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K A N U N L A R 
Y ü k ş e K Askerî Şûranın Kuruluş v e Görevleri 

hakkmda Kanun 

Kanun No : 1612 Kabul tarihi : 17/7/1972 

görev yapmak üzere Baş-

Kurüluş : 
Madde 1 +— Yalnız barış zamanında 

kent'te Yüksek Askerî Şûra kurulmuştur. 

Başkan ve üyeler : 
Madde 2 — Yüksek Askerî Şûranın üyeleri ; Başbakan, Genel

kurmay Başkanı, Millî Savunma Bakanı, Kuvvet Komutanları, Ordu 
Komutanları (Deniz ve H a v a Kuvvetlerinde eşidi komutanlar) , Millî 
Güvenlik Kur u lu Genel Sekreteri, Donanma Komutanı ile Yüksek As
kerî Şûra üyeliğine atanan orgeneral ve oramirallerdir. 

Jandarma Genel Komutanlığı ile i l g i l i konularda, Jandarma Genel 
Komutanı da üye olarak Yüksek Askerî Şûra toplantılarına katılır. 

Yüksek Askerî Şûranın Başkanlığını Başbakan, Başbakanın bu
lunmadığı zamanlarda Genelkurmay Başkanı yapar. 

Görevler: 
Madde 3 — Yüksek Askerî Şuranın görevleri şunlardır : 
a) Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askerî stratejik ana-

f ikr in (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi 
hususlarında görüş büdirmek ; 

b) Silâhlı Kuvvet ler in anaprogram ve hedefleri ile i lg i l i konu
larda görüş b i ld i rmek; 

c) Silâhlı Kuvvetlerle i l g i l i olup önemli görülen kanun, tüzük ve 
yönetmelik taslaklarını inceleyip görüş b i ld i rmek; 

d) Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî Savunma Baka
nının lüzum gördükleri hallerde Silâhlı Kuvvetlerle i lg i l i diğer konular 
hakkında görüş b i ld i rmek; 

e) (Diğer kanunlarla verilen görevleri yapmak. 

Toplantı zaman ve yeri; 

Madde 4 — Yüksek Askerî Şûra her yılın Şubat ve Ağustos ayla
rında olağan olarak toplanır. Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Millî 
Savunma Bakanının istemi üzerine de ayrıca toplanabilir. 

Başbakanın görüşü alınarak ; toplantının zamanı, yeri ve gündemi 
Genelkurmay Başkanı tarafından tespit edilir. 

Toplantı çokluğu ve oylama : 
Madde 5 —• Yüksek Askerî Şûra, bütün üyelerin katılması ile top

lanır. Ancak özrü olanlar toplantıya katılamayacaklarını (Toplantı gü
nünden önce) Şûra Genel Sekreterine bildirirler. 

Karar la r toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile almır. Oy
larda eşitlik halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılır. 
Oylama işlemi aksine b i r karar alınmadıkça açık olarak yapılır. 

Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında, 
görüşlerini yazılı olarak bildirebilirler. 

Genel sekreterlik : 

Madde 6 — Genelkurmay İkinci Başkanı Yüksek A s k inin 
Genel Sekreteridir. Toplantılara katılır. Ancak oy kul lanan 

Kıdemsizlerin toplantıya katılamaması : 

Madde 7 — Yüksek Askerî Şûra üyeleri; kendileri, k 
kıdemli veya eşidi olan general ve amiral lerin yükselme v 
l ik ler i ile i lg i l i konularda toplantılara katılamazlar. 

Kararların gizliliği : 

Lden 

ikli-

Gö-Madde 8 — Yüksek Askerî Şûra toplantıları gizü olarak 
rüşmelerin ve alman kararların açıklanması veya yaymlanması yasaktır. 
Ancak açıklanmasına Yüksek Askerî Şûranın karariyle müsaade 
edilen konular Genel Sekreterlik aracılığı ile yayınlanır. 

Yüksek Askerî Şûrada görüşülen kanun, tüzük ve yönetmelik 
taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman ka l 
dırılacağı İçtüzükte gösterilir. 

Yönetim : 
Madde 9 — Yüksek Askerî Şuranın yönetimi, çalışma usulleri, 

Genel Sekreterliğin her türlü iş ve işlemleri Yüksek Askerî Şûraca kabul 
edilecek bir İçtüzükle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan kanunlar : 

Madde 10 — Şûrayı Askerînin Teşkilât ve Vezai f i hakkındaki 
22/4/1341 tarihl i ve 636 sayılı Kanun ile bu kanunun 2, 3 ve 4 üncü 
maddelerini değiştiren 2136 ve 5400 sayılı Kanunlar yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

Yürürlük : 

Madde 11 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 
Madde 12 —• B u kanunu Bakanlar Ku ru lu yürütür. 

21/7/1972 



Ömer oğlu, 1942 Doğumlu, Öner Sarman hakkında 
Af Kanunu 

Kanun No : 1613 Kabul tarihî : 17/7/1972 

Madde 1 — öz kardeşi i le kanamı z ina halinde yakalayıp öldür
mekten dolayı, Altındağ Ağır Ceza Mahkemesinin 5/11/1971 tar ih ve 
1971/345 esas, 1971/339 karar sayılı kesinleşmiş hükmü ile 4 sene 2 ay 
süre ile hapse mahkûm edilen, Ömer oğlu 1942 doğumlu, Ordu İli, Merkez 
İlçesi, Çavuşlar Köyü, ci l t 37, sayfa 60, hane 35 te nüfusa kayıtlı, halen 
A n k a r a Merkez Cezaevinde hükümlü öner Sarman'm cezası bütün 
hukukî neticeleri ile birl ikte affedilmiştir. 

Madde 2 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Adalet ve İçişleri Bakanı yürütür. 

21/7/1972 

Efrada Karşı Suimuameleden Hükümlü Ömer An ve 
Mehmet Gökmenin Özel Affına Dair Kanun 

Kanun No : 1614 Kabul tarihi: 17/7/1972 

Madde 1 — Yargıtay 1 inc i Ceza Dairesinin 8/2/1972/TR 1972 - 491 
esas 1972 - 376 karar tebliğname 1B/335 karar sayılı ilâmlarıyla kesin
leşen Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesinin 8/12/1971 tar ih ve 1970/37 E 
1971/242 K sayılı kararı ile T. C. K. nun 243/1, 59 uncu maddesi gere
ğince 10 ay ağır hapis ve 2 ay 15 gün memuriyetten men'ine cezalarıyla 
hükümlü, Raşit oğlu Sıdıka'dan doğma 1339 doğumlu Ömer A n ile, 
Mustafa oğlu Fatma'dan doğma Mehmet Gökmen'in mahkûm olduğu 
işbu cezaları bütün hukukî neticeleriyle bir l ikte affedilmiştir. 

Madde 2 •— B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

21/7/1972 

• 

«XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi-En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» nin Yürürlüğe Konul
masına Dair Olan Bakanlar Kurulu Kararının Onaylan

ması hakkında Kanun 

Kanun No : 1616 Kabul tarihi : 19/7/1972 

Madde 1 — Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 
çerçevesinde Cenevre'de, Türkiye'nin katıldığı 1964 - 1967 Ticaret Kon 
feransı sonunda Âkit Taraf larca yapılan tarife indirimlerini tespit eden 
ve 25/9/1967 tar ih ve 6/8905 sayılı Bakanlar Kuru lu Kararnamesi ile 
Türkiye tarafından onaylanan «Genel Anlaşmaya ek 1967 Cenevre Pro
tokolü» ne bağlı, 23 maddeden ibaret «XXXVTI sayılı Türkiye Cumhu
r iyet i Listesi - E n Ziyade Müsaadeye Mazhar Mi l le t Tarifesi» n in yü
rürlüğe konulmasına dair olan 3/2/1968 tar ih ve 6/9499 sayılı Bakanlar 
Kuru lu K a r a n onaylanmıştır. 

Madde 2 — B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 — B u Kanunun hükümlerini Bakanlar Kuru lu yürütür. 

22/7/1972 

Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu 

Kanun No : 1617 Kabul tarihi: 19/7/1972 

I. BÖLÜM 

Toprak ve tarım reformu imtedbirleri ile ilgili hükümler 

Amaç: 

Madde 1 — B u kanun, toprak ve tarım reformunun gerçekleşti
r i lmesi için gerekli öntedbirlere ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

Bu kanun bakımından tarım arazisinin tanımı: 

Madde 2 —- Üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılabilen 
veya orman hariç doğrudan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle 
b i tk i veya hayvan üretimine elverişli olan veya ıslah (Amelioration) 
suretiyle üretime elverişli hale getirilen araziye, tarım arazisi denir. 

B u kanunda kullanılan araz i deyimi, birinci fıkrada tanımı yapı
lan tarım arazisi anlamını ifade eder. 

Bağ, balvçe ve benzerleri ile ilgili hükümler: 

Madde 3 — ' B u kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, bağ, zeytinlik, 
fındıklık, Antep fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile, meyva bah
çeleri, kavaklık ve okaliptüslük olarak kullanılan tarım arazileri,, (Bu 
kanunda yer alan toprak ve tarım reformu öntedbirleri ile i lg i l i mad
deler hükümlerinden, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12 nc i maddeler hükümleri hariç) 
bu kanunun kapsamı dışındadır. 

B i r tarım arazisinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte bağ, 
zeytinlik, fındıklık, Antep fıstıklığı, çay plantasyonu ve benzerleri ile 
meyva bahçeleri, kavaklık ve okaliptüslük olup olmadığı bi l im ve fen 
esaslarına göre Tarım Bakanlığınca tespit edüir. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasını etkilemeyen tasarruflar : 

Madde 4 —• 20/7/1961 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihe kadar usul ve füruğ, üçüncü dereceye kadar nesepten ve ik inc i 
dereceye kadar sebepten civar hısımları ile eş lehine yapılmış her çe
şit devir ve temliklere konu teşkil eden tarım arazileri bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte kanunda öngörülen istisnaî hallerden birisi söz 
konusu olmaksızın lehine devir ve temlik yapılmış olan kişiler tarafın
dan Toprak ve Tarım Reformu Kanununda tespit edilecek esaslara göre 
işlenmiyor veya işletilmiyorsa, bu arazilerin tamamı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununda belli edilecek esaslara göre kamulaştırılır. 

Karı ve kocadan her ik is i sağ ve aralarmdaki evlil ik bağı da bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte devam etmekte ise, bunların her ik is i 
de bizzat tarım yapıyor görünseler dahi, bunlardan her ik is inin sahibi 
oldukları arazinin toplamı, kanunun tayin ve tespit edeceği sınırlar da
hilinde Toprak ve Tarım Reformu Kanununa göre yapılacak olan k a 
mulaştırmanın kapsamı dışmda kalabi l ir . 

İstisnaî haller : 

Madde 5 — Tarım arazisi, aşağıda öngörülen hallerde bu kanu
nun 4 üncü maddesi hükmünün kapsamı dışmda kalır : 

a) Miras yoluyla kanunî mirasçılarına int ika l etmiş olan kanunî 
miras paylan. 

b) Cebrî icra yoluyla vukubulmuş olan el değiştirmeler. 

Devir ve temlik hakkının sınırlandırılması: 

Madde 6 — Kanunî mirasçılık sebebiyle yapılan intikaller hariç ol
mak üzere, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra, t anm arazi
sine ilişkin olarak, büyüklüğü otuz dönümü aşan müstakil parçaların 
devir ve temliki toprak ve tarım reformunun uygulaması bakımından 
geçersiz sayılır. Ancak, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra arazi 
satmalacak olan kişiler veya kanunî mirasçıları, arazinin bulunduğu 
bölgede toprak ve tarım reformunun uygulanmasına başlandığında söz 
konusu araziyi Toprak ve T a n m Reformu Kanununda tespit edilecek 
esaslara göre işliyor veya işletiyorsa ve sahip oldukları arazilerin tümü 
o bölgede arazi dağıtılacaklar için tespit edilecek norm miktarını geç
miyorsa, satmalmış o lduk lan arazi Toprak ve T a n m Reformu uygu
lamasında kamulaştırmaya tabi değildir. 

Yukardak i fıkra uyarınca geçersiz sayılacak mülkiyet devirlerine 
ilişkin işlemler yapılırken, tapu sici l muhafızı veya memuru, «Mülkiyet 
int ikal inin toprak ve tarım reformunun uygulanması açısından geçersiz 
sayılacağını» re'sen tapu siciline şerh etmekle yükümlüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca t anm dışı amaçlara tahsisi uy
gun görülen arazi hakkında, Toprak ve T a n m Reformu Müsteşar lığının 
bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü alınmak kaydiyle, bir inci ve 
ik inc i fıkralar hükümleri uygulanmaz. 

B u madde hükmü, şüyuun giderilmesi satışları ile 7/2/1972 tar i 
hinden önce noterler veya tapu dairelerince düzenlenmiş olan bir resmî 
senede dayanan borçlar ile aynı tarihe kadar açılmış davaların sonuç
larına bağlı alacakların takibi dışındaki bütün cebrî satışlarda da uy
gulanır. 



Türkiye Cumhuriyet i Ziraat Bankası, Tarım Kred i Kooperatif leri 
ve diğer bankaların ikraz etmiş oldukları alacakların temini, takibi ve 
tahsili ile i l g i l i işlemlere bu madde hükümleri uygulanmaz. 

İfraz ve taksim hakkının sınırlandırılması: 

Madde 7 — 7/2/1972 tarihinden itibaren tarım arazisi üzerindeki 
ifraz ve aynen taksim işlemleri, toprak ve tarım reformunun uygulan
ması bakımından geçersiz sayılırlar. 

Yukardak i fıkra uyarınca geçersiz sayılacak ifraz ve aynen tak
simlere ilişkin işlemler yapılırken, tapu s ic i l muhafızı veya memuru, 
«Mülkiyet int ikal inin toprak ve tarım reformunun uygulanması açısın
dan geçersiz sayılacağını» re'sen tapu siciline şerh etmekle yüküm
lüdür. 

İlgili bakanlık veya bakanlıklarca tarım dışı amaçlara tahsisi uy
gun görülen arazi hakkında, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
bağlı bulunduğu bakanlığın olumlu görüşü alınmak kaydı ile, bir inci ve 
ik inc i fıkralar hükümleri uygulanmaz. 

Tapuda kayıtlı olmıyan sahipli arazinin tümünün veya bölünen bir 
kısmının zilyedliğinin devrinde de 18 inci maddenin öngördüğü hallerin 
saklı tutulması bakımından bir inci fıkra hükmü uygulanır. 

Devletçe dağıtılmış olan bazı arazinin devir ve temlik edilmemesi 
ve arazi dağıtımının durdurulması: 

Madde 8 — 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile 4486 
sayılı Teknik Ziraat ve Bahçıvanlık Okulları hakkındaki kanunlara 
dayanılarak dağıtılan tarım arazisi, Toprak ve Tarım Reformu Kanu
nunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar devir ve temlik edilemezler. 

475-3 sayılı Kanun ile 28/2/1957 tarih ve 8751 sayılı Çiftçiyi Top
raklandırma Nizamnamesi hükümleri gereğince çiftçilere yapılan top
rak dağıtımı durdurulmuştur. 

Ancak, 18 No. lu dağıtım cetvellerine göre 24/5/1971 tarihinden 
önce i lg i l i valilikçe onaylanmış dağıtım işleriyle, evvelce yapılmış da
ğıtımların Danıştay, mahkeme ve idarî karar lar gereğince tashih ve 
ıslah işlemlerine devam olunur. 

Yargı mercii ve usulü : 

Madde 9 — B u kanunun uygulanması sırasında doğacak anlaşmaz
lıklar adliye mahkemelerinde ve basit yargılama usulü uygulanarak 
çözümlenir. 

Bildirim verme yükümü : 

Madde 10 — Tarım arazilerinin mal ik ler i veya mal ik sıfatiyle z i l -
yedleri, bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlar K u r u l u ta
rafından tespit ve ilân edilecek bölgelerde, Bakanlar Ku ru lu kararının 
Resmî Gazete ile ilân edildiği tarihten it ibaren altı ay içinde, mal ik 
veya zilyed oldukları araziler hakkında 11 inc i maddede gösterilmiş 
olan yetki l i mercilere bi ldir im vermekle yükümlüdürler. 

B u bildirimde mal ik veya zilyedin ad ve soyadı, yaşı, medenî ha l i 
ile arazinin gerçek büyüklüğü, işletme ve kullanış şekli ve mülkiyet veya 
zilyedlik hakkı üzerinde bir ihtilaf bulunup bulunmadığı bi ldir i l ir . 

Bi ld ir imler tapulu gayrimenkullerde malik, tapusuz gayrimenkul-
lerde zilyed tarafından velayet veya vesayet altındaki kişilerde veli, 
vasi veya kayyım tarafından, müşterek veya iştirak halinde mülkiyette 
temsilci veya hissedarlardan herhangi birisi tarafından, tüzel kişilere 
ait arazilerde tüzel kişiyi temsile yetki l i olan kişi tarafından düzenle
nerek imza edilir. 

Bi ld ir imler in şekil ve muhtevasına ilişkin ayrıntılar ile bi ldir im ve
rilmesi ve incelenmesi işlemlerinin nasıl yürütüleceği, çıkarılacak yö
netmelikle tespit edilecektir. Yönetmelik, bu kanunun yayımı tarihinden 
itibaren bir ay içinde çıkarılır. 

Bi ld i r imler hiçbir vergi ve harç ve resme tabi değildir. 

Bildirimlerin verileceği yetkili merciler : 

Madde 11 — A raz in in sınırları içinde bulunduğu köyde veya ma
hallede ikamet eden malik veya mal ik sıfatiyle zilyedler, düzenleyecek
leri bi ldirimleri kanunî süresi içinde makbuz karşılığında o köyün veya 
mahallenin muhtarına verirler. Muhtar lar kendilerine verilmiş olan bi l 
dirimleri, bunların gerçeğe uygun olup olmadığının her bi ldir imin a l 
tına şerh vererek, çıkacak yönetmelikte tespit edüecek süre içinde ma
hall in en büyük mülkî amirine bir tutanak karşılığında tevdi ederler. 

Birden ziyade köy, ilçe veya i l sınırları içinde mülkiyet veya z i l -
yedlikleri altında arazileri bulunan malik veya zilyedler, düzenliyecek-
leri bildirimlerin tamamını kanunî süresi içinde söz konusu arazi lerin 
en büyük kısmının bulunduğu ilçe veya i ldeki en büyük mülki amire 
makbuz karşılığında verirler. 

M a l i k veya züyed oldukları arazinin bulunduğu mahalde ikamet 
etmiyenler, düzenliyecekleri bildirimlere kanunî süresi içinde arazileri
nin veya kanunî ikametgâhlarının bulunduğu yerin en büyük mülki 
amirine makbuz karşılığında verirler. 

İkametgâhları yurt dışında bulunan malik ve zilyedler, düzenliye
cekleri bi ldirimleri kanunî süresi içinde, ikametgâhlarına en yakın olan 
Türkiye Cumhuriyet i konsolosluklarına veya elçiliklerin konsolosluk 
şubelerine makbuz karşılığında verirler. 

Süresinde bildirim vermemenin ve gerçeğe aykırı beyanda bulun
manın müeyyidesi: 

Madde 12 — B u kanunun 10' uncu maddesinde yazılı bi ldirimleri 
belli süre içerisinde 11 inci maddede gösterilen mercilere vermiyenler 
ile gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 15 günden 2 aya kadar hafif ha
pis veya 200 liradan 1000 l i raya kadar hafif para cezasiyle cezalandı
rılırlar. 

B u suçlara ilişkin davalar,, sulh ceza mahkemelerinde görülür. 

Toprak ve Tarım Reformu örgütü : 

Madde 13 — B u kanunun uygulanmasında görev almak ve Top
rak ve Tarım Reformu ile i lg i l i çalışmaları yapmak ve sürdürmek üzere 
Başbakana veya Başbakanın görevlendireceği B a k a n veyahut B a k a n 
lığa bağlı b i r Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı kurulmuştur. 

Atama yetkisi ve sözleşme ile çalıştırma: 

Madde 14 — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel sekreter ve da
nışman kadrolarına müşterek kararname ile, teknik hizmetler ve yar
dımcı kadroları dışında ka lan diğer kadrolara müsteşarlığın inhası ve 
Başbakanın veya görevlendireceği bakanın onayı ile; teknik hizmetler 
ve yardımcı hizmetler kadrolarına müsteşarlıkça atama yapılır. 

Müsteşarlık Devlet Memurları Kanununa göre sözleşmeli personel 
çalıştırmaya yetkilidir. Sözleşmeli personel müsteşarın inhası ve Baş
bakan veya görevlendireceği bakanın onayı i le atanır. 

Başka kurumlar personelinin çalıştırılması: 

Madde 15 — I - 13/12/1960 tar ih ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinde anılan kurumlarda istihdam edilen personel Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığında geçici süreli olarak görev alabüirler. 

Yukardak i fıkraya göre geçici süreli olarak görevlendirilen me
murların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve 
emekli l ik hakları devam eder. 

II - Geçici süreli görevlendirme ile başka bir görevde çalışan me
murlar hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) 1 inci bende göre görevlendirilen memur hem kendi sınıf ve 
mesleğinin ve hem de geçici süreli olarak görevlendirildiği işin mev
zuatına uymakla yükümlüdür. 

b) . Genel ve ka tma bütçeli kurumlar dışında bir kurumdan geçici 
süreli olarak görevlendirilen memurlar aylıklarını müsteşarlık bütçe
sinden alırlar ve geçici süreli görevlendirildikleri kadronun aylık ve di
ğer haklarmdan yararlanırlar. 

c) 'Genel ve katma bütçeli kurumlar dışında bir kurumdan görev
lendirileceklerin aylık, özlük ve sair haklarının net tutarı aslî görevinde 
aldığından aşağı olamaz. 

d) Geçici görevlendirme, dairesinin muvafakati ile olur. 
e) Geçici görevlendirmenin memurun mesleği ile i l g i l i olması 

şarttır. 

f) 657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 
eklenen ek 2 nci madde hükmü Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlı
ğında geçici olarak istihdam edüecek personel hakkında uygulanmaz. 

g) Müsteşarlıkta geçici görevde geçen süreler kademe ilerlemesi 
ve derece yükselmesinde kıymetlendirilir. 

Ancak bu sürede tezkiye amirliği müsteşarlıktır. 



öğretim üye ve yarâvrncılarının çalıştırılması: 

Madde 16 — . T o p r a k ve Tarım Reformu Müsteşarlığında hizmetin
den yararlanılacak üniversite, akademi ve yüksek okul öğretim üye ve 
yardımcılarının kendi kanunlarına göre sahip oldukları tazminat ve ek 
gösterge gibi hakları saklıdır. 

Kamulaştırma bedelinin kime ödeneceği: 

Madde 17 — Toprak ve tarım reformu uygulaması amacı ile ya
pılacak kamulaştırmalarda, kamulaştırma bedeli tapuda malik olarak 
yazılı olanlara, tapusuz gayrimenkullerde kamulaştırma tarihinde iktisabi 
zamanaşımı hükümleri uyarınca iktisabetmiş olduğunu mahkeme ilâmı ile 
ispat etmiş olan sahiplerine ödenir. 

Toprak ve tarım reformu uygulamasında sahibine bırakılacak 
arazi : 

Madde 18 — Toprak ve tarım reformunda kamulaştırmaya tabi tu
tulacak tarım arazisinde sahiplerine bırakılacak arazinin azamî hadleri, 
değişik ik l im bölgeleri ve arazi nitel ikleri ile tarım türlerine göre Top
rak ve Tarım Reformu .Kanununda tayin ve tespit edilecektir. 

1912 yılı giderleri: 

Madde 19 — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 1972 bütçe 
yılına ilişkin her türlü giderleri Devlet P lanlama Teşkilâtı Bütçesinin 
i lg i l i tertiplerinden karşılanır. 

H . BÖLÜM 

166 sayılı Tapulama Kanunu ile ilgüi hükümler 

Madde 20 — 28/6/1966 tarihl i ve 766 sayılı Tapulama Kanununun 
33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tapusuz gayrimenkuller: 
Madde 33 — Tapuda kayıtlı olmayan ve beher parçasının yüzölçümü 

20 dönüme kadar olan (20 dönüm dahil) gayrimenkul, çekişmesiz ve 
aralıksız en az 20 yıldan beri mal ik sıfatıyle zilyedliğini, belgelerle veya 
bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyle tevsik eden zilyedi adına kaydedilir. 

