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gemUik
KÖRFEZ

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Dttfttta 

▼e 
Sünnet Davetiyeleri 

1 Saatte 
Teslim Edilir.

KÖRFEZ
HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 197 3

Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

ANAP TERCİHİNİ NURETTİN AVCI’YA YAPTI #

HAKKI ÇAKIR ELENDİ
• ANAP BURSA İL MERKEZİNDE YAPILAN 
OYLAMADA İLÇE SEKRETERİ NURETTİN AV
CI BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY SEÇİL
Dİ. MECLİS ÜYESİ ADAY SIRALAMASINDA 
DA AVCI GRUBU ÖN SIRALARI ALDI.

• DOĞRU YOL PARTİSİNDE YAPILAN SEÇİM
LERDE HAŞAN DİLLİOĞLU ELENİRKEN MEH
MET TURGUT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OL
DU. DYP BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN SE 
ÇİMİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK.

• SHP'DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN TEK 
ADAY OLMASI NEDENİYLE ÖN SEÇİM SORU
NU YOK. BELEDİYE MECLİS VE İL GENEL 
MECLİSİ ÜYELERİ 12 ŞUBATTA BELİRLENE
CEK. IDP'NİN BAŞKAN ADAYI MUSTAFA TOP.

Anavatan Partisi Gemlik 
Belediye Başkanlığı adaylı
ğı için tercihini İnşaat Mü
hendisi Nurettin Avcı için 
yaptı.

Günlerdir, merakla bek
lenen ANAP Gemlik Bele
diye Başkan Adaylığı konu
su, geçtiğimiz hafta İl Mer
kezinde İlçe Yönetim Kuru
lu üyeleri. İl Yöneticileri 
ve ikinci bölge milletvekil- 
kri katılımıyla belirlendi.

Oylamada, Nurettin Av
cı ve listesi Hakkı Çakır’ın 
grubunu eledi. Seçimlerin 
c/wı ■ ıjâ-Tf T geçtiğimiz hafta 
Cuma günü Ankara’ya gön

ANAP
Belediye Başkan Adayı

Nurettin AVCI

50 işçiyi kapsıyor
KAFOĞLU'NDA TOPLU SÖZLEŞME

Gemlik’in en eski kuru
luşlarından biri olan Kafoğ 
lu Yağ Sabun Sanayi ve 
caret A-Ş.’de toplu sözleş

HAFTAYA BAKIŞ

Adaylar Belli Oldu..
Kadri GÜLER

Yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin belediye 
başkan adayları üç aşağı beş yukarı belli oldu.

Belediye Başkanlığını 1984 yılından beri elinde bu
lunduran Anavatan Partisi, önümüzdeki seçimlere de
ğişik adayla girecek. Parti içinde yapılan hesaplaş
mayı, ilçe yönetimini elinde bulunduran Nurettin Avcı 
kazandı. Avcı’nın belediye meclis listesi de olduğu gi
bi ön sıralan aldı. Şimdi son kararı Ankara’dan Tur
gut özal verecek.

Avcı’nın listesinde genç isimler ön sıralarda yer a- 
lıyor. Yalnız kontenjan adayları ilginç. Seçimlerde böl
gesel adayları ön sıralara yerleştirmek belli insan
ların oyunu toplamaya yönelik. ANAP’ın birinci kon
tenjanı da bunlardan biri. Hamidiye Mahallesinde ya
pılmakta olan Cami Yaptırma ve Yaşatma Demeği 
Başkanı, özelliği yok. Ama var Karadenizli olması(l)

ikinci aday Kaya Kesen kim. Kaya Kesen? Bu genç 
arkadaşımız elektrik mühendisi. Bir süre önce yapımı 
tamamlanan Küçük Kumla elektrik şebekesini tamam

Devamı S. 2 de

derildi. Kesin liste ANAP 
Genel Başkanı Turgut Özal 
tarafından saptanacak.

Ankara’ya gönderilen ve 
resmi olmayan ANAP Be
lediye Başkan ve Belediye 
Meclis üyeleri listesi şöyle:

Başkan Adayı : Nurettin 
Avcı

Belediye Meclis Üyeleri : 
Haşan Sezer, Zeki Gemici- 
oğlu, Haşan Sözüneri, Ba
har Tangün. Faruk Güzel, 
Bedri Akbal, Şahin Danış, 
Ferruh Erçek, Turhan Tunç 
kal, Sinan Sertkava, Sanıi 
Taran, Hurşit Kutlu, Hüsnü 
Kara, İbrahim Uslu (kon

SHP
Belediye Başkan Adayı

Nezih DİMİLİ

me imzalandı.
Kafoğlu A.Ş. Yönetim Ku 

rulu üyesi İnan Tamer’in 
yaptığı açıklamaya göre, 

tenjan), Kaya Kesen (kon
tenjan).

SHP'de DURUM

Sosyal Demokrat Halkçı 
Parti’de aday adaylığı baş
vurularının bitmesinden 
sonra, bekleyiş başladı. Be 
lediye Başkanlığına Avu
kat Nezih Dimili’den başka 
aday olmaması parti için
de gruplaşmanın doğması
nı önledi. SHP’de ön seçim 
12 Şubat Pazar günü yargı 
gözetiminde yapılacak.

MEHMET TURGUT ADAY

Doğru Yol Partisinde ya

DOĞRU YOL
Belediye Başkan Adayı

Mehmet TURGUT

sözleşme görüşmeleri bir 
ay süre içinde çalışanların 
istemleri doğrultusunda so
nuçlandı. 1 Ocak’tan itiba
ren geçerli olacak “Takım 
Sözleşmesi” hükümleri ge
reğince, işçi ücretlerine bi 
rinci yıl yüzde 75, ikinci 
yıl için de yüzde 40 zam 
yapılacak, yılda 20 lira kı
dem zammı uygulanacak.

Ayda 24 bin liralık yiye- 
D. S. 3 te

Olmaz Demeyin

Alî Aksoy 
ANAP’tan Başkan 
Adayı

12 Eylül öncesi Gemlik 
Cumhuriyet Halk Parti İl
çe Başkanlığını yapan Avu
kat Ali Aksoy, Orhangazi 
Yeniköy Belediye Başkanlı 
ğına ANAP’tal aday oldu.

Bir süre önce Avukatlık 
yazıhanesini Gemlik’ten Ov 
hangazi’ye taşıyan Ali Ak- 
soy’un Yeniköy’den beledi
ye başkanlığına aday olma 
sı ilçede ve çevrede büyük 
şaşkınlık yarattı. 

pılan parti içi ön seçimde, 
Belediye Başkan aday a- 
dayları Mehmet Turgut ile 
Haşan Dillioğlu çekişti. Öğ
renildiğine göre, Mehmet 
Turgut büyük bir üstünlük
le seçimi kazanarak, parti
nin Belediye Başkanı ada
yı oldu.

İl Genel Meclisi için ya
pılan seçimleri ise : Ek
rem Düzgün, Ahmet Bağcı, 
Fikret Görücü, Nazif Ök
süz, Ünal Özbostanlar, Ay
han Sertkaya, Cafer Şener, 
Ahmet Tekin kazandı.

Islahatçı Demokrasi Par 
tjsi’nin başkan adayı olarak

DSP
Belediye Başkan Adayı

Yılmaz ŞAKRAK

Atatürk tarafından işletmeye açılmıştı

SUNĞİPEK’TE
51. YIL HEYECANI

Sümerbank’a bağlı Gem
lik Sunğipek ve Viskoz Ma 
mülleri Sanay Müessesesi’ 
nin 51. kuruluş yıldönümü 
geçtiğimiz hafta törenle kut 
landı.

Ulu Önder Atatürk tara
fından 1 Şubat 1938 tarihin 
de işletmeye açılan fabrika 
nin kuruluş yıldönümü töre
ninde. konuşan Müessese 
Müdürü Niyazi Usta, fabri
kanın tarihine ilişkin bilgi 
verdikten sonra, “Birkaç 
yıl öncesine kadar satış dar

Makineye kapılan genç

Parçalanarak 
Can Verdi

Orhangazi Caddesinde 
bulunan Mintaş Ahşap Sana 
yinde meydana gelen iş ka 
zasında, Zonduldak’lı bir 
genç marangoz makinasın- 
da paramparça oldu.

Geçtiğimiz hafta meyda
na gelen olay görgü tanıkla 
rının ifadelerine göre şöyle 
oldu. Askerliğini yeni biti-

D. S. 3 te

Mustafa Kop, Meclis Üye
liği adaylıklarına ise, ö- 
mer Usta, Kadir Burak, 
Erdoğan Sağlık, Zakip Bek- 
taş, İlhan Sağlık, Süleyman 
Ayvaz, Durali Özaydın, Os
man Korun, Nihal Ünal, Sa
adettin Koç, Saim Aksoy, 
Abdullah Coşar.

Refah Partisinde Beledi
ye Başkanlığı dışında şim
dilik açıklama yapılmadı.

ANAP’ta İl Genel Mecli
si için 12 Şubat tarihinde 
yargı gözetiminde ön seçim 
yapılacak.

RP
Belediye Başkan Adayı

Cemal AYBE Y

boğazındaki tıkanıklık 
lar yüzünden çok sıkıntılı 
devrelerimiz olmuştu. Hat
ta o kadar ki, işletmeleri
mizin faaliyetlerine devam 
edip etmemesinin tartışıldı 
ğı anlar yaşadık. Bütün bu 
olumsuz durumlar sabırla 
karşılanmış ve Sümerbank 
camiası içinde iddialı bir

D. S. 3 te

TAŞI GEDİĞİNE

8
8
8

DÜŞMEYE GÖR...
ÜMİT, BİTTİ...
ÖZALP, GİTTİ..
SANCAK ALABANDA..
SİYA, SİYA...
AH.. DEMİREL AH!...
KİMLERE VERMİŞSİNİZ DEĞER
BAĞRINA BASTIĞINIZ NE İMİŞ MEĞER..
GİTTİ DİYE ARTIK POST..
GÖRDÜNÜZ, KİM KİME NE İÇİN DOST...

fi

Şubat toplantısı başladı

Mecliste 
Hamam 
Tartışıldı

Belediye Başkam Hakkı 
Çakır’ın başına dert olan 
"hamam" konusu yeniden 
gündeme geldi. Belediye, 
19 milyon liraya kamulaş
tırılan, ancak mahkemece 
235 milyon lira değer biçi
len hamamın sahiplerine 
ödeme yapabilmek için kay 
nak arayışına girdi. Beledi 
ye Başkanı Hakkı Çakır’da, 
hamama ödenecek parayı 
karşılamak amacıyla beledi 
ye’ye ait bitmemiş dairele
ri meclis kanalıyla satma
ya kalkınca yöntem hatası 
yaptı.

Gemlik Belediye Meclisi, 
Şubat ayı olağan toplantısı
nı geçtiğimiz hafta cuma 
günü yaptı. Gündem uya
rınca önce geçen toplantı 
tutanağı okundu, oya sunul 
du. Daha sonra, Belediye 
ve SKO işletmesinin ek büt 
çeleri gündeme geldi ancak 
bu madde bütçe komisyo
nuna havale edildi.

Gündemin üçüncü madde 
sinde yer alan Orhaniye 
mahallesi Kayıkhane mevki 
inde müteahhide verilen ar 
sa karşılığında sahip olu
nan 12 dairenin satılması 
konusunda belediye Başka- 
n.ı Hakkı Çakır’ın yöntem ha 
tası yaptığı ortaya çıktı. 
SHP’li meclis üyesi Muşta-

D. S. 3 te

DSP YENİ
BİNASINDA

Demokratik Sc-1 Parti 
İlçe Yönetim Kurulu’nun ye 
niden oluşturulmasından 
sonra, ilçe binası da bugün 
yapılacak törenle açılacak.

DSP Gemlik İlçe Yöne
tim Kurulu Başkanı Emin 
Edip Erdem’in verdiği bil
giye göre, minibüs garajı 
içindeki Bayraktar Pasajm 
da oluşturulan yeni bina bu 
gün saat 17.00’de yapılacak 
törenle açılacak. Törene, 
DSP Bursa İl yöneticileri’ 
nin de katılması bekleni
yor.

İnan TAMER
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Sosyal Demokrat Halkçı Parti İlçe Başkanlığından 
Duyuru

Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve 
İl Genel Meclis Üyeliği adayları ön seçimi 12 
Şubat 1989 Pazar günü saat 8.30 -17.00 arası 
Şehit Cemal İlkokulunda yapılacaktır.

Partimiz ön seçim ve kongre delegeleri seçmen 
kartları ilçe merkezinde delegelerimize verilmek
tedir.

Tüm köy ve merkez delegelerimize duyurulur.

SHP İlçe Başkanlığı

DSP

Saygıdeğer Halkımıza
DSP GENEL BAŞKANI 

SAYIN
BÜLENT ECEVİT’ÎN

Onayları ile »8PGemlik İlçe— 

yönetimi yeniden teşekkül etmiş bu
lunmaktadır.

Partimizin yeni ilçe merkez 
binası aşağıdaki adreste (bugün) sa
at 17.00 de törenle hizmete açılacaktır

Halkımızla kucaklaşmaktan Demokrasi adına kıvanç 
duyacağımızı saygılarımızla duyururuz.

D SP
Gemlik İlçe Yönetim Kurulu

Adres : Minibüs Garajı İçi Bayraktar Pasajı cNo. 66 Gemlik

SOSYAL DEMOKRAT 
HALKÇI PARTİNİN DEĞERLİ 

ÖN SEÇİM DELEGELERİ

26 Mart günü yapılacak yerel seçimlerde partimizden 
il Genel Meclisi Üyeliğine aday adayı oldum.

12 Şubat günü yapılacak ön seçimde, desteğinizi bekler, 
Hepinizi saygıyla selamlarım.

Baki KÜTAHYA
SHP İl Genel Meclisi

Aday Adayı

Gazeteniz
{ Gemlik Körfez’!

Okuyunuz, 
8 
| Okutunuz, 

| Abone Olunuz.

UCUZA ALIN!..
ŞEREF BUTİK
Şerafettin Sağlamsoy
Gürle İş Merkezi - GEMLİK

teklemenizdir.»

İSTEK
SHP’nin sayın önseçim delegeleri!..
Sîzlerden tek isteğimiz var.
O da şu :

«Partimizin Kadın Komisyonu Başkam 
ve Belediye Meclisi Üyeliği aday adayımız 
FATMA YÜKSEL UĞUR’u oylarınızla des- 
Başarılar diler, saygılar sunarız.

Gemlik SHP 
Kadın Komisyonu

Non : Soyadı sıralamasına göre listedeki yeri alttan ikinci

Mecliste Hamam
fa Küçüksipahi tarafından 
ortaya çıkarılan hata, encü 
men yetkisinde olan mal 
satımının, Başkan Çakır’m 
konuyu meclis gündemine 
getirmesiyle meydana gel
di. Bu konu üzerindeki tar
tışma sırasında SHP’li üye 
Küçüksipahi Çakır’a “Sayın 
Başkan, Belediye yasasım 
öğrenemedik gitti” dedi. 
Necdet Buluk ise, bitmemiş 
dairelerin satılmasının doğ 
ru olmadığını, bittikten son 
ra daha fazla gelir sağla
yacağını söyledi.

Bu arada, SHP’li üye 
Necdet Buluk, hamam ile 
ilgili hatanın başlıca sorum 
lusunun Belediye Başkanı 
olduğunu öne sürerek, “Sa
yın Başkan, hamama öde» 
necek 235 milyon lira, yal
nızca sizin sorumluluğu
nuzda. Hata sizin. Bu para
yı 230 milyona sattığınız a- 
razi ile karşılarsınız” dedi.

Öte yandan SHP’li mec
lis üyesi Mustafa Küçüksi
pahi meclis tutanaklarının 
kendilerine ulaşmadığı
nı ifade ederek, “sıradan 
gazetecilere bile zabıtları 
veriyorsunuz, biz istedik mi 
alamıyoruz” şeklinde ko
nuştu.

Meclis gündeminde yer 
alan diğer konular da kısa
ca şöyleydi :

Yeni yapılan Belediye
Sarayı’ndaki dükkanla
rın kiraya rerilmesi ve dü 
ğun salonunun işletmesi

Tartışması
Bu konu, meclisin bir sonra 
ki oturumuna bırakıldı. Ay 
nca, eski binanın boşaldık
tan sonra. Sağlık Ocağı, 
Halk Eğitim Merkezi ve 
Muhtarlar Demeği gibi ku 
ruluşlara verilmesi konusu 
da sonraya bırakıldı.

Belediyede çalışan geçi
ci işçilerin ücretleri de art
tırıldı. Bu artırıma göre, 
daha önce askari ücret alan 
geçici işçiler bundan böyle 
120 bin hra alacaklar.

Kafoğlu'nda
cek yardımının yapılacağı 
işyerinde, çocuk paralan 
okul durumlarına göre yüz
de 100 zamlı olacak. İmza
lanan sözleşmeye göre, ev
lenme ve ölüm yardımı 30 
bin, işçinin ölümü durumun 
da miraşçılanna 100 bin li
ra ödenecek.

50 işçiyi kapsayan sözleş 
me hükümleri doğrultusun
da, izin harçlığı 15 bin, do 
ğum yardımı ise 10 bin lira 
ödenecek. Yılda 4 maaş ik
ramiyenin verileceği işye
rinde işçilere yılda 3 ton o- 
dun, 2 çift ayakkabı, 2hav- 
lu. iki takım iş elbisesi ve 
rilecek.

Kafoğlu Yönetim Kurulu 
üyesi İnan Tamer, kabul e 
dilen sözleşmenin, işletme
ye 2 yılda 375 milyon lira 
ek yük getireceğini belirte 
rek, “artış gönül nzası ile 
yapılmıştır’’ dedi.

Parçalanarak 
Öldü
ren Malik Bostancı (2). kar 
deşi Hüseyin Bostana'nm 
aracılığı ile Gemlik’e çalış
maya geldi. Yaklaşık bir ay 
önce işe başlayan Malik 
Bostancı, mesai saati biti
mine az bâr süre kala, ma 
kinaya son tomruğu sürer
ken, dengesini kaybetti ve 
şerit testereli marangoz 
makinasmın üzerine düştü. 
Anında sağ kolu kopan ve 
sağ bacağı da kasıklarına 
kadar kesiln Malik Bostan 
cı, hastaneye kaldmhrku 
yolda öldü.

Makinada parçalanan Ma 
lik Bostana'nm ces dİ. Zan 
duldak’tan gelen ailesine 
teslim edildi.

Sunğipek’te
51. Yıl Heyecanı
yere gefinmiştir.” dedi. Us 
ta. satışların da önceki yıl 
tara göre arttığını kaydetti

1985 yıhnda işletme ciro
sunun 4.5 milyar lira oldu
ğunu söyleyen Niyazi Usta, 
bu rakamın 1986’da 9 mil
yar liraya, 1987de 13 mil
yar liraya. 1988’de de 25 
milyar liraya çıktığını söz
lerine ekledi

Kuruluş yıldönümü töre
ninde aynca konuklara ve 
işçilere geleneksel pilav ik
ram edildi
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ADAYLAR BELLİ OLDU..
firmasında çalıştı. Şimdi tNFA adlı inşaat firmasının 
ortağı. Başka ortağı kim? ANAP Belediye Başkan ada
yı Nurettin Avcı...

tki ortağın, meclisteki ortakhğı da sürecek mi acaba?
Hakkı Çakır sonuçtan üzgün. Basın toplantısında 

söylediği gibi "Siyasette vefa yok." Olmasını isterdik 
ama maalesef vefa olmuyor...

Doğru Yol Partisinde Haşan Dillioğlu ile Mehmet 
Turgut mücadelesi noktalandı. Yönetimin desteklediği 
Mehmet Turgut, belediye başkanlığına aday. Turgut’un 
ANAP'tan oy çalacağı, hatta daha sağdaki partiler
den de oy koparacak başkan olacağı DYP kulislerinde 
inançlı bir şekilde savunuyorlar.

öte yandan ilçedeki seçimleri 15 e 2 gibi büyük 
farkla kaybeden Dillioğlu ve ekibinin istifalarından 
söz ediliyor. Telefonla Dillioğlu’nu anyorum. Bulamı
yorum. Ama oğlu “Yok öyle birşey" diyor. DYP’de 
belediye meclisi için seçimler önümüzdeki günlerde 
yapılacak. Dillioğlu grubu için ise "Nezih Dimili'yi 
des teki iyece kler7' sözleri geliyor kulaklarımıza..

Nezih Dimili dostumuz, seçim propagandalarına 
çoktan başladı. Gördüğüm kadarıyla destek de görü
yor. Yeniden ortaya çıkan DSP olayını iyi değerlendi
rip, kişisel gücüyle kararsız seçmenden toplayacağı 
beşyüz - bin oy, işin bitmesine yeter de artar bile.

SHP’nin sorunu sağlıklı bir belediye meclisi oluştur 
ması, ilk on bunun için çok önemli. Becerikli, dürüst, 
nitelikli kişilerle kamu önüne çıkılmalı...

