırımlarda gelip-geçenleri rahatsız- edecek şekilde eşya taşınmaz
Madde 3— Yaya kaldırımlarda toplu halde bulunulamaz Ve gelip-geoş zoriaştınla 

maz.
Madde 4— Kalabalık olan yerlerde ve yaya kaldırımlarında hayvanla dolaşıp va 

tandaşı rahatsız etmek yasaktır.
Madde 5— Yaya kaldırımlarında bisiklet ve buna benzer vasıtalarla dolaşmak ya 

saktır.
Madde 6— Meydanlarda, caddelerde, sokaklarda ve yaya kaldırımlarda top oyna 

mak yasaktır.
Madde- 7— Herhangi nedenle olursa olsun meydanlarda, cadde ve sokaklarda top 

lanmak yasaktır.
Madde 8— Meydanlar, cadde ve sokaklar resmi ve özel arabalarla işgal edilip 

trafik zorlaştırılamaz.
Madde 9— Her türlü araçlar cadde veya sokaklarda tek yönlü olarak park edile 

çektir.
DENİZ TRAFİKLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Maddeü— Bütün gemi ve motorların çöplerini, pisliklerini denize atmaları ve 
attırmaları yasaktır.

Madde 10— Gemilerin, ve motorların pis Ve yağh istine sularım denize dökmeleri 
ve denizi kirletmeleri yasaktır.

Madde 11— Yazın yolcu taşıyan deniz motorlarının yolcularım oturtması için sabit 
ve temiz, kanepe bulundurmaları mecburidir.

Madde 12— Motorlar istiab haddinden fazla yolcu alamazlar.
Madde 13— Motorlarda saat 23 den 07 ye kadar yüksek sesle radyo, teyp ve pikap 

çalmak yasaktır.
Madde 14— Kayıkların bulunduğu ve vatandaşın yüzdüğü yerlerde motorla dolaş 

mak ve deniz kayağı yapmak yasaktır.
Madde 15— İskele ve rıhtım boyunda denize girmek ve hayvan yıkamak yasaktır.
Madde 16— Yolcu motorlarında yolcu miktarı kadar can yeleği bulundurulması 

mecburidir. Can yedekleri her kontrolda gösterilecektir.
Madde 17— Yolcu taşıyan motorların boyalı ve temiz olması şarttır.
Madde 18— Motorların Liman Başkanlığından ehliyetli olması lâzımdır.
Ehliyetsiz vasıta kullanmak ve kullandırmak yasaktır.
Madde 19— Motorların, sisli ve karanlık zamanlarda fener (ışık) yakmaları mec 

huridir.
Madde 20— Yolcu motorlannm güneşe karşı tente kullanmaları mecburidir.
Madde 21— Motorlarda kamara üstüne yolcu alınması yasaktır.
Madde 22— Yolcu motorlannm sahile yakın gitmeleri, yüzenlerle balık tutanlar, 

arasından gitmeleri yasaktır.
Madde 23— iskeleden ve sahilden denize çöp atılması, pislik dökülmesi ve heriıan 

gi bir kirletici madde atılması yasaktır.
KISIM : xxxl

SON HÜKÜMLER
Madde 1— Iş bu yönetmelikte olmayan hususlarda mevcut yasa, genelge ve ilgili 

yönetmelikler hükümleri uygulanır.
Madde 2— îş bu yönetmelik hükümleri Meclisçe kabul edilip onaylandıktan sonra 

yürürlüğe girer. »
Madde 3— İş bu yönetmelik hükümlerini ilgililer tatbik ederler.

Gemlik Belediyesi Zabıta yönetmeliğinin Belediye Meclisinin 23 Haziran 1985 gön 
ve 985 /M-120 sayılı kararı ile kabul edildiği tasdik olunur. 26. 6.1985

I. Hakkı Çakır Zeynep Dinçer Rahmi Şengül
Gemlik Belediye Bşk. Belediye Mec. Katibi Belediye Mec. Katibi

BELEDİYE OTOBÜSLERİ YÖNETMELİĞİ
Madde 1— Otobiteler ilk duraktan sonra duraklardan başka yerde duramazlar.
Madde 2— Araduraklarda inecek ve binecek oduğu zaman durulur.
Madde 3— Şoför dahil otobüslerde siğara içilmesi yasaktır.
Madde 4— Otobüslerde yerleri kirletmek yasaktır.
Madde 5— Otobüslerde yerleri kirletecek şekilde eşya, taşınması yasaktır
Madde 6— Otobüslerde ayakkabı çıkartılıp oturulmaz .
Madde 7— Otobüslere bSetsiz binmek yasaktır. Binenler bilet bedeîmûı üç misim: 