Aynı şahsın yekdiğerine bitişik olup da, yüzölçümü toplamı 20 dö
nümden fazla bulunan müstakil parçalar üzerindeki zilyedliği ayrı ayrı 
sebeplere dayandığı takdirde, her parçanın yüzölçümü 20 dönümü geç
memek ve zilyedliğe ilişkin diğer unsurlar mevcut olmak kaydiyle, bu 
parçalar zilyedi adma kaydedilir. 

Yüzölçümü 20 dönümü geçen müstakil parçaların veya aynı şah
sın ayrı ayrı sebeplere dayanarak zilyedi bulunduğu yekdiğerine biti
şik ve yüzölçümleri 20 dönümü aşan birden fazla parçalardan her bir i 
n in 20 dönümlük kısmı, zilyedliğe ait 1 inci fıkradaki unsurların mev
cudiyeti halinde zilyedi adma kaydedilir. 

B i r tapulama bölgesinde, bu maddenin I, I I ve m üncü fıkraları 
gereğince bir kişinin iktisabedebileceği gayrimenkullerin toplam bü
yüklüğü 50 dönümü geçemez. 

Araz in in yukardaki fıkraların kapsamı dışmda kalan kısmının z i l 
yedi adma kaydedilebilmesi için, birinci fıkra gereğince demlendirilen 
zilyedliğin ayrıca aşağıdaki belgelerden birine dayandırılması lâzımdır. 

a) 1950 yılma veya daha önceki yıllara ait vergi kaydı, 
b) Zilyed lehine kesinleşmiş mahkeme ilâmları, 
c) Tasdik l i irade suretleri ve fermanlar, 
d) Muteber mütevelli sipahî, mültezim, temessük veya senetleri,, 
e) Kayıtları bulunmayan tapu veya mülga Hazinei Hassa senedi 

veya muvakkat tasarruf ilmühaberi, 

f) Tasdiksiz tapu yoklama kayıtları, 
g) Mülkname, muhasebatı a t ika kalemi kayıtları, 
h) Mubayaa, istihkâm ve ihbar hüccetleri, 
i) Evka f idarelerinden tapuya devredilmemiş tasarruf kayıtları, 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler ile kanunlar 
uyarınca Devlete kalan gayrimenkuller - tapuda kayıtlı olsun veya ol
masın - kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisabedilemez ve bu madde 
hükmü uygulanamaz. 

Madde 21 — 766 sayılı Tapulama Kanununun geçici 3 üncü mad
desinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

'5602 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin OD) fıkrasının değiştiril
mesine dair olan 6335 sayılı Kanun gereğince yapılan tesbitlerde veya 
açılan tescil davalarında, zilyedliğe ilişkin diğer şartlar mevcut olduğu 
halde, vergi kaydı bulunmadığından tamamı Hazineye maledilen gayri 
menkullerin 20 dönüme kadar olan kısmı (20 dönüm dahil) 33 üncü 
maddede öngörülen iktisap şartları mevcut olduğu takdirde zilyedleri 
adına tespit ve tescil olunur. 

Madde 22 — 768 sayılı Tapulama Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir : 

Açılmış bulunan davalar: 

E k Madde — 766 sayılı Tapulama Kanununun 33 ve geçici 3 üncü 
maddelerini değiştiren bu Kanunun 20 ve 21 inci maddeleri; - Tapulama 
Kanununun değişik 33 üncü maddesinin son fıkrası hariç- B u kanunun 
neşir ve ilân edildiği tarihe kadar açılmış bulunan davalarda uygulan
maz. 

Madde 23 — 766 sayılı Tapulama Kanununun 37 nci maddesinin 
son fıkrası hükmü yürürlükten kaldırılmıştır. 

Temliki tasarrufların geçici olarak durdurulması: 

ıGeçici Madde —- Bakanlar Ku ru lu Toprak ve Tarım Reformu ha
zırlık çalışmalarına başlamak üzere, gerekli bölgelerde, gerçek kişilerle 
özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda kayıtlı olanların devir 
ve temliki ile tapuda kayıtlı olmayanların zilyedliğinin devrini Toprak 
ve Tarım Reformu Kanununun yürürlüğe gireceği tarihe kadar durdu
rabilir. 

B u durdurma kararı en fazla i k i ilde uygulanır ve uygulama süresi 
31/3/1973 tarihini geçemez. 

Bakan lar Kuru lu Kararmın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih
ten itibaren, birinci fıkra hükmüne aykırı olarak yapılacak olan devir 
ve temlikler geçersizdir. 

Yürürlük : 

Madde 24 — B u kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

Madde 25 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Ku ru lu yürütür. 
22/7/19TO 

Resmî 
D o s t u n Gazete 

Ne Bağlığı Tertip Cilt Sahife Sayı 

İ l g i l i Kanunlar : 
6335 T a p u l a m a K a n u n u n u n 13 üncü maddes in in (D) fıkrasının 

değiştiril meşine ve bu kanuna b i r madde ek l enmes ine da i r 
K a n u n 9/3/1954 3 35 1446 8660 

766 T a p u l a m a K a n u n u 28/6/1966 5 5 2533 12346 
160 Dev l e t Persone l Da i r es i Kurulması hakkında K a n u n 

13/12/1960 4 1 765 10683 

• 

C u m h u r i y e t Senatosu K a r a r ı 
Karar No : 114 

Cumhuriyet Senatosunun Tatiline Dair 
Müşterek Başkanlık Divanının, 17/7/1972, 19/7/1972 tar ih ve 15 - 16 sayılı tavsiye kararlarına uyularak, 
Cumhuriyet .Senatosunun 20/7/1972 tarihinden, 11/9/1072 tarihine kadar tatile girmesine, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru lunun 19/7/1972 

tar ih l i 80 inci Birleşiminde karar verilmiştir. 



K A R A R N A M E 
Karar Sayısı : 7/4737 

İlişik «Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı K a r a r a 
E k Karar» m yürürlüğe konulması; Mal iye Bakanlığının 19/6/1972 tar ih 
ve 593584-02/2-28261 sayılı yazısı üzerine, 1567 sayılı Kanunun 6258 sa
yılı Kanunla değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 2/7/1972 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

(CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

Barbakan, 
F. MELEN 

Devlfot Bakanı 
Prof. İ. ÖZTRAK 

İçişleri Baıkanı 
F. KUBAT 

Millî eğitim Bakanı 
Prof. S. ÖZBEK 

Sağ. ve Sos. Y. Balkanı 
Dr. K. DEMİR 

•Bevleit Bakanı 
D. KİTAPLI 

Devtet Balkaını 
/• ARAR 

Ad'aılet Baika.ni 
F. ALPASLAN 

'Dışişleri Ba'kani 
Ü. H. BAYÜLKEN 

Bayındırlık Bakanı 
M. ÖZTEKİN 

Güm. ve-Tekel Baıkanı 
H. ÖZALP 

Devlet Bakanı 
Z. BAYKARA 

Millî Savunma Bakam 
M. İZMEN 

Maliye Bakanı V. 
Z. BAYKARA 

Ticaret Bakanı 
İV. TALÛ 

Tarım Bakanı 
/. KARAÖZ 

Ulaştırma Bakanı 
R. DANIŞMAN 

En- ve Tab. Kay. Bakanı 
N. KODAMANOĞLU 

Köy İşleri Bakamı 
Prof. N. SÖNMEZ 

-Çalışıma Bakanı 
A. R. UZUNER 

Turizm ve Tan. Balkanı 
E. Y. AKÇAL 

Orman Bakanı 
Prof. S. İNAL 

Sanayi ve Tek- Bakanı 
M. EREZ 

imıar ve İskân Bakanı 
T. TOKER 

Genç. ve Spoır Baıkanı 
A. KARAKÜÇÜK 

2/7/1972 tar ih ve 7/4637 sayılı Kararnamenin ekidir. 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Saydı 
Karara E k Karar 

Madde 1 — Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı K a 
rarın 35 inci maddesine dayanılarak Türkiye'de iş yapmak veya ticarî 
bir ortaklığa katılmak üzere hariçte mukim gerçek ve tüzel kişilerin ka 
tılmaları Ue kurulan ortaklıkların münhasıran yurt dışında yapacakları 
işlerden tahassül eden net kârdan yabancı ortağa isabet eden miktarın 
transferine veya mahsubuna iz in vermeye Mal iye Bakanlığı yetküidir. 

Madde 2 — B u karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — B u kararı Mal iye Bakanı yürütür. 

İ L Â N L A R 
Burdur Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz Kemer bölgesi Kemer ve Akçaören depolarında 
mevcut 1079 adede denk, 4 parti halinde 253.993 m 3 3. S. N . B. Çz. çam 
tomruğun heher m 3 ü 315 liradan, 2524 adede denk, 15 parti halinde, 
722.500 m 3 3. S. N . B. çam tomruğun beher m 3 ü 335 liradan, 985 ade
de denk 3 parti halinde, 3. S. K. B. Çz. çam tomruğun beher m 3 ü 210 
liradan, 605 adede denk, 2 parti halinde 89. 640 m 3 3. S. K. B. Çk. 
çam tomruğun beher m 3 ü 230 liradan, 401 adede denk 1 parti halin
de 38.329 m 3 çam maden direğin beher m 3 ü 210 liradan, 385 adede 
denk, 1 parti halinde 50.171 m 3 7 m. boyunda çam tel direğin beher 
m 3 ü 445 liradan, 79 adede denk 1 parti halinde 13.098 m 3 8 metre bo
yunda çam tel direğin beher m 3 ü 460 liradan, 43 adede denk 1 parti 
halinde 8.824 m 3 9 m. boyunda çam tel direğinin beher m 3 ü 480 lira
dan, 1110 adede denk 1 parti halinde 64.830 m 3 Kİ. çap Çz. çam sanayi 
odunun beher m 3 ü 145 liradan, 1113 adede denk, 2 parti halinde 80.940 
m 3 Çk. çam sanayi odunun beher m 3 ü 175 liradan, 2/8/1972 Çarşamba 
günü saat 14.00 de Burdur Orman İşletme Müdürlüğü, Kemer Orman 
Bölge Şefliği binasında toplanacak Komisyon huzurunda, vadeli açık 
artırma suretiyle yapılacaktır. Bu satışa ait muvakkat teminat tutarı 
32.905 liradır. 

2 — Yine İşletmemiz Aziziye bölgesi Aziziye deposunda mevcut, 46 
adede denk 1 parti halinde, 27.891 m 3 2. S. N . B. çam tomruğun beher 
m 3 ü 410 liradan, 3235 adede denk 21 parti halinde 1.064.313 m 3 3. S. N . 
B. çam tomruğun 335 liradan, 565 adede denk 2 parti halinde 87.564 m 3 

3. S. K. B. çam tomruğun beher m 3 ü 230 liradan, 3059 adede denk 2 
parti halinde 116.068 m 3 maden direğin beher m 3 ü 210 liradan, 316 ade
de denk 1 parti halinde 47.711 m 3 7. m . lik çam tel direğin beher m 3 

ü 445 liradan, 167 adede denk 1 parti halinde 33.644 m 3 8m. lik çam tel 
direğin beher m 3 ü 460 liradan, 226 adede denk 1 parti halinde 63.870 
m 3 lik 9 m. lik çam tel direğin beher m 3 ü 480 liradan, 2267 adede denk 
3 parti halinde 160.426 m 3 çam sanayi odununun beher m 3 ü 175 lira
dan, Merkez bölgesi Bereket deposunda mevcut 303 adede denk 1 parti 
halinde 67.646 m 3 3. S. N . B. çam tomruğun beher m 3 ü 335 liradan, 330 
adede denk 1 parti halinde 42.20? m 3 3. S. K. B. çam tomruğun beher 
m 3 ü 230 liradan, 1287 adede denk, 2 parti halinde 83.275 m 3 çam sa
nayi odunun beher m 3 ü 175 TL . den, 857 adede denk 2 parti halinde 
84.056 m 3 çam maden direğinin beher m 3 ü 210 TL . den, 185 adede denk 
1 parti halinde, 30.705 m 3 çam tel direğinin 7. m. boyu 445 TL . 8 m. boyu 

460 TL., 9 m. boyu 480 TL., 10 m. boyu 510 TL . den 3/8/1972 Perşembe 
günü saat 14.00 de Burdur Orman İşletme Müdürlüğü binası satış salo
nunda toplanacak Komisyon huzurunda vadeli açık artırma suretiyle 

satılacaktır. Muvakkat teminat tutarı: 46.065 liradır. 
3 — 2/8/1972 ve 3/8/1972 tarihlerinde yapılacak satışlar için, alıcı

ların alacakları emval için yukarıda belirtilen gün ve satte, 14.00 e 
kadar muvakkat teminatlarını yatırmış olmaları, banka teminat 
mektuplarının katî limitli ve müddetsiz olması lâzımdır. 

Yukarıdaki belirtilen günlerde yapılacak satışlara ait şartname, 
ilân kâğıdı, müfredat listesi, İsparta Orman Başmüdürlüğünde ve An
kara, İsparta, Antalya, Afyon, Kütahya, Denizli, Eğridir, Bucak, Göl-
hisar, Ş. Karaağaç, işletmeleri ile Konya, Aziziye Merkez ve Kemer 
Bölge Şefliklerinde görülebilir. 

5 — Alıcıların belirli gün ve saatte teminat mektupları ile birlikte 
Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 9024 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğün
den : 

1 — Ihlara ayrım - Gelveri yolu 0 + 000 — 13 + 900 Km. 
Ürgüp - Avanos yolu 0 + 000 — 13 + 300 Km. ve Yeşilhisar - Ür
güp ayrımı - Soğanlı yolu 13 + 000 — 19 + 000 Km. leri arasına çe
kilecek 55.650 m 3 stablize malzemesinin yükleme, nakil, boşaltma ve 
figüresi işi 2/8/1972 Çarşamba günü saat 15.00 de Bölgemiz Komisyo
nunca eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli 860.796 lira olup, muvakkat teminatı 
38.250 Uradır. 

3 — Buna ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde 
görülebilir. 

4 — İsteklilerin en geç 28/7/1972 Cuma günü mesai saati sonuna 
kadar Müdürlüğümüze müracaat ederek, dilekçelerine keşif bedeli ka
dar (C) grubu müteahhitlik karnesi veya yarısı kadar benzeri bir iş 
yaptığını gösterir iş bitirme belgesi, Banka referans mektubu, bunu tev
sik eden malî durum bildirisi, yapı araçları ve taahhüt bildirilerini ek-
liyerek iştirak belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin 1972 ticaret odası vesikası, iştirak belgesi ve te
minatları ile birlikte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur. 
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Köy îşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 
YSE. 7. Bölge Müdürlüğünden : 

açık yargılama sonunda : Davalı E m i n 'kızı Fatma'nın adresi meçhul 
olduğundan ka ra r özetinin ilânen tebliğine ka ra r verilmiş olmakla, 
4/7/1972 gün ve 1971/287 esas ; ,1972/149 sayılı karar ile Bolu İnsaniye 
Mahallesi , Parka la r Sokak ve tapunun 74 kütük, lîl'3 ada, 13 pafta, 39 
parsel ve 113 ada, 13 pafta, 44 kütük, 9 parsel numarasında kayıtlı i k i 
parça taşınmazın satılarak taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesine, 

Ummıühan mirascüarına ait payların 12/12/1962 gün ve 664/957 
sayılı veraset ilâmı uyarınca dağıtılmasına, 

E m i n kızı Fa tma 'ya ait payın Emlâk Kred i Bankası Bo lu Şubesinde 
açılacak b i r hesaba yatırılmasına ve cüzdanının istenilmesine, paranın 
kanunî süresi doluncaya kadar bankada kalmasına, hüküm özetinide 
Resmî Gazete i le ilânına, satış bedeli üzerinden 'hesaplanacak bindebeş 
harcın ve yargılama giderlerinin ıtapu kaydındaki ve veraset ilâmmdaki 
oranlar dairesinde paydaşlardan alınmasına karar verildiğinden hüküm 
özetinin ilânen tebliğine ka im olmak üzere ilân olunur. 8645 

Çayırlı Asl iye Hukuk Hâkimliğinden ı 

1970/287 
Davacılar Çayırlı Kazasının Çaykent Köyünden Hamid Genç ve 

İbrahim Genç veki l ler i Avukat Ner iman Kartal'ın davalılar aynı Köyden 
İmam Doğan, Hüseyin Doğan, Murt taza Doğan, Nazım Doğan, Hazine 
adına mal müdürlüğü ve Çaykent Köyü Muhtarlığı aleyhine açmış olduk
ları men'i 'müdahale, ecrimisil ve tescil davasının yapılan açık muhake
mesi sırasından, 

Davalılardan Nazım Doğan'a gıyap kararı tebliğ edilememiş ve teb
ligata sal ih adresinde tesbit edilemediğinden, ilânen gıyap kararı teb
liğine karar verilmiş olup, davalılardan Nazım Doğan'ın duruşma günü 
olan 19/9/1972 Sah günü saat 9.00 da Mahkememizde hazır bulunması, 
aks i takdirde duruşmanın gıyabında devam ve intaç edeceği gıyap ka 
rarı yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2398 

A n k a r a 6. Su lh Hukuk Hâkimliğinden : 

1972/4 
As l en is tanbul Beyoğlu, Kasımpaşa Kulaksız Mezarlık ISokağı hane 

7 c i l t 15 ve sahife 106 da nüfusa kayıtlı olup Küçükesat Nenehatun Cad
desi Mehmetler Apt . 'da ikamet eden 331 doğumlu İsmail kızı F a t m a Şe-
refnurdan olma 1/2/1972 tarihinde vefat eden müteveffa Muammer Şi-
ra l 'm terekesine Mahkememizce el konulmuş defter tanzimine başlan
mış olduğundan : 

Müteveffa'ya kefaletten dolayı alacaklı olanlarda dahil olduğu 
halde müteveffa'nm bütün alacaklıları ile borçlularının ilânden itibaren 
31 gün içerisinde alacak ve borçlarını varsa belgeleri ile bir l ikte Mahke
memize müracaat etmeleri. 

Alacaklarını zamanında bildirmeyenler, alacaklarını mirasçıya ne 
şahsen ve nede terekeyi izafeten takip edemeyecekler. 

Müteveffa'nm mirasçıları da ilân tarihinden it ibaren 3 ay zarfında 
Mahkememize müracaat etmelerinin temini müracaat etmedikleri tak
dirde müteveffa'nm mirasından hisselerine düşen meblağın miras sebebi 
i le iştikak davası açmak üzere Hazine'ye devredileceği ilân olunur. 

7100 

• 
Fındıklı As l i ye Ceza Hâkimliğinden : 
Hazırlık No : 1970/149 
Esas N o : 1970/9» 
İddianame No : 1970/53 
Davacı : K . H . 
Müşteki: A l i Mert, A l i oğlu, 1954 doğumlu, aslen Ardahan Güneş 

Gören Köyünden olup, Fındıklı İlçe Merkezinde işçilik yapar. 
Sanık : Kema l Mert, Ve l i oğlu, 1955 doğumlu, aslen Ardahan Güneş 

Gören Köyünden olup, Fındıklı İlçe Merkezindme işçilik yapar. 
Suç : Hırsızlık 
Suç T . : 12/8/1970 
Tevki f T. : 13/8/1970 
Tahliye T. : 21/8/1970 
Kanun maddesi : T . C. K . nun 492/7, 522, 523, 55/3. 
Sanığın arkadaşı müşteki A l i Mer t ' in cebinden 170' lirayı çaldığı ve 

bilâhare tahkikat sırasında paranın müştekiye iade edildiği yapılan ha
zırlık soruşturması neticesinde anlaşıldığından : 

Sanığın duruşmasının icrasiyle fiil ve hareketine uyan T. C. K. nun 
492/7, 523, 55/3 üncü madde ve bentleri gereğince cezalandırılması talep 
ve iddia olunur. 8990ı 

1 — Aşağıda adı ve keşif bedeli yazılı Konya YSE. atelye garaj 
ikmal inşaat kazan dairesi (Soyunma-yıkanma) ve kalorifer tesisatı 
ile yıkama - yağlama inşaatı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

İli : Konya, İşin adı: Garaj ikmal inşaatı, kazan dairesi (Soyun
ma-yıkanma), kalorifer tesisatı ve yıkama- yağlama inşaatı, Keşif 
bedeli: 1.415.278,33 TL., Geçici teminatı: 48.710,00 TL., Eksiltme ta
rihi : 10/8/1972, Günü : Perşembe, Saati: 15.30, Son müracaat günü: 
7/8/1972 Pazartesi. 

2 — Yukarıda belirtilen inşaatların ihalesi hizasında yazılı tarih, 
gün ve saatte YSE. 7. Bölge Müdürlüğü Yol ve Köprü Şefliği odasında 
Eksiltme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Bu iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Konya YSE 
7. Bölge Müdürlüğü Yol ve Köprü Şefliği, YSE İşleri Genel Müdür
lüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığında görülebilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1972 yılında ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin hali faaliyet belgesi, bu iş için yukarıda yazılı geçici teminatı 
vermeleri. 

b) En geç müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer 
dilekçe ile Konya YSE 7. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri. An
cak : İstekliler Bayındırlık Bakanlığı İnşaat, Tesisat ve Onarım İşleri 
İhalelerine İştirak Yönetmeliğinde yazılı esaslar dahilinde Bayındırlık 
Bakanlığından almış oldukları (C) grubu müteahhitlik karnesi ile ça
lışma tasarısı ve teçhizat bildirisi (Ana inşaat makinaları için betoni-
yer, vibratör sahibi veya kiraladıklarına dair belgelerini ibraz etme
leri Kira ile hariçten temin edilecek bu makinalar için keza belge 
ibraz ederek beyanda bulunacaklardır.) malî durum bildirisi, teknik 
personel bildirisi gerekiyorsa vekâletname, şirket sirküleri, taahhüt 
beyannamesi bu eksiltme ilân tarihinden sonra alınmış banka referan
sını eksiksiz olarak bağlıyarak yeterlik belgeleri almak için tatil gün
leri hariç ihale tarihinden 3 gün evvel yukarıda belirtilen son gününe 
kadar müracatları şarttır. 

(Bütün dilekçe ekleri Köy İşleri Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğü 
örnek tiplerine uygun olacaktır.) 

5 — İstekliler eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesinde makbuz mukabilinde 
Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. 

6 — Postada olacak gecikmelerden ve telgrafla olan müracaat
lar kabul edilmez. 9018/4-1 

İmroz Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/24 
Davacı Kostantinya Karave la tarafından davalı K a y a Karave la 

aleyhine terk sebebiyle açılan boşanma davasının yapılmakta olan du
ruşmasında : 

Davalıya ilânen davetiye tebliğ edilmiş, gelmediğinden üânen gıyap 
kararı tebliğine karar verilmiştir. Duruşma 21/9/1972 Perşembe günü 
saat 9.00 a bırakılmış olduğundan davalı K a y a Karavela'nın duruşma 
günü hazır bulunması veya kendisini b ir vekil le temsil ett irmesi gıyap 
k a r a n yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 8983 

Eceabat Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/46 
Davacı İzmir 3507 Sokak No. l , Gülçeşme Mahallesinden Zar i f E s 

k in veki l i Hüsamettin Gezen tarafından davalılar Eceabat ' ta Yakup Doğ
du ve Ayşe Doğdu, İnci Deniz, Ahmet Bal ta , Ummügül özgül, Hüseyin 
Yiğit, E m i n Yiğit, Zeynep Yiğit hakkında açılan izaleyi şüyu davasının 
yapılan açık duruşmasında : 

Davalılardan Ahmet Ba l ta 'nm tebligata yarar sar ih adresinin b i l i 
nemediğinden bu defa davalı Ahmet Balta'nın duruşmanın bırakıldığı 
13/9/1972 Çarşamba günü saat 9.30 da duruşmada hazır bulunmasını, 
gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği yenileme dilek
çesi ve davetiye yerine ka im olmak üzere tebliğ olunur. 5119 

Bolu Su lh H u k u k Hâkimliğinden : 

E . N o : 1971/287 
K . N o : 1972/1491 
(Sadrettin Suveren tarafından1, Mustafa Kemal , M . Şerafettin ve 

Emine Suveren aleyhine izaleyi şüyuu davası ikame etmekle, yapılan 



Altındağ 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : Niğde Su lh Hukuk Hâkimliğinden : 

E . No : 1969/381 
K. No : 1970/318 
Tedbirsizl ik ve dikkatsiz l ik neticesi Ölüme ve yaralamaya sebebiyet 

vermekten sanık Emirdağ itlçesi Tez Köyünden Abdul lah ve Ayşe oğlu 
1939 doğumlu Mehmet Koç'un suçu sabit o lmakla T. C. K . nun 455/2, 
455/lSon, 59, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre neticeten 3208 
l i r a 30 kuruş ağır para cezasına ve 6085 sayılı Kanunun 60/İE maddesine 
göre ağır vasıta ehliyetinin 10 ay süre ile geri alınmasına ve 647 sayılı 
Kanunun 6 nci maddesi uyarınca cezasının ertelenmesine dair 27/11/1970 
gün 381/318 sayılı karar la yokluğunda hükmedilmiş, tebliğ imkânı bu
lunamamış olmakla Tebligat Kanunun 28-, 29, 30 ve 31 inc i maddeleri 
gereğince ilân yolu ile duyurulur. 