DSP Belediye Başkan aday adayı sevgili dostum 
Yılmaz Şakrak’tan bir mektup aldım. Geçen hafta 
yazısını yayınla yamadım. Çünkü hem mektup geç gel
mişti, hemde gazetede yer yoktu... Bir de DSP için 
yazdıklarıma tam bir daktilo sayfası yanıt vermişti.

Sayın Şakrak’m. mektubunu aynen yayınlıyorum :

Kardeşim Kadri Güler,

Gemlik'in toplumsal yaşamında eski ve onurlu bir 
yeri olduğunu bildiğim KÖRFEZ gazetesinde ismimden 
bahisle yazdığın satırları büyük bir keyifle okudum. 
Gemlik’teki ilk dostlarımdan birinin eleştirilerine mu
hatap olmak kendime olan güvenimi pekiştirdi ancak, 
bana öğretmeye çalıştığın hususlarda yanılgıların ol
duğunu ve en önemlisi duygularının etkisi ile şahsımı 
uyarıp. ödüllendirirken, halkı demokrasi açısından yan 

lış yönlendiren bir konumda olduğunu gördüğüm için 
bu mektubu yazmak mecburiyetinde kaldığımı anlayış 
la karşılamanı rica ederim. Aşağıda sıraladığım soru 
lar şahsi savunmamın'içeriği değildir. Zira siyasal 
uğraşı yapmak için birlikte çalışma yapmak durumun 
da özveri ve disiplin anlayışımın ölçüsünü en iyi bi
lenlerden birisin.

Değerli kardeşim,
1— ECEVİTLER'in derneği diye adlandırdığın De

mokratik Sol Parti, Türkiye'nin 67 ilinde ve binlerce 
ilçesinde teşkilatını kurmuş ve de ikibuçuk milyon 
Türk seçmeninin siyasal tercihini kazanarak çoğulcu 
demokratik, siyaset tarihine maletmiş onurlu bir siya
si partidir. Bu ana ilkelerin kendisini en azından be 
nim naçiz mantığım kabul edemez.

2— öncelikle DSP’nin aşamadığını iddia ettiğiniz 
ve aynı partiye bir kusur ve zaafiyet unsuru gibi yük 
İçmeğe çalıştığınız (SEÇİM BARAJI)nı demokratik hu
kuk devleti ilkelerine yakışır buluyor musunuz?

3— En son milletvekili genel seçimlerinde DSP’nin 
Genel Başkanı Bülent Ecevit’in Zonguldak’tan halkın 
en fazla oyunu alarak DSP milletvekili olmaya hak 
kazandığını, ancak baraj diye tezgahlânan engelin hal 
km siyasal tercihinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yansımasını önlediği gerçeğini kabul ediyor musunuz? 
Şu anda dahi hepimizce kullanılacak MÜŞTEREK OY 
PUSULASINDA birinci sıraya yerleşmiş DSP’ye der
nek diyebilmek en azından demokrasi adına üzüntü ve 
kaygı vericidir.

4— Yapılmak istenen nedir sorunuza karşı işe bir 
iki satırla cevap verme hakkını bağışlamanızı rica 
ediyorum :

Siyasi hayata 1973’lerde ECEVİT’le birlikte gözümü 
açtım. 1980’lere kadar kapatılan CHP’nin içinda aktif 
siyaset yaptım. Sayın ECEVİT’in önderliğindeki siya, 
sal süreç boyunca kendisinin uzaktan da olsa yanında 
oldum. Ecevit’le birlikte yapılan siyasal uğraşının bü
tün günah ve sevaplarını paylaşmaktan eskiden oldu
ğu gibi bugün de tarifsiz onur duyuyorum.

Siyasal rakiplerine, kaybetmek bahasına, demokra
tik özgürlüklerini verebilen önce DEMOKRAT ve son
ra ÖZVERİLİ SOSYAL DEMOKRAT olalım. Bu konu
da birleştiğimizden hiç kuşkum yok. Yılmaz Şakrak o- 
larak kişisel hiçbir ricam yok, ancak demokratik ya
şamın çök seçenekli olarak saygıdeğer GEMLİK HAL- 
Kl’nın gözleri önüne konulmasında çök değerli ve et
ken katkılarını rica ediyorum.

Saygı .ve sevgilerle kucaklarım kardeşim Kadri GÜ
LER.

Yılmaz ŞAKRAK

Kongre İlânı
S. S. GEMLK DOĞAR YAPI KOOPERATİFİ BŞK.

Kooperatifimizin 1989 yıh olağan genel kurulu 
26 Şubat 1989 Pazar günü saat 11.00’de kooperafîmizân 
merkezi olan Akmantar Pasajı No. 224’deki bürosunda 
yapılacaktır.

Gelemeyecek üyelerimizin birer vekaletname île 
vekil göndermeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :
1— Yoklama ve saygı duruşu
2— Başkanlık divanı seçimi
3— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve 

incelenmesi
4— 1988 yılına ait bilanço, gelir-gider hesaplarının 

okunması ve incelenmesi
5— 1988 yılına ait denetçi raporunun okunması ve 

incelenmesi
6— Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası
7— Yeni yönetim ve denetim kurullarının seçimi
8— 1989 yılının kadro, bütçe, iş programı ve farklı 

imalâtların görüşülmesi ve karara bağlanması
9— Fiat farkı tesbit komisyonunun seçilmesi

10— 1989 yılı için yapılacak ödemelerin miktar ve 
şeklinin görüşülerek karara bağlanması

11— Üyelikten ayrılmak zorunda kalan üyelere uygu 
lanacak işlemin görüşülerek karara bağlanması

12— Dilek ve temenniler
13— Kapanış.

| Güler Ticaret
g ^KARABÜK DEMIR

4 ÇİMENTO
® • TUĞLA

> BİRİKET
Ü SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

I I
® ABDULLAH GÜLER
® Tlf : 4637 — İstiklal Cd. No. 23 GEMLİK

Kongre İlânı
SINIRLI SORUMLU GEMLİK ESNAF ve 

SANATKARLAR KEFALET KOOPERATİFİ BŞK.

Sayın Ortağımız :
6 Şubat 1989 tarihinde yapılan Kooperatifimizin 1988 

yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, çoğunluk sağ
lanmadığından, ikinci toplantı 25 Şubat 1989 Cumarte 
si günü saat 11.00’de Ticaret ve Sanayi Odası toplantı 
salonunda yapılacaktır.

Bu toplantıya ait gündem aşağıda yazılmıştır. Or
taklık Cüzdanı ile birlikte toplantı mahallinde bulunma 
nızı rica ederiz.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM;
1— Açılış
2— Başkanlık divan seçimi
3— Saygı duruşu
4— Kooperatif Başkan inin açış konuşması
5— Çalışma raporunun okunması
6— Hesap raporlarının okunması
7— Denetim kurulu raporunun okunması
8— Raporların müzakeresi ve oylanması
9— Yönetim ve Denetim kurullarının ibraları

10— Tahmini bütçenin okunması ve oylanması
11— 1163 sayılı kooperatifler kanununda yapılan deği 

şiklikler neticesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ha 
zırlanan Anasözleşmeye intibak hakkında karar ittihazı

12— Masraf karşılığı %4 ten 6 ya çıkarılması için 
karar alınması

13— Dilekler kapanış.
NOT : 1988 yılı Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesabı 

Kooperatif merkezinde tetkike açıktır.

İLAN
Armutlu Belediye Başkanlığından

1— Aşağıda nitelikleri, ve yerleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait gayrımenkuller 2886 sayıh Devlet 
ihale Kanunu hükümlerine göre 2.ci kez satışa çıkartılmıştır. Gayrimenkuller Belediye ve imar planlarımız 
sınırlan dahilinde olup, T.A.K.S. : 0,25 K.A.K.S. : 1,25 lejantında çekme mesafelerine uyulması koşulu ile 
5 kat imara müsaittir.

2— Şartname ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Dairesinden 5.000 TL. karşılığında temin edilebilir.

3— ihale" Belediye Başkanlık odasında parsel sıra numaralarına göre her parsel için ayn ayn olmak 
üzere 30’ar dakika ara ile 20 Şubat 1989 pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve 2886 Saydı Devlet 
ihale Kanunu’nun 45.Cİ maddesine istinaden açık teklif usulü ile arttırma şeklinde yapılacaktır.

4— Gaynmenkullerin muhammen bedelleri ile geçici teminat miktarları karşılarında belirtilmiştir.
5— İhaleye katılmak isteyen isteklilerin Genel şartnamedeki yükümlülüklere haiz olmakla birlikte, ikâ 

metgâh senetleri satın almak istedikleri gayrimenkul! ere ait geçici teminat bedelini yatırdıklarını gösterir 
makbuz ve yer görme belgeleri ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

6— Postada -vaki gecikme nedeniyle yapılarak teklifler işleme konulmaz. Keyfiyet isteklilere ilanen duyu 
rulur.

Celâl GÖÇ
Belediye Başkanı

Satılık AEG Çamaşır Makinası 
Çok temiz, az kullanılmış 

AEG Lavaluka Çamaşır Makinası 
KSrfes Matkaam Tat ı 1797 Oraallk

SATIŞI YAPILACAK GAYRIMENKULLERE AİT LİSTEDİR

Sıra no. pafta parsel yüzölçümü m2 m2 birim fiatı tutarı geç.tem.miktar

1. 20 6340 308.00 22.500- 6.930.000- 207.900-
2. 20 6344 340.00 25.000. 8.500.000- 255.000-
3. 20 6345 320.00 25.000 8.000.000- 240.000-
4. 20 6346 306.00 25.000 7.650.000. 229.506-
5. 20 6347 302.00 25.000- 7.550.000- 226.000-
6. 20 6348 302.00 25.000- 7.550.000- 226.000-
7. 20 6349 316.00 25.000- 7.900.000- 237.000-
8. ' 20 6350 299.00 25.000- 7.475.000- 224.250-
9. 20 6351 317.00 25.000- 7.925.000. 237.750-

10. 20 6352 300.00 25.000- 7.500.000. 225.000-
İl*. 20 6354 323.00 25.000- 8.075.000. 242.250-



SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER

KÖRFEZ

Yönetim Yeri : İstiklâl Cad. Gürçay Pasajı
No. 5 - Tlf : 4223 GEMLİK 

Dizgi ve Baskı
Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayif —

7 ŞUBAT 1989 SALI
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CEMAL AYBEY
Mimar Mühendis

Sayın Gemlik’ti Kardeşlerim!
Muhakkak ki bugüne kadar herkes güzel Gemlik’imize 

hizmet etmek istemiştir.
FAKAT! BELEDİYECİLİK İMAR İŞİDİR 

İMAR İSE MİMAR İŞİDİR 

İşi Ehline Vereceğinize İnanıyorum.
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YIL : 14

SAYI : 794

21 ŞUBAT 1989 SALI

Fiyatı KDV dahil 100 Hra

gemUk Matbaamızda
Nişan. Nikâh. Düğün

KÖRFEZ
ve 

finnet Davetiyeleri 
1 Saatte 

Teslim Edilir.

ÖRFEZ
Matbaacılık 
TLf : 1797 Gemlik

KURULUŞ : 14 HAZİRAN 1973

ANAP’TA SON SÖZÜ ANKARA SÖYLEDİ

Özal’ın Tercihi Hakkı çakır
• iL Örgütünde yapilan oylamada anap gemlik 

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA ADAY SEÇ LEN VE ANKA
RA'NIN ONAYINA SUNULAN LİSTE ÖZALIN İSTEĞİ 
ÜZERİNE DEĞİŞTİRİLDİ NURETTİN AVCI ADAYLIK
TAN E-ENİRKEN, RAHMİ ŞENGÜL VE BURHANETTİN 
YILMAZ MECLİS ADAYI OLDU.

• ANAP İLCE MERKEZİNDE DÜN YAPILAN TOPLANTI
DA, ADAYLAR BASINA TANITILDI. İLÇE BAŞKANI İB
RAHİM TUNCA, "ARTIK BERABER ÇALIŞMA ZAMA
NIDIR" D!YEREK PARTİ İÇİ KIRGINLIKLARIN BİR KE
NARA İTİLMESİNİ İSTEDİ. HAKKI ÇAKIR* KONUŞMA
SINDA PARTİLİLERE MORAL VERDİ.

SHP Belediye Başkan Adayı Dimili:

“Çakır Çağdışı 
Politikacı”
ANAP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAKKI ÇAKIRI Fİ FŞ- 
TİREN DİMİLİ, "ONU PARTİ İLÇE ÖRGÜTÜ BİLE İSTE
MEDİ. BU AYIP YETER." DEDİ.

ANAP’ta buzlar eridi. Bele 
diye Başkanlığı için uzun sü 
reden beri verilen savaşımın 
birinci ravundunu kazanan 
Nurettin Ava, ikinci raundda 
hakem karan ile diskalifiye 
edildi.

ANAP'ta belediye başkan 
adaylarını belirlemek için il 
bazında yapılan oylamayı 
Hakkı Çakır'a karşı üstünlük 
le kazanan Nurettin Avcı, 
parti Genel Başkanı ve tek 
seçici Turgut Özal’ın tercihi 
ile elendi. Özal, 5 yıldır Gem 
Irk Belediye Başkanlığını yü
rüten Hakkı Çakır'ı genç ada 
ya karşı tercih etti.

ANAP Belediye Başkanı 
adayının belirlenmesi için ge 
nel merkezce ilçe çapında 
bir kuruluşa tele 
fonla iki aday arasında an
ket yaptırdı. Bu arada aday 
odaylanndan Nurettin Avcı, 
Ankara’ya giderek Genel 
Merkezle temaslara geçti. 
Sancılı bekleyiş sonunda a- 
çtklama yapıldı ve Turgut Ö- 
zal’ın Hakkı Çakır'ı tercih et 
tiği bir milletvekili tarafından 
telefonla ilçeye bildirildi. Ça
kır*) kutlamalara perşembe 
günü başlandı. Meclis listesi 
ise cuma günü akşamı İl yö
netiminden telefonla açıklan
dı Hakkı Çakır listesinden 
Rahmi Şengül, ile Burhanet
tin Yılmaz listeye girerken, 
eskilerden Emin Bora’nın gö 
rev almadığı öğrenildi.

ANAP belediye meclis lis
tesi şu kişilerden oluştu :

RP Broşürü Dağıtan 
Gence Gözaltı

Refah Partisi Belediye Baş 
kan adayı Cemal Aybey’in 
broşürlerini dağıtan Aydın 
Sonkar isimli genç- polis tara 
fından gözaltına alındı.

Pazar günü Orhangazi Cad 
desi üzerinde kahvehanelere 
ve evlere broşür atan Aydın 
Sonkar, daha sonra sahada

HAFTAYA BAKIŞ

BAŞARILAR
Kadri GÜLER

ANAP'ta sıkıntılı bekleyiş bitti. Tek seçici Turgut özal, 
Gemlik Belediye Başkanlığı İçin tercihini Hakkı Çakır le
hine kullandı. Hayırlısı olsun...

May belirlemenin demokratik kurallarla yapılmaması, 
tüm partilerde sıkıntılar yaşattı. Kapalı kutu olara kblll- 
nen DSP, RP ve ID6 dışında grubu bulunan partiler, bu

Devamı Sayfa 2 do

Zeki Gemicioğlu, Haşan 
Sezer, Haşan Sözüneri, Rah
mi Şengül, Farufk Güzel, Fer- 
ruh Erçek, Şahin Danış, Bed
ri Akbal, Burhanettin Yılmaz- 
Turhan Tunçkal, Sinan Sert- 
kaya, Sami Taran, Hurşit Kut 
lu. Kontenjan : Koya Kesen, 
İbrahim Uslu.

OMUZ OMUZA

Anavatan Partisi Gemlik 
İlçe Örgütü’nün yerel seçim
lerde birinci parti olmak için 
omuz omuza mücadele vere
ceği belirtildi.

ANAP İlçe binasında dün 
İl Genel Meclisi, Belediye 
Başkan ve belediye meclis 
üye adaylarının katıldığı bir 
toplantı düzenlendi. "Toplantı

25 Bin 451 Seçmen 
Oy Kullanacak

26 Mart’ta yapılacak yerel 
seçimlerde Gemlik’te 25 bin 
451 seçmen oy kullanacak.

İlçe Seçim' Kurulu yetkilile 
rinden alınan bilgiye göre, 
ilçe' merkezinde Belediye 
Başkanlığı, belediye meclisi 
ve muhtarlıklar için toplam 
25 bin 451 kişi sandık başı
na gidecek, ilçe merkezinde 
80 sandık 'kullanılacak. İl Ge
nel Meslisi üyelerimde 40 bin 
528 seçmen 140 sandıkta be 
Hrleyecek.

amatör küme maçı oynandı
ğı sırada tribünlerdeki seyir
cilerin arasına da girdi. Elin
deki broşürleri dağıtmaya de 
vam eden Sonkar, sahada 
görevli polislerce Emniyet 
Amirliği’ne götürüldü. Aydın 
Sonkar kısa süreli gözaltın
dan sonra salıverildi.

da konuşan ANAP ilçe başka 
nı İbrahim Tunca, parti için
de bir yarış yapıldığını belir
terek, "Bu yarışta ipi göğüs
leyen göğüsledi. Artık bera
ber çalışma zamanıdır. Bugü 
ne kadar nasıl omuz Omuza 
mücadele verilmişse bundan 
sonra da aynı şekilde müca
deleyi sürdüreceğiz" dedi. 
Tunca, yerel seçimlerde 
Gemlik’te ANAP’ın yüzde 40 
in üzerinde oy alacağını da 
sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı ve adayı 
Hakkı Çakır ise yaptığı konuş 
mâda, "Önümüzdeki mahalli 
seçimlerde hiçbir muhalefet 
partisi umutlanmasın. İl Ge 
nel Meclisi seçimlerini 4-0

Öte yândan beldelerdeki 
seçmen ve sandık sayıları 
şöyle :

Armutlu 6 sandıkta bin 789

Hastane İnşaatı Bitti
Gemlik Devlet Hastanesi

nin 'inşaatı tamamlandı. Has
tanenin yapımına 270 milyon 
lira harcandı.

Gemlik Hastane Yaptırma 
Derneği Başkanı ve yönetim 
kurulu üyeleri, geçen hafta 
yaptıkları toplantıdan sonra 
hastaneyi gezdiler. Hastane 
ile ilgili bilgi veren Belediye 
Başkanı Hakkı Çakır, hasta
nenin Sağlık Bakanlığı’na 
devredilmesine ilişkin proto-

4 Dîn Görevlisi 
Yemin Etti

Gemlik'te çeşitli camilerde 
görev yapan ve asaletleri o- 
naylanan 4 din görevlisi, geç 
tiğimiz hafta yemin etti.

Gemlik Müftülüğü’nde dü 
zenlenen ve Kaymakam Coş 
kun Ertünk'ün de katıldığı tö 
rende yemin eden imam ve 
müezzinler şunlar : Hüsnü 
öz Küçük Kumla cami ima
mı, Sabrl Aslan Karsak cami 
müezzini, Ramazan Tınmaz 
Güvenil Köyü cami imamı, 
özcan Benzer Hacı İzzet ca
mi müezzini. 

alacağız Muhalefet partileri
nin barajı aşmaları, belediye 
meclisine ise SHP’nin 5 üye 
sokması mümkün değil. A- 
NAP olarak kontenjan üyele
ri de kafadan bizim" şeklin
de konuştu.

Belediye meclisi'nin oluşu
mu hakkında da: yorum ya
pan Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır, ANAP’ın 8, SHP’nin 4, 
DYP’nin 2- RP’nin de 1 üye 
sokabileceğini söyledi.

ANAP’ta Ankara’da elenen 
aday adayı Nurettin Avcl ise, 
verilen mücadelemin parti 
içinde olduğunu, bundan böy 
le Gemlik’te ANAP’ın birinci 
parti olması için mücadele 
edeceklerini belirtti.

seçmen. Küçük 'Kumla 9 san 
dikta, 2 bin 736 seçmen ve 
Umurbey 8 sandıkta 2 bin 
213 seçmen.

kolün önümüzdeki günlerde 
imzalanacağını söyledi. ,

2 ameliyathanesi, dahiliye 
ve çocuk servislerinde 35, ha 
riciyede 15 ve doğum servi
sinde de 10 olmak üzere 
toplam 60 yatak kapasiteli 
hastanenin yeterli hizmeti ve 
nebilmesi için Bakanlığın 1 
milyar liralık harcama yapma 
sı gerektiği belirtiliyor.

Belediye 
Otobüslerinin
Kasaları 
Yenileniyor

Gemlik-Bursa arasında yol 
cu taşıyan Otobüsler bakım
dan geçiriliyor.

Şehir içi hatayla birlikte 
toplam 11 otobüsün çalıştığı 
Gemlik Belediyesi'nde bir oto 
büsün komple kasa yenileme 
işi 10 milyon 600 bin liraya 
ihale edildi. Belediye encü- 
meni'nin geçen haftaki top
lantısında ihale edilen oto
büsün komple kasa işi şart
name gereği 40 günde yapı
larak hizmete sokulacak.