öderler.
Madde 8— Otobüslerde yüksek sesle konuşmak, el şakası yapmak ve itişip kakış 

mak yasaktır.
Madde 9— Şoförle konuşmak ve müdahale etmek yasaktır.
Madde 10— O t obüs erde yolcuları rahatsız edecek şekilde yük koymak yssaker.
Madde 11— Otobüslere zarar vennek yasaktır. Yapanlar cezalaDdmhriar.
Madde 12 Otobüste j’olcular kendi numaralarndan başka yere otoramszîar.
Madde İS— Kokan ve etrafı rahatsız ecen eşyalar otobüse konmaz.
Madde 14— Otobüsün içine istifra etmek (kusmak) yasaktır.
Madde 15— KontroUarda bilet vermek mecburidir.
Madde 16— inecekler duraklardan eıas 300 metre önce düğmeye bssmshdır.
Madde 17— Her bilet satıldığı araba (îtleri için geçesbdir.
Madde İS— Satılan bilet geri alınmaz .
Madde 19— 7 (yedi) yaşındaki çooddar bilete tabidir ,
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Gayrimenkıılün Açık Artırma İlanı 
Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan

Dosya No. 1985/18 Satış

Şuyun izalesine GonıHk Sulh Hukuk Muhkemesinin 27.8,1984 tarih >0 1984/216 1984/319 sayı
lı karar gereğince yatılmasına karar verilen aşağıda belirtilen gayrimenkul açık arttırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır.

Gemlik Tapu sicilinde kayıtlı tapunun Oriıaniye mahallesi Kayıkhane mevkiinde kain 8 paf- 
ta, 15 ada, 49 parsel üzerindeki kat irtifakh 7 nolu 3/86 arsa paylı depo kayıtlı taşınmaz 
satışa çıkanlmışt'-r,

KIYMETİ : 2.153.250 Lira

Satış Şartlan :

1. Satış 9.9.1985 Pazartesi günü saat 10.30-10.45 arasında Gemlik Mahkemeleri Yaza İşleri 
Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75 
ni ve rüçhanı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masrafiannı geçmek şartı ile 
ftale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıl.nıızsa en çok artıranın taahhüdü bahâ kalmalı şartiy. 
le 19.9.1985 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde de ikinci artırmaya çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da rüçhanh' alacaklıların alacağı m ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok 
^rtırann. i tuıle olunur.

2— Artırmaya, iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin */« 10 u ııisbetinde 
pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu verme 
leri lamındır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze 
re mehE verilebilir. Dellâliye resmi ihale pulu tapu harç ve masrafları alıcı 
ya aittir. Birikmiş vergiler sat ş bedelinden ödenir.

3— ipötek sahibi alacaklılarla ilgililerin ( + ) bu gayrimenkul üzerindeki hak 
larun hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım ikıysııağı belgeler ile on 
beş giin içinde dairemize bildirmeleri lâzım dır; aksi takdirde haklan tapu sicili 
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4— Safcş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İera ve tflâs 
Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan 
ve •/» 10 fa.:eden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç. bir hükme hacet kalma 
dan kendilerinden tahsil edilecektir.

5— Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
ohıp masrafı verildiği .takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş vefmünderacatım lıabui etmiş sayılacakları 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 935/13 ’zalei şuyu satıs sayılı dosya nıımarasıyle memurluğu 
muza başvurmaları San olunur.

( + ) İlgililer tâbirine irtifak hakkı aa
hipleri de dahildir, Yazı İşleri Müdürü

(le. If. K. 126)

Madde .20— Kanepelere ayakkabı ile basmak ve kanepe arkalarına ayak dayamak
yasaktır.

Gemlik Belediyesi Otobüsleri yönetmeliğinin Belediye Meclisinin 26 Haziran 1985
gün ve 985 /M-120 sayılı karan ile lıabul edildiği tasdik olunur.

t. Hakla Çakır 
Gemlik Belediye Bşk.

Zeynep Dinçer
Belediye Mec. Katibi

26. 6.1985

Rahmi Şengül
Belediye Mec. Katibi

GEMLİK BELEDİYESİ İSKELE TAHMİL TAHLİYE YÖNETMELİĞİ

Madde 1— İskelelerde yapılan hertürlü tahmil-tahiiye işleri bu yönetmelik hüküm 
■erine tabidir.

Madde 2— İskelelerdeki taiımil-tahliyeler belediyece taraf olarak tanınan Tahmil 
Tabiye Derneğince yapılır.