8996 

Çan As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/330 
Davacı Çan İstiklâl Mahallesi İstiklâl ISokak No. 27 de muk im 

Gülfize Bozkurt tarafmdan davalı istanbul Sağmalcılar Kartaltepe Os
man Paşa Caddesi No. 35 te mukim A l i Bozkurt aleyhine açmış olduğu 
şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının Mahkememizde yapı
lan açık duruşması sırasında : 

Davalının adresi meçhul olup boşanma davası davetiyesi ve dilek
çesi bulunmamakla tebliğ edilememiş zabıtaca araştırma yapılmış ise de 
adresi tespit edilememiştir. Boşanma davasının duruşması 3/10/1972 ta
rihine bırakılmış olup duruşmaya gelmediği takdirde gıyap davetiyesi 
çıkarılacağının davetiye yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 

8984 

Ceyhan Su lh Hukuk Hâkimliğinden : 

1971/212 
(Davacı Fahriye Yağan ve davalı Zeki Yağan aleyhine açılan nafaka 

davasının Ceyhan Su lh Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşma sırasında 
verilen ara k a r a n gereğince : 

Davalı Zeki Yağan istanbul Kadıköy Mühendislik ve Mimarlık Özel 
Yüksek Okulunda bulunduğunun bildirilmesi üzerine bu adrese çıkarılan 
davetiyeye verilen meşruhatta okuldan adres vermeden ayrılmış ve sarih 
adresi belli olmadığından adı geçen davalının davetiye ile ilânen tebliğine 
karar verilmiş bulunduğundan işbu ilân tarihinden itibaren duruşma 
günü olan 24/8/1972 günü duruşmaya gelmediği veya kendisini bir ve
kil le de temsil ettirmediği takdirde davetiye yerine ka im olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 8093i 

iŞırnak Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1971/30 
K. No : 1972/10 
Hâkim : Hakkı Dinç 18059 
Başkâtip : Kemalett in Yıldız 218 
Davacı : K . H . 
Müşteki: Abdülkerim Turan, Sımak Balveren Köyünden. 
Sanık : Cemil Ergün, Mehmet oğlu, Kumri 'den doğma, 1/1/1953 

doğumlu, Si lopi İlçesinin Balıkkaya Köyünden. 
Suç : Hırsızlık, 
Suç T. : Mayıs 1971 
Hırsızlık suçundan sanık Cemi l Ergün hakkında açılan kamu da

vasının Şırnak Sulh Ceza Mahkemesinde yapılan duruşması sonunda : 
Müşteki Abdülkerim Turan 'a ait beş adet altını evinden çalmak 

suretiyle hırsızlık fülini işlemekten sanık Cemil Ergün'ün eylemine uyan 
T. C. K. nun 491/3, 522/1. ve 525. maddeleri uyarınca neticeten altı ay 
hapis ve altı ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma ceza-
siyle tecziyesine, ilişkin Mahkememizden müttehaz 11/4/1972 günlü ve 
30/10 sayılı gıyabî hüküm sanık Cemi l Ergin 'e tebliğ edilemediği gibi 
zabıtaca yapılan aramalara rağmen adresi de tespit edilemediğinden 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29 uncu maddeleri gereğince ilânen 
tebliğine, aynı Kanunun 31 İnci maddesi uyarmca ilân tarihinden it ibaren 
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına ve ilân bedelinin sanıktan 
tahsiline karar verilmiş bulunduğu, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilâ
nen tebliğ olunur. 

1971/373 
Davacı Mehmet Gülderen veki l i İsmail özmel tarafından davalılar 

Necdet Uyanık ve arkadaşları aleyhine açılan izalei şüyuu davasında : 
Davalılardan Necdet Uyanık'ın adresi bilinmediğinden ilânen da

vetiye tebliğ edilmiş, davalı duruşmaya gelmediğinden gıyap karannın 
ilânen tebliğine karar verildiğinden, adı geçenin duruşmanın bırakıldığı 
14/9/1972 günü Niğde Sulh Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ve
y a bir veki l göndermesi, gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında ya
pılacağı ilânen tebliğ olunur. 8988 

Adana 2 nci As l i ye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya No : 1971/320' 

Davacı: Yıldız Yılmaz veki l i Avuka t Enver A r ca , Adana 
Davalı : Abuzer Yılmaz (Adresi meçhul) 
Dava : Boşanma 
Davalıya gazete ilâm ile davetiye tebliğ edilmiş olup duruşmaya 

gelmemiştir. B u kerre 16/10/1972 günlü duruşmaya gelmediği takdirde 
duruşmaya gıyabında devam olunacağından işbu ilânın gıyap kararı ye
rine ka im olduğu ilânen tebliğ olunur. 8986 

Bartın Su lh Ceza Hâkimliğinden 

E . N o : 1969/359 
K . No : 1970/1232 
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 16/9/1970 tar ih ve esas 1969/359, 

karar 1970/1232 sayılı kararı ile T . C. K. nun 491/İlk, 522/ İlk, 525 inci 
maddeleri gereğince i k i ay hapis ve i k i ay emniyet gözetimi altında bu
lundurulmasına hükümlü Bartın'ın Uğurlar Köyünden Osman oğlu, Pen-
pe'den olma, 1942 doğumlu Ahmet Kur t 'un bütün aramalara rağmen 
bulunamadığı ve adresinin de meçhul olduğundan ilâm kendisine tebliğ 
edilememiştir. 

7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
hükmün adı geçene tebliğine, tebligatın Resmî Gazete'de yapılmasına, 
neşir tarihinden it ibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 
ilân olunur. 8997 

E . N o : 1969/99® 
K. No-: 1971/87 
Keserle müessir f i i l suçundan maznun Bartın Barkaçboz Köyünden 

Şaban oğlu Zeynep'den olma, 1945 doğumlu Mehmet Kaya ' ya Mahkeme
mizden verilen 3/2/1971 tar ih ve 1969/998 esas, 1971/87 karar sayılı hü
küm de gösterilen i k i ay altı gün hapis cezasına havi ilâm bütün arama
la ra rağmen bulunamadığından tebliğ olunamamıştır. 

7201 sayılı Adlî Tebligat Kanunun 29 uncu maddesi gereğince hük
mün adı geçene tebliğine, tebligatın Resmî Gazete'de yapılmasına, neşir 
tarihinden it ibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olu
nur. o m y o 

E . N o : 1971/586 
K . No : 1971/665 
Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 24/5/1971 tarihl i kararı ile T. 

C. K . nun 571 inci maddesi gereğince 15 gün hafif hapis cezasına hü
kümlü Trabzon Hi A k k a y a Köyü nüfusunda kayıtlı A l i oğlu Şadiye'den 
olma 1335 doğumlu N iyaz i Söylemez bütün aramalara rağmen buluna
madığı ve adresinin de tespiti mümkün olmadığından hüküm kendisine teb
liğ edilememiştir. 7201 sayılı Adlî Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi ge
reğince hükmün adı geçene tebliğine, tebligatın Resmî Gazete'de yapıl
masına, neşir tarihinden it ibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayı
lacağı ilân olunur. 8999 

A d a n a 2 nc i As l iye Hukuk Hâkimliğinden : 

Dosya N o : 1971/1022 
Davacı : (Dr. A r i f Akçalı veki l i A v u k a t Sadett in Tokbey, Adana 
Davalı : Turan Gerçek (Adresi meçhul) 
D a v a : A lacak 
Davalının adresi tespit edilememiştir. 
B u kerre 16/10/1972 günlü duruşmada davalının bizzat veya ka 

nuni bir vekille davayı takip etmesi için işbu ilânın davetiye yarin? ka im 
olduğu üanen tebliğ olunur. 8987 



Bolu Su lh Ceza Hâkimliğinden : 

E . No : 1967/1585 
K. No : 1971/11751 
C. M . U . No : 196.7/90 - 640 
Davacı: K. H . 
ISanık : İbrahim iKanıçok, Musta fa i le Zübeyde'den olma 1936 do

ğumlu Kırıkhan İlçesinin Muratpaşa, Kızılkaya Köyü nüfusunda kayıtlı 
olup, Tokat Cevaevinde hükümlü. 

Suç : Hırsızlık, 
(Suç T. : • 2® Ağustos 1966' 
Hırsızlık suçundan yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Bo lu C. 

«Savcılığının 9/12/1967 tar ih 1967/99 - 640 sayılı iddianamesi i le açılan 
amme davasının Bo lu ıSulh Ceza Mahkemesinde yapılan açık duruşması 
sonunda: 

iSamğın müsnet hırsızlık suçunu işlediği toplanan delillerle sabit 
olup, Mahkememizde vicdanî kanaat bu yolda toplanmış bulunduğundan, 
sanığın hareketine uyan fT. C. K . nun 491/llk, 522, 525 inc i maddeleri 
gereğince üç ay müddetle hapis cezası ile cezalandırılmasına, üç ay müd
detle emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına, 41 l i r a 50 
kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsil i ile Hazineye gelir kaydına, 
emanette bulunan ve müşteki Necat i Gören'e ai t olduğu anlaşılan rad
yonun müştekiye iadesine kab i l i temyiz olmak üzere 31/12/1971 tar ihin
de verilen karar sanığın gıyabında olup, uzun zamandan beri kendisine 
tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanun im 28 ve 29 uncu mad
deleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, b i r nüshasının mah
keme divanhanesine asılmasına, aynı Kanunun 31 inc i maddesi uyarınca 
ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına 
karar verilmiştir. 

Keyf iyet ilânen tebliğ olunur. 90OO 

Türkeli ıSulh H u k u k Hâkimliğinden : 

1971/45 
Davacı Türkeli O rman İdaresi tarafından davalı Yeşi ova Köyünden 

Tahir oğlu Ahmet Türkgeldi aleyhine açılan tazminat davasının duruş
ması sırasında, davalıya ilânen gıyap kararı çıkarılmasına karar veri l
miştir. Davalının duruşmanın bırakıldığı 26/10/1972 günü saat 9.00 da 
Türkeli Sulh Hukuk Hâkimliğinde hazır bulunması veya kendisini bir ve
ki l le temsil ettirmesi gıyap kararı yerine ka im olmak üzere ilânen teb
liğ olunur. 9001 

1972/17 
Davacı Türkeli Orman İdaresi tarafından davalı Işıklı Köyünden 

Abbas Oktay aleyhine açılan tazminat davasının duruşmasında, davalı
nın adresi meçhul olduğundan ilânen davetiye çıkarılmasına karar veri l
miştir. Davalının duruşmanın bırakıldığı 26/10/1972 günü saat 9.00 da 
Türkeli Sulh H u k u k Hâkimliğinde hazır bulunması hususu davetiye 
yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 9002 

Nallıhan Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/54J 
Nallıhan Yazı Mahallesinden Kad i r Bağ veki l i Avuka t Yılmaz E r 

gin geçimsizlik sebebiyle davalı Hur iye Bağ aleyhine boşanma davası 
ikame etmiş olup davetiye yerine k a i m olmak üzere Resmî Gazete ile 
7/7/1972 tarihinde ilân edümiş 14/7/1972 tarihindeki duruşmasına da 
gelmediğinden hakkında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiş bu 
defa duruşma 5/10/1972 tarihine bırakılmış bu tarihte kendisini b ir ve
ki l le temsil ettirmediği veya duruşmaya bizzat gelmediği takdirde du
ruşmasına gıyabında devam edileceği ilân olunur. 90031 

———• 
Bulancak As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

1972/237 
'Davacı Bulancak Kazasının Gökçeali Köyünden Hasan oğlu (Şahin 

Keşaph'nın davalılar aym yerden Hasan oğlu »Şükrü Keşaplı ve arkadaş
ları aleyhine ikame etmiş olduğu gaiplik davasının duruşmasında veri
len ara kararı gereğince : 

(Davalılardan Sa l ih Keşaplı, Temeş Keşaplı, Hasan Keşaplı ve H a 
san Civek ' in adreslerine çıkarılan davetiyede adresleri meçhul olduğun
dan iade edilmiş olduğu bunun üzerine Resmî Gazete ile adlarına tebüğat 
yapıldığı halde bel l i günde duruşmaya gelmemişler bunun üzerine adla
rına ilânen gıyap kararı tebliğ edilmesine karar verilmiş olduğundan adı 
geçenlerin bu defa duruşmanın atılı bulunduğu 11/9/1972 günü Bulan

cak Asl iye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunmaları bulunmadıkları v& 
bir vekilde göndermedikleri takdirde muhakemeleri gıyaplarında yapılıp 
karar verileceği hususu ilânen tebliğ olunur. 9004 

Mardin Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

1969/220 
Davacı Hazinei Mal iye tarafından davalı Mard in ' in Yenikapı Mahal 

lesinden Abdo Akçan aleyhine açılan ve kayden mal ik görünmesi sebe
biyle mahkemece davaya i thal edilip ilânen vak i davetiye ve gıyap ka 
rarma rağmen duruşmaya gelmeyen Mard in Yenikapı Mahal les i 13 nu
marada muk im Abdulaz iz oğlu M iha i l Baho'nun ithaliyle devam eden hu
dut tashihi davasının Mahkememizde yapılan duruşması sonunda : 

Davalılara ait Şubat/934-8 ve Ocak/95-10 ta r ih ve numaralı tapu 
kayıtlarının arka yanı garp hudutlrınd okunan «İbrahim hanesi hudu
dunun iptal i ile bu hududun, halihazır duruma göre «Hazineye a i t hara
be hane» olarak tashihen tesciline karar verilmiştir. 

İşbu karar hulasasının, duruşmanın ilânen gıyabında devam eden 
davalı M iha i l Baho 'ya ilânen tebliğ olunur. 9005 

Sa l ih l i Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı : Salihl i Karaağaç Köyünden Mustafa oğlu Osman A l a n -
bay. 

Davalı : Hazinei Maliyeye izafetle M a l Müdürü iSalihli. 
Vek i l i : Avukat Mehmet Onbaşıoğlu. 
D ava : 2.000 l i r a kıy metindeki gayrimenkulun tapuya tescili. 
Davacı Salihl i Karaağaç Köyünden Kırtarla mevkiinde kâin Şarken 

Mestan Dönmez ve İsa Gül tarlaları, Garben H a l i l Gül tarlası, Şimalen 
Mestan Dönmez tarlası Cenüben dere i le çevrili, tahriben 3000 M 2 , mik
tarındaki tarla murislerinden intikalen, kalmak suretiyle otuz seneden 
beri senetsiz ve nizasız olarak mal ik sıfatiyle ve hüsnüniyetle tasarruf ve 
zill iyetimde bulunduğunu beyanla üzerime tapuda tescüine karar veri l
mesini talep etmekle, Mahkememizin 11972/712 esasına kaydı yapılıp, 
ilân yapılmasına karar verilmiş bulunduğundan yukarıda miktarı ve hu
dutları belirti len tarlada hisseleri ve i lg i ler i bulunanaların (3) ay içe
risinde Mahkememizin 1972/712 esas sayılı dava dosyasına başvurmala
rının tebliğen ilân olunur. 90061 

Davacı : (Salihli Karaağaç Köyünden A l i oğlu H a l i l Gül. 
Davalı : Sa l ih l i Hazinei Maliyeye izafetle M a l Müdürü. 
V e k i l i : Avuka t Mehmet Onbaşıoğlu. 
Dava : 2.500 l i r a değerindeki gayrimenkulun tapuya tescili. 
(Davacı Sa l ih l i Karaağaç Köyü Kırtarla mevkiinde kâin Şarken 

Mustafa B i l i r , tarlası, Garben dere ve yol, Şimalen Osman Alanbay tar
lası, Cenuben Harlıdere ile çevrili takriben 4000 M2. miktarındaki tar la 
murislerimden intikalen, kalmak suretiyle otuz seneden beri senetsiz ve 
nizasız olarak mal ik sıfatiyle ve hüsniyetle tasarruf ve zilletimde bulun
duğunu beyanla üzerine tapuda tesciline karar verilmesini talep etmekle 
Mahkememizin 1972/714 esasına kaydı yapılıp ilân yapılmasına karar 
verilmiş bulunduğundan yukarıda miktarı ve hudutları «belirtilen, tar la
da hisseleri ve i lg i ler i bulunanların 3 ay içerisinde Mahkememizin 
1972/714 esas sayılı dava dosyasına başvurmaları tebliğen ilân olunur. 

9007 • 
Ki l i s Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

1965/271 
Mahkemizden sâdır olan 8/9/1960 tar ih ve 1065/271 - 251 sayılı k a 

rar la hırsızlık suçundan sanıklar halfetinin Fıstıközü Köyünde kayıtlı 
Mehmet oğlu, Zülfiye'den doğma, 1937 doğumlu, Mehmet Durdu Söysöz, 
ile K i l i s ' i n Şıhabdullah Mahal les i nüfusundan İfoo oğlu, Zeynep'ten doğ
ma, 1939 doğumlu, Hayret t in A lbayrak, T . C. IK. nun 401/îlk - iSon, 522, 
525 inci maddeleri gereğince 3; yıl hapis, 3 yıl genel gözetim cezası ve 
mahkeme giderlerini ödemeye, 

istanbul Fa t i h Haciveyis Mahal les i nüfusundan Musta fa oğlu, A l i -
ye'den doğma, 1929 doğumlu, Ha l im Mehmet Kayge l ile, is tanbul Taş-
kale nüfusundan Osman oğlu, Halime'den doğma, 1935 doğumlu, Ahmet 
Ülke, T. C. K. nun 491/llk - Son, 522, 525, 59 uncu maddeleri gereğince 
2 şer sene 6 şar ay hapis ve 2 şer sene 6 şar ay ıgenel güvenlik cezası ile 
mahkeme giderlerini ödemeye mahkûm edilmiş olup aramalara rağmen 
bulunamadıklarından karar kendilerine tebliğ olunamadığı cihetle ilânen 
tebligat yapılması kararlaştırılmıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun '218, 29, 30 ve 31 inc i maddeleri gere
ğince keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 9008 



Ankara Güİveren Ortaokulu Müdürlüğünden: 

ONARIM İLÂNI 
1 — Güİveren Ortaokulunda yapılacak kalorifer ve sıhhî tesisat 

onarımı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usu-
liye eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 35.799,66 lira olup, geçici teminatı 2.685,00 
TL. dır. 

3 — Eksiltme, Ankara'da Güİveren Ortaokulunda Komisyon hu
zurunda 4/8/1972 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır. İhale şart
namesi mesai saatleri içinde okulda görülebilir. 

4 — Taliplerin en geç ihale gününden üç gün evveline kadar An
kara Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgeleriyle 1972 
yılı tasdikli ticaret odası vesikası ve geçici teminat akçalerini yatırdık
larına dair Ankara Okullar Saymanlığından alacağı makbuzları birlikte 
2490 sayılı Kanunun 32 nci maddesi tarfatı muvacehesinde hazırlaya
cakları kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden 1 saat öncesine kadar 
Komisyona vermeleri, (Postada vaki gecikmeler kabul edilmez) ilân 
olunur. 

5 — İşbu ilân 19/7/1972 günü yapılan ihalede teklif edilen ek
siltme oranı hadde lâyık bulunmadığından 2490 sayılı Kanunun 36 nci 
maddesi gereğince ikinci defa yapılmaktadır. 
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SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden : Zonguldak 

1 — Müessesemiz 37.000 ton Fuel - Oil kapalı teklif usulü ile mu
bayaa olunacaktır. 

2 — Bu işe ait teknik ve idarî şartname Müessesemiz Ticaret Ser
visinden, SEKA Genel Müdürlüğü İç Alım Müdürlüğü, İzmit'ten SEKA 
Alım Satım Müdürlüğü Karaağaç Cad. No. 115 Sütlüce istanbul'dan 
bedelsiz olarak elden alınabileceği gibi mektupla da istenebilir. 

3 — Kapalı teklif mektuplarının en geç 1/9/1972 tarihine kadar 
Müessesemizde bulundurulması lâzımdır. 1/9/1972 tarihine kadar Mü
essesemizde bulundurulmayan teklifler nazara alınmaz. 

4 — Müessesemiz 2490 sayılı Artırma Eksiltme İhale Kanununa 
tabi değildir. İhaleyi yapıp yapmamakta kısmen yapmakta veya di-
tediğine yapmakta serbesttir. 
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Borçka Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden 

Parti M. bedeli G. teminatı 
Bölgesi Deposu Cins ve nevi adedi Adet M 3 DM 3 TL. TL. Peşinat % 

Borçka Taşlıtarla 2. S. N. B. Ladin tomruk 3 205 264.120 500 9.690 30 
» » 3. S. N. B. L ad in tomruk 19 1803 2.476.456 400 70.920 30 
» » 3. S. K. B. Lad in tomruk 3 150 169.105 300 3.810 30 
» » 3. S. K. B. Karaağaç tom. 2 71 32.045 350 845 30 
» » 2. S. K. B. Kestane tom. 1 39 12.513 350 330 30 
» » 3. S. K. B. Kestane tom. 1 69 24.504 290 535 30 

29 2337 2.978.743 86.130 

1 — Yukarıda müfredatı yazılı orman emvalleri 4/8/1972 Cuma günü saat 14.00 de Borçka Orman İşletmesi Müdürlüğü binasında topla
nacak Komisyon huzurunda % 30 u peşin bakiyesi için müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadeli olarak açık artırma suretiyle satıla
caktır. 

2 — Alıcıların 4/8/1972 günü saat 14.00 de kadar almak istedikleri partilerin geçici temintalarını yatırmaları, banka mektubu verecek 
olanların mektuplarında işletme adı ile parti numaralarını belirtmeleri lâzımdır. 

3 — Satışa ait şartname ve eb'at listeleri Erzurum, Trabzon, Sams un, Göle,, Artvin, istanbul, İzmir, Ardanuç, Göktaş, Bursa İşletmeleriyle 
İşletmemiz ve bölgelerinde görülebileceği ilân olunur. 9022 / 1-1 

•• • 
Yol -Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Sivas 15. Bölge Müdürlüğünden: 

Bölgemiz hudutları dahilinde aşağıda beyanları yapılan tesis, stablize ve köprü işleri hizalarında belirtilen gün ve saatlerde 2490 sayılı 
Kanun esasları dahilinde 1973 malî yılma sari olarak ihaleye çıkarılmıştır. 

İhale dosyaları ve şartnameleri Y. S. E. Genel Müdürlüğü Köy Yolları Daire Başkanlığında, Bölge Müdürlüğünde ve ilgili Y. S. E. Müdür
lüklerinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için: Ticaret odası belgesi, yapı araçları bildirgesi, teknik personel bildirgesi, talip ortaklık ise imza sirküleri, 
iş bitirme belgesini (Lojman ve Alapınar Köprüsü inşaatı için Bayındırlık Bakanlığından alınmış (B) grubu müteahhitlik karnesi) ve işye
rini gördüğüne dair yazılı ifadeyi ibraz ederek yeterlik belgelerini almaları ve teklif mektuplarını mevzuata uygun şekilde ihale saatinden 
1 saat önce İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir. 

Telle müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 

1. Keşif Geçici tem. 1972 
bedeli miktarı Son müracaat Ödeneği 

İ Ş İ N A D I Lira Kr. Lira Kr. günü İhale günü İhale saati TL. 