SHP Belediye Başkan ada 
yı Nezih Dimili, Hakkı Çakır’ı, 
"Belli kişilerin dümen suyu
na göre icraat yapan bir baş 
kan" diye nitelendirdi.

Nezih Dimili yerel seçim
lere ilişkin görüşlerini açık
larken, SHP’nin izleyeceği 
propaganda politikasına de 
ğindi. ANAP iktidarının genel 
politikasının hedef alınacağı 
nı söyleyen Nezih Dimili, par 
ti ilçe örgütünün desteğini 
alamayan bir adayın seçile

Küçük Gülbin
Beyin Tümöründen Öldü

Sunği'pek Lojmanlarında1 o- 
turan 11 yaşındaki Gülbin El 
çi, beyninde oluşan tümör 
nedeniyle öldü. Gazi İlköğre
tim Okulu 5. sınıfını bitiren 
ve hastalığı nedeniyle ortao- 
ıkula devam edemeyen Gül
bin Elçi'nin ölümü, hem okul

RP Belediye Başkan Adayları 
Ve Meclîs Üyeleri Belli Oldu

GEMLİK BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI

Cemal Aybey
BELEDİYE MECLÎS 

ÜYELERİ
1— Mahmut Küçük
2— Mahmut Kökbıyık
3— Kemal Yiğit 
4— Yunus Şimşek 
5— Mehmet Çelik 
6— Necati Demir 
7— Seyfettin Gökalp 
8— Mustafa Bayrak
9— Gültekin Baş köylü 

10— Resül Aslan
11— Ahmet Bayrak
12— Ali Özkurt
13— Osman Aslantay 
Kontenjanlar :
Haşan Çilingir, Çelil İscen

İL GENEL MECLİS 
ADAYLARI

1— Erdinç Arabalı
2— Ahmet Şehri 
3— İbrahim Arel 
4— Erdal Tunalı

TAŞI GEDİĞİNE 

MÜSTEHAKKI
ÖZALTN ADAYI OLDU : BİZİM HAKKI 
SÖZDE VARMIŞ HİZMET HAKKI 
HALK DEYECEK : NE HAKKI?..
RED OYUDUR, HAKKTNIN MÜSTEHAKL.

meyeceğini belirtti. İktidarın 
uyguladığı politikayı ‘Talan 
politikası" dîye adlandıran 
Dimili, "Namos, ahlak kavra
mı sadece para yememekle 
olmaz. Halkım, Hakkı Çakır' 
m hizmetlerini bey eniyorsa 
oy versin" şeklinde konuştu.

Başkan Çakırı "Çağdışı 
politikacı" dîye anan Dimili, 
"Başkan, ikbal uğruna koltu
ğa sıkı sıkı sarıldı. Parti ilçe 
örgütü bile istemedi. Bu ayıp 
da ona yeter” dedi.

arkadaşlarını, hemde oturduk 
lan mahalleyi yasa boğdu.

Gazi İlköğretim Okulunda 
sessizliği ve başarısı ile ta
nınan Gülbin Elçi’nin cenaze 
sinin Yalova'da toprağa ve
rildiği öğrenildi.

KÜÇÜK KUMLA BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI

Kuddusi Gürbüz
BELEDİYE MECL’S 

ÜYELERİ

1- Nihat Ertetik, 2- Osman 
Pehlivan, 3- Adnan Bıyıker, 
4- Ruhi Türkkan, 5- Mehmet 
Öz, 6- Faik Güre, 7- Kaya 
Gençtürk, 8- Edip Yontar.

Kontenjan : Halit Bayrak

UMURBEY BELEDİYE 
BAŞKAN ADAYI

Hayrettin Demirci
BELEDİYE MECL’S 

ÜYELERİ

1- Aydın Önîter, 2- Nam; 
Bağcı, 3 - Recep Öztûrk, 
4- Abdullah Çoklu, 5- Nihat 
Gedik, 6- Rıfat Elibol. 7- Meh 
met Alan, 8- Şaban Türkmen

Kontenjan : Ali Eker

İnan TAMER
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BAŞARILAR
1. Sayfanın Devamı 

stantıları çok hissettiler. Şimdi, kırgınlıklar sürerken, gös 
termelik birliktelikler sergilenecek- buruk ve isteksiz des 
tekler verilecek...

Geçen haftalarda Körfezin bir manşetinde "Hakkı Ça
kır etendi” yazmıştık. Sayın Çakır, Ankara'dan devam vi
zesi aldıktan sonra, bir yakınımıza "şimdi ne yazacaksı
nız bakalım’ demiş!

Gazetecinin işi yazmak. Yazacak o kadar çok konu 
varki... Mutlaka birşeyler buluruz. Sanınm Sayın Çakır, 
başlığımıza alınmış. Biz. yalan yazmadık ki, İl Örgütünde 
yapılan seçimlerden söz ederek "Çakır elendi" demiştik. 
Şimdi de "Ozal'ın tercihi Çakır" diyeceğiz. Her halde bu 
na sevinecekler...

Bizim işin zor tarafı nedir biliyor musunuz?

Gazetelerde herkes olumlu şeylerin yazılmasını, kendi
leri atehine hiçbir şey söylenmemesini istiyor. Hep alkış 
tutarsanız, sizden iyisi yok. Tutmazsak da kötüsü yok. 
Yani sizin anlayacağınız "zülfikâr*‘e dokunduğunuzda is
tenmeyen adam oluverirsiniz. Biz mesleğimizi yaparız, bu 
nu yaparken de kimsenin eşşeğine "çüşşş" demeyiz.

Dedik ki. bu seçimlerde kavga bizce ANAP ile SHP 
arasında geçecektir. DYP ise süpriz yapabilir. Ama son 
seçimler gösteriyor ki kavga iktidar ve muhalefet arasın 
dodır.

Önümüzdeki hafta başkan adaylarıyla söyleşiler düzen 
leyip görüşlerini kanhuoyuna duyuracağız. Bunun için şhn 
(fiden adaylara çağrıda bulunuyoruz. Hazırlanın görüş- 

■ mek istiyoruz.

Yanş başladı sevgili okurlanm. Oyuncular sahada top 
ise ortada. Tribünlerde sîzler, bizler varız. Kendini göste
ren oyuncu golü atar sonucu belirler. Bu maçta beraber 
lîk yok. Yenen ve yenilen var. Hünerlerinizi sergileyin go 
fünüzü atıp maçı kazanın. Bizden size başarı dilekleri...

KAYIP

Kayseri Trafik Şubesinden aldığım ağır vasıta 9948 
notu ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür.

Mehmet Korkmaz

Kongre İlânı
S.S. GEMLİK ORMANCILAR YAPI KOOPERATİFİ 

BAŞKANLIĞINDAN

S.S. Gemlik Ormancılar Yapı Kooperatifinin 1989 yılı 
olağan genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüş
mek üzere 19 Mart 1989 Pazar günü saat 13.30'da Gem 
lik Ticaret*ve Sânayi Odası toplantı salonunda, çoğunluk 
sağlanmadığı takdirde 2 Nisan 1989 Pazar günü aynı 
yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelere duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1— Açılış ve yoklama
2— Divan heyeti seçimi
3— Saygı duruşu
4— Faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
5— Denetleme raporunun okunması ve müzakeresi
6— Yönetim ve denetim1 kurullarının aklanması
7— Kooperatif arsasının değerlendirilmesi hakkında 

görüşme
8— Dilek ve temenniler
9— Kapanış.

İLAN
GEMLİK MAL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

T— İlçemiz, Armutlu Kasabası, Yılandar mevkiinde bu 
lunan hâzineye ait 13 pafta- 6310 parsel no.lu ve 805 m2 
yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmaz malın satışı için iha
leye çıkarılmıştır.

2— İhaleye’ ait şartname ve ekleri Gemlik Malmüdürlü- 
ğü Milli Emlâk Memurluğunda mesai saatleri dahilinde 
görülebilir.

3— İhale, Gemlik Hükümet Konağının 4. ncü' katında 
bulunan Mölmüdürünün odasında 22.3.1989 Çarşamba gü
nü saat 14.00 de’ Devlet İhale Kanununun 45. maddesi 
hükmıü gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile ihalesi yapıla
caktır.

4— İşin tahmini bedeli 20.125.000.- TL. olup, geçici te
minatı 603.750.- TL.dır.

5— Taliplilerin 22.3.1989 Çarşamba günü saat 12,00 ye 
■kadar teminatlarını Malmüdürlüğü veznesine yatırmaları 
ve ihale komisyonuna teminat makbuzları ile birlikte mü
racaatları, KDV dahil tüm masrafların alıcıya ait olacağı.

6— Posta ile müracaatların dikkate alınmayacağı ilân 
olunur.

( Basın 5 )

sağlık köşesi

Subakut Alkolik Delirium
İlk olarak Losepne ile Lognan tarafından böyle isimlen

dirilmiştir. Buge ise 1956 yılında ilk olarak belirtilerin ana
lizini yapmıştır. Subakut alkolik delirium esas itibariyle 
konfüzyonlu - onirik bir psikozdur. "Rüya hezeyanı" diye 
tarif edilebilir. Hastanın görünüşü tipiktir. Yüz solmuştur. 
Ajile ve sıkıntılıdır. Uyanıkken rüya' görür gibi hali vardır. 
Rüya hali genel oiarak mesleğiyle ilgili konularla doludur. 
Ayrıca hayvan görme tarzında kallüsinasyonlar şiddetli 
•kıskançlık ve perseküsyon hezeyanları, korku ve bazen 
kendi kendini ithamla' beraber sökülmüş şafhalar göze 
çarpar.

Bütün duyu sistemi ilgilendiren hallusinasyonlar olabil 
diği gibi illüz yânlara da rastlanır. Telkinle hoilüsinos 
yon ve illüzyonlar meydana getirilebilir. Eline verilen boş 
bir kağıttan mektup okur, üstüne! geldiği söylenen yılan
dan kaçar, gösterilen hayali böcekleri ayağıyla ezmeye 
çalışır.

Muayenesinde ellerde titreme, kas kitlelerinde sıkmak
la ağrı meydana gelmektedir. Nabız hızlıdır, karaciğer 
ekseriya büyüktür ve gözler sarıdir. Dil kurudur.

Genel olarak psikoz nöbetler ve arada kısa süreli ha
fif açılmalarla dalgalı bir seyir arzeder ve birkaç gün 
içinde uykunun düzelmesi ile hasta açılır. Bu hal daha 
ağır olan delirium treuens'e de geçebilir.

DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE 
ÖZEL GÜNLERİNİZDE

VİDEO Çekimi Yapılır
' Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 1797 Gemlik

DOĞRU YOL PARTİSİ 
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 
Mehmet Turgut 

DİYOR Kİ : 
SEVGİLİ HEMŞEHRİLERİM;

Milli-manevi değerlerimize saygılı ve 
kanunların sınırladığı ölçüler içinde 

size hizmet etmek için adayım.
Ben bu görevi paye için değil, size hizmet için istiyorum.

Gayret bizden, karar sizden, takdir yüce ALLAH’tandır.
Saygılar Sunarım

“Desteğinizi istiyorum”
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SAYIN KUMLALI’LAR!
Çocuklarımıza sağlıklı ve çağdaş bir belde 

bırakmak istiyorsanız dürüst ve dinamik kadroyu iş 
başına getirin.

Allahın izni, sizlerin takdiri ile bu işi başa
racağımıza inanıyor, saygılar sunuyorum.

'‘AmblemimizftZeytin Dalı 
Belediye Halkın Malı”

MEHMET PARLAK
SHP

K. Kumla Belediye Başkan Adayı

SIRASI GELDİKÇE

“Şeker Abi” (Sake)
İNAN TAMER

Konser etenen şu menhus hastalık.. Körolası, ne as
lanları. ne civanları eritip mum etti. Zamansız ne canlan 
toprağa düşürdü. Genç, ihtiyar, çoluk çocuk demeden acı 
masrzca kıyıp geçiriyor.

ŞEKER ABİ’ye, SAKE Abdullah'a da kıydı şöyle bir 
Oh!., dedirtmeden.

Ellrbeş yıllık ömründe, zannetmiyorum ellibeş günü ça 
lışmadan boşa geçsin Sake'nin..

Fakirlik, küçük yaşlarda, çocuk yaşlarda ağır işlerde 
çalışmaya mecbur etti Sake’yi.. Herklesin uyuduğu, saat 
terde o Rahmetli İsmail Tan’ın dükkanında şeker çuvalla 
nnın- pirinç çuvallarının, tuz çuvallarının altına yattı bir 
lokma ekmeğe ebeveyinine götürebilmek için. Omuzları 
o günlerde çökmüştü Abdullah'ın. Sonra Rahmetli ZULO 
nun şoför muavinliği İsmail Tan'ın otobüsünde. Otobüs 
satıldı, dükkan kapandı, işsiz ve zor geçen günler.

Belediye’ye yerleştirdi eş, dost. Şoför olarak ilçenin 
etini taşıdı, çöpünü topladı, arozözünü sürdü yangınların 
üstüne. Uykusuz geçen itfaiye gece nöbetleri. Hurdalaş 
mış vasıtaları faal kılmak için, kar-buz altında, yağ-pas 
içinde yere yatarak çalışmalar, gıdasızlık, zayıf düşürdü 
o taş gibi bünyeyi.

Rahmetli Sake, ne top oynardı delikanlılığında. Saba
hın köründe başlardık topa Hus dayının arsasında, akşa 
mın alaca karanlığına kadar. Sonra Güvenspor ve Gem- 
likspor'da yorulmak nedir bilmez nice 90 dakikalar yıl
larca.

Gazete okumak, roman okumak da tutkusu idi. Kolu 
çalıştığı gibi, kafasıda çalışırdı. Memleket meselelerini 
gayet iyi tahlil ederdi. Çok iyi pişpirik, çok iyi konçina 
oynardı. Elli iki kağıdın seyrini aklında tutardı, öyle de- 
ğilmi Sevgili PAŞA (TALAT)- marangoz ŞİŞKO YAŞAR usta.

Abdullah, 'karnı aç, gözü tok namuslu bir memleket 
bir halk çocuğu idi, bizede bu satırları yazdıran yüce 
hasretlerdir ya.

Bir iki hastane, bir iki tedavi derken durdu o pırıl, pı 
nl insan sevgisi dolu, çocuk sevgisi dolu kalp sustu. 
"ŞEKER ABİ" deyen dudaklar.

Sevgili Hemşehrim SAKE.. son yolculuğunda bulunmak 
nasip olmadı, ölüm haberini gazetede gözyaşlarımla oku 
dum. Yüce Allah'tan sana rahmet, eşine, kardeşlerine, 
akrabalanna, evlatlarına ve seni sevenlere başsağlığı di 
terim.

DAĞ KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii 

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 

DOĞRAMALIN KERESTE VE 

AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI

Tel : İş î 1206 — Hv : 1254 2835
ORHANGAZİ CAD.NO. 30 GEMİ İK

FOTO GÜNEŞ
YENİ İMKANLAR SUNUYOR

• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKİNALARI
@ KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT 

PVC İLE KAPLANIR.

ZAMAN SİZİN İÇİN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA 
SİZ KARAR VERİN.

• BİR DAKİKADA VESİKALIK
• OTUZ DAKİKADA VESİKALIK
• BİR SAATTE VESİKALIK
• BİR GÜNDE VESİKALIK
• BİR HAFTADA VESİKALIK

KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR.
VHS, BETAMAKS

İstiklâl Cad. Ziraat Bankası Karşı Aralığı 4/E Gemik

1

t

AKDOĞANLAR 
MOTİF DUVAR KAĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KAĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

Merkez İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf : 2132 
Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dük. No. 5 Gemlik

8 5
AKYILDIZ TİCARET
Her Çeşit Kulla mİ nnş Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

MEHMET AKYILDIZ
Pazar Cad. » — T* : MM 8

Kaptan Emlak ve 
Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU

Td : 3763

Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

I

İNDİRİMLİ SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR.

KALİTEYİ 

UCUZA ALIN!..
ŞEREF BUTİK 
Şerafettin Sağlamsoy 
Gürle İş Merkezi - GEMLİK

Gazeteniz 

Gemlik Körfez’i 

Okuyunuz, 

Okutunuz, 
Abone Olunuz.

Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR

> ÇİMENTO
• TUĞLA

4 BİRtKET
SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
TV : 4637 — İstiklal Cd. No. 3 GEMLİK

Satılık AEG Çamaşır Makinası
Çok temiz, az kullanılmış 

AEG Lavaluks Çamaşır Makinası
Körfeı Matbaası Tel : 1797 Gemlik
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gemUikkörfez
a Yönetim Yeri : İstiklâl Cad Gürçay Pasajı
I Ne. 5 - TİT : 423 — GEMLİK

Dizgi ve Baskı
3 Körfez Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi 
taun .. ............. ... ......... ■mı ma ana au»,

SAYFA : 4

SAHİBİ VE SORUMLU MÜDÜR 

KADRİ GÜLER

CEMAL AYBEY
Mimar Mühendis

GENLİK BELEDİYE BAŞKAN 
İP ADAYI t n

Sayın Gemlik’li Kardeşlerim!
Muhakkak ki bugüne kadar herkes güzel Gemlik’imize 

hizmet etmek istemiştir.
FAKAT! BELEDİYECİLİK İMAR İŞİDİR 

İMAR İSE MİMAR İŞİDİR

İşi Ehline Vereceğinize İnanıyorum.
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Fiyatı KDV dahil 100 Mr a

gemUik
KÖRFEZ

HAFTALIK SİYASİ GAZETE 

KURULUŞ : 16 HAZİRAN 1973

Matbaamızda 
Nişan, Nikâh, Dttftla

Sttanet Davetiyeleri 
1 Saatte 

Teslim Bdilir.

KÖRFEZ
Matbaacılık 
Tlf : 1797 Gemlik

Esnaf Kefalet Kooperatifi'nin Genel Kurulu Yapıldı

“Esnafın isi bozuk”
Genel Kurulda konuşan Esnaf Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Kasım 
önadım, “Şantaj olsun diye söylemiyorum. Realiteyi konuşuyorum. Esnafın sırtında borç 
kamburları oluşmuştur.” dedi.

SHP 11 Başkanı Şemsettin Şen :

“ÖNCE ANAP’I 
SONRA DA KÖRFEZİ 
TEMİZLEYECEĞİZ”

Gemlik Esnaf Kefalet Koo 
peratifi’nin 34. genel kurulu, 
geçtiğimiz hafta cumartesi 
günü Ticaret ve Sanayi Oda 
sında yapıldı. Kooperatif ku
rul raporlarının okunduğu 
toplantıda konuşan Esnaf 
Kefalet Kooperatifleri Mer
kez Birliği Başkanı Kasım Ö- 
nadım, uygulanan faizlerle 
esnafın kalkınmasının müm
kün olmadığını söyledi. Bir 
ortağın, “Faiz sübvansiyonu 
sözü tutulmadı. Başbakan 
yalan söyledi." demesi üzeri 
ne Önadım, hükümeti savuna 
rak, "Büyüklere bu şekilde 
ithamda bulunulmanız doğru 
değM" dedi.

.Kasım Önadım, Birlik bün 
yesinde oluşturulan fon ile 
yüzde 1-2 oranında faizle 
kredi kullanabileceğini kayde 
derek, şunları söyledi : "Kre 
di antika bir iştir. Aldığınız 
paraya para katacaksanız 
kredi kullanın. Mobilya al

Kadri Güler Ödülünü Aldı
ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİNCE DÜZENLENEN “YILIN BAŞARILI GAZETECİLERİ YARIŞMASINDA

YEREL HABER DALINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANMIŞTI.

Ankara Çağdaş Gazeteci
ler Derneğince düzenlenen 
"1988 yılı başarı gazetecile
ri" yarışmasının ödül dağı
tım töreni yapıldı. Gazetemiz 
Sorumlu Müdürü Kadri Gü
ler, ödülünü aldı.

Geçtiğimiz hafta cuma gü
nü gecesi Ankara Dedeman 
Otel Avizeli Salonunda dü
zenlenen "Ödül Dağıtım Ba 
loşu"na ANAP Genel Baş
kan Yardımcısı, Oltan Sun
gurlu, SHP Genel Sekreter 
Yardımcısı Hikmet Çetin, O- 

ANKARA'DAKİ ANLAMLI TÖREN
Gazetemiz Sahibi ve Sorumlu Müdürü Kadri Güler Ankara Dedeman Otelinde düzenle

nen törende ödülünü DYP Samsun Milletvekili Cemal AH Şan'dan aldı.

mak için değil. Biz çırpınıyo
ruz, bira? da devletin kulak 
vermesi lazım."

Önadım, şantaj amacıyla 
söylemediğini ifade ederek, 
"Bu faizlerle esnaf kalkına
maz. Realiteyi söylüyorum. 
Genelde esnafın sırtında 
borç kanburlan oluşmuştur. 
Faizler düşmelidir. Mevduat 
faizleri yavaş yavaş iniyor, 
tümüyle inerse, kredi faizleri 
de iner" şeklinde konuştu.