Madde 3— Yükleyip boşaltmada belediyece verilen tasdikli tarife tatbik edilecektir
Madde 4— İskelenin müsait olduğu zamanlarda hertürlü yükleyip boşaltmalar bu 

radan yapılır.
Ancak : İskelenin tamamen dolu ve kısa zamanda sıra gelmemesi hai nde yükleme 

ve boşaltmalar başka iskelede yapılabilir.
Madde 5— İskele muntazam şekilde aydınlatılacaktır.
Madde 6— Yükeme ve boşaltmanın başka bir iskelede yapılması halinde bile bu 

işlemi yapanlarca tarife üzerinden belediyeye ödeme yapılır.
Madde 7— Yükleme ve boşaltmada çalışanlara işverence tek tip elbise ve şapka 

verilir ve işbaşında giyerler.
Madde 8— İskelenin tamamen dolu olmas ıhalinde başka, iskeleye gidilmeden önce 

iskeledeki yetkili memura haber verilmesi mecburidir.
Madde 9— Yükleyip boşaltmalardan sonra iskelenin temizlenmesi mecburidir.
Madde 10— Gece çalışılması halinde etrafı rahatsız edecek şekilde gürültü yapılma 

sı yasaktır.
Madde 11— İskelede ve iskele meydanında gereğinden fazla vasıta bulundurulup 

iskele ve yol trafiğine mani olunamaz.
Madde 12— Yükleme ve boşaltma bittiğinde iskelede bulunan hertürlü araç ve gereç 

ler iskeleden hemen kaldırılır.
Madde 18— İskelenin hertürlü asayişi emniyet ve belediy-ece temin edilir.

Gemlik Belediyesi İskele Taiımil-Tahliye yönetmeliğinin Belediye Meclisinin 26
Haziran 1985 gün ve 985/M 120 sayılı karan ile kabul edildiği tasdik olunur. 26.6.1985

I. Hakkı Çakır Zeynep Dinçer Rahmi Şengül
Gemlik Belediye Bşk. Relediy’e Mec. Katibi Belediye Mec. Katihi
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Eskişehirli Melek
Kumla Güzeli Seçildi

Ilıca Caddesinde yol 
cepheli, imar durumu 5 
katlı konuta müsait, 138 
m2 arsa satılıktır

8

Mür : Tlf ; 3090 Gemlik
8

le armağanları dağıtıldı. 
Kumla güzeli Melek Eozkurt 
ve ailesine Armutlu Model 
Motel de bir hafta tatil, Bur
sa llmo ka$ak takımı, Buket 
Butik giysi. Ataktur Bodrum 
da bayram tatili, Gemlik se
ramik’ten vazolar, Açıkgöz 
Ticaret Çelikpalas’ta ziyafet,

Fıyale mamvfl.’ier\ Eirenoğlu 
Ticaret Pınar Süt ürünleri. 
Genel Sigorta 1 milyonluk 
yaşam sigortası, Ünlü yontu 
cu Tankut Cktem ise güze
lin büstünü- yapma işini üst
lendi. Çeşitli kuruluşların bir 
birinden güzel armağanları 
güzellere verildi.

Kumla 1985 Güzellik Yarışmasına gll üzel kız aday oldu Seçici Kurul karşısında fceyt
canlı görünen güzeller izleyicilerden coşkun alkış topladılar (Fotoğraf Gemlik KÖR! £2'

«Sultan
MOBİLYA MEFRUŞAT 

RUŞEN GÜMÜŞ

Kalitede Fiatta
Bize Güvenin

Gemlikli Müşterilerimiz
Gelin Mobilyanızı Seçin

Evinize Teslim Edelim
Yolunuz Üzerindeyiz ANKARA YOLU

KÛPRQ baş»

MERKEZ : İVAZPAfA (AR$I$I NO 23 TLF : 15731 BURSA SULTANM^

<UBE t ULUBATLI HAŞAN BULVARI YILMAZLAR

AP. NO. 53 TLF : 42273 < GARAJ ALTI) BURSA

Ticaret Borsası
Gemlik Ticaret Borsasınca 

çıkarılan bültende Temmuz 
ayında ilçemizde 792 ton zey 
tin, 793 bin 19S kg. çeşitli gı
da maddeleri, 99 bin 551 kg. 
pirina ve zeytinyağı, 99 bin

551 kg. nebati yağ. 19 ® 
827 kg. un. 66 bin 67S kg * 
bun olmak üzere aylık s*21 
tutarı 578 milyon 559 l®1| 
liradır.

Gemlik
Cumhuriyet Savcılığından

İlçemizde Ceza ve Tutukevi olarak bir bini 
aranmaktadır.

İsteklilerin C. Savcılıjma başvurmaları 
duyurulur.
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