1 — Sivas - Gürün - Akdere Köprüsü inşaatı işi 278.000,— 14.870 — 11/8/1972 15/8/1972 11.00 75.000 — 
2 — Sivas - Yıldızeli - Yolkaya Köprüsü inşaatı işi 292.000,— 15.430 — » 16/8/1972 11.00 75.000 — 
3 — Sivas - Divriği - Arıkbaşı Köprüsü inşaatı işi 235.000,— 13.000 — » 19/8/1972 11.00 75.000 — 
4 — Sivas - Merkez - Lojman inşaatı işi 1.706.492,44 64.944,48 » 18/8/1972 15.30 200.000 — 
5 — Erzincan - Kemah - Ağaçsaray Köprüsü inşaatı işi 475.000,— 22.750,— » 17/8/1972 11.00 150.000 — 
6 — Erzincan - Refahiye - Alapmar Köprüsü inşaatı işi 650.000,— 29.750 — » 18/8/1972 11.00 75.000 — 
7 — Sivas - Gemerek - Hacıyusuf grup köyyolu stablize 

işi 466.337,52 22.403,50 » 15/8/1972 15.30 200.000,— 
8 — Sivas - Divriği - Samancıderesi grup köyyolu stab

lize işi 474.692,40 22.737,70 » 16/8/1972 15.30 300.000 — 
9 — Sivas - Gürün - Eskihamal grup köyyolu stablize 

işi 445.046,40 21.551,86 » 17/8/1972 15.30 300.000 — 
10 — Sivas - Gemerek - Karaözü grup köyyolu stablize 

işi 212.663,88 11.883.19 » 19/8/1972 12.00 100.000,— 
9017 / 4-1 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Aşağıda cins, miktar, keşif bedeli, geçici teminatları ile ihale 
tarih ve saatleri yazılı muhtelif cins elektrik ve sıhhi tesisat malze
meleri alımı, 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı 
zarf usulü ile Konya'da Bölge Müdürlüğümüz binasında toplanacak 
Komisyonda yapılacaktır. 

2 — Özel, fennî ve matbu şartnameler Bölgemiz Malzeme Amir
liğinde görülebilir. 

3 — İsteklilerin 1972 yılı tasdikli ticaret ve sanayi odası veya es
naf belgeleri ile geçici teminata ait mektup veya makbuzlarını havi 
zarflarını usulüne göre düzenleyerek eksiltme saatlerinden bir saat 
evveline kadar Bölgemiz İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri, pos
tadaki gecikmelerin kabul edilmiyeceği duyurulur. 

Malın cins ve K. bedeli G. teminat Eksiltmenin 
miktarları Lira Krş. Lira Krş. Tarihi Günü Saati 

23 kalem muhtelif cins 
elektrik malzemesi 20.531,20 1.539,8-1 10/8/1972 Perşembe 15.30 
16 kalem muhtelif cins 
sıhhî tesisat malzemesi 55.261,26 4.013,06 11/8/1972 Cuma 15.30 
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Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Sınavla Müfettiş Yardımcısı Alınacaktır 
1 — Kurumumuza: Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, ODTÜ İdarî 

İlimler, İktisadî ve Ticarî İlimler Fakülte, Akademi, yüksek okulların
dan veya bunların yabancı ülkelerdeki muadili fakülte ya da yüksek 
okullardan mezun olanlar arasından yarışma smavı ve 657 ve 1327 sa
yılı Kanunlar hükümlerine uygun olarak yeteri kadar Müfettiş Yar
dımcısı alınacaktır. 

2 — Sınava girebilmek için : 
a) Askerlik ödevini yapmış veya askerlikle ilişiği kalmamış 

olmak, 
b) Sınav için başvurma gününde 30 yaşını doldurmamış olmak, 
c) E. B. K. dışmda herhangi bir hizmet yükümlülüğü bulunma

mak, 
d) Bunlardan başka 1327 sayılı Kanunun 16. maddesinde belirti

len diğer şartları haiz bulunmak, 
gereklidir. 

3 — Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdır. Sözlü sınava 
girebilmek için yazılıyı kazanmak şarttır. 

4 — Yazılı sınavları; 25 ve 26/9/1972 günleri saat 09.00 - 12.00 ve 
14.30 - 17.30 arasında,Ankara'da Genel Müdürlük, istanbul'da Balıkçı
lık Müessesesi Müdürlüğü binalarında yapılacaktır. 

5 — Diğer bütün hususlar ve gerekli belgeler için bilgi almak is
teyenler E. B. K. nun Genel Müdürlük ve taşra teşkilâtına müracaat 
edebilirler. 

6 — İsteklilerin, en geç 9/9/1972 günü saat 13.00 e kadar, sınava ne
rede girebileceklerini ve açık adreslerini de belirten birer dilekçe ile ge
rekli belgelerini E. B. K. Teftiş Kurulu Başkanlığına göndermeleri veya 
getirmeleri lâzımdır. 8958 / 1-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Mü
dürlüğünden : B U R S A 

1 — Aşağıda keşif bedel , gün ve saati yazılı için eksiltmesi açık 
teklif almak suretiyle Bursa'da Duaçmarı'ndaki Karayolları 14. Bölge 
Müdürlüğü binasında toplanan Emanet Komisyonu Başkanlığınca tasa
ron marifeti ile yaptırılacaktır. 

2 — Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Bursa'da 14. Bölge 
Müdürlüğü Bakım Şefliğinde görülebiür. 

3 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
İsteklilerin eksiltmenin yapılacağı gün ve saatten evvel Komisyon 

Başkanlığına mezkûr işin teminatını yatırdıklarına dair vezne alındısını 
ibraz ederek ihaleye gireceklerini bildirmeleri lâzımdır. 

Keyfiyet ilân olunur. 
İşin cinsi : E s k i Gediz - Altıntaş yolu 0+000 — 83+800 K m . leri 

arası stabilize malzemesi ihzar, naki l ve figüresi işi, Keşif bedeli : 
218.241,98 TL., Eksi l tmenin günü ve saati : 31/7/1972 Pazartesi 11.00 de, 
Geçici teminatı : 12.162,10 TL . 
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Türkiye Elektrik Kurumundan : 

209 adet muhtelif O. G. Ayırıcısı (seksiyoner) imâl ettirilecektir. 
1. Kurumumuzun Köy Elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak 

üzere kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle, şartnamesi gereğince 
209 adet dahilî tip muhtelif O. G. ayırıcısı (seksiyoner) imal ettirile
cektir. 

2. Bu işe ait şartnameler : 
a) T E K Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve İdarî 

İşler Dairesi Başkanlığı, «Ziya Gökalp Caddesi No. 14/5 Ankara», 
b) T E K 12. Bölge Müdürlüğü, «Millet Caddesi No. 324/1 Topkapı 

istanbul,» 
c) T E K 4. Bölge Müdürlüğü, «1391. Sok. No. 1 Alsancak İzmir,» 

adreslerinden 50 TL. karşılığmca temin edilebilir. 
3. Bu konudaki yeterlik belgesi ile ilgili müracaatlar şartnameye 

uygun olarak en geç 10/8/1972 günü saat 11.00 e kadar «Ziya Gökalp 
Caddesi No. 14/5 Ankara» adresindeki T E K Köy Elektrifikasyonu Fi
nansman - Malzeme ve İdarî İşler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Ser
visine verilmiş olacaktır. 

4. Teklifler 21/8/1972 günü saat 11.00 e kadar 3. maddede yazılı 
yere verilmiş olacaktır. Geciken teklifler nazarı itibara alınmayacaktır. 

5. Kurumumuz 2490 sa3alı Kanuna tabi değildir. 
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Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

kûr Komisyon Başkanlığına verilmiş olacaktır. Bu tarihten sonra ve
rilenlerle, postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılan teklifler nazarı 
dikkate alınmayacaktır. 

6 — Tekliflerin geçerli olabilmesi için şartnamelerin idareden 
alınmış ve her sayfasının imzalı olarak teklife dahil edilmiş olması ge
reklidir. Aksi halde teklifler dikkate alınmayacaktır. 

Duyurulur. 8972 / 2-1 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden : 

1 — 225 bin adet kan alma, 225 bin adet kan verme, 21 bin adet 
plazma verme takımı, 

2 — (11.677) şişe muhtelif antiserum, 
3 — 15.000 K g . lodure De Potassium satm alınacak, 
4 — 250.000 adet mineli kan damlası rozeti yaptırılacaktır. 
B u işlere ait şartnameler Ankara 'da Genel Merkez Veznesinden, 

istanbul 'da Kızılay, istanbul i r t ibat Büromuz Amirliğinden 50,— şer 
T L . bedelle temin edilebilir. 

Tekli f ler en geç 14/9/1972 Perşembe günü saat 16.00 ya kadar 
Genel Merkezimiz Muhaberat Şefliğine teslim edilmiş olacaktır. Postada 
vaki gecikmeler dikkate almmaz. 

Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
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Denizcilik Bankası T. A. O. dan : 

1971/3101 
KÜLÇE KALAY ALINACAKTIR 

Son teklif verme tarihi 18/8/1972 olup teklifler Bahçekapı 27 Ma
yıs Han Kat 3 de Satm Alma Komisyonu Başkanlığına verilecektir. 
Şartnamesi Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir. 
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1 — Döviz temini ve ithalâtı İdaremizce yapılmak üzere 30 adet 
direkt gazlı tip klorlama cihazı dış memleketlerden teklif isteme su
retiyle satın alınacaktır. 

2 — Bu ihaleye ait sipariş dosya numarası 72-1822-1 dir. 
3 — Son teklif verme tarihi 4 Eylül 1972 Pazartesi günü saat 17.30 

dur. 
4 — İstekliler antetli kâğıda yazılmış bir dilekçe ve mümessillik 

belgeleriyle birlikte Ulus - Anafartalar İşhanı kat 10 daki Satın Alma 
Komisyonu Başkanlığına müracaat ederek şartname talebinde bulu
nacaklardır. Dilekçelerinde şartname numarası ve teklif getirecekleri 
firmanın sarih adresini belirteceklerdir. 

5 — Teklifler en geç üçüncü maddede yazılı gün ve saatte mez-
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Bayındırlık OBakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 

1 — Er zu rum Atatürk Üniversitesi Merkez i Teshin II. kısım (Dizel 
Elektrojen grubu ile trafo ve enerji nak i l hattı) işi 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedel i : (1.249.855,50) liradır. 
3 — Eks i l tme Ankara 'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Komis

yonunda 14/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00' da yapılacaktır. 
4 — Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü

lebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A ) Bayındırlık Bakanlığı namına (51.246,.—) liralık geçici temina

tını, 
B) 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini, 
O (Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri eksiltme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesi, sermaye ve kred i imkânlarım bildiren malî durum bildirisi , 
teknik personel beyannamesi, taahhüt beyannamesi, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (H) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltme
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi ibraz suretiyle Yapı 
ve İmar işleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları) yeterlik bel
gesini, tekli f mektupları ile birl ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — istekl i ler tekli f mektuplarını 14/8/1972 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına ve
receklerdir. 

7 — Yeter l ik belgesi almması için son müracaat tar ih i 9/8/1972, 
Çarşamba günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8747 / 4-1 

A n k a r a Akşam ve Pra t ik Sanat Oku lu Müdürlüğünden : 

1 — Meslekî ve Teknik öğretim Okulları hizmetlerinde kullanıl
mak üzere 2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince aşağıda 6 ayrı grupta 
belirtilen malzeme,, cihaz ve tezgâhlar kapalı zar f la eksiltme suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 — /Satın alınacak malzeme cihaz ve tezgâhların muhammen be
delleri hizalarında gösterilmiştir. 

3 — Her grup ihalenin yapılacağı tar ih ve saati aşağıda bel irt i l
miştir. 

4 — Her grup ihaleye ayrı kapalı tekli f mektubu verilecektir. 
5 — İhaleler Anka ra Çankırı Caddesi No. 45 (Yıba Çarşısı) K a t 4 

deki Okulumuz Müdürlüğünde yapılacaktır. 
6 — B u ihaleye ait şartname her gün mesai saatleri içinde Okulu

muzda görülebilir. 
'7 — Tal ipler in banka teminat mektupları veya muvakkat teminat

larını A n k a r a Okullar Saymanlığına yatırarak alacakları makbuz ve 1972 
yılı tasdikl i ticaret odası belgelerini tekli f mektupları ile bir l ikte ihale
den bir saat önce makbuz mukabi l i Satın A l m a Komisyonu Başkanlığına 
vermeleri lâzımdır. 

8 — Postada vak i olacak gecikmeler kabul edilmez 

C ins i 

M . teminatı 
M . bedeli miktarı 
L i r a K r . L i r a K r . 

I h a 1 
Tar ih i 

e n i n 
Saat i 

Şerit testere tezgâhı 
Oksijen tüpü ve monometresi 
Çelik örs 
Hassas terazi 
Su tasviye cihazı (Permutitli ) 
Saf su cihazı 

132,800,.-
160.000-
223.000-

67.000-
19.200-
65.000-

7.890,— 
9.250,— 

12.400,— 
4.600,— 
1.440,— 
4.000,^-

21/8/1972 
21/8/1972 
21/8/1972 
22/8/1972 
22/8/1972 
22/8/1972 

8604/4-1 

15.00 
15.30 
16.00 
15.00 
15.30 
16.00 

P. T. T. Genel Müdürlüğünden 

110 ton 3 mm. l ik elektrolitik bakır tel ile 500 K g . 1,5 mm. l ik ba
kır bağ teli depo teslimi olarak TL . karşılığında kapalı yazılı tekli f a lma 
suretiyle satın alınacaktır. 

B u alıma ait şartname Ankara 'da Genel Müdürlük Malzeme Dairesi 
Başkanlığından ve istanbul 'da Sirkeci Büyük Postahane karşısı Valide 
H a n K a t 5 deki Tesellüm ve Depo Müdürlüğünden 45,— T L . karşılığında 
temin edilebilir. 

Teklif ler en geç 18/8/1972 Cuma günü saat 10.00 a kadar Genel Mü
dürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 

8716 / 2-1 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 
(Yedi) kalem (Muhtelif ilâç) maddesi (Pazarlık) suretiyle satm alına
caktır. Evsa f ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

C ins i 

ilâç 
Flaster 5 x 1 0 
Plaster 5 x 5 
ilâç 
İlâç 
İlâç 
ilâç 

Miktarı 

4 KÎ. 
50O Rule 

1.000 Rule 
3 Kİ. 
4 Kİ. 
5 Kİ. 
6 Kİ. 

M . bedeli 
L i r a K r . 

10.000,— 
10.000,— 
10.000 — 
8.745,— 
9.170,— 

10.000,— 
10.000,— 

K. teminatı İhale 
L i r a K r . günü ve saati 

1.500',— 
1.500,— 
1.500 — 
1.315,— 
1.380,— 
1.500,— 
1.50O,— 

1/8/1972 Sah 9.45 
1/8/1972 Sah 10.00 
1/8/1972 Salı 10.15 
1/8/1972 Salı 10.45 
1/8/1972 Sah 11.00 
l/S/1972 Sah 11.15 
1/8/1972 Sah 11.30 

©011 /1-1 

Y. S. E . Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden 

iSıra No : 1, İşin adı : Zonguldak - Devrek - Tosunlar Köprüsü,. Ke 
şif bedeli : 251.000 l ira, Geçici teminatı : 13.790 l i ra , B a n k a referansı: 
18.825 l i ra, Müracaatın son günü : 10/8/1972, Eks i l tme tarihi, günü ve 
saati : 14/8/1972 Pazartesi 15.00 

2 — Yukarıda gösterilen köprü inşaatı 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

3 — Eksi l tme hizasında yazılı gün ve saatte Y S E . 16. Bölge Mü
dürlüğünde Eksi l tme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

4 —• Şartname ve diğer evraklar Y S E Genel Müdürlüğü Köprüler 
F e n Heyeti Müdürlüğünde Y S E 16. Bölge Müdürlüğü ve Zonguldak 11 
Müdürlüğünde mesai saatleri dahüinde görülebilir. 

5 —• İstekliler bu işe girebilmeleri için : 
a) . 1972 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket ise şirket sir

küleri ve faaliyet belgesinin ibrazı ile yukarıda hizasında yazılı geçici 
teminatı Kastamonu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak 
makbuz almaları, banka teminat mektubu verildiği takdirde kanunî şe
kilde hazırlanmış banka teminat mektubu vermeleri, 

b) E n geç müracaatın son günü mesai saati sonuna kadar bir d i 
lekçe ile 16. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine en 
az bu işin keşif bedeli kadar bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını be
lirten tasdikl i belge veya müteahhitlik karnesi, taahhüt bildirisi, malî 
durum bildirisi, banka referansı, teknik eleman beyannamesini eksiksiz 
olarak ekleyerek iştirak belgesi almaları lâzımdır. 

6 —• istekl i ler in eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları tek
li f mektuplarını ihale saatiden bir saat öncesine kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vaki gecikme
ler, telgrafla müracaatlar kabul edümez. Keyfiyet ilân olunur. 

8979/4-1 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T . A . Ş. den 

1 — Şirketimiz ihtiyacı olan ve aşağıda cins ve miktarı belirtilen 
5 kalem koruyucu malzeme, teklif isteme sureti ile imal ettirilecektir. 

M i k t a r C ins i 

7.200' Takım İş elbisesi 
940 Adet Iş tulumu 
940 Adet Şayak yün gocuk 
370 Takım Yün elbise (Yazlık) 
540 Takım Yün elbise (Kışlık) 

2 — Tekl i f ler in 7 Ağustos 1972 ye kadar Ereğli Demir ve Çelik 
Fabrikaları T . A . Ş. İç Alımlar Müdürlüğü (Kdz. Ereğli) adresinde bu
lundurulması lâzımdır. 

3 —• Yukarıda birinci maddede belirtilen malzemenin bir kısmı veya 
tamamı ile alâkalı imalâtçı veya satıcı f i rmalar antetli kâğıtlarına ya 
zılmış bir dilekçede (03.12/72-2:16) teklif numarasını belirtmek suretiyle 
yukarıdaki adresten veya Şirketimizin; 

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A . Ş. Satın A l m a Müdürlüğü 
Gümüşsüyü Caddesi Dersan Han, K a t 4, No. 90 istanbul. 

Sa tm A l m a ve Sipariş Tak ip Şefliği Atatürk Bulvarı iSercan H a n 
Ka t 5, N o 127 Bakanlıklar - A n k a r a 

(Bölge Satış Müdürlüğü Fevz i Paşa Bulvarı No., 143/3 İzmir, 
adreslerinden temin edebilirler. 

4 — Şirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
6980 / 2-1 
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Tarım Bakanlığı Ziraî Mücadele Merkez Atelye ve İkmal Müdür
lüğünden : 

Pazarlıkla telsiz ve yedek parçaları satın almcaktır : 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince 10/7/1972 günü ka 

palı zarf la alıma talip çıkmadığından aynı kanunun 40' mcı maddesi 
gereğince muhammen bedeli 240 bin l iradan 111 kalem telsiz cihazı yedek 
parçaları bir ay müddetle pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığa ait dosya ve şartname mesai saatlerinde Müdürlüğümüzde 
((Keçiören yolu Fa t i h Caddesi No. 106) istanbul Erenköy Ziraî Müca
dele Bölge Levazım Ambarları Müdürlüğünde görülebilir. 

Tal ipl i ler in Komisyon Başkanlığına başvurmaları ilân olunur. 
8765 /1-1 • 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden K a 
rabük : 

1 — Genel Müdürlüğümüzce * 
Fue l oil enjekte tesisine ait ölçü kumanda ve kontrol cihazları satm 

alınacaktır. 
2 — B u işe ait şartname : 
a) Karabük'te: Genel Müdürlüğümüz, Malzeme îkmal Müdür

lüğünden, 
b) istanbul 'da : Karaköy, Okçumusa Cad. Şair Eşref Sok. Beyaz 

Handak i Mümessilliğimizden, 
c) Ankara 'da : Karanf i l Sokak N o : 30/7 deki, İrtibat Büromuzdan, 

bedelsiz olarak temin edilebilir. 
3 — İsteklilerin şartnamemiz esasları dahilinde hazırlayacakları 

kapalı tekl i f mektuplarını muvakkat teminatlariyle birl ikte en geç 
12/9/1972 Salı günü saat 14.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz, Muhaberat 
ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmaları şarttır. 

4 — Postada vak i gecikmeler ile telgrafla yapılan teklifler dikkate 
alnımı yacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz Arttırma, Eks i l tme ve İhale Kanununa tabi 
değildir. 8915 /1-1 

4 adet 25 tonluk damperli kamyon ithâl edilecektir : 
1 — B u işle i l g i l i şartnameler : 
a) Karabük'te Genel Müdürlük, Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 
b) istanbul 'da Karaköy, Okçumusa Cad. Şair Eşref Sok. No : 7 

Beyaz Han Ka t :1, istanbul Mümessilliğimizden, 
c) Ankara 'da Karanf i l Sokak No : 30/7 de A n k a r a İrtibat Büro

muzdan, bedelsiz olarak temin edilebilir. 
2 — Teklifler, en geç 5 Eylül 1972 günü saat 14.30 a kadar K a 

rabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi 
edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 

3 — 5 Eylül 1972 günü saat 14.30 dan sonra vürud eden veya tevdi 
edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzilatlar 
kabul edilmiyecektir. 8916/2-1 

1 adet ergitme potası ithal edilecektir : 
1 — B u işe ait şartnameler, i lgi l i lerin yazılı talepleri mukabilinde, 
a) Karabuük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 
b) istanbul 'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak 

No : 7, Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğinden, 
c) Ankara 'da Karan f i l ,Sokak 30/7 de İrtibat Büromuzdan, be

delsiz olarak temin edilebilir. 
2 — Kapalı teklifler en geç 19 Eylül 1972 günü saat 14.30 a kadar 

Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne 
tevdi edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 

3 — 19 Eylül 1972 günü saat 14.30 dan sonra vürud eden veya tevdi 
edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzilatlar 
kabul edilmiyecektir. 8917/2-1 

• 
Garp L inyi t ler i İşletme Müessesesinden : 

Domates salçası, sebze konservesi ve reçel satın alınacaktır : 
Müessesemiz Tunçbilek ve Soma Bölgelerinin ihtiyacı olan 5.400 

K g . domates salçası, 24.450 kutu sebze konservesi, 14.200 K g . vişne re
çeli, şartnamesi hükümleri uyarınca kapatılmış zarflar içinde serbest 
teklif alınmak suretiyle satm alınacaktır. 

Tekl i f mektuplarının 21/9/1972 Perşembe günü saat 15.00 e kadar 
geçici teminatlarıyla birlikte Tavşanlı'daki Müessesemiz Merkezi M u 
haberat Servisinde bulundurulması gerekir. 

Postada veya herhangi bir nedenle meydana gelecek gecikmeler 
dikkate alınmaz. 

B u işle i lg i l i şartnameler; 
Ankara 'da : T. K. 1. Genel Müdürlüğü Satm A l m a Dairesi Başkan

lığında, 
istanbul 'da : T. K . î. Satın A l m a Müdürlüğünde, (İstiklâl Caddesi 

Deva Çıkmazı Sümer H a n 'Kat 4 -5 ) 
İzmir'de : G. L. 1. İrtibat Bürosu Şefliğinde, (Gazi Kadınlar 1453 

Sokak 18/B-4 ) 
Tavşanlı'da : G. L. 1. Müessesesi Ticaret Müdürlüğünde, görüle

bil ir. 
Müessesemiz Arttırma, Eksi l tme ve ihale Kanununa tabi değildir. 

8918 / 2-1 

7 adet otobüs karoseri imal ettirilecektir. 
Müessesemizce verilecek 7 adet şase üzerine otobüs karoseri imal 

ve montajı işi, şartnamesi hükümleri dahilinde, kapatılmış zarflar içinde 
serbest tekli f alınmak suretiyle ihale edilecektir. 

B u işle i lg i l i teklif mektuplarının geçici teminatlarıyla bir l ikte en 
geç 11/9/1972 Pazartesi günü saat 15.00 e kadar Tavşanlı'daki Müesse
semiz Merkez i Muhaberat Servisinde bulundurulması gerekir. 

Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelen gecikmeler dik
kate alınmaz. 

B u işle ügili genel ve teknik şartnameler ; 
Ankara 'da : T. K. 1. Genel Müdürlüğü, Satın A l m a Dairesi Baş

kanlığında, 
istanbul 'da : T. K. 1. Satın A l m a Müdürlüğünde, 
(İstiklâl Cad. Deva Çıkmazı, Sümerhan K a t : 4/5) 
izmir 'de : G. L. I. i r t ibat Bürosu Şefliğinde, 
(Gazi Kadmlar 1453. Sokak N o : 18 - B/4) 
Tavşanlı'da : G. L . 1. Müessesesi Ticaret Şubesi Müdürlüğünde, 
Bursa, Eskişehir, İzmir, Adapazarı Ticaret ve Sanayi odası Başkan

lıklarında görülebüir. 
Müessesemiz Arttırma, Eksi l tme ve İhale Kanununa tabi değildir. 

8919 / 2-1 
—,—• 

Azot Sanayi i T. A . Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Elazığ (Süperfosfat Fabrikamız için 1 adet itfaiye arabası kapalı 
teklif a lmak suretiyle T L . karşılığında,, derhal veya çok kısa sürede tes
l im edilmek şartıyla satm almacaktır. 