Gemlik Halkbonk Şube Mü 
dürü Ali Rençberoğlu da yap 
tığı konuşmada, esnaf ile 
olan iletişim kopukluğundan 
yanarak, "benim bankamdan 
alınan kredi, başka bankada 
faize yatırılıyor. Olacak iş 
mi" dedi. Esnaf Kefalat Koo 
peratifleri Merkez Birliği Baş 
kanı Önadım ise, Yemi ben
de ye, git komşunun küme
sinde yumurtla, olacak iş de 
ğil”' diye tamamladı.

Öte yandan Gemlik Esnaf 

nur Kumbaracıbaşı, DYP 
Grup Sözcüsü Kâksal Top
tan, parlementerler, sanatçı
lar ve gazeteciler katıldı.

Ödül dağıtım töreninin açı 
lış konuşmasını Dernek Baş
kanı Ahmet Abakay yaptı. 
Abakay konuşmasında, hükü 
metin basın yasalarında de
ğişiklik yaparak gazetecileri 
cezalandırmak istediğini be
lirtti. Abakay, Bir taraftan ba 
sın yasaklarla susturulmak 
İstenirken, bir taraftan da kİ 
taplar yakılarak düşünceye 

Kefalet Kooperatifinin yıllık 
çalışma raporuna göre, 1987 
yılı sonunda 418 milyon lira

KONGREYE POLİTİKACILAR DA GELDİ
Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulunu ortaklar yanında DYP'II Belediye Başkan ada 

yı Mehmet Turgut ve meclis adayları da ilgiyle izledi.

zincir vurulmak isteniyor. Bu 
girişimlerle çağdaş dünyâda 
bir yere varamayız. Demokra 
siyi kuracak ve geliştirecek
sek, yasaksız bir toplumda 
birlikte kurup geliştirmeliyiz. 
Düşünce suç olamaz" şeklin 
de konuştu.

52 gazetecinin başarı ödü
lünün dağıtıldığı törende. 
Kadri Güler'e "başarı plake
ti" DYP Samsun Milletvekili 
Cemal Ali Şan tarafından ve 
rildi.

Çağdaş Gazeteciler Deme 

olan plasman, 1988 yılı so
nunda 517 milyon liraya çı
karıldı.

ğinîn yarışmasında, Bursa 
Hakimiyet Gazetesinden Yük 
sel Baysal, "fotoğraf" Olay 
Gazetesinden Kadir Gül, 
"spor" Hakimiyet Gazetesin 
den Muharrem Karabulut 
ise, "dizi yazı" dalında başa
rı ödülü aldı.

Kadri Güler, önceki hafta 
Bursa Gazeteciler Derneği
nin düzenlediği yarışmada 
Haber Dalında yine birinci
lik almış, ödülü Devlet Baka
nı Mehmet Yazar tarafından 
verilmişti. "Dizi Yazı" dalın
da da Mansiyon 'kazanan 
Güler'in bu ödülünü de Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin 
vermişti.

Hüseyin Güner 
Emekli Oldu

Gemlik İlçe Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Müdürlüğü 
Şube Müdürü Hüseyin Güner 
emekli oldu.

Hüseyin Güner ilk kez, 
1956 yılında Bitlis Tatvan Re 
şadiye Köyü ilkokulunda gö 
rev yaptı. Daha sonra, Art
vin Merkez, Gemlik Güvenli 
Köyü ve Gemlik Merkezde 
Gazi İlköğretim Okulu’nda 
öğretmenlik görevini yürüttü. 
Güner, 1982-85 yıllan arasın
da ilçe Eğitim Müdür Yar
dımcılığı da yaptı.

SHP İl Başkanı Şemsettin 
Şen, geçtiğimiz hafta Gemlik 
e gelerek balıkçı motoruyla 
Körfez'de tur attı. Şen, çevre 
kirliliğine dikkat çekerek, 
"Çevre kirliliği ANAP’ın kirli

Çarşıda esnafa saat 
satıyorlardı

Bulgar 
Kaçakçılara 
Suçüstü

Gemlik Limanına gelen 
Bulgar Bandıralı Nıkola Zap- 
tzorov isimli gemi persone
linden iki Bulgar, çarşıda ka 
çak saat satarken polis tara 
fından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ge
mi personelinden Arnoudov 
Angelov Stamen, çarşıda Hü 
şeyin Avcı isimli esnafa ka
çak cep saati satmaya kal
kıştı. Daha sonra arkadaşı 
Hristov Alexandrov Vladimir 
ile kapı kapı gezmeye başla 
yan Stamen İstiklal Caddesi 
üzerinde bir dükkana girince 
kendisini takip eden polisler 
ce yakalandı. Stamen’in ya
kalandığını gören Vladimir 
ise, koşarak kaçtı. Ancak kı
sa süre sonra yakalandı.

Armutlu’da Koltuk Tartışması
Armutlu Belediye Başkan

lığı koltuğu ANAP ve SHP 
adayları arasında tartışmaya 
neden oldu.

SHP Armutlu Belediye Baş 
kan adayı Mehmet Kosova, 
“Celal Göç ün oturduğu ema 
net koltuğu geri alacağım" 
derken, Celal Göç ise, “koltu 
ğu bana onlar vermedi. Ama 
kendilerine bir koltuk lazım
sa, 27 mart’ta bir tane veri

liğidir. Önce ANAP’I sonra 
Körfez’i temizleyeceğiz" de
di.

Gemlik’e gelişinde önce 
parti binasına giden SHP İl 
Başkanı Şemsettin Şen, bura 
da partililerle bir sûre sohbet 
etti. Yaptığı kısa konuşmada, 
"Körfez’de zafer SHP'nin ola 
çaktır." diyen Şen, yıllardır 
sağ iktidarların hakim oldu
ğu belediye yönetiminin 26 
Mart'ta el değiştireceğini 
ssöyledi. Parti binasındaki 
toplantı sırasında Belediye' 
Başkan adayı Nezih Dimili* 
de konuştu. "ANAP Belediye 
ciliği’nin karşısındayız" dl-

Devamı Sayfa 7'de

Belediye Meclis kararları 
uygulamaya konuldu

Eski Yapılara 
inşaat izni

Belediye Meclisi’nin 28 
Temmuz’da yapılan olağanüs 
tü toplantısında alman cep
he genişlikleri 4 metre ve ar 
sa büyüklüğü 50 metrekare
den az olmayan eski yapıla
ra inşaat izni verilmesine iliş 
kin kararı uygulamaya koyul 
lu.

Belediye Başkanı Hakkı 
Çakır’ın yaptığı açıklamaya 
göre, aynı toplantıda alınan 
"yeni imara açılan sahalar
da işyeri açılması”na ilişkin 
kararda dünden itibaren yü
rürlüğe girdi.

Devamı Sayfa 7'de

Çiftçiye Sulama 
Kolaylığı

Türkiye'de yeni uygulama 
ya konulan "damla sulama 
tekniği"nin bitkilere 26 ayn 
yarar sağladığı bildirildi.

Gemlik Ticaret ve Sanayi 
Odası ile Türk Hoechst fir
masınca Gemlik’te düzenle
nen seminer dün yapıldı. Se 
minende konuşan Ziraat Yük 
sek Mühendisleri Ergin Kaya 
ve Köseyi nGürkan, damla 
sulama tekniği konusunda 
bilgi verdi. Hoechst firması 
Teknik Satış Müdürü Tecelli 
Sırma ise damla sulama tek

Devamı Sayfa 7'de 

rim rahat rahat otururlar." 
yanıtını verdi.

Mehmet Kosova, yayınladı 
ğı seçim bildirgesinde “halkı 
mızm görev vermesi halinde, 
bugüne kadarki uygulamalar 
dan çok farklı olarak Armut
lu'ya ve Armutiu’lulara sos
yal demokrat görünüşe uy
gun hizmetler vermeyi taah
hüt ediyorum" dedi. 12 mod

Devamı Sayfa 7‘de



SAYGIDEĞER KUMLA HALKI
Beldemizde üretken, güleryüzlü, halka açık bir 

belediyecilik anlayışını getirebilmek için sizleri göre
ve çağırıyorum.

Bu onurlu görevi 26 Mart günü hep birlikte 
gerçekleştireceğimize inanıyor, saygılar sunuyorum.

“Amblemimiz Zeytin Dalı 
Belediye Halkın Malı”

MEHMET PARLAK
SHP

K. Kumla Belediye Başkan Adayı

KONGRE İLÂNI
S.S. ZEYTİN VE ZEYTİN ÜRÜNLERİ ALIM VE SATICILARI 
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
aşağıdaki gündem gereği 19 Mart 1989 Pazar günü saat 
09.00'da GEMLİK TİCARET VE SANAYİ ODASI LOKALİN 
DE yapılacaktır.

Anılan gün ve saatte yukarıda belirtilen yerde üyeleri 
mlzin hazır bulunmaları önemle rica olunur.

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM:

1— Önsöz
2— Saygı duruşu
3— Divan heyetinin seçimi
4— Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması
5— Denetim kurulu raporunun okunması
6— Yönetim ve denetim kurulu raporlannın görüşülüp, 

aklanması
7— 1988 yılı kesin hesap vaziyetinin okunması
8— Üye sayısının sınırlandırılması
9— Yeni yönetim ve denetim kurulunun seçimi

10— Dilek ve temenniler
11— Kapanış.

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/848

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, llbat mevkiinde kain kuze
yi Milli Eğitimciler Koap., güneyi kumsal, doğusu Nejat 
Zırhlıoğlu ve hissedarları, batısı Milli Eğitimciler Koop. 
taşınmazları ile çevrili 1125 m2 miktarındaki taşınmazın 
davacı Mehmet Örs tarafından senetsizden tescili talep 
edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bu
lunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinden mah
kememizin 1988/848 esas sayılı dosyasına müracaatları 
ilan olunur.

(Basın 8)

KİMYA MÜHENDİSİ ARANIYOR

Gemlik’teki fabrikamızın sorumlu Üretim Müdürlüğünü 
yapacak yağ ve sabun konusunda deneyimli 

KİMYA MÜHENDİSİ ALINACAKTIR.
Taliplilerin mektup ile PK. 120 Gemlik adresine 

müracaatları rica olunur.
Müracaatlar gizli tutulacaktır.

KAFOĞLU
YAĞ SABUN SANAYİİ A.Ş. GEMLİK

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/939

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, Çakaldere mevkiinde kain 
kuzeyi Mehmet Çevik varisleri taşınmazı, güneyi kumsal, 
doğusu Hüseyin Soydemir, batısı Galip Akın taşınmazlan 
ile çevrili 1500 m2 miktarındaki taşınmazın davacı Fer- 
han Geylan tarafından senetsizden tesçili talep edildiğin
den iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunanla
rın ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 
1988/939 esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

(Basın 9)

İLAN 
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/850

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, İlbat mevkiinde kain kuze
yi Cevat Beşe, güneyi kumsal, doğusu Zuhal Cinisli, ba
tısı Şaban Muammer Kemal Bozkurt taşınmazlan ile çev
rili 499 m2 miktarındaki taşınmazın davacı E. Bilge Örs 
tarafından senetsizden tesçili talep edildiğinden iş bu ta
şınmaz hakkında hak iddiasında bulunanların ilan tarihin
den itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 1988/850 esas 
sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

(Basın 10)

DOĞRU YOL PARTİSİ 
BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 

Mehmet Turgut 
[DİYOR Kİ :

SEVGİLİ HEMŞEHRİLERİM;

Milli-manevi değerlerimize saygılı ve 
kanunların sınırladığı ölçüler içinde

size hiz] et etmek için adayım.
Ben bu görevi paye için değil, size hizmet için istiyorum. 

Gayret bizden, karar sizden, takdir yüce ALLAH'tandır.
Saygılar Sunarım

“Desteğinizi İstiyorum”



Sosyal Demokrat Halkçı Parti
Belediye Başkan Adayı

NEZİH DİMİLİ 
AVUKAT

• •
Belediye Meclis Uye Adayları

EMİN TÜRE
İŞÇİ EMEKLİSİ

ALİ YILDIRIM 
ESNAF (EĞİTİMCİ)

NAZIM BAYRAK
TÜCCAR (İŞLETMECİ)

NAZIM KARAGÖZ 
İNŞAAT MÜHENDİSİ

ATİLA KÖSE 
İNŞAAT MÜHENDİSİ

ALİ MUTMAN 
KUYUMCU

HÜSEYİN ÇELİK 
ESNAF

DOĞAN ALKAYA 
DİŞ TABİBİ

İBRAHİM KOÇ 
İKTİSATÇI

M. FİKRİ SEMERCİLER 
DİŞ TABİBİ

HAŞAN GENÇ 
İŞÇİ

YÜKSEL UĞUR 
EV HANIMI

KADİR ASLAN 
İŞÇİ EMEKLİSİ

Kontenjan Adayları

MUSTAFA KÜÇÜKSİPAHİ 
EMEKLİ GAR MÜDÜRÜ

İl
YILMAZ KILIÇ 

İŞÇİ

_ ' /

Genel Meclisi Adayları

BAKİ KÜTAHYA 
ESNAF

EMİR ÇAKICI 
İŞÇİ

CEMAL SELDAR
ÇİFTÇİ

ASIM TEMEL
ÇİFTÇİ

SAYIN GEMLİKTİLER
Belediye Başkan Adayımız ve Belediye Meclis Grubu ile il Genel Meclis Üyeleri Adaylarımız Takdirlerinize Sunulmuştur. 

Sizlere Hizmet için Varız. Bizi Destekleyiniz. Ve Bize inanınız.
"Amblemimiz Altı Oklu Zeytin Dalı, Belediye ANAP'ın Değil Halkın Malı"



Umurbey Belediyesi Sağlık Zabıta Yönetmeliği
Boştarafı GEMLİK GAZETE'SİNDE

(2) Bölümlerin 2 metre yüksekliğe kadar olan kısımları 
cam olabilir.

(3) Besin maddelerinin hepsi ambalajlı olarak satıldığı 
takdirde bu bölümler aranmaz.

(4) Mahiyeti itibariyle ambalajlanmış olarak satılama
yan besin maddeleri ayrı bölmelerde saklanacak ve koku
larının diğer maddelere sinmesi önlenecektir.

g. Besin maddelerinden ısı tesiri İle bozulabilecek olan 
lar vitrinll buz dolaplarında teşhir ve satışa arzedilecek- 
tlr. Nitelikleri İtibariyle birbirini etkileyecek besin madde
leri İle değişik iş kollarına alt besin maddeleri ayrı, ayrı 
buzdolaplarına konacaktır.

h. Reyonlarda birer kişinin çalışması gereken haldede 
bir İşçi yanlız bir reyonda çalıştırılacaktır. (Bütün madde 
lerin ambalajlanmış olarak teşhir ve satıldığı yerlerde bu 
hüküm aranmaz.)

ı. Bu müesseselerde pişmemiş deniz mahsulleri ve ba 
lık satılamaz.

I. Bu yerler gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve yeterli 
elektrik aydınlatma tesisatı bu'unacaktır.

|. Bu yerlerde fenni havalandırma tertibatı ve yeteri 
kadar aspiratör olacaktır.

k. Bu yerlerin 200 metre kareden büyük olanlarında gi 
riş ve çıkış kapıları ayrı olacaktır.

I. Bu yerlerde kullanılan teraziler gram taksimatlı ve 
İki taraftan görülebilen ibreli cinsten olacaktır.

m. Yemek veya meze gurubuna giren besin maddeleri 
nin pişirilerek hazırlanması halinde bu işlerin yapıldığı 
kısımlar, İlgili İş yerlerinin bu bölümlerinin niteliğinde 
olacaktır.

n. Buralarda temizlik iş saatleri dışında toz kaldırma
dan ve elektrikli araçlarla yapılacaktır.

o. Hazır kıyma ve parça et satışı yapan besin pazarla 
rı bu yerlerle ilgili bu yönetmelikte belirlenmiş özel hü-j 
kümlere tabidir.

SUT MAMÜLLERİ SATIŞ YERLERİ :
MADDE : 22— Sütten mamül çeşitli besin maddeleri

nin satıldığı yerler olup* aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Dükkanların sokak cepheli camekanla örtülü olacak 

tır.
b. Duvarları tabandan 1.5 metre yüksekliğe kadar mer 

mer, fayans veya benzeri su geçirmez parlak düz yüzlü 
malzeme İle kaplanmış olacak diğer kısımlar ve tavanı 
yağlı boya İle boyanmış olacaktır.

c. Bu yerlerde çalışan İşçiler beyaz renkli iş elbisesi 
giyeceklerdir.

FASIL — 2
Gıda Maddeleri, Bakkaliye malzemeleri, Sun'i ve Tabii 

hayvan yemi toptan satış yerlerinin uyacağı emir ve 
Yasaklar.

Özel Hükümler.
MADDE : 23— Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerler, besin maddelerini dış tesirlerden koruya

cak ve kirlenmesine mani olacak nitelikte bulunacaktır.
b. Bu yerlerde her türlü böcek ve zararlı hayvanlarla 

mücadale için pencerelerinde delikli 2 mm.yi geçmeyen 
tel kafes ile binanın içinde fare kapanı bulundurulacaktır

c. Bu yerlerde çalışanlar kısa bej renkli İş gömleği gi 
yeceklerdir.

ç. Orjlnal madeni kaplar içinde bulunanların haricindeki 
gıda maddeleri ahşap ve madeni ızgaralar üzerine konu
lacaktır.

FASIL — 3
Halkın yiyip içmesine mahsus yerler :

Müşterek Hükümler
MADDE : 24— Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Sınıflandırma İşleri Yönetmeliğine göre yapılır. Tari

feye tabi müesseseler bu yönetmelikte gösterilen şekilde 
sınıflarını belirten özel işaretleri dış kapılarına koymak 
zorunluluğundadırlar.

b. Besin maddelerinin ayıklama, parçalama, temizleme, 
tartılına ve hamlama ve ambalajlanmasında kullanılan 
her türlü alet ve edavat vasıta ve tesisat besin madde
lerinin niteliğini bozmayacak, kirlenmesine mani olacak 
küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay cins ve nitelik ve 
biçimde olacak vo bu İşte kullanılacak masa, sehpa, raf 
ve üzerine cam, mermer, fayans gibi parlak ve temizliği 
kolay malzemeden olacak ve bunlar daima temiz bulun
durulacaktır.

c. Bu yerler- oturmak ve yatıp kalkmak İçin kullanılma
yacak ve besin maddelerinin sağlığa uygun niteliklerini 
herhangi bir surette ihlâl edecek şekilde sair işlere tahsis 
edilmeyecektir.

ç. Halkın yiyip İçtiği yerlerde çalışanların elbiseleri be
sin maddelerine dokunacak yerlere konmayacaktır. Be
sin maddeleri yapım yoıloıi ve hazırlama yellerinde gün
lük İş elbiseleri özel bir yer ve dolap içinde bulundurula
cakta

d. Besin maddelerinin taşınması için her türlü tedbir
ler alınacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde amba
lajlanmış olacaktır.

e. Halkın yiyip içmesine mahsus yerlerde besin madde
leri gerek yapımdan evvel gerekse yapımdan sonra sağ
lık ve teknik şartlara göre istif ve muhafaza olunacaktır. 
Kokutan birbirine sinecek maddeler ayn ayn konulacak 
lüzumlu hallerde tabanla temas etmeyecek şekilde ızgara 
tertibatı yapılacaktır.

f. Bu gibi yerlerde çalışanların giysileri temiz olacaktır, 
g. Bu gibi yerlerde kullanılan bakır kaplar daima ka

laylı bulundurulacaktır.
h. Bütün kaplar temiz olacak kirlenmelerini önleyecek 

şekilde dolaplar içinde bulundurulacaktır. Kmk, çatlak, 
paslı ve sırları dökülmüş kaplar kullanılmayacak ve bu
lundurulmayacaktır.

ı. Bu yerlerde el yıkama yerinde e! kurulama için kağıt 
ve kağıtların atılması için bir sepet ou un: uruleçaktır.

i. Bu yerlerde müşterilerin şapka ve pettotanm asma
ları için yeteri kadar askı tertibatı veya vestiyer bulundu
rulacaktır.

j. Bu yerlerde müşteriler tarafından kullanılan tuz, bi
ber, baharat, sirke, v.s. kapalı kaplarda bu undurulacak- 
tır.

Müşterilere ait masaların üzeri cam, mermer, formika 
veya benzeri düz veya düz yüzlü bir madde ile kaplanmış 
olacak ve açık renk örtü ile örtülmüş olacaktır.

k. Bu yerlerde tuvaletler ücrete tabi olmayıp bu hususu 
belirten levhalar tuvalet mahallerine ve lavobalara asıla
caktır.