B u işe ait şartnameler Ankara i zm i r Cad. No.35 deki Genel Mü
dürlüğümüz Ticaret Müdürlüğünden ve Karaköy Söğüt Sokak No. 10 
daki Istabul Büromuzdan bedelsiz olarak alınabilir. 

23/^10/1972 tarihine kadar opsiyonlu kapalı teklif lerin en geç 
17/8/1972 Perşembe günü saat 17.30 a kadar Genel Müdürlüğümüz H a 
berleşme Müdürlüğüne int ikal etmiş olması şarttır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Genel Müdürlü
ğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya bölmekte serbesttir. 

9009/1-1 

Eğridir - Pazarköy Devlet Orman Kereste Fabrikası Müdürlü
ğünden : 

1 — Fabrikamız deposunda mevcut 3 part i 1669 adet 64.191 M?. I. 
II. S. N . B . çam kerestesi M 3 . 1.225 liradan, 1 part i 440 adet 5.237 M3. 
I. II. B. K. B . çam kerestesi M?. 850 liradan, 8 part i 5378 adet 205.910 
M 3 . I H . S. N . B . çam kerestesi M 3 , ü 90O liradan, 1 part i 3935 adet 30.164 
M 3 III. IS-. K. B. çam kerestesi M 3 , ü 700 liradan, <8 part i 7302 adet 
292.883 M 3 . IV. S. N . B . çam kerestesi M 3 , ü 600 liradan, 2 part i 7268 
adet 57.9S7 M 3 . IV.. S. IK. B . çam kerestesi M 3 , ü 500 l iradan, 1 part i 960' 
adet 3. 716 M 3 , normal boy çıta M 3 . 600 liradan, 1 part i 3120 adet 5.633 
M3. kısa boy çıta M 3 , ü 500 l iradan 7/8/1972 tarihine rastlayan Pazar
tesi günü saat 14.00 de A k s u Belediye binasında açık artırma suretiyle 
satılacaktır. 

2 —• Alıcıların bel i r l i gün ve saatte a lmak istedikleri part i ler in 
geçici teminatını yatırmaları, banka teminat mektubu verecek olanların 
mektupta Fabr ika adı ile emvalin cins ve nev'isini belirtmeleri, mek
tupların kat i ve müddetsiz olmaları lâzımdır. 

3 — Satışa ait şartname,, ilân ve ebat listesi Orman Ürünleri Sa
nayi i Genel Müdürlüğünde, Antalya, Mersin, İzmir,, istanbul ve İsparta 
Orman Başmüdürlüklerinde, Ankara , İsparta, Burdur, Bucak ve Eğridir 
İşletmeleri ile Fabrikamız Müdürlüğünde, Konya, Akşehir, Senirkent 
Orman Bölge Şefliklerinde, ayrıca işbu ilân Ankara , Konya , İzmir, i s 
tanbul ve Aydın Keresteciler Cemiyetlerinde görülebilir. 

4. —. İsteklilerin bel ir l i gün ve saatte evrakı müsbite ve teminat
ları ile bir l ikte Komisyona müracaatları ilân olunur, 8981 / 1-1 
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Garp L iny i t l e r i İşletmesi (Müdürlüğünden : t İzmir'de : G . L. 1. İrtibat Bürosu Şefliği, Gaz i Kadınlar 1453 Sokak 
No. 18 de, 

Tavşanlı'da : G. L . 1. Müessesesi, Ticaret Şube Müdürlüğünde. 
Amasya , Bandırma, Balıkesir, Çarşamba, Ereğli (Konya), Ka ra 

man, Gaziantep, U r f a Belediye Başkanlıklarında, 
görülebilir. 

Müessesemiz Artırma - Eks i l tme ve İhale Kanununa tabi değildir. 

8920 / 2-1 ' • 
istanbul Sümerbank Yünlü Sanayn Müessesesi Müdürlü

ğünden : 

Diyarbakır Fabrikamızın ihtiyacı olan 1 adet, (50 dahil i aboneli, 
5 P. T. T. hatlı tam otomatik sellektörsüz grozbet tipi) telefon sant
ra l i kapalı zar f ihalesi ile mubayaa edilecektir. 

Tal ipler in santrala ait teknik spesifikasyonu öğrenmek üzere Mü
essesemiz Ticaret Şefliğine müracaat ederek, kapalı teklif lerini 10/8/1972 
Perşembe günü saat 16.00 ya kadar Muhaberat Şefliğine tevdi etme
ler i r ica olunur. 

Müessesemiz mezkûr santralı alıp almamakta veya dilediğinden 
almakta serbesttir. 8892/1-1 

• 
Köy İşleri Bakanlığı YSE.. Genel Müdürlüğü Y . (S. E . 14. Bölge Müdürlüğünden : 

İli 
Keşif bedeli M . teminatı B . referans M ü r a c a a t E k s i l t m e 

İli İ ş i n c i n s i L i r a K r . L i r a K r . L i r a K r . son günü ıSaati Tar ih i Günü Saati 

Van Erciş - Altındere Köprüsü 300.000,— 15.750,— 24.000,— 12/8/1972 17.00 15/8/1972 Perşembe 10.00 
V a n Gevaş - Kırmızı Köprüsü 290.000,— 15.350 — 23.200,— 12/8/1972 17.00 15/8/1972 Perşembe 15.00 
V a n Gevaş - Kuru l tu Köprüsü 280.000 — 14.950,— 22.400,— 15/8/1972 17.00 18/8/1972 Cuma 10.00 
Bit l is Otluyazı Köprüsü 385.184,— 19.158,— 30.814,75 15/8/1:972 17.00 18/8/1972 Cuma 15.00 
Bi t l i s Ilıcak Köprüsü 230.000,— 12.750 — 18.400,— 19/8/1972 13.00 21/8/1972 Çarşamba 10.00 
Muş Ortaç Köprüsü 322.000 — 16,630 — 25.760,— 19/8/1972 13.00 21/8/1972 Çarşamba 15.00 

1 — Yukarıdaki köprü inşaatlarımız 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir. 
2 — İhale hizalarında yazılı tar ih ve saatte Y S E . 14., Bölge Müdürlüğünde ihale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 
3 — B u iş için ihale şartnamesi ve diğer evraklar Y S E . Genel Müdürlüğü Köprüler Fen Heyet i Müdürlüğünde,, ait oldukları Ü Y S E . Mü

dürlüklerde ve Y S E . 14. Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 
4 — B u ihalelere girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi,. Şirketlerin hal i faaliyet belgesi, ikametgâh belgesi ve bu işler için hizala

rında yazılı teminatları vermeleri. 
b) E n geç müracaat 12 - 15 - 19/8/1972 günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe ile Y S E . 14. Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek 

dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış en az (B) grubundan yukarıda yazılı keşif bedelini ihtiva eden miktarda müteahhitlik karnesi, 
plan, teçhizat, teknik personel ve taahhüt beyannamelerini eksiksiz olarak bağlayıp bu işler için yeterlik belgesi alınması. 

5 —• istekl i ler in eksiltme şartnamelerine göre hazırlayacakları tekli f mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar Eks i l tme Komis
yonu Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri, postada vuku bulacak gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Key f i 
yet ilân olunur. 8851/4-1 

•• • 
A n k a r a Defterdarlığından : 

Dosya M . bedeli Teminatı 
No. A i t olduğu dairesi Cins ve miktarı L i r a K r . L i r a K r . 

52-7620 Tamire Muhtaç Hek Malzeme Amirliği Tahminen 150 ton miktarında hek kauçuk tozu 112.500 — 6.875,— 
52-7605 Tamire Muhtaç Hek Malzeme Amirliği 3 kalem köhne malzeme 31.000,— 2.325 — 
52-7615 Tamire Muhtaç Hek Malzeme Amirliği Tahminen 150 ton miktarmda muhtelif ebatta Tamire Muhtaç Hek Malzeme Amirliği 

köhne oto dış lastiği 52.500,— 3.875,— 
52-7630 Hava İkmal Bakım Merkezi Genel Müdürlüğü Tahminen 35 ton miktarmda pamuklu kırpıntı 52.500,— 3.875 — 
52-7512 Hava İkmal Bakım Merkezi Genel Müdürlüğü Tahminen 75 ton miktarında muhtelif ebatta Hava İkmal Bakım Merkezi Genel Müdürlüğü 

köhne oto dış lastiği 26.250 — 1.960,— 
52-7583/2 Muhabere Okulu ve Eğitim Merkez i Komutanlığı Tahminen 200 ton linyolit kömür tozu 20.000 — 1.500 — 
52-7359 Ankara Emniyet Müdürlüğü 413 kalem muhtelif cins buluntu eşya 27.573,50 2.069 — 
52-7522 Akşam Erkek Sanat Okulu Müdürlüğü 6 adet muhtelif cins tezgâh 36.000 — 2.700',— 
52-7631 Başbakanlık Levazım ve Daire Müdürlüğü 69 kalem muhtelif cins köhne malzeme 15.544,— 1.166,— 
52^7637 Başbakanlık Levazım ve Daire Müdürlüğü 13606876 motor, 663080545 şase No. l u 1955 

model Buiçk marka binek otosu 16.000,— 1.20O,— 
52-7637/1 Başbakanlık Levazım ve Daire Müdürlüğü A. 5. E G . 19465 şase No. l u 1955 model Ford 

marka binek otosu 22.500,— 1.687,50 

1 —• Yukarıda dosya numaraları ait olduğu daire ile cins ve miktarları yazılı menkul mallar hizalarmda yazılı muhammen bedeller üze
rinden 2490 sayılı Kanunun 31 inci madesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır. 

2 — İhalesi 16 Ağustos 1972 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü saat 15.00 de Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde teşkil olunacak 
Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 — B u işe ait ihale dosyaları her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisinde görülebilir. 
4 — Taliplerin satm almak istedikleri mala ait yatıracakları teminata karşılık alacakları makbuzlarla birlikte hazırlayacakları kapalı tek

l i f mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez) ilân olunur. 
8834 / 4-1 

K u r u fasulye - nohut, bulgur, kırmızı mercimek satın almacaktır. 
Müessesemiz Bölgelerinin ihtiyacı için kapatılmış zarf lar içinde 

serbest teklif almak suretiyle, şartnamesi hükümleri dahilinde; 

Tunçbilek Soma Toplam 
Cins i K g . K g . K g . 

K u r u fasulye 4.000 20.000 24.0OO 
Nohut 2.600 4.000 6.600 
Bulgur 1.000 2.000 3.000 
Kırmızı mercimek 2.850 2.000 4.850 

satm alınacaktır. 
Tek l i f mektuplarının 18/9/1972 Pazartesi günü saat 15.00 e ka 

dar, imzalı şartname ve geçici teminatlarıyla birl ikte Tavşanlı'daki Mü
essesemiz Merkezi Muhaberat Servisinde bulundurulması gerekir. 

Postada veya herhangi bir sebeple meydana gelen gecikmeler dik
kate alınmaz. 

B u işle ügili şartnameler. 
Ankara 'da : T. K. I. Genel Müdürlüğü Sa tm A l m a Dairesi Başkan

lığında, 
istanbul 'da v T . K. 1. Satm A l m a Müdürlüğü İstiklâl Caddesi Deva 

Çıkmazı, Sümerhan K a t 4 - 5 de, 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Bir inc i Bölge 
Müdürlüğünden: 

I — Eksi l tmeye konulan iş : Hereke - Yaylatepe R/L istasyonu 
yolu K i m . 5+150—8+550 arası kazı ve üstyapı malzemesi İhzar, ve f i -
güresi işi olup, keşif bedeli, 362.360,00 liradır. 

II — EksUtmesi 11/8/1972 Cuma günü saat 11.00 de Küçükyalı'daki 
Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. Şartnameleri 
istanbul'da Bölge Müdürlüğünde, Ankara 'da Malzeme Müdürlüğünde 
görülebilir. 

D J — Eksiltmeye girebilmek için : 
a) îsteklüerin 1972 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şir

ketlerin i lk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü 
gereğince 18.244,40 liralık geçici teminat vermeleri, (Teminatlar mektup 
olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son müracaat 
gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 
gün 5297 - 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları) 

Ib) istekl i ler in en geç 5/8/1972 Cumartesi günü mesai saati so
nuna kadar dilekçe ile karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı tar ihi muteberdir.) Dilekçele
rine : 1 - B u işin cins ve öneminde en az bu işin keşif bedeli kadar 
bir iş yaptığını belirtir tast ik l i belge ile, 2 - Eksi l tme dosyasındaki örne
ğine uygun malî durum bildirisini, 3 - Sözleşmeye esas i lk ilân tarihin
den sonra alınmış banka mektubunu, 4 - Müteahhidin iş hakkındaki 
tasarılarını ve işte kullanacağı makina ve teçhizat bildirisini (Bildiride 
gösterilen ana inşaat makinalarmın sahibi olduklarına dair belgeleri 
ibraz etmeleri, k i r a ile hariçten temin edilecek ana inşaat makinaları 
için beyanda bulunmamaları), 5 - istekli lerin gerçek tek kişi olması halin
de imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 6 - Müteahhidin 
elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işleri gösterir bi ldiriyi , 7 -
İş yerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrolluktan alın
mış tasdikl i bir belgeyi, 
Eks iks i z olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 

İştirak belgesi için telgrafla müracaatlar kabul edilmez. 2 - 4 - 6 No. 
da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması şarttır, 
vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

IV — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci Müteakip madde
leri ile eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları 
teklif mektuplarım eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz mukabi
linde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 

8761 /4-3 

Enerji va Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Sü İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda cins, miktar, muhammen bedel ve muvakkat teminatı 
gösterilmiş olan 3 kalem giyim eşyası 2490 sayılı Kanunun 31 inci mad
desi uyarınca kapalı zarf usulü ile, 14/S/1972 günü saat 15.00 de İhale 
suretiyle satm alınacaktır. 

M . bedeli M . teminatı 
Cinsi Miktarı Lira Kr. Lira Kr. 

Meşin ceket 3.220 Adet 1.191.40O,— 49.492,— 
Meşin kasket 1.555 Adet 69.975,— 4.748.75 
Meşin eldiven 1.020 Çift 45.900,— 3.442,50 

2 — İhale, DSİ, Mak ina ve İkmal Dairesi Başkanlığında toplana
cak Satm A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — B u işe ait şartname 50 TL . bedel karşılığında Ankara 'da DSİ 
Mak ina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücetepe Mahallesi Maltepe 
R-7 Ankara ) , istanbul'da 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü 
Sokak 3 - 5 - 7 Tophane - istanbul) temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarını idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenen vesaik ile birl ikte ihalenin yapılacağı saaatten 1 saat 
evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şart
tır. 

5 — Postada vak i gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar ka
bul edilmez. 8681/4-4 

— — , , . 

Ankara Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 1666 takım 1 inci kalite yazlık elbise, kumaşı Beledi
yemizden malzeme ve işçilik müteahhide ait olmak üzere 2490 sayılı 
Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle diktirilecektir. 

1 — Tahmini bedeli 199.920,— lira ve geçici teminat 11.246,— lira
dır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 7/8/1972 günü saat 15.10 da Encümen salonunda yapı

lacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarının en geç ihale saatından bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

8608 /4-3 

Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeli ihtiyacı için 1200 adet 
gömlek, 590 adet pantolon, 590 adet şapka, 10 adet etek ve 10 adet ke
pin, kumaşı Belediyemizden malzeme ve işçilik müteahhide ait olmak 
üzere 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle dikti
rilecektir. 

1 — Tahmini bedeli 65.750,— lira ve geçici teminatı 4.537,50 lira
dır. 

4 — İstekliler teklif mektuplarının en geç ihale saatinden bir saat 
evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 7/8/1972 günü saat 15.20 de Encümen salonunda yapı

lacaktır. 
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz. 

8607 /*-3 

Belediyemizce 12 kalem 70 ton profil demiri 2490 sayılı Kanun ge
reğince kapalı zarf eksiltme suretiyle satm alınacaktır. 

1 — Tahmini bedeli 259.250,— lira ve geçici teminat 14.120,— lira
dır. 

2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
3 — İhalesi 7/8/1972 günü saat 15.00 de Encümen salonunda yapı

lacaktır. 
4 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat 

evveline kadar Encümen Kalemine verilmesi zorunludur. 
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

§606 *~a 

Bosdağ Belediye Başkanlığından : 

1 — Belediyemiz hizmet binası ikmal inşaatı ve dükkân inşaatı 
l|i yapılacaktır. 

2 — Bu işin kefif tutarı 286.424,18 lira olup geçici teminatı 15.206,97 
Uradır. 

3 İşin ihalesi 7/8/1972 Pazartesi günü saat 12.00 de belediye 
encümen huzurunda yapılacaktır. 

4 — Tal ipl i ler in teminatları ile birl ikte ihale saatinden bir saat 
evvel mektuplarını İhale Komisyonuna vermeleri gereklidir. 

5 — B u işe iştirak edeceklerin Bayındırlık Bakanlığı (C) grubu 
karnelerinin bulunması şarttır. 

6 — B u inşatımız üe i lg i l i bütün muameleler mesai saatleri dahi
linde her gün Belediyemizde görülebilir. 8680 /4-4 

• 
P T T Genel Müdürlüğünden : 

1) 644.335,75 TL . keşif bedelli Yıldızeli P T T binası inşaatı işi 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : 29.523,43 liradır. 
2) Eksi l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Sivas P T T Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3) Eksi l tme 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdür

lük Eks i l tme Kurulunca yapılacaktır. 
4) İsteklilerin 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme şart

namesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş
vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vak i gecikmeler 
kabul edümiyecektir. 

5) Taliplerin bu işe ait tekli f mektuplarmı, eksiltmenin yapılacağı 
günü saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere, Yapı İşleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir. 

6) Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 8516 / 2-2 
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Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma 
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir 
İsteklilerin kanunî şekilde- hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahminî Geçici 
fiyatı Miktarı M. bedel: teminatı İ H A L E 

C i n s i L i r a K r . Kg. L i r a Kr . L i r a Kr . Günü Saati 

Konsantre domates 
salçası tamamı 6 — 90.000 540.000 — 25.350,-

4 Ağustos 197^ 
Cuma 11.00 

Konsantre domates 
salçası 
Konsantre domates 

6 — 55.000 330.000 — 16.950-
4 Ağustos 1972 
Cuma 11.00 

salçası 18.000 108.000 — 6.660,— 
Konsantre domates 
salçası 6 — 17.000 102.000 — 6.350 — 

Konserve ayşe ka
dın fasulye 
Konserve türlü 

6 — 120.000 720.000,— 32.550-
4 Ağustos 1972 
Cuma 15.30 

sebze 
Konserve iç be

6 — 100.000 600.000 — 27.750,— 

zelye 6 — 40.000 240.000 — 13.250,— 

Konserve tamamı 6,— 1.560.000 — 60.550,— 
8151/4-4 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya-
zılı (Bir) kalem (Sığır eti) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinden görüle
bilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi : Sığır eti. Tahminî fiyatı : 18 — TL. , Miktarı : 70.000 K g . 
M. bedeli : 1.260.000,— TL., G. teminatı : 51.550,— TL. , İhale günü ve 
saa t i ; 10 Ağustos 1972, Perşembe, saa t : U-00 de. 

8534 / 4-4 

Aşağıda cinsi miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı ı İkil kalem (Sığır ve koyun eti) kapalı zarf la eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartna
mesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde 
görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları tekli f mektupla
rını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon 
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Tahminî Geçici 
fiyatı Miktarı M. bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i L i r a Kr . Kg . L i r a Kr . L i r a Kr . Günü Saa! 

12 Ağustos 197'. 
Cumartesi 11. Of 

Koyun eti 20,— 1.000 20.000,— 
Sığır eti 18— 8.400 151.200.— 

Tamamı : 171.200,— 9.800.— 
8730 / 4-2 • 

Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapalı zarf usulü ile Muhafız Alayı 2 ve 3 B l . lü erat pavyon vı 
yemekhane işi yaptırılacaktır. Keşif bedeli 5.025.152,80 l ira olup, Geçi 
ci Teminatı 164.550 liradır, ihalesi 10/8/1972 Perşembe günü saat 11.0' 
Je Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyon 
Ja ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Tal ipler in 2490 sayılı 
Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarını en get 
ihale saatinden b i r saat evveline kadar makbuz mukabi l inde Komis 
yon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edil 
mez. Ta l ip ler in en geç 5/8/1972 günü saat 13.00 e kadar Ankara 'da Ort 
Böl. İnş. E m i . Bşk. müracaat e d e r e k yeterl ik belgesi almaları şarttır. 

8601 /4-4 

P. T. T. Genel Müdürlüğünden : 

1 — 644.335,75 TL . keşif bedelli Yeşilhisar P. T. T. binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teminatı : 29.523,43 liradır. 
2 — Eksi l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Baş

kanlığında ve Ankara P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksi ltme, 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Mü

dürlük Eksi l tme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — istekl i ler in 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme 

şartnamesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe 
baş vurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. Postada vaki ge
cikmeler kabul edilmiyecektir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı 
günü saat 15.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek 
üzere, Yapı işleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmek
tedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 8517 / 2-2 

1 — 644.335,75 TL . keşif bedelli Adilcevaz P. T. T. binası inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Geçici teırünatı : 29.523,43 liradır. 
2 — Eks i l tme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı işleri Dairesi 

Başkanlığında ve Van P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir. 
3 — Eksi l tme 7/8/1972 Pazartesi günü saat 16.00 da Genel Müdürlük 

Eksi l tme Kurulunca yapılacaktır. 
4 — istekl i ler in 1/8/1972 Salı günü saat 17.30 a kadar eksiltme şart

namesinin 12 nci maddesinde istenilen belgelerle Genel Müdürlüğe baş vu
rarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir. 

5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapı
lacağı günü saat 15.00 e kadar ihale Komisyonu Başkanlığına tevdii 
edilmek üzere, Yapı işleri Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerek
mektedir. 

6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale 
etmekte serbesttir. 8518 / 2-2 

Y. S. E . Genel Müdürlüğü 16. Bölge Müdürlüğünden : 
K A S T A M O N U 

işin cinsi : Zonguldak - Bartın - Kızılelma - Beşköprü, Zongudak 
Bartın - K. Hüseyinli - Çay bükü, Zonguldak - Bartın - B. Kızılkum K Kı-
zılkum Gr. köyyollan stablize hazırlanması, nakli ve figüre işi. Keşif be 
deli : 609.438 l i ra . Banka referansı : 45.707.85 l ira. Geçici teminatı • 28 128 
lira, Müracaatın son günü: 5/8/1972, Eksi l tmenin tarihi : 8/8/1972 
Günü : 9ah. Saati : 15.00. 

1 — Yukarıda isimleri yazılı köyyollarına stablize malzeme hazır 
lan ması. nakl i ve figüresl işi bir grup halinde 2490 sayılı Kanunun 31 
inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — ihale hizasında yazılı tarih, gün ve saatte Y S E . 16. Bölge Mü-
lürlüğünde, Eksi l tme Komisyonu marifetiyle yapılacaktır. 

3 — Şartname ve diğer evraklar Y S E . 16. Bölge Müdürlüğü ve 
Zonguldak İl Y S E . Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir 

4 — istekli lerin bu işe girebilmeleri için : 
a) 1972 malî yılı ticaret ve sanayi odası belgesi, şirket ise şirket 

sirküleri ve faaliyet belgesinin ibrazı ile yukarıda yazılı geçici teminatı 
Kastamonu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak makbuz al
maları, banka teminat mektubu verildiği takdirde kanunî şekilde hazır
lanmış banka teminat mektubu vermeleri, 

b) E n geç müracaatın son günü mesai saati sonuna kadar bir di
lekçe ile 16. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine en 
az bu işin keşif bedeli kadar bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını 
belirten tasdikli belge veya müteahhitlik karnesi, taahhüt bildirisi, malî 
i urum bildirisi, banka referansı, şartnamede gösterilen teçhizat beyan
namesi ve iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Zonguldak t l Y S E Mü
dürlüğünden alınmış tasdikli bir belgenin eksiksiz olarak eklenerek işti
rak belgeleri almaları lâzımdır. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamelerine göre hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz muka
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada vaki gecik
meler, telgrafla müracaatlar kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

8723 /*-a 
N o t : 21, 24/7/1972 tarih ve 14252, 14255 sayılı Resmî Gazete'lerde 

neşredilen ilânlarda eksiltme tarihi 8/8/1972 olması gerekirken sehven 
3/8/1972 olarak neşredilmiştir. Düzeltilir. 
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Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğünden : 

Kapalı Zarfla Eski Eser Onarımı İlânı 
İşin Yeri ve Adı : Ankara Şengül Hamamı 1972 yılı onarımı, Keşif 

Bedeli : 425.482,58 TL., G. Teminatı : 30.024,13 TL., İhale Tarihi : 3/8/1972 
Günü : Perşembe, Saat : 11.00 de 

A — Yukarıda yeri, adı, keşif bedeli geçici teminatı, ihale tarih 
gün ve saati yazılı onarım işi 1262 sayılı Kanununun 4 üncü maddesi 
uyarınca yürürlüğe konan İdaremiz Yönetmeliği hükümlerine göre ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu işe ait, şartnameler mesai saat
leri dahilinde her gün Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Ankara Vakıflar 
Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

B — Eksiltmeye katılabilmek için, isteklilerin geçici teminat mak
buzu 1972 yılı vizesine havi, ticaret odası vesikası ve ihale gününden 
en az (6) gün önce (Eksiltme Şartnamesinin 8 inci maddesinde isteni
len belgelerle) Vakıflar Genel Müdürlüğü (Abide ve Yapı İşleri Dairesi 
Başkanlığı) na müracaatla alacakları iştirak belgesi, 

C — İstekli 1 ortaklık olduğu takdirde, 
a) İşin ilân gününden sonra resmî makamlardan birinden alın

mış ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair belge, 
b) Ortaklığın sirküleri veya noterce onanmış vekâletname, ile 

birlikte usulüne uygun olarak tanzim edecekleri teklif mektuplarını iha
le saatine kadar ihalenin yapılacağı Ankara Vakıflar Bölge Müdürlü
ğü binası içinde teşekkül edecek Komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabili teslim etmeleri, postada vaki gecikme, telgrafla teklif nazara 
alınmayacağı, (İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap
makta ve en uygun teklifi tespitte tamamen serbest olduğu ilân olu
nur.) 8709/2-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri V I U . Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Amasya - Merzi fon Stad Tevsi i işi, 3530 sayılı Kanun hü
kümleri dahilinde kapalı zarf usulüyle ihale edilmek üzere eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — îşin keşif bedel i : (750.000.—) liradır. 
3 — Eksi l tmeye Samsun Kaptanağa Sokak N o : 4 de Yapı İşleri 

VIII . Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 8 Ağustos 1972 tarihine 
rastlıyan Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır. 

4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak mesai saatlerinde Yapı 
İşleri VII I . Bölge Müdürlüğünde görülebilir. 

5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
30.000.— liralık geçici teminatını, 
1972 yılı vizel i ticaret ve sanayi odaları belgesini, 
Müracaat dilekçesi ile birl ikte, eksiltme şartnamesinde belirtilen 

ve usulüne göre hazırlanmış olan, p lan ve teçhizat beyannamesini, 
teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, sermaye ve 

kredi imkânlarım bildiren malî durum bildir isi ile banka referansını, 
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli 
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karne
sini ibraz etmek suretiyle Yapı İşleri VTTI. Bölge Müdürlüğünden ala
cakları yeterlik belgesini tekl i f mektupları ile bir l ikte zarfa koymaları 
lâzımdır. 

6 — İstekliler, tekli f mektupları havi zarflarım ihale saatinden bir 
saat öncesine kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir. 

Yeterl ik belgesinin alınması için Yapı İşleri VTJI. Bölge Müdürlü
ğüne yapılacak son müracaat tarihi 5 Ağustos 1972 Cumartesi günü saat 
13.00 e kadardır. 

Telgrafla yapılacak müracaatın ve postada vak i gecikmenin kabul 
edilmiyeceği ilân olunur. 8848 / 4-2 

Demir l i Belediye Başkanlığından : 

Belediyemizce 138.664,44 l i r a keşif bedelli bir hizmet binası yap
tırılacaktır. 

1 — Yaptırılacak bina 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uya
rınca kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

2 — İhale 1/8/1972 Salı günü saat 14.00 de Demir l i Belediye Binası 
Belediye Encümeni huzurunda zarflar açılacaktır. 

3 — 138.664,44 liranın geçici teminatı tutarı: 8.183,22 T L . olup 
ihaleden evvel Belediyemiz Veznesine veya emanete yaptırılması şarttır. 

4 — B u işe ait şartname ve plan, proje Belediyemiz mesai saat
leri dahilinde görülebilir. 

5 — Postada vaki gecikmeden dolayı Belediyemiz mesul olmayıp 
ihaleden sonra teminat akçesi % 15 e iblağ edilir. 

6 — İlgililere ilânen duyurulur. 8737/4-4 

Baymdırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

Tahminî bedeü 316.699,— TL. , geçici teminatı 16.417,96 TL . olan 
72 - 2538 - 1 dosya numaralı, 167 kalem, muh elif yağ keçelerinin ima l 
ettirilerek satm alınması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi l tmesi 11 Ağustos 1972 Cuma günü saat 16.00 da Ankara 'da 
Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. Şartna
mesi aynı yerden dilekçe ile 20,— T L . bedelle alınabilir. İstekliler 1972 
yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf belgesini, geçici te
minat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede belirtilen belgeleri 
ve alınan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak 
şartiyle hazıı lıyacakları tekli f mektuplarmı, eksiltmeyi açma saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına ve
receklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

8510 / 4-4 

Devlet H a v a Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 —ı Aşağıda keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saatleri yazılı işlerin eksiltmesi kapalı zarf usulü ile Ankara 'da DHMÎ Genel Mü
dürlük binasındaki Sa tm A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Şartnameleri Ankara 'da DHMİ Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığında, istanbul 'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlü
ğünde ve işin yapılacağı meydanlarda; Sivas, Adana ve Samsun H a v a Meydan Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — Eksi l tmeye girebilmek için : 
a) İsteklilerin 1972 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgeleriyle aşağıda yazılı iş için hizasında gösterilen geçici teminat verecek bu te

minat T. C. Merkez Bankasındaki DHMİ Genel Müdürlüğünün 57 sayüı hesabma veya Genel Müdürlük Veznesine yatırılarak makbuzlarını usu
lüne uygun tanzim edilmiş teklif mektuplarına koyacaklardır. 

b) İstekliler en geç aşağıda yazılı işler için tespit edilen müracaat son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile DHMİ Genel Müdürlü
ğüne müracaat etmeleri, müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir. 

c) Dilekçeye aşağıda yazılı iş için en az bu işin keşif bedeli kadar bir iş yaptığmı belirtir tasdikl i belge ile eksiltme dosyasmdaki bağlı örnek 
1, 2, 2a, 3 ve 4 örnekler istekliler tarafından tanzim edilip dilekçelerine bağlayarak yeterlik belgesi almaları şarttır. (Her iş için düekçelere ayrı 
ayrı belge bağlanacaktır.)] 

4 —* İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 ve müteakip maddelerine göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarmı eksiltme günü en geç 
ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. (Telgrafla ve postada vukubulacak 
gecikme kabul edilmez.) 

İsteklilerin gerçek kişi veya tüzel kişi olmaları lâzımdır. 
K. bedeli G. teminatı E k s i l t m e B . müracaat 

Eksiltmeye konulan iş ve yeri L i r a K r . L i r a K r . Tar ih i Günü Saat i son günü 

1 —• DHMİ Adana Hava Meydanında yapılacak çeşitli onarım işi 
2 — DHMİ Samsun Hava Meydanı terminal çatı tecridi ve R / F A R tel 

çit yapım işi 
3 — DHMİ Sivas Hava Meydanı derz dolgu onarım işi 

120.100,— 

60.000,— 
118.200,— 

7.255,-

4.250,-
7.160,-

7/8/1972 Pazartesi 11.00 4/8/1972 

7/8/1972 
8/8/1972 

Pazartesi 
Salı 

15.30 
15.30 

4/8/1972 
4/8/1972 

»730/4-2 
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Edirne Belediye Başkanlığından : 

EDİRNE BELEDİYESİ AÇILIŞ RUHSAT V E SINIF 
TESPİT YÖNETMELİĞİ 

1. BÖLÜM 

Genel hükümler 

Madde 11 —> 1580 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesi 3. bendinde 
sayılan yerlerde sair kanunlarda belediye açılış ruhsatına tabi tutulan 
yerlerle aşağıda tespit olunan esaslara göre açılış ruhsatı veri l ir . Ve sı
nıf tespit işlemi yapılır. 

Yapı kullanma izni: 

Madde 2 —• Açılış i z in i incelemesine geçilmeden önce işletmeye açı
lacak yer için yapı kul lanma i zn i aranır ve varsa açılış i zn i ruhsatı ve
ri l ir . Yapı kul lanma izni olmamakla beraber açılması istenen işyeri bu 
Yönetmelikle Zabıta Yönetmeliğine uygun ise bu gibi yerlere verilecek 
açılış i zn i ruhsatlarına işbu ruhsatın yapı ve ruhsat sahiplerine 67185 sa
yılı îmar Kanununun tatbikatına müktesep hak bahşetmeyeceği ve bu 
Kanunun tatbikine geçildiğinde açılış i zn i ruhsatının geri alınarak ipta l 
edileceği kaydedilir. 6785 sayılı Kanunun tatbikine geçildiğinde bu tat
b ikat sırasında işyerinin faaliyetine devamı mümkün değilse açılış izni 
ruhsatı geri alınarak ip ta l edilir, özel inşaa tar i z in i gerektiren sinema, 
tiyatro, otel ve hamamlara yapı kul lanma iz in i olmadan açılış i zn i ruh
satı verilmez. 

Madde 3 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
mevcut bütün açılış ruhsatı almış ve sınıfa taalluk eden bi lumum mües
seseler i k i sene zarfında durumlarını bu Yönetmelik hükümlerine uydur
maya mecburdurlar. (Sınıflarım değiştirmek isteyenlerle sahip değiştir
me dolayısiyle yeniden açılış ruhsatı alacak ve sınıf tespit işlerini ya
pacak müesseseler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ortak 
ayrılması veya ortak alınması halinde taraf lar durumu belediyeye b i l 
direrek gerekli işlemleri yaptırmaları mecburidir. 

Madde 4 — Açılış izni işleri Belediye Başkanlığına bağlı Yazı İşleri 
Müdürlüğünce yürütülür. 

Madde 5 —• Caddenin her i k i tarafında 3. sınıf müessese açılamaz. 
(jSai'açlar ve Talatpaşa) 

Madde 6 — Açılış Ruhsatı ve .Sınıf Tespit Komisyonu : Belediye 
Başkanı tarafından tayin edilen Başkan ile Belediye Baştabibi veya tevki l 
edeceği doktor Zabıta Müdürü veya Veki l i , F en İşleri Müdürü veya tevki l 
edeceği Fen Elemanı ile İtfaiye, A m i r i veya Muavininden teşekkül eder. 

Madde 7 —< Açılış ruhsatı dördüncü maddede yazılı heyet raporuna 
istinaden Belediye Başkam tarafından veri l ir . Sınıf tespitine 4. maddede 
yazılı heyet raporuna istinaden Belediye Encümenince tespit ve tasdik 
olunur. 

Madde 8 — i B u Yönetmelik hükümlerine tabi müesseseler. Meşkûr 
Yönetmelikten 1 adedini müesseseye diğer ruhsatlar la bir l ikte b ir dosya 
içinde bulundurmaya ve belediye adına yetk i l i kişilere göstermeye mec
burdurlar. 

Madde 9 —< Talep üzerine Sınıf Tespit i Heyetince mahallinde yapı
lan tetkikte müessesenin halihazır durumunu gösterir rapora göre Encü
mence sınıfının tespiti yapılır. 

Madde 10 — B u Yönetmelikte zikredilen hükümlere uymayıpta ta
mamen ayrı ve orij inal hususiyetleri havi fakat Yönetmeliğin ruhuna 
uygun bütün sıhhî ve fennî vasıfları iht iva eden müesseseler hakkında 
Sınıf Tespiti Heyet i raporuna göre Encümenlere layık olduğu sınıfı ve
r i l i r . 

Madde 11 —> Sınıfı verilen müessesenin gece çalışma saati Encü
mence tespit edilir. Ve riyasetçe emniyet makamlarına bildiri l ir. 

Madde 12 —. Sınıfa dahil b i lumum müesseselerde müşteriden ves
tiyer ücreti alınmaz. 

Madde 13 — Yönetmeliğe tabi müesseseler muhteviyatı Belediye 
Tabipliğince tespit edilmiş ecza dolabı bulundurur. 

Madde 14 —. Aynı işyeri için birden faz la kimseler ayrı ayrı açı
lış ruhsatı talep ett ikler i takdirde taraf lara bu yer üzerinde hak sahibi 
bulunduklarını ispata yarayan belgelerinin ibrazı lüzumu bi ld i r i r ve tan
z im edilecek bir raporla durum Encümene in t ika l ett ir i l ir . Encümence 
taraflardan hak sahibi olduğu kanaatına varılan lehine açılış ruhsatı ve
rilmesine karar verirler. B u suretle ihtilâfın hal l i mümkün olmazsa i h 
tilâf kazaî mercilerden kesin olarak halledilmedikçe taraf lardan hiçbi
rine ruhsat verilmeyeceği tebliğ olunur. 

Madde 15 —< 2559 sayılı Pol is Vazife ve Selâhiyet Kanununun 7. 
maddesinde sayılan otel, gazino, kanve içkili yerleri, bar,, t iyatro, sinema, 

hamam ve benzeri umuma mahsus istirahat ve eğlence yerlerine mülkiye 
amir inin izininden sonra ruhsatname verüir. 

Madde 16 —> Açılış ruhsata tabi b i r işyerinin açılış ruhsatı alın
madan çalıştırılması yasaktır. İşyerinin açılışı ruhsatsız çalıştığı zabı
taca tespit edildiğinde keyfiyet b i r zabıtaca teşvik edilerek tutulan za
bıt en kısa zamanda Encümene sevk edilir. Zabıt tutulan müessese sa
hip ve müstehcirinin müracaatı üzerine 4. maddede yazılı heyet tara
fından gerekli inceleme yapılarak mezkûr yerin çalıştırılmasında sağ
lamlık, sağlık vesair mevzuat yönünden mahsur olmadığı kanaatıyla 
müspet rapor tanzim edildiğinde 1580 sayılı Kanunun 113. maddesi uya
rınca ruhsat haric i 1 kat fazlasiyle tahsil edilmek suretiyle bu yere açı
lış ruhsatı veri l ir. B u halde i lg i l iye tebligat yapılarak 15 gün içinde ce
zalı ruhsatı almadığı takdirde işyerinin kapatılacağı ihtar olunur. Müd
det sonunda işyeri kapatılır. Yer in işletmeye açılması mahsurlu görül
düğü takdirde keyfiyet b ir raporla tespit edilerek i lgi l iye tebliğ edüir. 
Ve yer in faaliyetten men'ini teminen Encümenden karar alınır. K a r a r 
sonucu ayrıca infaz için Zabıta Müdürlüğüne bi ldir i l i r . Açılış ruhsatı 
için müracaatta bulunulmuş bir yer hakkında Açılış Ruhsat Heyetince 
müspet rapor tanzim edilmiş olmasına rağmen i l g i l i tarafından açi ı iş 

ruhsatı alınmak üzere rapor tar ih in i takip eden 7 gün içinde müracaat 
olunmadığı takdirde harcının verileceği ruhsatın alınması lüzumu ilgi l iye 
tebUğ edüir. B u tebligata azamî 3 gün içinde harcın ödenerek açılış ruh
satı almak üzere müracaatta bulunulmadığı takdirde yerin faaliyetten 
men edileceği ihtar edilir. B u ihtarnamede sözü geçen süreye rağmen 
ruhsat alınmadığı ve faaliyet devam olunduğu takdirde keyfiyet zabıtla 
tespit edilerek men edilir. B u suretle faaüyetten men edilmiş bir yer 
için ruhsat harcı cezalı o larak ödenmedikçe ruhsat verilemez. Ve ayrıca 
Zabıta Tal imatnamesi hükmüne göre işlem yapılır. 

Madde 17 —t ISmıflandırmaya tabi b i lumum müesseseler Belediyece 
tespit edilmiş f iyat l istelerinin binanın durumuna göre 2 adetten az ol
mamak üzere 1 adedini giriş yerine diğerini herkezin kolaylıkla göre
bileceği ve okuyabileceği b ir yere asmak şartı ile ve Belediye Başkan
lığınca tasdik edümiş liste ebadında uygun camlı levhalar halinde bu
lundurmaya mecburdur. 

Şartlan bu Yönetmelikte bildirilmeyen işyerleri : 

Madde 18 —> B u Yönetmelikte sayılan işyerinin dışında veya üs
tünde ori j inal veya özel niteliklerde inşaa ve dekora edilmiş bulunan yer
ler hakkında heyet mahallen inceleme yaparak buranın özelliğini gös
terir b i r rapor verir. B u rapora göre yer in özelliği Encümence incelene
rek ona göre sınıfı tay in olunur. Tamamı mesken olarak kullanılan ya
pılar müstesna olmak üzere işhanları ve benzeri yapıların her katında 
ve meskenlerin kapısı ayrı olan dükkân ve bodrum katlarında bu Yö
netmeliğe tabi işyerlerinin açılıp çalıştırılabilir. ıŞu kadar k i büyük B u l 
var ve caddelerde mevcut apartmanların muhtelif katlarında bir alt k a 
tın mesken olarak kullanılmaması şartiyle bu Yönetmeliğe tabi işyerle
rinden Pol is Selâhiyet Kanunun kapsamına giren bu gibi yerlerden gay
risine Yönetmelik hükmü uygulama şartiyle açılış izni ruhsatı verilebi
l i r . 

H . BÖLÜM 

özel hükümler 

I. G R U P 

Yenecek ve içecek yerler 

1. L O K A N T A L A R 

A — Lüks lokantalar: 

Madde 19 —• Giriş kapısı lokantanın girişi ile mütenasip olacak ve 
kapıyı takiben yeter büyüklükte b i r antre bulunacak salona antreden 
ik inc i b ir kapı ile giri lecektir. 

Madde 20 —• Antrede lokantanın istiabına uygun i y i cins ve şık 
malzeme ile yapılmış bankolu bir vestiyer ve bir boy aynası bulunacak
tır. Vestiyerde ucu s ivr i demir çengel kullanılmayacak ve vestiyerin alt 
kısmında baston ve şemsiyelerin konulabilmesi için yerler yapılmış ola
caktır. Vestiyerde çalışan müstahdemin muntazam giydirilmiş olması ve 
hizmete hazır bulunması lâzımdır. Antrenin münasip bir yerinde bir te
lefon kabinesi bulunacaktır., 

Madde 21 —• Antre dahil salonun bütün duvarları yağlı boya veya 
emsali ile boyanmış olacaktır. Kalor i fer radyotörleri şık malzeme ile 
gizlenmiş olacak duvarlarla salonun muhtelif yerleri ferforje seramik 
veya panolarla süslenmiş olacaktır. 
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Madde 22 —• Antre ve salon zemini l inelyum ahşap parke veya em
sali malzeme i le kaplanacaktır. 

Madde 23 —• Antre ve salon tavanı lüks malzeme ile süslenecek 
veya yağlı boya veya emsali ile boyanmış olacaktır. 

Madde 24 — Işıklandırmaya i y i cins zarif ipl ik ve avizelerle sağ
lanacak veya gizl i ışıklandırma olacaktır. 

Madde 25 — Isıtma merkezî ısıtma sistemi veya bütangazı petrol 
sobaları ile yapılacaktır. 

Madde 26 —> Havalandırma salonun ihtiyacını karşılayacak adet ve 
büyüklükte sessiz aspiratörlerle sağlanmış olacaktır. 

Madde 27 — [İhtiyaca cevap verecek adet ve büyüklükte sessiz ça
lışan vantilatörler bulunacak ve bunların yerleri çalışma halinde müşte
ri ler i rahatsız etmeyecek bir tarzda ayarlanmış olacaktır. 

Madde 2® —• ISalona konacak yemek masaları müzeyyen ve dekora 
uygun olacak ve masalar arasındaki mesafeler müşterilerin huzurunu 
bozmayacak bir şekilde ayarlanacak, masa ebatları asgarî dört kişilik 
servise yeter büyüklükte olacaktır. 

Madde 29 —• Lokanta içki servisi için iht iyaca yeter adette ve ma
salarla iskemlelerin dekoruna uygun tekerlekli servis masaları buluna
caktır. 

Madde 30 —ı Masa lar üzerinde en iy i beyaz keten veya emsali ör
tü ve peçeteler bulunacak ve yine aynı kalitede beyaz keten peçteler ku l 
lanılacaktır. Bunlar her zaman temiz ütülü ve kolalı olacaktır. E n iy i 
cins keten olmak şartı ile salonun dekoruna uygun surette renkl i masa 
örtüleri ve peçeteleri kullanılabilir. 

Madde 31 — Masalar üzerinde kr i s ta l veya kr i s ta l takl id i i y i cins 
seramik veya porselen tablalar olacaktır. 

Madde 32 — Tabaklar yeknasak ve iy i cins porselenden; çatal, ka 
şık ve bıçaklar keza i y i cins madenden mamul olacaktır. İyi cins su bar
dakları ve muhtelif içkiler için ayrı bardak ve kadehler bulunacaktır. 

Madde 33 —• ISalünun pencerelerine i y i cins kumaş perdeler takıl
mış olacaktır. Pencerelerin yola mesafeleri yakın olup dışarıdan lokan
ta içinin görülmesine müsait bulunduğu takdirde pencerelere ayrıca i y i 
cins tül perde jaluzi konulacaktır. 

Madde 34 —> Lokantan m salondan tamamen ayrı ve münasip bir 
yerinde kadın ve erkeklere mahus olmak üzere ayrı ayrı aynalı ve lava-
bolu birer tuvalet bulunacak ve bu tuvaletlerin zeminden asgarî 150 Cm. 
yükseklikte fayans kaplı ve üst tarafı (Tavan dahil) yağlı boya olacak
tır. 

Erkek l e r kısmında yerin müsaadesi nispetinde b i r veya i k i adet 
pisuvar bulunacaktır. Her i k i kısım tuvalette i y i cins sabun ve ufak te
miz havlu peçeteler ve bunların kullanılmasını takiben konulacakları 
plastik veya madenî kutular bulunacaktır. Bu peçeteler bir defadan z i 
yade kullanılmayacaktır. 

Madde 3>5 — Lokanta ayrıca bir oturma ve istirahat salonu tesis 
edilmiş ise bunun dekerasyon, mefruşat vesair hususlara taalluk eden 
şartlan yukarıdaki i lg i l i hükümlere uygun bulunacak ve istenilirse bu 
kısımda ayrıca şık bir amerikan bar yapılabilecektir. 

Madde 36 — Lokantanın mutfağı, (Hazırlama yeri, pişirme yeri 
ve bulaşık yıkama yeri) olmak üzere üç bölümden ibaret olacaktır. Bu 
yerler yekdiğeri ile irtibatlı tamamen müstakil kısımlar şeklinde olabi
leceği gibi maksada uygun suretle kısmî bölmelerle de ayrılabilecektir. 
Mutfağın bu üç bölümünden başka, mutfağa yakın bir yerde lokantanın 
yiyecek maddelerinin muhafaza ve depo edileceği münasip büyüklükte 
bir ofis bulunacaktır. Burada mevcut malzemeler muntazam raf ve do
laplarda ağızları kapalı kutu ve torbalar içinde muhafaza edilecektir. 

Madde 37 —• Mutfağın zemini asgarî mozaik kaplı olacak ve her 
üç kısımda ızgaralı sifonlar bulunacak depo yer i hariç mutfağın her üç 
bölümünün duvarları asgarî 1501 Cm. yükseklikte fayans kaplı olacaktır. 
Ocak duvara bitişik veya yakın ise bu kısım duvarı muntazam surette 
ateş tuğlası veya benzeri sıcağa dayanıklı bir madde ile kaplanabilir. 

Madde 38 — Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında mut
laka sinek telleri bulunacak ve iht iyaca ka f i adet ve büyüklükte aspira
törler takılmış olacaktır. 

Madde 39 — Pişirme yerinde havagazı veya bütangazlarmdan bir i 
i le çalışabilen kaf i büyüklükte ocaklar bulunacak ve iht iyaca ka f i bü
yüklükte baca ile irtibatlı davlumbazlar bulunacaktır. 

Madde 40 — Kahve pişirme için ayrıca kaf i büyüklükte bir ocak 
bulunacak ve bunun yanına kapaklı bir takım dolabı yerleştirilmiş ola
caktır. 