Halkın yiyip içmesine mahsus iş yerleri ve uyacaktan 
emir ve yasaklar :

Özel Hükümler
LOKANTALAR, İÇKİLİ LOKANTALAR, BİRAHANELER, 

TAVERNALAR, KEBAPÇI VE İŞKEMBECİLER :
MADDE 25— Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Lokantalar

(1) Yemek pişirme,
(2) Bulaşık yıkama,
(3) Yemek yeme- (Salon)
(4) El yıkama ve tuvalet

Yerlerini ihtiva edecek ve bu kısımlar kagir bölmelerle 
birbirinden ayrılmış olacak ve bölmeler dış hava ile bağ- 

,Ç lantıh olacaktır. (Günlük ihtiyaçtan fazla ham maddeler 
^bulunan yerlerde, bu yerlerden başka ayrıca bir ham mad- 
Ideler deposu bulundurulacaktır.
■ b. Yemek yeme yerlerinde insan başına bir metre kare 
■ /er isabet edecek şekilde masalar tertiplenecek ve salo- 
Jnun alanı lokantalarda ve tavernalarda enaz 40 metre 
■ çare, kebapçılarda ve birahanelerde 35, işkembecilerde 
■30 metre kare olacaktır.

c. Bu yerlerin tabam mermer, mozaik, karosiman, mar- 
■ley, muşamba ve benzeri maddelerden, duvarları ve taba- 
Bnı yağlı boya veya badana yapılmış olacaktır. (Yapılacak 
«dekorlar toz ve kir tutmayan maddelerle yapılacaktır.)

ç. Bu yerler sağlığa uygun şekilde havalandırılacaktır.
d. Yemek pişirme yerinin olanı, bir kenarı 2 metreden 

aşağı olmamak üzere enaz 5 metre kare olacak, taban 
mermer, mozaik, karosiman veya karomozaik döşenecek 
tabanda bir ucu mecraya bağlı- mecra bulunmayan yer
lerde sabit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı 
delikler bulunacak, duvarları tabandan 1-5 metre yüksek
liğe kadar mermer, fayans, malzeme kaplanmış olacak 
geri kısımları ve taban yağlı boya ile boyanmış veya ba
dana edilmiş olacaktır. Bu yerlerde bulunacak olan tez
gahın üstü mermer, paslanmaz çelik ve benzeri madde 
İle kaplı bulunacak ve tezgah altlarında dolaplar buluna
caktır. .

e. Ocağın üzerinde yeter genişlikte davlumbaz buluna
cak baca ucu yakınında bulunan binaların çatısını aş
mamış olacaktır.

f. bulaşık yıkama yerinin alanı, bir kenarı 13 metre ol
mak üzere 3 metre kareden az olmayacaktır. Tabam 
mermer, mozaik, karosiman döşenmiş olacak, tebenda 
bir ucu mecraya, mecra buiunmayan yerlerde sabit ve 
septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler buluna
cak, duvarlan tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mer
mer, fayans malzeme ile kaplanmış olacak, geri kalan kı
sımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya badana e- 
dilmiş olacaktır.

g. El yıkama ve tuvalet yerinin alanı bir kenan 1-5 met
reden az olmamak üzere enaz 23 metre kare olacaktır. 
Tabanı mermer, mozaik, karosiman, karomozaik döşen
miş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunma
yan yerleıde sabit ve septik çukurlara bcğlı sifonlu ve ız
garalı delikler bulunacak, tabandan olacak, geri kalan ta
sımlan ve tavanı yağlı boya ile boyanmış olacaktır. Müş
terilerin el yıkaması için konan lavabo tuvaletten ayrıl
mış olacak, lavaboda ayna, sabun ve kağıt peçete bulun
durulacaktır.

h. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak, zamanla 
bozulacak ve niteliğini değiştirecek maddeler buzda:ap- 
lonnda saklanacaktır.

ı. Lokantaların sokağa bakan cepheleri camekânlı o- 
lacak ve camekânlann iki metreye kader elan tasımlan 
buzlu cam veya tül perde ile örtülmüş olacaktır.

i. Pişmiş yemeklerin satıldığı yerler aile rrutfakian bok
lundaki hükümlere tabidir.

j. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giye
cekler, mutfakta çalışanlar beyaz ceket ve başkk taka
caklardır.

k. Yapma, hazırlama yepmaytm lokantalarda muttuk 
kısınma alt hükümler aranmayacak, ancak lokartaton iş
letenler kendi adlarma ruhsatlı mutfak gcsterecektonBr. 
Bu gibi mutfaklar aile mutfaktan hükümlerine tabidir.

I. İçkili lokanta- birahane ve tavernalarda befirb’en ko
nulan haiz 'rkek ve kadın WC1eri ayn ayn otacaktrr.

m Hazır ve soğuk meze veren birahanelerde pişirmesi 
clnxryabtttr.

Aççı »e Ksfteçfer, Midye ve Kokoreç Satış Yerleri;
MADDE : 2£— Bu yerler aşağKfarid M kümlere tabkfir.
a. Bu yerler kagir binalarda,

(1) Yemek ptşkme,
(2) Butaçûı } .kama,
(3) Yemek yeme, [Şaton)
(4) El yıkama

Yerieı.nl Sîihra edecek ve bu kasıariar kagir bohneierie 
birbirinden ayrdanş Bâtoeler dış hava 3e ooğ-
lanjf oiccakür. (Günlük IhÜyccVm fazla ham moddetar 
bu unan yerlerden başka aynca bir ham madâöer depo- 
su bulunacaktır.)

b. Bu yerlerin tabam —ermer, mozaik, karat man, mar
ley, muşamba ve benzeri,- cuvarian re tabanı yağb boya 
ve/a badana yapdanş olacaktır. (Yaprocak dekorlar toz, 
ve kir tutmayan maddeteHe yapdaccddv.

c. Bu yerier saçlıca uygun şeküde yapr*my teknik a- 
rc çlaria havalandınlacak ve salon büyüklüğü 10 metreka- 
teden düşük olmayacaktır.

ç. Yemek pişirme yerinin alanı bir kenan 2 metreden a- 
şcğı clmamak üzere enaz 5 metrekare olacak, taban 
mermer, mozaik, karosiman- karamazaik döşennûş olo- 
cck, tcbcnca bir ucu mecraya, rr.ecra bulunmayan yer
lerde sabit ve septik çukurlara, fcağb sifonlu ve ızgarah 
deükler bulunccok, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekE- 
ğe kadar r, z ..ıer, fayans malzeme ile kaplanmış olacak
tır. Geri kalan tasımlan ve tavanı yağlı boya Se boyan
mış veya badana edilmiş olacaktır. Bu yerlerde bulunacak 
olan tezcch mermer, paslanmaz çelik ve emsali medde 
ile kcplanmsş bulunacak ve tezgah altında mazbut dolap
lar olacaktır.

d. Ocağın üzerinde kafi genişlikte davlumbaz buluna
cak, baca ucu komşu binaların çatısını aşmış olacaktır.

e. Bulaşık yerinin alanı bir kenarı 1,5 metre olmak üze
re 3 metrekareden az olmayacaktır. Tabanı mermer, ko- 
rosiman, karomozaik döşenmiş clccak, tabanda bir ucu 
mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çu
kurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak- duvar
lan tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar mermer, fayans 
malzeme ile yapılmış olacaktır. Geri kalan tasımlan ve ta
vanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş ola
caktır.

f. El yıkama yerinin alanı 1 metre kareden az olmamak 
üzere tabanımermer, mozaik, karosiman, karomozaik dö
şenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulun
mayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu 
ve ızgaralı delikler bulunacak, tabandan 13 metre yük
sekliğe kadar fayans, malzeme i’e kaplanmış olacaktır. 
Müşterilerin el yıkaması için konan lavaboda ayna, sa
bun ve kağıt peçete bulundurulacaktır.

g. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak ve za
manla bozulan niteliğini değiştiren maddeler dolapta sak
lanacaktır.

h. Aşçı ve köfteci dükkanlarının sokağa bakan cephe- 
। leri camekânlı olacak ve camekânlann iki metre yüksek

liğe kadar olan tasımlan buzlu cam veya tül perde ite ör
tülmüş olacaktır.

ı. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya forma giye
cekler, mutfakta çalışanlar beyaz ceket ve başlık taka
caklardır.

i. Midye ve kokoreç satış yerlerinde aşçı ve koMod 
dükanlannda bulunan şartlar aranır.

KANTİN VE BÜFELER :
MADDE : 27— Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir
a. Yönetmeliğe uygun mutfağı bulunmayan büfelerdi 

yapım, hazırlama ve bulaşık yeri olmayan kantin ve büfe
lerde servis yapılmayacaktır.

b Ancak sıcak ve döner yıkama ftrçosı ve basmçtı su 
tertibatı bulunan yıkama yerleri olan raûessesetertie su 
vesair içecek şeyler cam bardakla ecMab*.

Bu tesisi olmayan yerlerde satdocafc sa ve diğer rç9e- 
bilecek şeyler bir defa kudariarak at km etartss bardak
larla satdocaMr. Bu hüküm dteşmda apfcm «çiecek şey 
satışı yop’;mayocokbr.

c. Mutfak ve bulaşdc y~kama yerleri tatasMtar baklan
daki hükümlere tabMr.

ç. Bu yerierdte çalHonlsr beyaz renkte tasa ceket biçi
minde iş steisssi giyecektenfir.

KIRAATHANELER :
MADDE ; 28— Kuaathaneter aşozdaki MkûıMara ta- 

bMr.
a. Bu yerler kagir MmAhMs ve tovam en az 33 metre 

yeksek otan yerlerde açdrr. Saks»- ecak ve büfe yeri ve 
50 kM> tesn bîr pisuver ve WC frtîva eder.

b Şatosu 35 leetrefroreden küçük ctoMşes okuma, te- 
ürahaC ve cywı yerteri ayn, tabam muşamba, marley, mer 
smt. steMİt gks ydraseMtos madde Be kapk otocektu

c- Bu rarto*de soâkâc uygun sekHde roDdnuş teknik 
kBiMndnıiB tertton I ı—ı sı M. pto se ve WC asa mec
raya veya ene mecra bulunmayan yerierde septik çukur
lara ba^taMceknr.

ç. Sa-o-rrâaki maeetar şato* başma bfr metrekare yer 
isabet edecek şekMe teıtç^enecektir. Fincan, tabak gi- 

kaplar cessekas içinde veya radarda temiz bulunacak, 
darâna testte ve bodanatı olacaktır. Masalarda

Devamı S. S te
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gün ük ve haftalık gazete, mecmua bulundurulacaktır. U- 
mumi hükümlere göre bulundurulmasına İzin verilmiş o- 
yun kağıdı, oyun aletleri ve masaları bulundurulur.

d. Kıraathanelerde camlı kutular içinde sandviç, çörek 
gibi yiyecekler bulundurulabilir. Bu yerlerde, ocak yerinin 
duvarları tabandan en az 1,5 mette yüksekliğe kadar fa
yans veya benzeri madde ile kaplanmış olacaktır. Bu yer
lerde tost, sandviç ve benzeri şeyler hazırlanmayocaktır.

e. Ocak tezgahlan alanı* büfe yeriyle beraber bulundu
ğu hallerde en az 2x4 metre kare, ocak ayn bulunan hal
lerde 4 metre kareden az olamaz. Ocaklarda duman veya 
koku'u hava bir baca ile binanın çatı hizasına çıkarılır.

f. Büfe yerleri vasıflandırma ve sınıflandırma yönetme
liğe göre yapılır. Burada çalışanlar açık renkte temiz İş 
gömleği veya ceket giyeceklerdir. Bu yerlerde iki saatlik 
ihtiyacı karşılayacak özel su deposu bulunacaktır.

g. Kıraathanelerde WC ve lavabo bulunacaktır.
KAHVEHANELER :
MADDE ; 29— Kahvehaneler aşağıdaki hükümlere ta- 

bia'ir.
a. Tavanı en az 3 metre yüksek! kte olacak, salon ve 

ccak yerlerini ihtiva edecektir. Bu kısmlar birbirinden 2 
metreden aşağı olmamak üzere bir bölme ile ayrılmış o- 
lacaktır.

b. Salon 20 metre kareden aşağı olmayacaktır. Tabanı 
muşamba, mariey, karomozaik, karosiman olacak, tabanı 
yıkanabîlen salonlarda mecreye, mecra bulunmayan yer
lerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgara ve sifonlu de
likler bulunacaktır.

c. Salonda yapılacak dekorlar toz ve kir tutmayan mad 
delerle yapılmış olacaktır.

ç. Salonda insan başına bir metrekare isabet edecek 
şekilde masalar tertiplenecektir.

d. Tabak ve fincan gibi kaplar camekan içinde temiz 
şekilde bulundurulacaktır.

e. Ocak yerinin duvarları tabandan 1,5 metre yüskekli- 
ğe kadar fayans ve benzeri madde ile kaplanmış olacak, 
geri kalan kısımları yağlı boya ile boyanmış veya badana 
edilmiş olacaktır.

f. Kahvehanelerde en az iki adet günlük gazete bulun
durulacaktır. Bu yerlerde kullanılan oyun aletleri ve kağıt
ları daima temiz bulundurulacaktır.

Bu yerlerde içilecek şeylerin soğutulması ve soğuk hal
de muhafazası için soğutma dolabı bulundurulacaktır.

g. Kahvehanelerde WC ve lavabo bulunacaktır.
h. Bilgi sayariı oyun (Atari) salonları :

(1) Bu gibi yerler Belediyenin ruhsatına tabidir. (Po
lis vazife ve selahiyet kanununa göre âmiriikten izin alın
dıktan sonra)

(2) Bilgi sayariı oyun salonları kagir, zemin kat ve 
sokağa doğrudan çıkışlı yerlerde açılır.

(3) Salonu 12 m2*den aşağı olmayacak, tavanı 3 met
re yüksekliğinde olacak, tabanı muşamba, marley, mer
mer* karomozaik, karosiman olacaktır.

ÇAY OCAKLARI :
MADDE : 30— Çay ocakları aşağıdaki hükümlere tabi

dir.
a. Bu yerler, oyun kağıt, alet ve masası bulundurmayan 

scttıklcn içecekleri el veya askılarla müşterilerine dağı
tan han, apartman ve geçitlerdeki iş yerleridir.

b. Bu yerlerin ocak mahalleri 3 metrekareden küçük ola 
maz ve kahvehanelerin ocak yerleri hükümlerine tabidir.

c. Müstakil olarak çalışan ocak mahalleri kahvehane
lerdeki ocak mahalleri hükümlerine tabidir.

ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz renkte kısa ceket biçi
minde iş elbisesi giyeceklerdir.

d. Bardak, fincan, tabak vesaireyi yıkamak için şehir 
suyu varsa şehir suyu musluğu, yoksa bir günlük ihtiyacı 
karşılayacak depolu musluk bulundurmak zorunluluğun- 
dadıriar.

KIR KAHVELERİ :
MADDE : 31— Kır kahveleri aşağıdaki hükümlere ta

bidir.
a. Bu yerlerin ocaK yeri kagir olacaktır.
b. Ocak yerinin duvarları tabandan 13 metre yüksek

liğe kadar fayans ile kaplanmış olacak, geri kalan kısım
ları yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş olacak
tır. Tabanı mermer, mozaik, karosiman, karomozaik ola
cak ve tabandan bir ucu mecraya, mecra bulunmayan 
yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaraları ve si
fonlu delikler bulunacaktır.

c. Ocak yerinin alanı en az 1x1,5 metrekare olacaktır. 
Ocağın üzerinde yeteri kadar büyüklükte davlumbaz bu
lunacak ve baca bina çatısını aşmış olacaktır. Ancak gaz 
kullanılması halinde baca ucunun bina çatısına aşması 
şart değildir.

ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz önlük giyeceklerdir.
d. Akar su tesisatını havi sifonlu ve bir ucu mecraya 

mecra bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukura bağ
lı ve umumi hükümlerdeki şartları haiz 100 kişiye 1 er
kek, 1 kadın WC ve iki plsuvar bulundurulacaktır.

e. Fincan ve bardaklar kapalı camekânlarda muhafaza 
edilecektir,

MUHALLEBİCİ VE PASTAHANELER ;
MADDE : 32— Bu yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerler tam kagir binalarda;

(1) Salon
(2) Bulaşıkhane*

(3) Pişirme,
(4) El yıkama.

Yerlerini ihtiva edecek ve bu kısımlar birbirinden ka
gir bölmelerle ayrılmış olacaktır.

b. Bulaşıkhane, pişirme ve el yıkama yerinin tabanı 
mermer, mozaik, karosiman, karomozaik döşenmiş ola
cak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yer
lerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı delikler bu
lunacak, duvarları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar 
mermer, fayans malzeme ile kaplanmış olacak, geri ka
lan kısımları ve tavanı yağlı boya ile boyanmış veya ba
dana edilmiş olacaktır.

c. Salonun alanı 20 m2’den az olmayacak, tabanı mu
şamba, mermer, mozaik* marley, karosiman olacak, taba
nı yıkanabllen salonlarda mecraya, macre bulunmayan 
yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifon
lu delikler bulunacaktır.

ç. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik a- 
raçlarla havalandırılacaktır. Salonda yapılacak dekorlar 
toz ve kir tutmayan maddelerle yapılmış olacaktır.

d. Salonda insan başına 1 metre kare yer isabet ede
cek şekilde masalar tertiplenecektir.

e. Bu yerlerin sokağa bakan cepheleri camekânlı ola
cak, camekânların 2 metre yüksekliğe kadar olan kısım
ları buzlu cam veya tül perde ile örtülmüş olacaktır.

f. Muhallebi ve pasta pişiren yerlerin bir kenarı 2 met
rekareden aşağı olmamaküzere enaz 5 metre kare ola
cak, tabanı mermer, mozaik, karosiman, karomozaik dö
şenmiş olacak, tabanda bir ucu mecraya, mecra bulun
mayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve 
ızgaralı delikler bulunacak, duvarları tabandan 1,5 metre 
yüksekliğe kadar mermer, fayans malzeme ile kaplanmış 
olacak, geri kalan kısımları ve tavanı yağlı boya ile bo
yanmış veya badana edilmiş olacaktır. (İmalat bulunma
yan yerlerde pişirme yeri aranmaz.)

g. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 1*5 metre ol
mak üzere 3 m2'den az olmayacaktır. Tabanı mermer, 
mozaik, karosiman, karomozaik döşenmiş olacak, taban
da bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit 
ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bu
lunacak, tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans 
malzeme ile kaplanmış olacak, geri kalan kısımları ve ta
vanı yağlı boya ile boyanmış veya badana edilmiş ola
caktır.

h. Bu yerlerde kullanılan örtü ve peçeteler temiz ola
caktır.

ı. Bu yerlerde çalışanla beyaz ceket veya forma giye
cekler, yapım yerinde çalışanlar beyaz ceket giyecek ve 
başlık takacaklardır.

i. Bu yerlerde WC ve lavabo bulunacaktır.
AYAKTA ALKOLLÜ İÇKİ VERİLEN YERLER :
MADDE : 33— Ayakta alkollü içki verilen yerler aşağı

daki hükümlere tabidir.
a. Bu yerler hazırlanmış halde soğuk besin maddeleriy

le ayakta kadehle içki verilen yerlerdir.
b. Tabak, çatal, bıçak, servisi verilmeyen yerlerde dö

ner yıkama fırçalı ve basınçlı' su tertibatı, bardak yıkama 
yeri bulunacaktın

c. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket giyecektir.
GAZİNOLAR :
MADDE : 34— Gazinolar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Gazinolar yemekten ziyade eğlenmek maksadıyla 

tesis edilen proğramlı, proğramm icrasına mahsus kısım
ları ihtiva eden içkili ve içkisiz yerlerdir.

b. Bu yerler kagir binalarda;
(1) Yemek pişirme*
(2) Bulaşık yıkama,
(3) Ham maddeler deposu,
(4) Salon,
(5) El yıkama ve tuvalet

Kısımlarını ihtiva edecek ve her bölme birbirinden en az 
2 metre yükseklikte sabit duvarlarla ayrılmış olacaktır.

c. Yemek pişirme yerinin alanı, bir kenarı 2 metreden 
aşağı olmamak üzere 5 metre kare olacaktır.

ç. Ocağın üzerinde yeteri genişlikte davlunbaz buluna
cak, baca ucu komşu binaların çatısını aşmamış olacaktır

d. Bu gibi yerlerde buzdolabı bulundurulacak, zamanla 
bozulacak ve niteliği değişecek maddeler dolapta sakla
nacaktır.

e. Bulaşık yıkama yerinin alanı bir kenarı 1,5 metre 
olmak üzere 3 metrekareden az olmayacak. Tabanı mer 
iner, mozaik, karosiman, karomozaik döşenmiş olacak, ta 
banda bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sa 
bit veya septik çukurlara bağlı sifonlu ızgaralı ve delikler 
bulunacaktır.

f. Gazinolarda müzik ve aletlerin çalındığı kısmın dışın 
da proğramm Icrai veya dans edilmesi için en az 15 
m2'llk bir yer bulunacaktır.

g. Bu yer salonda sabit şekilde işaretlenerek aynla- 
caktır.

h. Bu yerler belirtilen maksat dışında kullanılmayacak.
ı. Salon duvarları ve tavanı yağlı boya veya badana ya 

pilmiş olacaktır. Yapılacak dekorlar, toz ve kir tutmayan 
maddelerden yapılmış olacaktır.