Madde 41 — Hazırlama yerinde sebzelerin soyulması ve etlerin 
parçalanması için ayrı tezgâhlar mevcut olacak ve sebzelerin yıkanması 
için emaye veya mermer savaklı sifonu bulunan küvetler bulunacaktır. 
Pişirme yerinde ayrıca yemeklerin hazırlanmasına ve pişirme kaplarına 

konulmasını teminen üzeri fayans veya mermer tezgâhlar bulunacak
tır. 

Madde 42 —• Pişirme ve bulaşık yıkama yerlerinde daimî akar sı
cak su bulunacak ve bulaşık kaplar sıcak su ile sabit emaye veya mer
mer küvetler içinde yıkanacak ayrıca kapları kurulamak için lüzumlu 
yerde tesis edilecektir. 

Madde 43 —- Mutfağın ayrı b i r yerinde tabak, çatal, kaşık ve bı
çak ve bardakların temiz b ir şekilde muhafazasını sağlayacak tarzda 
yeter büyüklükte bir veya birden ziyade dolap olacak ve ayrıca bir ek
mek dolabı bulunacaktır. 

Madde 44 —ı Mut fak ta bulunan bi lumum kaplar daima kalaylı ola
cak, çatlak ve sırrı dökülmüş kaplar asla bulunmayacak ve kullanılma
yacaktır. 

Madde 45 — Mut fak soğuk yemeklerle soğukta muhafazası gerekli 
sair yiyecekler için ihtiyaca kaf i büyüklükte bir buzdolabı ile pişmemiş 
etlerin muhafazasını teminen ayrıca bir buzdolabı bulunacaktır. Yeter 
büyüklükte olmak şartı ile buzdolabı bulundurmak kafî görülebilir. 

Madde 46 — Mutfağın her üç kısmında iht iyaca yeter miktarda 
kapaklı madenî çöp kutuları bulunacaktır. 

Madde 47 —> Lokanta müşterileriyle alâkası bulunmayan bir yerde 
müstahdem için ayrıca bir soyunma yeri ve lavabolu bir tuvaleti bulu
nacaktır. 

Madde 48 —< Mut fak üe salon arasında müstahdemin servisini ko
laylaştırmak için servis kapısı bulunacaktır. 

Madde 49 — > Mut fak ta çalışan müstahdemin beyaz önlükler ve baş
larında beyaz kepleri bulunacak; garsonlar ile komiler temiz, itinalı ve 
yeknesak giydirilmiş olacaktır. 

B . B i r inc i sınıf lokantalar : 
Madde 50 — Zemin mozaik, duvarlar zeminden 150 Cm. yüksekli

ğe kadar yağlı boya ile boyanacak, 150' Cm. yukarısı plastik veya emsali 
boya ile boyanmış olacaktır. 

Madde 51 —ı Lokantanın münasip bir yerinde, kabin durumunda 
temiz malzeme ile yapılmış b i r vestiyer ile bir boy aynası bulunacaktır, 
Vestiyerde ucu sivr i çengelli askı bulunmayacaktır. 

Madde 52 — > Işıklandırma florans ampuller kulamlmış ise salonun 
tefrişi uygun b i r şekilde yapılmış olacaktır. 

Madde 53 — Isıtma merkezi teshin sistemi ile sağlanmış ise. en iy i 
cins ve salonu ısıtacak yeterlikte (Odun ve kömürden hariç) diğer ya
kıtlı sobalarla ısıtılacaktır. 

Madde 54 — Havalandırma, salonun ihtiyacını karşılayacak ade* 
ve büyüklükte sessiz aspiratörlerle sağlanacaktır. 

Madde 55 —• İhtiyaca cevap verecek adet ve büyüklükte sessrfîî ça
lışan vantilatörler bulunacaktır. Vantilatörlerin yerleri, çalışma »ıalinde 
müşteriyi rahatsız etmeyecek tarzda ayarlanmış olacaktır. 

Madde 56 — Masa ve sandelyeler İyi cins malzemeden mamul ve 
rahat oturuşlu olacaktır. Sandalyeler döşemeli olup çıplak olmayacaktır. 

Madde 57 — Masalar üzerinde İyi cins örtü ve peçeteler buluna
caktır. Bunlar her zaman temiz ve ütülü olacak masalar üzerinde sigara 
için iy i cins madenî tablalar bulunacaktır. 

Madde 58 —< Tabaklar yeknesak ve iyi cins porselenden; çatal, ka
şık ve bıçaklar i y i cins paslanmaz kromnike maddeden mamul ve bar
daklar keza i y i cins olacaktır. 

Madde 59 — ı .Salonun pencerelerine i y i cins perdeler takılacak ve 
şayet bu pencereler salon içinin dışarıdan görünmesine müsait ise ayrıca 
i y i cins tül perdeler ve salonun sokağa bakan yüzü dükkân vi tr in i şek
linde olduğu takdirde bunun tamamına tül veya ja luzi perde takılacak
tır. 

Madde 60 —• ıSalondan ayrı münasip bir yerde yeteri kadar erkek 
ve kadınlar için ayrı tuvalet, pisuvar ve lavabo bulunacaktır. Tuvalet
lerin duvarları 150 C m . yüksekliğinde fayans veya mermer kaplı olacak
tır. 

Madde 61 —> Mutfak salondan ayrı, zemini mozaik ve duvarları 
150 C m . yüksekliğe kadar fayans kaplı ve üst tarafı boya veya plastik 
boya olacaktır. Zeminden ızgaralı sifonlar bulunacaktır. 

Madde 62 —• Mut fak (Hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama) yer i 
olmak üzere üç bölümden ibaret olacaktır bu bölümler münasip bir 
yüksekliğe kadar ve yekdiğerine rahat bir geçişi mümkün kılacak surette 
yarım bölmelerle ayrılacaktır. 

Madde 63 — Mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde mut
laka sinek telleri bulunacak ve ihtiyaca kafî adet ve büyüklükte aspi
ratörler olacaktır. 

Madde 64 —• Ocaklar üzerinde mutlaka iht iyaca yeter büyüklükte 
baca ile irtibatlı davlumbazlar bulunacaktır. Ocak odun veya kömür i le 
ısıtılıyor ise, bunlar mutfak dışında kapalı bir yerde muhafaza edilecek 
mutfakta kat iyyen açıkta bırakılmayacaktır. 
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Madde 65 —• Kahve pişirmek için ayrıca kâfi büyüklükte b i r ocak 
bulunacak ve bunun yanma kapaklı b i r takım dolabı yerleştirilmiş ola
caktır. (Bu madde ihtiyaridir.) 

Madde 66 —• Hazırlama yerinde sebzelerin soyulması ve etlerin par
çalanması için ayrı tezgâhlar mevcut olacak ve sebzelerin yıkanması 
için emaye mermer veya kalaylı bakır küvetler bulunacaktır. Pişirme 
yerinde ayrıca üzeri fayans veya mermerle kaplı masa veya tezgâhlar 
bulunacaktır. 

Madde 6? —• Bulaşık yıkama yer i ile pişirme yerinde mut laka dai 
mî sıcak su sağlayan tesisat mevcut olacaktır. Bulaşık kaplar sabit ema
ye veya mermer küvetler içinde yıkanacak ve ayrıca kapları kurutmak 
için lüzumlu yerler tesis edilmiş olacaktır. Mutfağın her üç kısmında ih 
tiyaca yeter sayıda kapaklı çöp kutuları bulunacaktır. 

Madde 68 — Mutfağın münasip bir yerinde saklanması mümkün y i 
yecek maddelerinin depo edileceği bir yerle: Tabak, çatal, kaşık ve bı
çaklarla bardakların konulacağı muntazam bir dolap ve raflar ile ay
rıca bir ekmek dolabı ve ihtiyaca yeter büyüklükte bir buzdolabı bulu
nacaktır. 

Madde 69 — Mut fakta bulunan bi lumum kaplar daima kalaylı ola
cak ve sırrı dökülmüş kaplar asla kullanılmayacaktır. 

Madde 70 — Mut fak ile salon arasında bir servis kapısı veya pen
ceresi bulunacaktır. 

Madde 71 — Lokanta müşterileri ile alakası olmayan bir yerde 
müstahdem için ayrıca soyunma yeri ve lavabolu tuvalet bulunacaktır. 
Mut fakta çalışan müstahdemin beyaz önlükleri ve başlarında beyaz kep
leri bulunacak : garsonlar temiz itinalı ve yeknesak giydirilmiş olacak
tır. 

(C — İkinci sınıf lokantalar : 
Madde 72 —• Zemin asgari mozaik duvarlar zeminden 150 cm. 

yüksekliği kadar yağlı boya olacaktır, yağlı boya kısmından yukarısı 
(Tavan dahil) plastik boya veya i y i vasıfta badana olacaktır. (Salonun 
münasip yerinde bir vestiyer veya askılıklar bulunacaktır. 

Madde 73 — Işıklandırmada çıplak ampuller ve kordonlar sarkı
tılmış olarak kullanılmayacaktır. Glop ve florans lambalar kullanılabilir. 

Madde 74 —< Isıtma merkezi teshin suretiyle sağlanmamışsa iy i 
cins ve salonu ısıtacak yeterlikte bir veya birkaç soba ile yapılacaktır. 

Madde 75 —• Havalandırma ve salonun ihtiyacım karşılıyacak adet 
ve büyüklükte sessiz aspiratörlerle sağlanacaktır. 

Madde 76 — iSalonda yeteri kadar vantilatör bulunacak, bunların 
yerleri müşteriyi rahatsız etmiyecek tarzda ayarlanmış olacaktır. 

Madde 77 —- Masalar iyi cins olacak, iskemleler formika veya ra
hat oturuşu sağlayacak surette başka bir malzeme ile imal edilmiş ola
caktır. 

Madde 78 — Masalar üzerinde İyi cins örtü ve aynı cinsten temiz 
peçeteler veya kâğıt peçeteler bulunacak. Masalar üzerinde sarı maden 
tablalar kullanılmıyacaktır. Masalar formika ise, ayrıca masa örtüsü 
aranmayacaktır. 

Madde 79 —* Tabaklar ve bardaklar iyi cins olacak, çatal 'kaşık ve 
bıçaklar paslanmaz maddeden olacaktır. 

Madde 80 — Camekânlara iyi cins tül perde veya ja luzi takılmış 
olacaktır. 

Madde 81 — Salondan ayrı münasip b i r yerde yeteri kadar tuva
let ve lavabo bulunacak, el kurulamak için temiz havlu veya kâğıt peçe
teler bulundurulacaktır. 

Madde 82 — Mut fak salondan ayrı zemini mozaik ve duvarları 150 
cm. yüksekliğe kadar fayans, mermer veya emsali i le kaplı üst tarafı 
yağlı boya plastik boya veya »badana olacaktır. Zeminde ızgaralı sifonlar 
bulunacaktır. 

Madde 83 — Ocaklar üzerinde mutlaka yeter büyüklükte baca ile 
irtibatlı davlumbazlar olacaktır. Yakacak maddesi odun veya kömür İ3e 
bunlar mutfak dışında kapalı b ir yerde muhafaza edilecektir. 

Madde 84 —• Mut fakta yemeklerin hazırlanması için ka f i büyüklükte 
üzeri yıkanabilir maddeden mamul bir tezgah ile fayans, emaye, mermer 
veya kalaylı bakır bulaşık yıkama küveti bulunacak. Ayrıca kul lanma 
yeri ile daima sıcak su sağlayan tesisat bulunacaktır. Bulaşıkların yıkan 
dığı yer pişirme ve hazırlama yeri i le tam veya yarım bölme ile ayrılmış 
olacaktır. 

MJadde 85 — Mut fakta yeter adette ağzı kapalı çöp kutuları bulu
nacaktır. 

Madde 86 — Mut fak ta veya bu kab i l olmadığı takdirde salonun 
münasip bir yerine yeter büyüklükte bir dolabı ile yemek takımları i le 
ekmeğin konulacağı birer dolap bulunacaktır. 

Madde 87 — Mut fak ile salon arasında bir servis kapısi veya pen
ceresi bulunacaktır. 

Madde 88 — Salondan ayrı b ir yerde müstahdem için biır soyunma 
yeri ve lavabo tuvalet bulnacaktır. Mut fak ta çalışan müstahdemin beyaz 
önlükleri ve başlarında beyaz kepleri bulunacak : garsonlar aynı renk 
pantolon ve beyaz ceket giyecektir. 

ÜÇÜNCÜ S I N I F L O K A N T A L A R 

Madde 89 — B i n a karg i r zemini mozaik veya beton duvarları ze
minden tavana kadar temiz badanalı olacaktır. 

Madde 90 — Salon daimi bol hava alacak şekilde camekanlar ve 
tavan ahşap ise yağlı boya olacaktır. 

Madde 91 — Teshin soba ile olacak masalar doğrama üzerine yağlı 
boyalı temiz beyaz veya renkl i örtü bulunacak, sandalyeler harezan 
takl id i olacaktır. Salonun durumu ile mütenasip müşterilerin ihtiyacım 
karşılayacak kadar askı ve lavabo bulundurulacaktır. Lavaboların temiz 
el kurulamak için havlu veya kâğıt peçeteler bulundurulacaktır. 

Madde 92 — Çatal, kaşık, bıçak ve tabaklar i y i cins malzemeden 
ve maddeden olacaktır. 

Madde 93 — Soğutma tertibatı olarak buzdolabı yoksa yemek ve 
tatlılar için camekânlı dolabı bulunacaktır. (V i t r in i buzdolabı bulunduğu 
takdirde ayrıca camekanlı dolap bulundurulması şart değildir.) 

Madde 94 — Garsonlar Zabıta Talimatnamesinde belirtilmiş olan 
kıyafette giyinmiş olacaktır. 

Madde 95 — Mutfak salondan ayrı zemini beton duvarları zeminden 
i k i metre yüksekliğe kadar daimi yıkanabilir bir madde ile sıvalı veya 
kaplı olacaktır. Hava temizlenmeye mahsus yeteri kadar tesisatı havi 
olacak harice açılan pencerelere ince tel takılacak harice koku verme
yecek şekilde davlumbazh bir ocağı olacak. Mutfağa kömür ve odun 
depo edilmiyecek mahrukatlar ayrı bir yerde bulundurulacaktır. Ze
minde ucu lağıma bağlı sifonlar bulunacaktır. 

Madde 96 — Bulaşıkhane mutfak ile irtibatlı olup i y i bir yıkama 
yeri muntazam akar fennî su tesisatı ve kaplarm yıkanması için sıcak 
suyu ve rafları bulunacak zemini ve duvarları mutfağındaki gibi olacak 
ve yeteri kadar ağızı kapalı muntazam çöp kutusu bulunacaktır. V e 
müstahdemler temiz önlük giyeceklerdir. , 

KEBAPÇILAR V E ÇORBACILAR - PAÇACILAR 
Madde 97 — Kebapçı, çorbacı, paçacı dükkânları kebap, çorba ve 

paça yapmağa mahsus lüzumlu levazımatı bulundurmak şartiyle hangi 
sınıf lokantasının şartlara meydana getirmiş ise o sınıf üzerinden kebap 
ve pasa- çeşidine göre tarife alınır. 

BÎRASORÜ V E ŞARAPHANELER 

Madde &8 — Bina kargir zemini mozaik karo kaplı olacaktır. 
Zeminde pis suların akması ucu lağıma ızgaralı sifon teşkilatı buluna
caktır. 

Madde 99 — Duvarları tavana kadar yağlı boyalı veya zeminden 
iki metre irtifaa kadar lambiri kaplı olacaktır. 

Madde 100 — Aydınlatma avize veya abajur ve ilâveten aplik
lerle yapılacaktır. 

Madde 101 — Pencerelerde hava temizleme teşkilatı bulunacak 
ve yeteri kadar sessiz çalışan aspiratör bulunacak salonun münasip yer
lerinde çalışma halinde müşterileri rahatsız etmiyecek surette ayar
lanmış bir veya müteaddit vantilatör bulunacaktır. 

Madde 102 — Teshin kaloriferle yapılmadığı takdirde i y i cins so
balarla yapılacaktır. 

Madde 103 — Bütün pencereler dışarıdan içerisi görülmiyecek 
şekilde komişli perdelerle örtülmüş olacaktır. 

Madde 104 — İçki veya meyve suyu içilen tezgâhların üzeri her 
zaman temizlenecek bir şekilde formika ve emsali bir madde ile kaplı 
olacaktır. 

Madde 105 — E k m e k koymak ve kesmek için muntazam bir dolap 
temiz bıçak ve çatalları muhafaza etmek için b i r çekmece olacaktır. 

Madde 106 — Amer ikan barların ahşap aksamı cilâlı veya yağlı 
boyalı olacak ve önünde ayak koymak için borudan korkuluklar buluna
caktır. Amer ikan bar önündeki taburelerin oturulacak yerleri maroken 
veya plastik kaplı olacak ve diğer aksamı Amer ikan bar niteliğinde bu
lunacaktır. Amer ikan barın üst tezgâh kısmı ile iç kısmında bardak 
konulacak yerler formika veya kolay temizlenebilir bir madde ile kaplı 
olacak bardak yıkamak için iç kısmında fayans eviye arkası münasip 
bir yüksekliğe kadar fayans ve daimi akar sıcak ve soğuk su tesisatı 
bulunacaktır. 
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Madde 107 — Salonun münasip bir yerinde v i t r in l i b ir buzdolabı 
ayrıca bozulmayacak gıda maddelerini muhafaza için muntazam do
lapları bulunacaktır. 

Madde 108 — Mut fak yerinin duvarları birbuçuk metre irt i fada 
yağlı boya ve zeminde ucu lağıma bağlı sifon teşkilatı olacaktır. 

Madde 109 — Mut fak pencereleri vasistanlı olup yeteri kadar as-
pirinatör bulunacaktır. 

Madde 110 — Ocağın üzerinde bacaya merbut davlumbazlı olacak 
harice açılan pencerelerine ince tel takılacaktır. 

Madde 111 — Bulaşıkhane mutfakla irtibatlı ve mutfaktaki şart
ları haiz ve içinde fennî su tesisatı bulunmakla beraber ayrıca daima 
sıcak su temin edilecek tesisatı olacaktır. 

Madde 112 — Binanın münasip bir yerinde yeteri kadar pisuvarlı 
tuvalet ve bir lavabo bulunacak, lavabolarda el kurulamak için temiz 
havlu veya kâğıt peçeteler bulundurulacaktır. Tuvalet ve pisuvarların 
zemini mozaik duvarları birbuçuk metre irt i fada fayans kaplı ve lavabo 
etrafında aynı şekilde olacaktır. 

P A S T A H A N E V E P A S T A SATIŞ YERLERİ 

A — Genel olarak : 

Madde 113 — Pastahanenin münasip bir yerinde bir vestiyer ola
caktır. 

Madde 114 — Satış yeri dahil salonun bütün duvarları yağlı boya 
ile boyanmış veya dekoratif malzeme ile bağlanmış olacaktır. Duvar
ların alt kısımları lambri veya emsali malzeme ile dekore edilecek, 
varsa kalorifer radyatörleri dekoratif şekilde gizlenecek duvarlarla 
salonun muhtelif yerleri ferforje, seramik veya emsali panolarla süs
lenmiş olacaktır. 

Madde 115 — Salonun zemini, parke, karosuman iy i cins mermer 
marley ve l inelyum ile kaplanacak varsa salonun koridor ve merdiven
lerine kauçuklu yol halısı konulacak veya bu işlerde kullanılan sair mal
zeme ile kaplanacaktır. 

Madde 116 — Salonun ve varsa antrenin tavanı lüks malzeme ile 
tezyin edilmiş olacak veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

Madde 117 — Işıklandırma ya i y i cins zari f apl ik ve avizelerle 
yapılacak giz l i ışıklandırma olacaktır. 

Madde 118 — Isıtma merkezi, ısınma sistemi ile yapılacak, merkezi 
tesis sistemi bulunmayan pastahaneler, odun, kömür dışında ısınma aracı 
i le temin olunacaktır. 

Madde 119 — Havalandırma, salonun ihtiyacmı karşılayacak adet 
ve büyüklükte sessiz aspiratörlerle sağlanmış olacaktır. Pastahanenin 
satış yer i salondan tamamen bölünmüş bir şekilde ise bu yer içinde 
yeter adetle aspiratörler bulunacaktır. 

Madde 120 — Salonun çalışma halinde müşterileri rahatsız etme
yecek yerlerine ihtiyaca yeter adet ve büyüklükte sessiz çalışan van
tilatörler konulacaktır. 

Madde 121 — Salonun pencerelerine i y i cins perdeler takılmış olacak 
ve salonun sokaktan görünmesi mümkün ise mut laka tül perde konu
lacaktır. 

Madde 122 — Satış yeri salondan tamamen ayrı veya muntazam 
olarak güzel görünüşlü bir dekorla ayrılmış olacak ve bu kısımda iy i ve 
şık malzeme ile yapılmış v i t r in l i tezgâhlar, v i tr inl i buzdolabı meşrubat 
deposu ve dondurma makina veya tezgâhı bulunacaktır. B u kısımda ay
rıca yeteri kadar ağzı kapaklı görünüşlü çöp kutuları bulunacaktır. 

Madde 123 — Masalar i y i cins doğramadan yapılmış veya i y i cins 
madenî eşyadan madut bulunacak ve örtü kullanılmadığı takdirde masa 
üzerleri her zaman silinebilecek bir madde ile şık bir surette kaplanmış 
olacaktır, örtü kullanılması halinde bu örtüler beyaz veya renkl i i y i 
cins keten veya emsalinden mamul her zaman temiz ütülü ve kolalı ola
caktır. Masalar üzerinde iy i cins cam, porselen veya seramik tablalar 
bulunacaktır. Sandalyeler keza masalarla aynı nitelikte olacak ve üzer
ler i maroken veya benzeri veya i y i cins kumaş ile kaplı olacaktır. 

Madde 124 — Çatal, bıçak ve kaşıklar i y i cins paslanmaz madenden 
mamul ve yeknesak olacaktır. Tabaklar keza i y i cins porselenden mamul 
ve bardaklar i y i vasıflı olacak kalın kenarlı bardaklar kullanılmaya
caktır. Ayrıca komple servis için i y i cins çay, kahve, kakao ve süt 
fincan takımları bulunacaktır. 

Madde 125 — Pastahanenin salondan ayrı b ir yerinde kadın ve er
keklere mahsus yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. Ye r müsait olduğu 
takdirde erkekler kısmına bir pisuvar konulacaktır. Fayans kaplı ve 
üst tarafı yağlı boya olacak, zeminde yeteri kadar ucu (îpragaz ve em-
salide olabilir) ocağı ve aynı nitelikte bir fırm olacak, üzerleri mermer 
veya fayans kaplı tezgâhlar bulunacak, 

Madde 126 — Lüks pastahanelerin mut laka aynı yerde veya bir 
başka yerde de bir imalâthanesi bulunacaktır. B u imalâthane : 

a) İptidai maddelerin depolama yeri, 
b) Hazırlama ve pişirme yeri, 
c) Bulaşık yıkama yeri, 

olmak üzere üç bölümü ihtiva edecektir. B u bölümler yekdiğerlerinden 
tamamen müstakil bölümler halinde olabileceği gibi münasip şekilde 
tanzim edilmiş olmak kaydiyle kısmi bölmelerle de ayrılabilir. B u i k i 
ayrı tesis bir belediye ruhsatına havidir. 

Madde 127 — İmalâthanenin zemini asgari mozaik, hazırlama ve 
pişirme yeri ile bulaşık yıkama yerinin duvarları 150 cm. yükseklikte 
fayans kaplı ve üst tarafı yağlı boya olacak, zeminde yeteri kadar ucu 
lağıma bağlı ızgaralı sifonlar bulunacaktır. 

Madde 128 — İmalâthanede yeteri kadar elektrik veya havagazı 
(Îpragaz ve emsali olabilir,) ocağa ve aynı nitelikte b i r fırın olacak 
daimi sıcak suyu havi tesisat bulunacak, ayrıca ihtiyaca kaf i büyük
lükte üzerleri mermer veya fayans kaplı tezgâhlar bulunacaktır. B u 
laşık yıkama yerinin yıkama kuvveti sabit emaye veya mermer olacak 
ayrıca kurulama yerleri olacak ve imalâthanenin münasip bir yerinde 
takımların temiz olarak muhafaza edileceği raf ve dolaplar olacaktır. 
İmalâthane pastahanenin içinde olduğu takdirde, buranın münasip bir 
yeri çay, kahve v.s. nin pişirilmesi için tefrik edilmiş olacak, burada yeter 
büyüklükte bir ocak (Havagazı, ipragaz ve emsali veya elektrik ocağı) ve 
kahve ve çay takımlarının bulunacağı dolap veya muntazam raflar bu
lunacaktır. İmalâthane pastahanenin dışında olduğu takdirde yukarı
daki fıkrada sayılan hususlar, ile bir bulaşık yıkama yeri, pastaha
nenin salondan ayrı münasip bir yerinde tesis edilmiş olacaktır. 