I. Salonda proğramm icra edildiği ve dans edilen yer 
hariç olmak üzere konacak sandalye adedi, şahıs başına 
1 metrekare yer olmak üzere aynlarak konacaktır. Salon 
alanı pist hariç 40 m2’den az olmayacaktır.

j. Bu yerler sağlığa uygun şekilde yapılmış teknik araç 
farla havalandırılacaktır.

k. El yıkama ve tuvalet yerinin alanı bir kenarı 1.5 met 
re olmak üzere enaz 3 m2 olacaktır. Tabanı mermer* mo 
zcik, karosiman, karomozaik ile döşenmiş olacak, taban 
da bir ucu mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit 
ve septik çukurlara bağlı sifonlu ve ızgara delikler bulu 
nacak, tabandan 1.5 metre yüksekliğe kadar fayans, mal 
zeme ile kaplanmış olacak diğer kısımları ve tavam yağ 
!ı boya veya badana olacak, umumi hükümlerdeki şart
lan haiz yeteri kadar kadin ve erkek için WC ayn, ayn 
bulundurulacaktır.

I. Müşterilerin el yıkaması için konan lavabo tuvalet
ten ayrılmış olacak, lavaboda ayna, sabun, kağıt peçete 
bulundurulacaktır.

m. Bu yerlerde çalışanlar özel forma giyeceklerdir.
n. Gazinolarda biri tahliye kapısı olmak şartıyla en az 

iki kapı bulunması zorunludur.
KIR GAZİNOLARI :

MADDE : 35— Kır gazinoları aşağıdaki hükümlere ta
bidir.

a. Bu yerler gazinoların salon dışındaki diğer hüküm
lerine tabidir.

b. Proğramm icrasına ve dansa mahsus yerin alanı en 
az 15 m2 olacak ve tabanı şaplı çimento, mozaik, karo
mozaik, tahta parke* muşamba, marley veya benzeri ile 
döşenmiş olacaktır.

c. Bu yerlerde kadın ve erkek için ayn ayn olmak üze
re yeteri kadar WC ve lavabo bulundurulacaktır.

ç. Bu yerlerde çalışanlar beyaz ceket veya özel forma 
giyecektir.

d. Turistik belgeyi haiz bulunsun veya bulunmasın açık 
hava eğlence yerlerinde müzik yayınına saat 24.00 de son 
vermek şartıyla, saat 01.00’e kadar müsaade edilir.

FASIL : 4
Halkın Yatıp Kalkmasına Mahsus Yerler;
Müşterek Hükümler
MADDE : 36— Halkın yatıp kalkmasına mahsus yerler 

aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerlerin akarsuyu binanın en üstünde en az 24 

saat su ihtiyacım karşılayacak kapasitedeki depolardan 
dağıtım yapacak donatıma sahip olacaktır.

b. Bu yerlerin kullanılmış sulan, mecra oian yerlerde 
mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çu
kurlara akıtılacaktır.

c. Bu yerlerde lüzumu kadar çöp kabı, izmarit kutuları, 
temizlik malzemesi bulundurulacaktır.

ç. Bu yerlerde çalışanlar kendisi de çalışan müessese 
sahipleri de dahil, işe başlamadan sağlık muayene cüz
danlarını alacaklar ve 1 ve 7.ncî aylar içinde Sağlık O- 
cakları doktorlarına sağlık muayenelerini yaptıracaklardır.

d. Bu yerleri işletenler; Müşteriler veya burada çalışan
lar arasında hastalananları asla zaman geçirmeden o ye
rin Sağlık Ocağı doktorlarına derhal bildireceklerdir.

e. Binanın tamamını ve odaların yatak adetleri ölçülü 
olarak gösteren bir plân yapılacak ve plân ruhsat komis
yonunca tasdik edilerek ve ruhsatla birlikte müdür oda
sında asılı bulundurulacak ayrıca kat plânları ait oldukla
rı katlarda görünür yerlere asılmış olacaktır.

f. Ruhsat ve tasdikli plân dışında odalara veya koridor
lara yatak serilmeyecek ancak müşterinin isteği üzerine 
odaya portatif ilave yatak konulabilecektir.

g. Bu yerlerde telefon bulundurulacaktır.
h. Bu gibi yerlerde bu yönetmelikte gösterilen yangın 

söndürme alet ve malzemeleri bulundurulacaktır.
ı. Bu yerlerden odaları banyolu olmayanların her katın

da kadın ve erkekler için ayrı ayrı WC bulunacaktır.
Halkın yatıp kalkmasına mahsus işyerleri ve uyacakla

rı emir ve yasaklar;
Özel Hükümler.
OTELLER :
MADDE : 37— Oteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerler müstakil kagir binalarda olacak ve aşağı

daki bölümleri ihtiva edecektir.
(1) Giriş yeri,
(2) İstirahat salonu,
(3) Yatak odaları,
(4) Banyo, tuvalet, el yıkama yeri,
(5) Depo

_b. Giriş, istirahat salonu* yatak odaları, depo yerlerinin 
tabanı tahta parke, mermer, mozaik, karosiman, karomo
zaik, marley, muşamba veya benzeri ile döşeli olacaktır.

c. Giriş yeri danışma ve idare odasını ihtiva edecektir.
ç. İstirahat salonu, yatak adedinin % 10 oranında otur

ma yerlerini ihtiva eder.
d. Yatak odalan tek yataklarda 7 metrekare çift yatak

larda 10 m2 3 yataklarda 15 m2 olacaktır. 3 Yataklıdan 
fazla olanlarda şahıs başına 5 metrekare ilave edilerek 
hesaplanacak her odanın cephesinde pencere bulunacak
tır.

e. Her edada zil veya diafon veya ışıklı çağırma lamba
sı veya telefon ve termometre bulunacak, yangın talima
tı, yatak adedini ve ücret tarifesini gösterir levha kolayca 
görülebilir bir yere asılacaktır.

f. Yatak odalannda müşteri elbiselerini koymak için 
her müşteriye ayrı bölmeli kilitli gardrop veya yetecek ka
dar askı tertibatı bulundurulacaktır.
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Umurbey Belediyesi Sağlık Zabıta Yönetmeliği
g Karyola ve yataklar, müşterilerin rahatını temin ede

cek kadar rahat ve yumuşak sağlam olacaktır. Ot, sa
man, kıtık ile doldurulmuş yatak kullanılmayacak ve bu
lundurulmayacaktır.

h. Karyolalar boyalr, nikelajlı veya cilalı- somyalar sağ
lam ve muntazam, somya olmaması halinde yaylı yatak 
bulunacaktır. Yatak ve yastık kılıfları yorgan yüzleri be
yaz ve acık renk, çarşaf veya örtüler beyaz renkte ola
caktır. El, ayak ve banyo havlu takımları yatak ve yastık 
örtüleri ile yorgan çarşaflarının müşteri değiştirdikçe ve 
aynı müşteri İçin her hafta temizleri ile değiştirilecek ve 
çıkanlar kaynatılarak yıkanacak ve ütülenecektlr.

ı. Yatak odalarında müşteriler için terlik saç fırçası ve 
tarak bulundurulmayacaktır. (Müşterinin talebi üzerine 
havlu ve yıkanabllen, temizlenebllen cinsten terlik verile
bilir.

i. Yatak odalarının pencerelerinde keten veya benze
rinden kalın bir perde bulunacaktır.

j. Her odasında banyo, WC ve lavabo bulunmayan otel
lerde her katta akarsuyu bulunan enaz 10 yatağa bir ta
na isabet edecek şekilde helâ, lavabo ve banyo buluna- 
caktır. Banyoda akar sıcak su tertibatı ve elbise asmaya 
mahsus askı bulunacaktır.

k. Banyo, tuvalet, el yıkama yerlerinin tabanı mermer, 
mozaik, karosiman, koramozaik ile döşeli olacak, duvar
ları tabandan 1,5 metre yüksekliğe kadar fayans- mozaik 
mermer, karomozaik, karosiman veya benzeri madde ile 
kaplanmış, geri kalan kısımları ve tavanı badana edilmiş 
veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

I. Tuvalet, lavabo ve banyoları sifonla mecraya, mecra 
bulunmayan yerlerde sabit veya septik çukurlara bağlı o- 
lacaktır.

m. Kata ait genel tuvalet yeri bir kenarı 1 metreden az 
olmamak üzere asgari 1,5 metrekare-olacak, el yıkama 
yerleri tuvaletlerden ayrılmış bulunacak, buralarda ayna 
ve sabun bulundurulacaktır.

n. Bu yerlerde kullanılmış yatak ve yatak takımlarının 
saklanmasına mahsus yeteri büyüklükte dolap bulundu
rulacaktır.

o. Kullanılmış yatak takımlan depo dışında saklanma- 
yacaktır.

ö. İçinde lokanta, çamaşırhane v.s. bulunan otellerin 
bu kısımları için yönetmeliğin bu gibi yerlere ait hüküm
leri uygulanır.

p. Bu gibi yerlerde ilk yardım maksadiyle içerisinde ko- 
her pensi esmark bandı, pamuk sargı bezi, tendürdiot, ok
sijenli su, alkol ve plâstik enjektör (10'luk ve 5’lik) gibi I- 
lacı ve aracı havi bir dolap bulunacaktır.

r. Bu yerlerde çalışanlar iş elbisesi olarak beyaz ceket 
veya özel forma giyeceklerdir.

MOTELLER :
MADDE : 38— Moteller aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Karayolları üzerinde veya karayolları ile direkt bağ

lantısı olan yerlerde kurulan ve araçları ile seyahat eden
lerin konaklamalarına mahsus araç koyma yerleri bulu
nan tesislerdin

b. Bu yerler aşağıdaki bölümleri ihtiva edecektir.
(1) Giriş,
(2) Dinlenme salonu, i I
(3) Yatak odalan,
(4) Banyo, tuvalet, el yıkama yeri,
(5) Depo,
(6) Otopark

c. Giriş, dinlenme salonu, yatak odalan, depo yerleri
nin tabanı tahta parke, mermer, mozaik, .karosiman, ka
romozaik- marley, muşamba veya benzeri ile döşeli ola
caktır.

ç. Giriş yeri, danışma ve idare odasını ihtiva edecektir.
d. Yatak odaları. Tek yataklarda 7 m2, çift yataklarda 

10 m2, 3 yataklarda 15 m2 olacaktır. 3 yataklıdan fazla 
odalarda şahıs başına 5 m2 ilave edilerek hesaplanacak 
her odanın cephesinde bir pencere bulunacaktır.

e. Her odada zil veya diyafon veya ışıklı çağırma lam
bası veya telefon ile termometre bulunacak, yatak adedi
ni ve ücret tarifelerin! gösterir levhalar kolayca görülebi
lecek yerde asılı olacaktır.

f. Yatak odalarında müşteri elbiselerini koymak için 
her müşteriye ayrı bölmeli kilitli gardorop bulundurula
caktır.

g. Karyola ve yataklar müşterilerin rahatını temin ede
cek kadar rahat, yumuşak, sağlam olacaktır. Ot, saman, 
kıtık İle doldurulmuş yatak kullanılmayacaktır ve bulun
durulmayacaktır.

h. Yatak odalarında müşteriler için, terlik, saç fırçası 
ve tarak bulundurulmayacaktır. (Müşterinin talebi üzeri
ne havlu yıkanarak temizlenebilecek cinsten terlik veri
lebilir.)

ı. Yatak odalarının pencerelerinde bir kalın bir İnce (tül 
veya benzeri) perde bulundurulacaktır.

i. Her odasında loanyo bulunmayan motellerde umumi 
bonya bulundurulan çaktır.

|. Her katta en cız 10 yatağa 1 tane isabet etmek üzere 
yeter miktarda 'tuvalet ve el yıkama yeri bulunacaktır.

k. Banyo, tuvali ît, el yıkama yerlerinin tabanı mermer, 
mozaik, koraımozal Ik, karosiman İle döşeli olacak, duvar
lar tabandan 1,5 n letre yüksekliğe kadar fayans, mozaik, 
mermer, karomozal k, karosiman veya benzeri madde İle 
kaplanmış geri kot in kısımları ve tavanı badana edilmiş

veya yağlı boya He boyanmış olacaktır.
I. Tuvalet, lavabo ve banyolar sifonlu mecraya, mecra 

bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurlara bağlı o- 
lacaktır.

m. Kata ait umumi tuvalet yeri bir kenarı 1 metreden 
az olmamak üzere enaz 1,5 metrekare olacaktır. El yıka
ma yerleri tuvaletlerden ayrılmış bulunacak, buralarda 
ayna ve sabun bulundurulacaktır.

n. Bu yerlerde kullanılmış yatak ve yatak takımlarının 
konmasına yarayan yeter büyüklükte depo bulundurula
caktır.

o. Kullanılmış yatak takımları depo dışında saklanma- 
yocaktır.

ö. İçinde lokanta, çamaşırhane bulunan motellerin bu 
kısımları için yönetmeliğin bu gibi yerlere ait hükümleri 
uygulanır.

p. Lokantası bulunmayan motellerde müşterilerin ye
mek pişirmesine mahsus mutfak malzemesi bulaşıkhane 
ve akar sıcak su tertibatı bulundurulacaktır.

r. Moteller merkezi ısıtma usulüne veya teknik şartları 
olan sobalarla ısıtılacaktır.

s. Bu gibi yerlerde çöpler madeni veya plastik kapaklı 
çöp kutularında saklanacak, uzun süre beklemeye daya
naklı olmayan çöpler ise toprağa gömülecektir.

ş. Bu gibi yerlerde çalışanlar iş kıyafeti olarak beyaz 
ceket veya forma giyeceklerdir.

FASIL — 5
Halkın Taranıp Temizlenmesine Mahsus Yerler;
Müşterek Hükümler
MADDE : 39— Halkın taranıp temizlenmesine mahsus 

yerler aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerlerin kullanılan suları mecra olan yerlerde mec

raya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çukurla
ra akıtılacaktır.

b. Bu yerlerde genel temizlik, müşterilerin bulunmadığı 
zamanlarda sağlığa zarar vermeyecek teknik usullerle ya
pılacaktır.

c. Bu yerlerde lüzumu kadar çöp kabı- izmarit kutuları 
ve temizlik malzemesi bulundurulacaktır.

ç. Bu yerlerde kullanılan havlu, örtü v.s. gibi eşyaların 
parazit ve mantar gibi hastalık yapan parazitle bulaştığı 
şüphesi halinde Belediye hekimlerinin göstereceği lüzum 
üzerine Belediye tebpirhanesinde tebhir etmek zorunda
dır.

Halkın Taranıp Temizlenmesine Mashus İşyerleri ve. U- 
yacakları Emir ve Yasaklar;

ÖZel Hükümler
MADDE : 40— Erkek berberleri aşağıdaki hükümlere 

tabidir.
a. Bu yerler en az 8 metre kare alanında olacak, ta

banı mermer, mozaik, karomozaik, karosiran, muşamba 
veya benzeri ile döşeli olacak ve tabanda bir ucu mecra
ya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve septik çukurla
ra bağlı ızgaralı sifonlu delik bulunacaktır.

b. Tabandan itibaren duvarları 1,5 metreye kadar olan 
kısımları fayans, mermer veya sudan müteessir olmayan 
parlak yüzlü malzeme ile kaplı bulunacak, diğer kısımla
rı ve tavan badana edilmiş veya yağlı boya ile boyanmış 
olacaktır.

c. Masaların üzerleri mermer, fayans, cam, formika ve
ya benzeri ile döşeli olacaktır.

ç. Berber dükkanlarında başka bir san’at icra edilme
yecek, lavanta- kolonya, pudra, sabun gibi tuvalet eşya
sından başka bir şey satılmayacak, başka işlerin yürütül
düğü dükkanlarda berberlik yapılmayaraktır.

d. Dükkanların sokak tarafındaki yüzü camekân ile ör
tülü olacak ve traş olunan kısmın dışandan görülmemesi 
için gerekli yüksekliğe kadar tül perde veya benzeri bir 
örtü ile örtülü bulundurulacaktır.

. e. Bu yerlerde işler vaziyette aspiratör bulundurulacak.
f. Her türlü levazım gayet temiz, havlular, örtüler ve 

benzerleri beyaz renkte olacak ve bir defa kullanıldıktan 
sonra kaynatılıp, yıkanıp, ütülenecektir.

g. Bütün traş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima 
kapalı kaplarda veya cam dolaplarda bulundurulacak, 
pudralar her müşteriye ayn pamuk parçası veya hususi 
surette yapılmış kağıt pudriyer ile sürülecek ve kullanıl
mış kağıt ve pamuk derhal çöp kutusuna atılacaktır.

h. Traş ederken ustura üzerine biriken kıl ve sabun par
çaları hususi, ince yazısız ve evvelce kullanılmamış kağıt
larla temizlenecektir. Bu maksatla lastik küvet ve benzer
leri kullanılmayacaktır.

ı. Ustra, makas, makine gibi şeyler ya özel kuru hara
ret fırınlarında veya her traştan evvel ve kayışla temastan 
sonra ya alevden geçirmek yahut % 3,4 likrol veya Lysol 
veya yeter yoğunlukta antiseptik mamüllerden birine ba- 
tınlarak temizlenecektir. Tahta saplı ustura kullanılmaya
caktır. Tarak ve fırçalar kınk, dökük olmayacak ve sık sık 
sabunlu sularla yıkanacaktır. Bu suretle temizlenen ve yı
kanan aletler daima formol buharı çıkaran kapalı cihaz
larda muhafaza edilecektir.

Ayrıca bu aletler 42.nci maddenin g fıkrasında belirti
len oranlar dahilinde hipokrolitle dezenfekte edilecektir.

AİDS hastalığına karşı koruyucu tedbir olarak ilave e- 
dllmiştir.

I. Traş olurken müşterilerin koltukta başlarını dayadık
tan yer her defasında temiz bir kağıt veya bu maksat için 
yapılmış ufak ölçüde beyaz temiz bir bezle örtülecektir.

j. Berberlerde cilt buruşukluğu düzeltilmeyecek, kıl çı
kartılmayacak, cilt arızalan izalesi İçin elektrikli cihaz 
kullanılmayacaktır.

k. Burada çalışanlar uzun ve beyaz renkte Iş gömleği 
giyeceklerdir.

I. Gezici berberlik yasaktır.
m. Bu yerlerde çalışanların- bu işi yapabileceklerine da

ir ■ ehliyetnameler bulunacak ve müesseselerde asılı ola
caktır.'

KADIN BERBERLERİ VE GÜZELLİK ENSTİTÜLERİ ;
MADDE : 41— Kadın berberleri ve güzellik enstitüleri a- 

şağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerlerde saç kesme ve düzeltme yeri en az 10 

metrekare olacak ve kullanılacak alet ve cihazların, tek
nik nitelikleri ile kıvırma ve boyama için kullanılacak kim
yasal maddelerin formülleri Belediyenin müsaadesine ve 
denetimine tabi olup, bunlar müşterilere zarar vermeye
cek surette sağlık ve teknik esaslara uygun olarak tat
bik edilecektir.

b. Bu yerlerin camekânlan dışarıdan görülmeyecek şe
kilde tül perde veya benzeri ile kapatılacaktır.

c. Bu yerler sağlık şartlarına uygun teknik araçlarla ha 
valandırılacaktır.

ç. Kadın berberlerinde diğer hususlarda^ erkek berber
lerindeki hükümler aynen uygulanır.

d. Bu yerlerde çalışanlar, temiz iş gömleği giyeceklerdir 
(Laboratuarda boyanın hazırlanmasında renkli önlük gi
yilebilir.)

e. Bu yerlerde boya v.s. hazırlanmasına mahsus sabit 
tezgahtı bir bölme bulunacaktır. Bu bölmenin tabam yıka
nabilir bir madde ile döşenmiş olacaktır.

f. Bu gibi yerler bir kısmı bekleme yeri halinde ayrılmış 
olacaktır.

g. Bu yerlerde sağlık şartlarına uygun yeteri kadar WC 
ve lavabo bulunacaktır.

h. Bu yerlerde çalışanların, bu işi yapabileceklerine da
ir ehliyetnameleri bulunacak ve müessesede asılı ola
caktır.

HAMAMLAR; DUŞLU BANYOLAR VE SAUNALAR;
MADDE : 42— Hamamlar, duşlu banyolar ve saunalar 

aşağıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerlerin dışa açılan kapıları iç içe çift olacak ve 

her iki tarafa açılacaktr.
b. Müşterilerin soyunup giyinme yerleri ikametgahla 

ayrılmış olacak ve uygun yerlerinde bir termometre ile yı
kanma ve duş tarifelerini gösterir bir levha camlı çerçeve 
ile asılı bulundurulacaktır.

c. Soyunma ve giyinme yerlerinde ve hamam içerisinde 
kullanılacak terlikler, (plastik cinsinden) ve nalınlar te
miz olacaktır.

ç. Ahşap döşeli kısımların tabanı kolay yıkanır ve te- 
mizlenebilen cinsten muşamba, plastik ve benzeri gibi 
maddelerle kaplı bulunacaktır.

d. Yeni ruhsat alacak hamam, duşlu banyo, saunalar
da soyunup giyinme yerleri ısıtma usulüyle ısıtılacak, bu
ralarda ısı 20 derecenin altına düşürülmeyecektir.

e. Bu yerlerin soyunma ve yıkanma yerlerindeki camlar 
ve çerçeveler sağlam ve muntazam olacaktır.

f. Bu gibi yerlerin içi daima açık renk badanalı buluna
caktır.

g. Takımlar mutlaka her müşteri için temizleriyle değiş
tirilecek ve kullanılmış olanlar sabunlu, sodalı suyla yı
kanıp kuruduktan sonra ütülenecektlr.

Yıkanma arasında dezenfektan olarak Hipoklorit kulla
nılacaktır. Yıkama suyuna hipoklorit, saf olduğu takdirde 
1/300 oranında katılacaktır. Piyasada kullanılan ve çama
şır suyu diye anılan takriben içinde % 20 oranında hipok
lorit bulunan mahlûl kullanıldığı takdirde bu oran 1/60 o- 
lacaktır.

h. Kirli yıpranmış, yırtılmış takımlar kullanılmayacaktır.
ı. Yıkanma yerleri ile tuvaletlerin tabanı mermer, moza

ik veya karomozaikle döşeli olacak ve tabanın uygun yer
lerinde mecraya, mecra bulunmayan yerlerde sabit ve sep 
tik çukurlara bağlı ızgaralı ve sifoftlu delikler bulunacak 
ve kullanılmış sular muntazam kanallarla bu deliklere akı
tılacaktır.

i. Yıkanma yerlerinin ve tuvaletlerin tabandan itibaren 
duvarları 13 metre yüksekliğe kadar olan kısımlan mer
mer, fayans, mozaik veya karomozaik ile döşeli olacaktır.

j. Yıkanma yerlerinin tuvaletlerin tabanları ve duvaria- 
n ile kumalar yıkanarak daima temiz tutulacaktır.

Yıkama ameliyesi için kullanılacak sulara 44 üncü mad
denin g fıkrasındaki oranlar dahilinde hipoklorit katıla
caktır.

k. Hamamlarda duş tertibatı olan enaz iki oda bulundu
rulacaktın

I. Hususi temizleme aletleri kullanıldıktan sonra kayna
tılarak veya alevden geçirilerek ve % 2 Lysol mamülüne 
batınlacaktır. Tahta saplı usturalar kullanılmayacaktır.

Bu aletlerin temizliği için alet ve edavatlar g fıkrasın
daki oranlar dahilinde ayrıca dezenfekte edilecektir.

m. Bu yerlerde kan alınmayacak, sülük tatbik edilme
yecek ve benzeri hareketler yapılmacaktır.

n. Bu yerlerde kirli ve temiz takımlar açıkta bulundu- 
tutmayıp ayn ayn ve kapalı dolaplar içerisinde muhafaza 
edilecektir.

o. Buralarda ilk yardım dolabı bulunacaktır. (Plajlara
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KÖRFEZ SAYFA : 7

“ÖNCE ANAP’I SONRA DA
KÖRFEZİ TEMİZLEYECEĞİZ”
yen* Dimili. “Biz üretici bele
diye olacağız'* şeklinde ko
nuştu. Belediye hizmetlerini 
eleştiren Nezih Dimili. Baş
kan Hakkı Çaktr’ın belediye 
gelirlerini, harcamak için son 
altı oya sakladığını da öne 
sürdü.

Doha sonra, balıkçı moto
ruyla Körfez de tur atan SHP 
IHer, denize atık bırakan sa
nayi kuruluştannı belirledi
ler. İkinci kordon. Sunğipek. 
BP ve Tügsaş sahilini izle
yen partililer, oradan karşı
ya geçerek balıkçı barınağı
nı da gezdiler. Gezi sırasın
da. denizi kirletenlerin kamu 
sanayi kuruluştan olduğunu 
ve suçüstü yakaladıklarını 
söyleyen SHP İl Başkanı 
Şen. “Halka suç duyurusun
da bulunuyoruz. Cezalannı 
halk verecek. Çevre kirliliği 
ANAP'ın kirliliğidir. ANAP git 
meden çevre kirliliği önlene
mez. Biz, önce ANAP'ı sonra

da çevreyi temizleyeceğiz*' 
dedi.

Eski Yapılara
Belediye Başkanı Hakkı 

Çakır, şunları söyledi :
"Cephe genişlikleri 4 met

re, arsa büyüklüğü 50 metre 
kareden az olmayan eski ya 
pılara inşaat izni verilmesi 
hakkındaki kararın ve yine 
yeni imara açılan sahalarda 
inşaat alanının yüzde 25’inl 
geçmemek üzere toplumun 
ihtiyacını karşılamak için iş 
yeri açılmasına ait meclis ka 
rarının dünden itibaren uygu 
tanınası için, Fen İşleri Mü- 
dürlüğü'ne gerekli talimatı 
verdik."

Başkan Çakır, bu kararla
rın uygulamaya konulması 
ile bin dolayında vatandaşın 
önemli sorununun çözümlen
miş olacağına dikkat çekti'.

Armutlumda Koltuk Çiftçiye Sulama
Tartışması Kolaylığı
delik seçim bildirgesinde Ko- 
sova'nın “yabancıların kasa 
ba içinde plaj kıyafetiyle do
laşmaları kesinlikle önlene
cektir." demesi dikkat çekti.

Bu arada, HP’den ANAP’a 
geçen Belediye Başkanı Ce
lal Göç ise, "ANAP'I) oldu
ğum için çok mutluyum. Ar
mutlu halkının kaybedecek 
zamanı yoktur. Memleketin 
menfaati neyse ona ağırlık 
vermek lazım" şeklinde ko 
nuştu.

Celal Göç ayrıca, SHP’lile 
rin eleştirilerine yanıt niteliğin 
de, "26 Martta kimin ema
netçi olduğu belli olacak. Ka 
ran. Armutlu halkı verecek. 
Halkın vereceği karara da 
saygılıyız. 23 Mcrt'ta Armut
lu halkı yüzde 90 Celal Göç’ 
ü tercih edecektir" dedi.

niğinin tarihçesini anlatırken, 
su ve sulama konusunun 
Türkiye'de devlet politikası 
haline geldiğini kaydetti. Sır 
ma, sözkonusu teknik ile 70 
yerine 30 barajın yeterli ola
cağım söyledi.

Metresi bin liradan satılan 
özel bir boru aracılığı ile ya
pılan damla sulama tekniği
nin sağladığı yararlar kısaca 
şöyle : Üründe yüzde 20-100 
arası verim artışı, 2-3 hafta 
erken olgunlaşma, ortalama 
yüzde 50 su, yüzde 60 güb
re tasarrufu.

Ziraat Yüksek Mühendisi 
Ergin* Kaya, damla sulama 
sistemini özetle şöyle anlat
tı. "Bitkinin su ihtiyacının ge 
rektiği zaman ve gerektiği 
miktarda doğrudan kök böl
gesine verilmesidir.”

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/688

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, İlbat mevkiinde kain kuze
yi Haşan Tümer, güneyi Nusret Kocadere, doğusu Gülse- 
vin Güner, Mustafa Güner, batısı Abdi Gençay varisleri 
taşınmazlan ile çevrili 607 m2 miktarındaki taşınmazın 
davacı Haşan Gençay tarafından senetsizden tesçili ta
lep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında 
bulunanların itan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mah
kememizin 1988/688 esas sayılı dosyasına müracaatları 
ifan olunur.

(Basın 11)

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No, : 1988/868

Gemlik İlçesi Kapaklı Köyü İlbat mevkiinde kain kuzeyi 
Salih Ergûn Cevat Beşe, güneyi kumsal, doğusu E. Bilge 
örs, batısı Cevat Şükrü Beşe, taşınmazları ile çevrili 368 
m2 miktarındaki taşınmazın davacı Şaban Muammer Ke
mal Bozkurt tarafından senetsizden tesçili talep edildi
ğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulunan
ların ifan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememizin 
1988/868 esas sayılı dosyasına müracaatları ilan olunur.

(Basın 12)

Gazeteniz 
Gemlik Körfez’! 

Okuyunuz, Okutunuz, 
Abone Olunuz.

SIRASI GELDİKÇE

KASAP İSA™
Hey gidi yalancı dünya.. Hey!.. Ölümlerde kolaylaştı 

mı nedir, giden, gidene...
Kasap İsa’yıda bıraktık zamansız papatyalığa. Bu Sa

yın Semra Hanımın papatyalığı değil, ebedi istirahatgahı 
mız papatyalık. Rahmetli İsa Abi de papatyalık derdi Me 
zarlık için.

İnsanın inanası gelmiyor. Onbeş gün önce beraber 
otur, gül, konuş, şakalaş, Aaa.. birde duy kasap İsa sîz
lere ömür.

Onbeş gün önce oğlum Hakan koyu GalatasaraylIdır, 
tutturdu beni Galatasaray, Bursaspor Federasyon kupası 
maçına götür diye Hava hayli soğuk ve sert. "Oğlum yap 
ma, etme" dedik isede ııh. Olmaz. İlla götür. Tuttuk elin 
den geldik Belediye otobüs durağına. Otobüs yok. "So
ğukta bekleyeceğimize baba, İsa Dedeye gidelim orada 
oturalım" dedi. Bizim Hakan. Döndük, "Selamün Aley- 
küm, Aleyküm Selam Hayrola nereye böyle?.. Maça İsa 
dedesi. Araba bekleyinceye kadar Hakan seni istedi" de 
dik. Başladı gırgır. Beni şişman gördüğünü söyledi. "Ya 
feci kilo alıyorum abi" dedim. "Gel baskülde var seni 
tartayım" dedi, tarttı 90 kg geldim. "Fazla değil mi?., 
dedi. "Öyle" dedim. Ekmek yeme dedi. "Dayanamıyorum, 
ipin ucu kaçıyor" dedim. "Bende üzülüyorum kilo aldığı
ma" dedim. "Ama bir sevincim var şimdi” dedim. "Hayro 
ta nedir?" dedi. "Demek hâla ben insanmışım. Hayvan 
olsaydım tartmadan, oturduğun yerden kaç kilo .geleceği 
mi bilirdin" dedim. O kolayına gülmeyen yüzü güldü. O 
sırada kadim dostumuz Sn. Danış Elcim Ağabeyimiz gel 
di. Ona da anlattı dediklerimi. Bastık kahkahayı... Ama 
onbeş gün sonra dökdük gönülden gelen gözyaşı.

İsa Ağabeyi, tam otuzaltı yıl önce tanıdım.. O seman 
onaltı yaşında bir delikanlı idim. Rahmetli Mehmet Mut- 
man’ın katipliğini yapıyordum. Gayet ciddi, sözünün eri, 
mert, doğru, dürüst, sözü senet olan tüccar. Yatan, do 
lan, alavere, dalavere nedir bilmeyen bir iş ademi, Rah
metli Mehmet Mutman’da aynı karekter ve yapıda. İkisi 
pek iyi anlaşır, pek sevişirlerdi. İkisinin bu sağlam chlak 
ve karekterdeki yapıları rehber olmuştur. Hep onlar gibi 
olmaya, onlar gibi davranmaya özen göştermişimdir ya
şam boyu.

Kasap İsa, okur, yazar değildi. Ancak, üç harfli adını 
imza olarak kullanırdı. Ama, şimşek gibi çakan bir zeka 
ya sahipti. Küsurlu, gramlı hesapları kafadan biz kalem

Kongre İlânı
S.S. GEMLİK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI 

KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık olağan genel kurul toplantısı 
12.3.1989 günü saat 11.00'de Ticaret ve Sanayi Odası 
Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı taktirde ikinci toplantı 19.3.1989 
günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM ı
1— Açılış ve yoklama
2— Divan oluşumu ve saygı duruşu
3— Yönetim ve denetim raporlarının okunması, bilanço 

ve kâr zarar tablosunun müzakeresi, bütçenin görüşülme । 
si, bütçenin fasılları arasında aktarma yapma yetkisinin j 
yönetim kuruluna verilmesi

4— Yönetim ve denetim kurullarının ibrası
5— 1989 yılının aylık arsa, üstyapı aidatlarının nekadar I 

olacağının belirlenmesi, kooperatif statüsünün 17.ci mad | 
desinin 2.ci fıkrası gereğince satın alınacak arsa bedelin : 
den ortakların payına düşecek meblağ hesaplama ve is
teme yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi

6— Sitenin kurulabilmesi için menkul, gayrimenkul sa 
tın almaya ve satmaya, ipotek almaya ve ipotek vermeye i 
alınan arsa üzerinde tevhit ifraz ve yola terk işlerini yap ■ 
maya ve her türlü tasarrufta bulunmaya yönetim kurulu 
nun yetkili kılınması

7— Dilek ve istekler
8— Kapanış.

Satılık AEG Çamaşır Makinası

Çok teiniz, az kullanılmış 
AEG Lavaluks Çamaşır Makinası

Kftrfce Matbaası Tel : 1797 Gemlik

İnan TAER

tutanlardan çok önce ve doğru olarak yapardı.
Çoğu kişi gibi sıfırdan başladı işe. Köy, kent, dağ, ba 

yır koştu. Ekmek parası için namusu ile. Aldığını verdi 
gününde. Kimseyi aldatmadı. Ama onu iyiniyetinden al
datanlar oldu. Rahmetli Ali Şirin, Marmara Birlik Koopera 
ftij, nasıl yöre zeytinciliğinin unutulmaz isimleri ise, zey 
tin piyasasını ayakta tutan müesseseler! ise. Kasap İsa' 
da Gemlik ve köylerinin Bursa ve tüm ilçe et ve deri ti 
caretinin unutulmaz ismidir.

Gemlik sporuna da hizmet vermiştir kasap İsa. İlçenin 
tek kulübü Güven sporiu koruyucu kanatları arasına al
mış, 1954-1959 yıllan arasında kulübün formalarını, ayak 
kabılarını, seyahat masraflannı, sporcuların yemek mas
raflarını, sporcuların harçlıklarını hep o yalnız başına kar 
şılamıştır cebinden.

Doğrusu, gözlerim Güvenspor*un çelengini aradı. Ama 
boşuna arayış. Şimdiki nesil nereden bilsin kasap İsa'nın 
başkanlığını. Kulübün kayıtlan muntazam değil. Arşivi ypk 
Gemlik'e hizmeti geçmiş, iyi bir ad bırakmış anılmaya de 
ğer, kişiler hakkında yazışım, bizden sonra gelecekler ta
rafından bilinsin diye. Unutulmasınlar diye. Rahmetle 
anılsınlar diyedir.

Kasap İsa, hacet kapısı idi de. Parası yetmeyen esnaf, 
senedini karşılayamayan ve bankalar nezdinde imzaya 
ihtiyacı olan tüccar, bizler gibi ay başını tutturamayan 
işçi, memurun ayaklı canlı bankası idi o. Bu işleri hiçbir 
karşılık beklemeden yaptığını tellal etmeyen sağlam ka
rakterli bir hayırseverdi. Ya kolundan tuttuğu, koruyup 
kolladığı garibanların sayısı belli değil.

Evet, Gemlik namuslu, dürüst, çalışkan, mert, ciddi bir 
evladını kaybetti.

Ben, Danış Bey, Eczacı Şükrü, Yüzücü Ahmet, Dişçi 
Mehmet, Tosun Yusuf, Güven, Gürle Mustafa, Nikahcı 
Recai, Özer Atalık vs. vs. vs. Binlerce kişinin üzüntüsü 
sonsuzdur.

Ortağı kasap Hakkı, Zula Mehmet, Turgut Taşkın, Ame 
rikalıl brahim, Akın Kıral, Paşa İsmet, Koç Rıza Kasap 
İsa'da geldi, bizim takım oluştu diye mutlaka seviniyor- 
I ardır. Öbür Alemde.

Tüm kaybettiklerimize, Kasap İsa'ya Allah’tan Rahmet, 
-DS 0A 16l|6OS snq DUUD|SDpD>|JD 'nuuapsop *DUUD|UD(DA 
bırlar dilerim.

Kongre İlâm
AZOTSPOR GENÇLİK VE MÜESSESE KULÜBÜ DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Azotspor Gençlik ve' Müessese Kulübünün olağanüstü 
genel kurul toplantısı 18.3.1989 Cumartesi günü saat 
14.00'de Genel Müdürlüğümüzde yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilemediği taktirde toplantı 1 hafta 
sonra 25.3.1989 günü aynı yerde aynı saatte tekrar edile 
cöktir.

Bütün üyelere duyurulur.

YÖNETİM KURULU
GÜNDEM :

1— Açılış ve saygı duruşu
2— Divan seçimi
3— Faaliyet ve denetim raporlarının okunması
4— Yönetim kurulunun ibrası
5— Dilekler
6— Yönetim ve denetim kurulların seçimi
7— Kapanış.

MEHMET AKYILDIZ
Paaar Cad. 17 — W : MM

AKYILDIZ TÎCARET 
Her Çeşit Kullanılmış Eşya 

Alım ve Satımı

RENKLİ VE SİYAH BEYAZ TELEVİZYON 
BUZDOLABI — ÇAMAŞIR MAKİNASI 

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ — MUTFAK OCAKLARI 
YATAK ODASI VE MİSAFİR ODASI TAKIMLARI 

BÜRO MALZEMELERİ ALINIR VE SATILIR

0HEMLÎK

i
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İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/849

Gemlik İlçesi. Kapaklı Köyü. Ilbat mevkiinde kain kuze
yi Cevat Beşe, güneyi kumsal, doğusu özhan Göçmen, 
batısı E. Bilge örs taşınmazlan ile çevrili 403 m2 mikta
rındaki taşınmazın davacı Zühal Cinisli tarafından senet
sizden tescili talep edildiğinden iş bu taşınmaz hakkında 
hak iddiasında bulunanların ilan tarihinden itibaren 3 ay 
içersinde mahkememizin 1988/849 esas sayılı dosyasına 
müracaattan ilan olunur.

(Basın 13)

SAYIN GEMLİKTİLER

Odun-Kömür Sorununuzda ISI-TAN Hizmetinizdedir
Kütahya (Tunçiblek), İstanbul (Kemerburgaz), Orhaneli (Sağırlar)
Kömürleri ISI-TAN’da
Kalori : 2500-3800
Cüruf yapmaz, taş/kil çıkmaz
Sağlığını ve Cüzdanını Düşünüyorsan iSI-TAN’a uğra

Kaloriferli binalara ocaktan eve teslim; istenirse ISI-TAN Tanzim Satış 
Deposu’ndan perakende, peşinat veya vade durumları uygun olmak şartıyla 
hizmetinizdeyiz.

|lSI - TAN Odun-Kömür-Tahta Parçası Tanzim Satış Deposu

*
*
*
*
*

B
 Ilıca Caddesi Tlf: 4911 - GEMLİK

GEMLİK KANARYA SEVENLER DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN

Demeğimizin Papatya Sokak 4/B no’da bulunan Der

nek binamız Zeytin Hali Kat 2 No 3 adresine taşınmıştır.

YÖNETİM KURULU

Devren Satılık Büfe
Tlf : 4231
Çarşı Meydanı Gemlik

AKDOĞANLAR 
MOTİF DUVAR KÂĞIDI BAYİİ VE 

NALBURİYE TİCARETİ

Hüseyin Akdoğanlar

DUVAR KÂĞIDI VE POSTER KAPLAMA
HALIFLEKS
PARKE
MARLEY DÖŞEME
FASARİT
BADANA VE YAĞLI BOYA İŞLERİ 
İTİNA İLE YAPILIR.

Merkez İstiklal Cd. Gürle İş Merkezi No. 13 Tlf :2132 
Şube : Garaj İçi Yeni Belediye Dük. No. 5 Gemlik

g İNDİRİMLİ SATIŞLARA BAŞLANMIŞTIR. ■ 

IKALiTEYİl 
I UCUZA ALIN!.. 1 
«H "■■

| ŞEREF BUTİK [
JJ Şerafettin Sağlamsoy |

Gürle İş Merkezi - GEMLİK

I

Teşekkür
Kooperatifimizin yıllık olağan ge

nel kurul kongresine bizzat katılan, çi
çek ve telgraf gönderen kişi, kurum ve 
kuruluşlara teşekkürü bir borç biliriz.

Emir DOĞRU
S.S. Esnaf Kefalet 

Koop. Başkanı

I FOTO GÜNEŞ ।
| YENİ İMKANLAR SUNUYOR t

(• TAKSİTLE FOTOĞRAF MAKlNALARI
• KİMLİK, PASO, EHLİYET, RUHSAT >

PVC İLE KAPLANIR. |

(ZAMAN SÎZİN ÎÇÎN ÖNEMLİYSE GELİN ZAMANA | 

SİZ KARAR VERİN.
8 8
I • BİR DAKİKADA VESİKALIK IJ • OTUZ DAKİKADA VESİKALIK •
| • BİR SAATTE VESİKALIK j

(• BİR GÜNDE VESİKALIK 1
• BİR HAFTADA VESİKALIK

(KALİTELİ VİDEO ÇEKİMİ YAPILIR. |
VHS, BETAM AKS

I «. ı| İstiklal Cad. Ziraat Bankam Karşı Aralığı 4/E Gemik |

| Kaptan Emlak ve
I Döviz Bürosu

HER TÜRLÜ ARSA, İŞYERİ, DAİRE, 

( VİLLA, OTO ALIM VE SATIM BÜROSU 

* 

’ Tel : 3768 

ç Nizam Pasajı No. 7 Gemlik

HAFTALIK SİYASİ GAZETE

Resmi İlanlar Tek Sütün Cm. 1508 TL.
İcra ve Mahkeme İlanları Cm. 500 TL-

Zayi İlanları 2500 TL.
Demek Kongre İlanları ».000 TL.
Kooperatif Kongre İlanları 25.000 TL.
Tüzük İlanları 100.000 TL.

ABONE

Altı Aylık 6.000 TL.
Yıllık 12.000 TL.

Gazeteye gönderilen yazılan yayınlansın veya y*'  
yalanmasın geri verilme*.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/867

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü. Ilbat mevkiinde kain kuze
yi Salih Ergün, güneyi kumsal, doğusu Cevat Şükrü Beşe 
batısı yol ile çevrili 485 m2 miktarındaki taşınmazın dava
cı Türkan Tekin tarafından senetsizden tescili talep edil
diğinden iş bu taşınmaz hakkında hak iddiasında bulu- 
nantann ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahke
memizin 1988/867 esas sayılı dosyasına müracaatları ilan 
olunur.

I(»t uısofl)___________ ________________________

Gazetemiz basın ahlak yasasına uymayı taahhüt

DAG KARDEŞLER
Kereste ve Ambalaj Sanayii

i
i

i

i

HER ÇEŞİT İNŞAATLIK 

DOĞRAMALIK KERESTE VE 
AMBALAJ SANDIĞI TİCARETİ

İSMET DAĞ VE OĞULLARI

Tel : İş : 1205 — Ev : 1254 2835
ORHANGAZİ CAD.NO. 30 GEMLİK

î
t

<-5O0000'3000OU ooocco no ooooo»=-occsoqqccocco<»00^
| DÜĞÜN — NİŞAN SÜNNET VE
| ÖZEL GÜNLERİNİZDE

| VİDEO Çekimi Yapılır |
İ Müracaat : Körfez Matbaası Tlf : 1797 GemUk j
O________________ _____________________ooopoooooorrıgoaamoıınatMJiıuiMı» ııjuuom ıw< 0*̂ 1

| Güler Ticaret
•KARABÜK DEMİR
• ÇİMENTO
• TUĞLA

S > BİRİKET

SATIŞLARI İLE HİZMETİNİZDE

ABDULLAH GÜLER
Tlf : 4637 — İstiklal Cd. No. 28 «EMİ -K



Umurbey Belediyesi Sağlık Zabıta Yönetmeliği
ait listedeki H harfi İle İşaretli olan)

ö. Buralarda kahve ve çay ocağı bulunduğu takdirde 
çay ocağı hakkındakl hükümler aranacaktır.

p. Buralarda berber bulunduğu takdirde erkek berber
leri hakkındakl hükümlere tabidir.

FASIL t 6
Halkın Eğlenmesine Mahsus Yerler
Müşterek Hükümler
MADDE : 43— Halkın eğlenmesine mahsus yerler aşa

ğıdaki hükümlere tabidir.
a. Bu yerlerde kullanılan sulan mecra olan yerlerde 

mecraya, mecra olmayan yerlerde sabit veya septik çu
kurlara akıtılacaktır

b. Bu yerlerde genel temizlik, müşterilerin bulunmadığı 
zamanlarda elektrikle çalışan temizlik aradan İle yapıla
caktır.

c. Bu yerlerde yeteri kadar çöp kabı, izmarit kutulan ve 
temizlik malzemesi bulundurulacaktır.

Yatılı okul, hastane, garaj, müze ve mabetler bitişiğin
de, altında ve üstünde parlayıcı, patlayıcı madde yapan 
veya depo eden veya bu maddelerle çalışan iş yerleri te
sis edilemez.

d. Ayn bir çıkış kapısı bulunmayan bodrum katlarında 
bu fasılda bulunan eğlence yerleri inşaa ve tesis edilemez

e. Bu yerlerde müşterilerinin istifadesine sunulan VVC’Ier 
ücretsiz olup, bu hususu belirtir yazılar asılacaktır.

KAPALI SİNEMALAR VE TİYATROLAR :
MADDE : 44— Kapalı sinemalar ve tiyatrolar aşağıdaki 

hükümlere tabidir.
a. Bu yerler kagir binalar olacak ve kısmın tabanı mer

mer, mozaik veya karosiman döşeli ve merdivenleri beton 
veya mozaik olacaktır.

b. Salon, loca ve balkonlarla dinlenme yerlerinin taba
nı beton üzerine parke, linolyum ve benzeri olacaktır.

c. Parter ile balkon ve balkon ile diğer balkon arası en 
az 3 metre, üst balkon anfisi arkasından tabana en az 3 
metre olacaktır.

ç. Projeksiyon alt huzmesi anfi döşemesine 2 metreden 
fazla yaklaşılmayacaktır.

d- Parter ve balkonlann ön sıralanmn perde ile arası 
en az 5 metre olmak üzere, perde uzun kenannın 5/6'sı 
kadar olacaktır.

e. Bodrumların salon ve koridor ve merdiven ve keza 
dışa çıkış kapılan ile asla irtibatı bulunmayacaktır. Ancak 
fenni şartlan haiz sığınaklar bu kayıt dışındadır.

f. Sinemalarda koltuk genişliği en az 50 cm. ve sıra a- 
rası en az 90 cm. olacaktır.

g. Sıralarda en çok 20 kişilik olacak ve salon ortasında 
sahneye dik en az 1*5 metrelik bir geçiş yolu bırakılacak
tır.

h. Sıralar ile duvar arasında 1,5 metre aralık buluna
cak, aynca her çıkış kapısı karşısına gelecek şekilde sa
lonu enine kesen en az 13 metre genişliğinde geçiş yolu 
bırakılacaktır. Balkonlardaki ön sıralar ile korkuluk ara
sındaki boş mesafe en az 13 metre olacaktır.

ı. Koridorlar balkonlar ile parterin en az iki tarafında 
ve bunlarla aynı seviyede olacak ve genişlikleri parter ve 
keza balkonlann alabileceği seyirci sayısına göre her 500 
kişiye kadar en az 2'şer metre olacak ve 500'den fazla her 
250 kişi için koridor genişliklerine en az yarımşar metre 
ilave edilecektir. Koridorlar parter ve balkonlardan duvar
la tamamen ayn olacak ve her koridor ayn ayn olarak 
doğrudan doğruya çıkış kapılarına açılacaktır. Parteri 
doğrudan doğruya sokağa açılan sinemalarda parter için 
sokak tarafında koridor bulunmasına lüzum yoktur.

i. Koridorlar basamaksız olacak ve koridorlarla merdi
venlerde serbestçe girişi bozacak çıkıntılı ve girintili en
geller bulunmayacaktır. İnşaat bakımından koridorlann 
basamaksız yapılmasına imkan olmayan yerlerde iyice ı- 
şıklanma kaydı İle bir koridor üzerine normal ölçüde bir 
veya iki basamak bulunabilir.

j. Parterin içinde gezinti yerinde basamak olmayacak 
ve eğimi % 10 oranını geçmiyecektir. Balkonlarda basa- 
maklann yüksekliği en az 15 cm. olacaktır.

k. Balkonlardan ve keza parterden koridora açılan ka
pılar eşikslz olacak ve koridora doğru açılmayacaktır. A

çıldığı takdirde koridorun genişliğini daraltıp geçişe en
gel olunmayacak şekilde olacaktır. Yine bu kapılar seyir
ci sayısına uygun adet ve büyüklükte olacak ve bulundu
ğu duvarın uzunluğu İle orantılı şekilde bölünmüş bulu
nacaktır. Dışa çıkış kapıları eşikslz ve dışarıya doğru açı
lır olacaktır. Bütün kapılar açıldıklarında otomatik bir yay 
İle tesbit edilecektir. Sinemada halk varken kapılar her
hangi bir şekilde kilitli veya sürgülü bulunmayacaktır.

I. Sinemalarda giriş ve dışa çıkış kapılan ayrı ayrı ola
caktır. Dışa çıkış kapıları en az ikişer metre genişliğinde 
olmak üzere :

(1) Seyirci sayısı 500 kişiye kadar olanlarda 2,
(2) Seyirci sayısı 1000 kişiye kadar olanlarda 4,
(3) Seyirci sayısı 1000'den 2000 e kadar olanlarda 6 ka

pı olacaktır.
Balkonlarda ve keza parterden koridora açılan kapı a- 

det ve genişliği Jstiab haddine göre aynı oranda artacak
tır. Çıkış kapılarının üstü tehlike ışığı ile aydınlatılacak 
hiçbir surette kllltlenmeyecektlr.

m. istiab haddi binden fazla olan sinemalarda dışa çı
kış kapıları iki sokağa açılmış bulunacak, çıkış kapıları 
en az 6 metrelik sokaklara açılmış bulunacaktır. Sinema 
salonu ensiz fakat uzun olduğu ve uzun kenarı geniş cad
de üzerinde bulunduğu takdirde ölçü ve miktar oranı ay
nı kalmak üzere dışa çıkış kapıları bu caddeye açılır. Ko
ridor ve merdivenlere ait hükümler saklıdır.

n. Sinema maklnasını idare eden ve işletenler Beledi
yeden ehliyetname alacaklardır. Sinema makinesi çalıştı
ğı müddetçe makinist makine başından hiçbir vesile hat
ta film sarmak için dahi ayrılmayacaktır. Sinema maki
nelerini idare edenlerin 18 yaşını ikmal etmiş olmaları Ba
yındırlık Bakanlığının 3.ncü sınıf elektrik tesisatçı ehliye
tini haiz olmaları şarttır. Bu şahıslar sinema makinesin
den sorumlu oldukları gibi sinemanın bütün elektrik tesi
satının bakımından da sorumludurlar.

o. Makinistin makine dairesine girip çıkmasına mahsus 
geçitte bir merdiven var ise, merdiven 0,75 metreden, ba
samakları 0,25 metreden dar ve 2 basamak arası rıht yük
sekliği de 0,20 metreden fazla olamaz. Merdivenler yan
maz malzemeden yapılır. Makina dairesi ile merdiven a- 
rasında en az 0,75 metre bir sahanlık bulunacaktır.

ö. Makine dairesinden sorumlu müdür odasına ve so
rumlu müdür odasından makine dairesine karşılıklı kuv
vetli çalar birer tehlike zili telefon irtibatı bulunacaktır.

p. Makine dairesinde ancak o gün gösterilecek filimler 
bulundurulacak ve bu makine üzerinde bulunan filimden 
gayrisi makineden en az 1 metre yükseklikte bulunan hu
susi bir dolap içine konacaktır. Film muhafazasına mah
sus olan bu dolap sert ağaçtan yapılmış ve her biri tek 
film alabilecek büyüklükte dikey bölmeli gözlerle ayrılmış 
olacak ve bu dolap her tarafı demir ve kapaklı bir muha
faza içinde bulundurulacaktır.

r. Makine dairesinde film yapıştırmaya mahsus ecza
dan 30 gramdan fazlası bulundurulmayacaktır.

s. Film sarma muhafazasına mahsus ve film sarma ci
hazının bulunduğu oda ile makine dairesinin arasındaki 
duvarda pencere bulunmayacak ancak demir kapı ile ir
tibat sağlanacaktır.

ş. Sinema makinesinin mesnedi yanmaz maddeden ya
pılmış olacak ve kullanılmış kömürleri koymaya mahsus 
ve kapağı kendi kendine kapalı demir muhafazasının için
de bir tabaka kum bulunacaktır. Makine lambası arala
rında 2,5 cm. mesafe olan ve içi aspeti veya buna ben
zer ateşten yanmaz bir maddeyi havi bulunan iki katlı bir 
muhafaza içinde bulunacaktır.

t. Bu dairede ancak film sarmak için lazım cihazlar bu
lundurulacaktır ve hepsi yanmaz maddeden yapılmış ola
caktır.

u. Makine dairesinde yangın söndürmek için yapılacak 
adi ve otomatik tertibat ve tesisat ile bulundurulacak sön
dürücü cihazların tayin ve tesbitini itfaiye müdürlüğü ya
par.

ü. Sinema makinesini idare eden» işleten ve sinema 
müstahdemi olan bir makinist muavininden gayrisi maki
ne dairesine girmeyecek ve makine dairesinde ateş ve par 
layıcı maddeden her hangi biri bulundurulmayacaktır. Bu 

husus kapının Iç ve dış tarafına asılacak birer levha ile 
gösterilecektir.

v. Projeksiyon odalarında her makine İçin iki delik bu
lunması ve bu delikten birisinin gözetlemeye diğerinin 
projeksiyona ayrılması mecburidir. Bu deliklerden belli 
ölçü ve yapılış tarzında kapaklan bulunacak ve bu kapak
lar tehlike anında kendiliğinden birdenbire kapanabilecek 
tertibatı ihtiva edecektir.

y. Projeksiyon odalamda bulunacak, bütün eşyanın yan
maz cinsten olması mecburidir.

z. Projeksiyon odalarında havalandırma tertibatı bulun
durulacaktır.

aa. Filimlerin silinmesi, parlatılması, tamir ve sarma iş
leri sipringler tesisatı bulunan projeksiyon odalanndg ya
yılabilir.

ab. Projeksiyon odasından sorumlu müdür odasına ve 
sorumlu müdür odasından projeksiyon odasına karşılıklı 
ve kuvvetli çalar tehlike zili bulunacaktır.

ac. Projeksiyon odasında o gün gösterilecek filimler 
bulunacak ve makinede bulunan filimden gayrisi makine
den en az bir metre uzaklıkta bulunan özel bir dolap içi
ne konulacaktır. Bu dolap ateşe mukavim bir maddeden 
yapılmış ve her biri tek filim alabilecek büyüklükte ve di 
key bölmeli gözlerle ayrılmış olacaktır.

aç. Projeksiyon odasında film yapıştırmaya mahsus ec
zadan 30 gramdan fazla bulundurulamaz.

ad. Amme sektörüne dahil veya özel müesseselerde bu
lunan ücrete tabi olan kapalı ve açık eğlence yerlerinin 
projeksiyon odaları da bu hükümlere tabidir.

ae. Film (reklam v.s. filmler dahil) başladıktan sonra 
sinema salonuna müşteri alınamaz.

af. Boş yerlerin veya yolların ayakta durarak, sandalye 
koyarak işgali yapılmayacaktır.

ag. Sinema biletleri yalnız sinema gişesinde satılır, bu
nun dışında bilet satmak ve sattırmak yasaktır.

ah. Her sinema ve tiyatroların kanuni ehliyeti haiz bir 
veya yeteri kadar sorumlu müdürü olması ve sinema hal
ka açık olduğu müddetçe sorumlu müdürün sinemada bu
lunması mecburidir. Sorumlu müdür bulunmadan sinema 
gösterilmeyecektir. Ancak sorumlu müdür bulunan sine
malarda sorumlu müdür mazeret sebebiyle sinemada bu
lunmayacak olursa sinemayı idare eden veya işletenle o- 
nun yerine aynı yetki ile başka birini tayin ve ikame ede
ceklerdir.

aı. Bu yerlerde oyun icabı açık ateş bulundurulmaması 
veya ateşli oyunlar gösterilebilmesi için, yangın vukuuna 
mani tedbirleri almağa müessese müdürleri mecburdurlar

ai. Bu yerlerde yangın anında duman ve yanıcı gazlann 
dışarı çıkmasını temin edecek duman ve sıcaklık vantilas- 
yonu yapılması mecburidir.

aj. Her ne sebep ve surette olursa olsun açıkta film bu
lundurulmayacak ve makara kapağı açık olarak film çev- 
rilmeyecektir.

ak. Bu yerlerde seanslar devam ettiği müddetçe mües- 
sesede mevcut yangın söndürme alet ve araçların kullan
mağa muktedir ve itfaiye müdürlüğünden verilecek ehli
yetnameyi haiz resmi elbiseli bir veya yeteri kadar itfaiye 
memuru bulundurulması mecburidir. (Kıyafet itfaiye mü
dürlüğünce tayin edilecektir.)

al. Sinemalardan gayri açık ve kapalı diğer yerlerde sel. 
lüloit (yanan film) gösterilmesi Belediyenin müsaadesi
ne bağlıdır. Bu yerlerde itfaiye müdürlüğünce lüzum gös
terilecek (yangına karşı) koruyucu tedbirler al nması mec
buridir.

am. Alabileceği seyirci adedine göre bu yerlerde birer 
gardrop bulunacak, bunlar koridor üzerinde bulunduğu 
takdirde koridorların genişliğini daraltmayacak şekilde o- 
lacaktır.

an. Buralarda büfe bulunduğu takdirde bu yerler yö
netmeliklerin büfelere ait hükümlerine uygun olacaktır. 
Ancak bu yerlerde hazırlama, ısıtma ve pişirme işleri için 
elektrik ocaklan kullanılacaktır. Bu yerler koridor üzerin
de bulunduğu takdirde koridorlann genişliğini daraltma
yacak şekilde olacaktır.

ao. Sinemalar merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılacaktır.
(Basın 6) DEVAMI ÇAĞRI GAZETESİNDE

8.8. GEMLİK SİGORTALI İŞÇİLERİ YAPI 
KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin yıllık genel kurul toplantısı 2 Nisan 
1089 günü saat 13.00’te Gemlik Atatürk İlkokulu Salonun 
da yapılacaktır.

Ekseriyet temin edilmediği takdirde 2. toplantı 9 Nisan 
1989 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1) Açılış ve saygı duruşu — 2) Divan başkanı ve İki 

yazmanın seçimi — 3) Yoklama — 4) Yönetim ve denetim 
kurulu raporlarının okunması — 5) 1988 yılı blanço, kâr 
ve zarar cetvellerinin okunması — 6) Yönetim ve denetim 
kurullarının İbrası — 7) Yönetim ve denetim kurullarının 
seçimi — 8) 1989 yılı bütçesinin onayı — 9) Dilek ve te
menniler — 10) Kapanış.

S.S. DENİZ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 1989 yılı olağan genel .kurul toplantısı 
yönetim kurulunun 24.2.1989 tarih ve 5 sayılı karan ile 
aşağıda gündemdeki maddeleri görüşmek üzere 18.3.1989 
cumartesi günü saat 13.30’da Gürle İş Hanı 61 no'lu bü 
romuzda yapılacaktır.

Ortaklarımızın teşrifleri rica olunur.
GÜNDEM : YÖNETİM KURULU
1— Yoklama ve saygı duruşu.
2— Kongre divanının teşkili.
3— Yönetim kurulunun faaliyet raporunun okunması.
4— Denetleme kurulun raporunun okunması.
5— ibra.
6. 1989 yılı aidatlarının tesbiti.
7—- 5 asil, 2 yedek yeni yönetim kurulunun seçimi.
8— 3 asil, 2 yedek yeni denetleme kurulunun seçimi.
9— Dilek ve kapanış.

İLAN
GEMLİK ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 

Dosya No. : 1988/853

Gemlik İlçesi, Kcpaklı Köyü, ilbat mevkiinde kain kuze
yi Salih Ergün. güneyi kumsal, doğusu Şaban Muammer 
Kemal Bozkurt, batısı Türkan Tekin taşınmazlan ile çev
rili 371 m2 miktanndaki taşınmazın davacı Cevat Şükrü 
Beşe tarafından tescili talep edildiğinden,

Gemlik İlçesi, Kapaklı Köyü, İlbat mevkiinde kain kuze
yi Dürdane Gençay, Haşan Gönenç varisleri, güneyi Şa
ban Muammer Kemal Bozkurt, E. Bilge Örs, Zuhal Cinisli 
doğusu İbrahim Tutucu, batısı Salih Ergün taşınmazlan 
ile çevrili 382 m2 miktanndaki taşınmazın davacı Cevat 
Şükrü Beşe tarafından senetsizden tescili talep edildiğin
den iş bu taşınmazlar hakkında hak iddiasında bulunon- 
lonn ilan tarihinden itibaren 3 ay içersinde mahkememi
zin 1988/853 esas sayılı dosyasına müracaatian ilan olunur

(Basın 7)
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