Madde 129 — İptidai maddelerin depolama yerinde lüzumlu mad
deler ihtiyaca kâfi nitelikte ağzı kapalı ku tu depolarla muhafaza edile^ 
çektir. 

Madde 130 — İmalâthanede yeter adet ve büyüklükte aspiratörler 
bulunacak ve bu yerin dışarıya açılan pencere ve kapılarında sinek tel
ler i bulunacaktır. Yeteri kadar ağzı kapalı çöp kutuları olacaktır. A y 
rıca pastahane, imalâthane ile ayrı yerlerde ise mamul gıda maddeleri 
kapalı arabalarla temiz kaplar içerisinde satış yerine getirilecektir. 

Madde 131 — İmalâthanede çalışan işçiler için ayrıca bir tuvalet 
ve yeteri kadar soyunma dolabı bulunacaktır. 

Madde 132 — İmalâthanede çalışan işçilerin beyaz önlük giymesi 
hazırlama ve pişirme yerinde çalışanların başlarında kep bulunması pas-
tahanede çalışan garson ve emsalinin yeknesak kıyafette olmaları şarttır. 

B) Birinci sınıf pastahane : 

Madde 133 — Pastahanenin münasip yerinde bir vestiyer veya askı
lıklar bulunacaktır. 

Madde 134 — Salon, pasta satış yerinden güzel görünüşle bir dekorla 
ayrılmış olacak ve salonun zemini asgari mozaik veya sair yer döşeme
ler i ile kaplanmış, duvarlar tavana kadar yağlı boya veya benzeri i le 
boyanmış olacaktır. 

Madde 135 —• Işıklandırma salonun' haliyle mütenasip nitelikte ola
cak çıplak ampuller kullanılmayacak ve gözü rahatsız etmeyecek bir 
tarzda tanzim edilmiş olacaktır. 

Madde 136 —ı Isıtma soba ile yapılıyorsa bunların salonun istiabına 
uygun yeterlikte olmasına ve güzel görünüşlü bulunmasına bilhassa dik
kat edilecektir. 

Madde 137 —< Havalandırma, salonun ihtiyacını karşılayacak adet 
ve büyüklükte sessiz aspiratörler sağlanmış olacaktır. 

Madde 138 —• Salonun çalışma halinde müşterileri rahatsız etme
yecek yerlerine iht iyaca yeter adet ve büyüklükte sessiz çalışan vant i 
latörler konulacaktır. 

Madde 139 —< Salonun pencerelerine i y i cins perdeler takılmış ola
cak ve salon içinin sokaktan görülmesi mümkün ise mut laka tül perde 
konulacaktır. Masa lar i y i cins doğrama veya aynı evsafta madenî olacak 
üzerleri her zaman sil inebil ir nitelikte bulunacak iskemleler keza i y i va
sıflı ve rahat oturuşlu olacaktır. Masalar üzerinde i y i cins tablalar bulu
nacaktır. 

Madde 140 Çatal, kaşık ve bıçaklar i y i cins paslanmaz maden
den mamul tabaklar ve bardaklar keza i y i cins olacak, ayrıca komple 
çay, kahve, süt, kakao takımları bulunacaktır. 'Kalın kenarlı bardaklar 
kullanılmayacaktır. 

Madde 141 —• Pasta satış yerinde kafî miktarda v i t r in l i tezgâhlar, 
v i t r in l i buzdolabı, meşrubat deposu ve dondurma tezgâhı bulunacak, ay
rıca yeter adette ağzı kapalı çöp kutuları olacaktır. 
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ıMadde 142 —t B u sınıf pastahanelerde imalâthane bulundurulması 
ihtiyarîdir. İmalâthane mevcut olduğu takdirde, bunun şartları ve hiz
met erbabının durumu 110 i le 110 nci maddelere uygun olacaktır. Şu ka 
dar k i bu sınıf pastahanelerde imalâthane bulundurulması ihtiyarî oldu
ğundan imalâthanenin bulunmaması halinde aşağıdaki şartların mutlaka 
sağlanması gereklidir. Pastahanenin salonundan ayrı müstakilen bölün
müş bir yer i (Servis hazırlık yeri) olarak tesis edilmiş olacak ve burada 
fayans eviye (Üst tarafı münasip bir yüksekliğe kadar fayans kaplı) 
üzeri fayans veya mermer kaplı b i r hazırlama tezgâhı kurulama yer i 

v çay kahve v.s. takımların muhafaza edileceği raf ve dolaplar ve yeter 
büyüklükte bir ocak (Havagazı, ipragaz ve emsali veya elektrik ocağı) 
bulunacaktır. B i r inc i sınıf pastahanelerin teshini gazla yapılacaktır. 

Madde 143 —• B u sınıf pastahanelerde imalâthane şartları müsait 
olduğu takdirde tavuk suyu çorba, pilâv ve söğüş tavuk verilebilir. 

Madde 144 —> B i r inc i sınıf pastahanelerde asgarî bir lavabolu tuva
let mecburidir. 

C) İkinci sınıf pastahaneler : 

(Madde 145 —• Salonun zemini asgarî mozaik ve duvarları asgarî 
plastik boya ile boyanmış olacaktır. 

Madde 146 —ı Salonun münasip bir yerinde b i r vestiyer veya i y i 
cins askılar bulunacaktır. 

Madde 147 —> Işıklandırma yeter nitelikte ve gözü rahatsız etmeye
cek surette tanzim edilmiş olacaktır. Çıplak ampuller kullanılmayacak
tır. 

Madde 14® —• Isıtma soba ile yapılıyorsa bunun yeter nitelikte ol
masına bilhassa dikkat edilecektir. 

Madde 149 — ı Havalandırma kafî adette aspiratörlerle sağlana-
tır. 

(Madde 160 —< Pencerelere kumaş veya tül perdeler takılacaktır. 
Madde 15*1 —• Masalar i y i cins doğrama olacak üzerleri mermer 

l inelyum kesme cam veya formika kaplı iskemleler i y i vasıflı rahat otu-
ruşlu olacaktır. Masalar üzerinde tablalar bulunacaktır. 

Madde 152. —> Çatal, kaşık ve bıçaklar i y i cins paslanmaz maden
den yapılmış yeknesak olacak tabak ve bardaklar i y i cins olacaktır. İyi 
vasıflı plastik tabaklar kullanılabilir. 

Madde 153 — Satış yerinde bir v i t r in l i buzdolabı, v i t r in l i b ir tezgâh 
meşrubat deposu ve dondurma tezgâhı yeteri kadar çöp kutusu buluna
caktır. 

Madde 154 — ' B u sınıf pastahanelerin imalâthanesi ve (IServis ha
zırlık yeri) hakkında bir inci sınıf pastahanelerin 126 nc i maddesi hükmü 
uygulanır. 

Madde 155 —• B u sınıf pastahanelerde de bir inc i sınıf pastahane-
nelerin 127 nci maddesi hükmü uyarınca tavuk suyu çorba, pilâv ve 
söğüş tavuk verilebilir. 

Madde 156 —> Garson ve diğer hizmet erbabı temiz ve yeknesak 
g iy iml i olacaktır. 

D) Pasta satış yerleri : 

Madde 157 — > Pasta satış yerlerine, bu yerlerin dekor ve mefruşa
tının durumu sattıkları veya imal ett ikleri maddelerin kal itesi nazara 
alınarak pastahaneler gibi sınıf tay ini yapılır. Pas ta satış yerlerine, sa
tış kısmının hizmetim, aksatmamak, bu kısımdan bel ir l i bir şekilde bö
lünmek ve en çok dört masayı geçmemek kaydiyle b i r oturma yer i te
sis edilebilir. B u yerlerdeki masa ve iskemlelerin ve burada kullanılan 
takımların nitel iklerinin pasta satış yer inin sınıfına uygun olması şart
tır^ 

I., GRUP 

H A M A M L A R 

Temizlenecek ve taranacak yerler 

Birinci sınıf hamamlar : 

Madde 198 —• Binanın yapı kul lanma izn i olacaktır. 
Madde 159 —t B u hamamlar asgarî üç bölümden ibarettir. 

1) Bekleme ve ist irahat salonu.ı 
2) Soyunma ve giyinme yerleri, 
3) Yıkanma yerleri. 
Madde 160 — Bekleme ve istirahat salonu; hamamın müşteri i s t ia -

bıyla münasip büyüklükte, zemini mermer veya mozaik duvarlar zemin
den it ibaren asgarî 150 Cm. yükseklikte fayans mermer veya tercihan 
açık renkte yağlı boya veya kabarmayan badana olacaktır. B u bölümde 
yeter miktarda koltuk, saldalye s igara sehpaları ile s igara tablaalrı kre-

şuvarlar, vestiyer, kapaklı çöp kutuları ve aynalar bulunacaktır. Hava 
landırma için yeteri kadar aspiratör bulunacaktır. 

Madde '161 — A — Tek kişilik hususî kabineler. B — Umumî so
yunma yerleri asgarî 2,5 M 2 , genişlikte yekdiğeri ile irtibatlı olmayacak
tır. B u yerler kolay temizlenir ince muşamba, şilteli tahta, şezlong bu
lunacaktır. Şezlongların genişliği 45 Cm. boyu 170ı Cm. olacaktır. Bura 
da ayrıca b i r sehpa ve üzerine tablası güzel görünüşlü elbise askısı ayna 
maroken veya plastik kapı sandalye veya koltuk bulunacaktır. C — B i r 
kişiden fazla olan işyerlerinde mut laka her şahıs için birer anahtarlı nor
mal ebatta dolap bulunacaktır. Soyunma yerinde kolay taşınır temizlenir 
üzeri muşamba ve maroken kaplı kerevetler bulunacaktır. B u kerevet
ler in üzerine her gün değişen temiz örtüler konacaktır. Duvarda ayna
lar yerde kreşuvarlar bulunacaktır. 

Madde 162 — Yıkanma yerleri mut laka a laturka ve alafranga ol
mak üzere i k i kısımdan ibaret olarak ve havalandırma tesisatı buluna
caktır. A l a turka hamam kısmı basık almayacak mut laka havalandırma 
tertibatı bulunacak ve bu tesisat her zaman faal durumda olacaktır. K u r 
na mahall inin genişliği 2 M 2 , olacaktır. Kurnaların yarısını diğerleri ile 
irtibatlı olmayan hususî yerdeki kurna lar teşkil edecek ve bunlarda en 
çok i k i kişi yıkanabilecektir. Kurnaların zemini duvarların i k i metre 
yüksekliğe kadar olan kısmı tamamen mermer veya fayans olacaktır. 
Kapı yerlerine müteharrik plastik perdeler asılacaktır. Kullanılmış su
lar kapalı kanal lar la pis su mecrasına akıtılacaktır. 

Madde 163 —• Hamamın ısıtma merkezî teshin sistemi ile ve ay
dınlatma fennî şartlara uygun bulunacaktır. 

Madde 164 — B u sınıf hamamların fen ve sağlık nitel iklerini haiz b i r 
çamaşırhanesi b ir ütühanesi bulunacak; havlular kat iyyen müşteriye 
mahsus yerlerde kurutulmayacaktır. 

Madde 165 —• Yeter i kadar a la turka tuvaletler ve temizlenme ka 
bineleri bulunacaktır. 

Madde 166 —< F en ve sağlık şartlarına haiz b ir çay ocağı buluna
cak ayrıca i l k imdat ilâç dolabı temin edilecek, dolabın ilâç ve tıbbî ma l 
zeme muhteviyatı Belediye Tabipliğinde tespit olunacaktır. 

İkinci sınıf hamamlar : 

Madde 167 —> Binanın yapı kul lanma izni olacaktır. 
Madde 168 —• B u hamamlar asgarî üç bölümden ibaret olacaktır. 
1) Bekleme istirahat salonu, 
2) Soyunma ve giyinme yerleri, 
3) Yıkanma yerler i . 
Madde 169 — > Bekleme istirahat salonu : Hamamın müşteri is t ia-

biyle münasip genişlikte zemini mermer veya mozaik duvarları zemin
den 10O C m . yükseklikte mozaik Veya yağlı boya boyanmış olacaktır. 
B u yerde yeter miktarda sandalye, sehpa, sigara tablaalrı kreşuvarlar 
aynalar ve kapaklı çöp kutuları bulunacaktır. Duvar larda elbise askıları 
ve havalandırma için yeter adette aspiratör bulunacaktır. 

Madde 170 — ı Soyunma ve giyinme yerleri : (Bir veya beş kişilik 
hususî kabine ile umuma ait kabine olmak üzere i k i kısımdan ibaret ola
cak ve havalandırma tesisatı bulunacaktır. B i r veya beş kişilik kabine
lerin genişliği asgarî 2,5 ile 6 M 2 , duvarları 150' Cm. yüksekliğinde yağlı 
boya olacaktır. Şezlong ve kerevetler kolay taşınır ve temizlenir ince 
muşamba kaplı şilteli ve üzerlerinde her müşteriye değiştirilecek örtü
ler bulundurulacaktır. Kerevetlerin genişliği asgarî 45 C m . olacaktır. 
B u yerde ayrıca bir sehpa bir sigara tablası duvarda b i r ayna ile b i r el
bise askısı bulunacaktır. B u yerler hamam müşteri adedinin 1/4 nü 
istiabedebilecek adette olacaktır. Müşterilere i y i cins havlu verilecek
tir. Üç kişilik soyunma yeri bulunması şart değildir. Bulunduğu takdirde 
bir kişilik soyunma yer i g ibi tefriş edilecektir. Umumî yerde soyunan
lar için her şahıs başına bir anahtarlı dolap bulunacak soyunma yeri ko
lay taşınır ve temizlenir üzeri muşamba veya benzeri b i r malzeme ile 
kaplanmış kerevetlerden müteşekkil olacaktır. B u yer in duvarlarında 
aynalar yerde kreşuvarlar bulunacaktır. Yıkanma yeri : Basık olmaya
cak bu yerde muhakkak havalandırma tesisatı bulunacak ve bu tesisat 
her zaman faal bir durumda olacaktır. K u r n a mahall inin genişliği 2 M 2 , 
olacaktır. Ve kurnalar mermer ve asgarî 1/4 ü diğerleri ile irtibatlı ol
mayan hususî yerlerde teşkil edilmiş olacak ve bunlarda ancak bir kişi 
yıkanacaktır. Zemin tamamen mermer, duvarlar i k i metre yükseklikte 
mermer veya fayans üe kaplı olacaktır. Kullanılmış sular kapalı kanal
lar la pis su mecrasına akıtılacak, yeter miktarda tuvalet ve temizlenme 
kabineleri bulunacaktır. 

Madde 171 —> Hamamın ısıtılması merkezî teshin sistemi i le ola
cak aydınlatma iht iyaca yeter nitelikte olacaktır. 

Madde 172 —< Fen ve sağlık şartlarım haiz b ir çay ocağı buluna

caktır. 
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Üçüncü sınıf hamamlar : 

Madde 173 —- Binanın yapı kul lanma izni bulunacaktır. 
Madde 174 — B u hamamlar asgarî üç bölümden ibaret olacaktır. 
1) Bekleme yeri, 
2) Soyunma giyinme yer i , 
3) Yıkanma yeri. 
Madde 175 — Bekleme y e r i : Hamamın müşteri istiabı ile mütena

sip büyüklükte olacak zemini mozaik veya muntazam şaplı beton duvar
ları zeminden itibaren asgarî 100 C m . yükseklikte yağlı boya olacaktır. 
B u yerde yeter miktarda temizlenmesi kolay kanepeler kreşuvarlar ve 
asgarî bir ayna ile duvarda elbise askıları bulunacaktır. 

Madde 176 — Üç kişilik beş kişilik ve umumî soyunma yerleri ola
caktır. Üç ve beş kişilik soyunma yerleri bulundurulması ihtiyarîdir. 
Umumî soyunma ve giyinme yerlerinde o kısmın müşteri adedini istiab 
edebilecek adette kanepeler ve yeter büyüklükte k i l i t l i dolaplar buluna
caktır. B u yerin duvarlarına aynalar konulacak yerde kreşuvarlar bulu
nacak ve bu kısımda soyunan müşterilere yıkanmış ve ütülenmiş hav
lular verilecektir. Üç ve beş kişilik yerler var ise umumî kısmın şartlarını 
haiz olacaktır., 

Madde 177 —> Yıkanma yeri basık olmayacak ve bu yerde mut laka 
havalandırma tesisatı bulunacak, bu tesisat her zaman faal bir durum
da olacaktır. Hamamda kurna adedi her şahsın yıkanma sathı 2 M 2 , ola
rak tespit edilecektir. Hamamın zemini tamamen mermer ve duvarları 
i k i metre yükseklikte mermer veya fayans kaplı olacak, kullanılmış su
lar kapalı kanal lar la pis su mecrasına akıtılacaktır. 

Madde 178 —• Yeteri kadar helâ, pisuvar ve temizlenme kabinesi 
bulunacaktır. Isıtma kalorifer yoksa i y i cins borulu gaz veya kömür 
sobaları ile yapılacaktır. 

Hamamlar hakkında müşterek hüküm : 

Madde 179 — Tarihî vasfı olan hamamlarda vak i tadilât bu bina
ların korunması i le i l g i l i resmî makamların müsaadeleri nispetinde ya
pılır. 

Sıhhi banyolar : 
Madde 180 —< Binanın yapı kul lanma izni olacaktır. 
Madde 181 —> B u banyolar asgarî üç kısımdan ibaret olacaktır. 
1) Bekleme ve ist irahat salonu, 
2) Soyunma ve giyinme yerleri, 
3) Yıkanma yerleri. 
Madde 182 — Binaya aralarında münasip bir aralık bulunan i k i 

kapıdan girilecek kaplılar hava ceryanına mam olacak şekilde inşaa edil
miş olacaktır. Girişte yeter büyüklükte bir antre ve onu takiben bekle
me ve istirahat salonu bulunacaktır. Bekleme ve istirahat salonunun du
varları zeminden asgarî 150 Cm. yüksekliğe kadar yağlı boya zemin mer
mer veya beyaz mozaik ve üzerleri yo l luklar la kapalı olacaktır. B u salo
nun münasip yerlerinde aynalar, rahat oturuşlu maroken veya emsali 
malzeme ile kaplı koltuklar sigara sehpaları ve i y i cins tablalar ve kre
şuvarlar bulunacaktır. Bekleme salonu için müfrez bir yerde bir tuva
let ve müştemilâtı bulunacaktır. Bi le t satışı yapan müstahdem de dahil 
olmak üzere antre ve bekleme salonundaki bütün müstahdem beyaz ve 
her zaman temiz ütülü gömlek giyeceklerdir. 

Madde 183 —> Soyunma ve giyinme yerleri ile yıkanma yerleri i k i 
bölümlü müstakil kabineler halinde olacaktır. Soyunma ve giyinme bö
lümü asgarî 2,6 M 2 , olacak ve bu yerin zemini mermer veya mozaik ve 
duvarları rutubete dayanıklı bir boya ile boyanmış olacaktır. B u 4 yerde 
70x170 ebadında üzerinde ince şilteler ve her türlü müşteride değiştiri
len açık renkte temiz kolalı örtülü bulunan b i r kerevet bulunacaktır. 
Ayrıca bir sigara sehpası ve tablası duvarda bir askılık ve ayna olacak
tır. Yıkanma bölümü asgarî 2 M J . zemini soyunma bölümü ile aynı nite-
Ukte duvarları zeminden itibaren asgarî 200 Cm. yüksekükte mermer 
veya fayans kaplı üst tarafı tavan dahil rutubete dayanıklı b i r boya ile 
boyanmış olacaktır. Müşteriye i y i cins havlu verilecektir. Her kabine
nin doğrudan doğruya içeriye açılan havalandırma penceresi bulunacak 
bu kabineler terlemenin önüne geçilmesi için i y i vantilâsyon tertibatı ile 
teçhis edilecektir. Mus luk lar krome olacaktır. 

Madde 184 —1 Sıhhî banyolarda mevcut kabinelerin yarısı mermer 
yarısı kurnalı ve duşlu diğer yarısı gömme kuvetl i ve duşlu olacaktır. 

Madde 185 —• Kabine mevcuduna yeter addette a laturka ve alaf
ranga tuvalet ve müştemilâtı bulunacaktır. 

Madde 186 —• Isıtma merkezî teshin sistemi ile sağlanmış olacak 
havalandırma ve ışıklandırma iht iyaca yeter nispette sağlanmış buluna
caktır. 

Madde 187 — F e n ve sağlık şartlarını haiz bir çay ocağı buluna
caktır. 

Madde 188 — B u Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten it ibaren 
yeni yapılacak hamamların teshini gaz elektrik ve mazotla yapılacak
tır. Daha evvelce yapılmış hamam ve sıhhî banyolar ısıtılması yeni Yö
netmelik esasına icrası için üç sene mühlet verilmiştir. 

B E R B E R L E R 

Kadın berberleri 
A ) Lüks kadın berberleri : 

Madde 189 — işyeri bekleme salonu ile çalışma kısımlarından iba
ret olacak bekleme salonunda veya başka münasip b i r yerde şık ve te
miz malzeme i le yapılmış bir vestiyer bulunacaktır. 

Madde 190 — İşyerinin bütün kısımlarının zemini parke l inelvum 
marley veya benzeri ile kaplı olacak bekleme salonunda bu malzemeler 
ile yapılmış bulunacaktır. Duvarlar salonun hal i üe münasip bir yüksek
liğe kadar lambir i kaplanacak veya güzel görünüşlü bir şekilde dekore 
edilmiş olacak, üst taraf (Tavan dahil) yağlı boya olacaktır. 

Madde 191 — Isıtma merkezi teshin sistemi üe veya gaz sobaları 
ile sağlanacaktır. 

Madde 192 —• Havalandırma ve bekleme çalışma salonları kapsa
yacak şekilde ve yeter adette sessiz çalışan aspiratörlerle sağlanacaktır. 

Maddel93 —• Bekleme ve çalışma salonlarında ihtiyaca yeter 
adette sessiz çalışan vantilatörler bulunacak ve bunların yerleri müşteri
leri rahatsız etmeyecek bir tarzda ayarlanmış olacaktır. 

Madde 194 —• Bekleme ve çalışma salonlarında mevcut koltukları 
en i y i cins malzeme ile yapılmış rahat oturuşlu olacak ve üzerleri ha
k i k i veya suni deri ile kaplı bulunacak bekleme salonundaki koltukların 
üzerleri tercihan kumaş kablı olacaktır. Bekleme salonunda ayrıca seh
palar olacak ve bunların üzerinde i y i cins tablalar •bulunacak ve 'bu seh
paların ayrıca gazete ve mecmua konulabilecek yerleri olacaktır. 

Madde 195 — alışma salonunda başlıca (Hazırlama tarama saç 
yıkama ve boyama, kurutma ile manikür) hizmetleri için tercihan ta
mamen müstakü kısımları olacaktır. Bu mümkün değilse boyama üe pe
dikür kısımları mutlaka diğer kısımlardan görülmiyecek surette ayrılmış 
olacaktır. 

Madde 196 — Hazırlama ve tarama yerindeki çalışma masaları 
lake formika veya benzeri malzeme üe yapılmış alacak lüzumu halinde 
bu masaların üzerine kesme camlar konulacaktır. He r koltuğun karşı
sına isabet eden kısımda i y i cins aynalar ve çalışma masalarında lüzum
lu alet ve malzemenin konulacağı çekmeceler bulunacaktır. 

Madde 197 — Saç yıkama ve boyama yerinde yeteri kadar fayans 
lavabolar bulunacak, boyama işinin gerektirdiği teçhizat mevcut olacak 
ve bu kısımda mevcut tezgahların üzerleri mermer formika veya emsali 
maddeler ile kaplı olacak lavabo arkaları ile çalışma sırasında ıslana-
bilmesi mümkün yerler yeter bir yükseklikte fayans kaplı bulunacak
tır. Saç yıkama için daimî sıcak su havi tesisat bulunacak boya mal 
zemesi ağzı kapalı bir dolapta muhafaza edilecek boyama ve yıkama 
sırasmda müşterilerin giyinmesi için naylon önlük veya gömlek buluna
caktır. 

Madde 198 — Kurutma yerinde en i y i cinsten kaf i miktarda saç 
kurutma makinası bulunacaktır. 

Madde 199 — Manikür masası ve pedikür sehpası diğer çalışma 
masaları niteliğinde olacak bu hizmetler için lüzumlu malzemeler bulu
nacak ve pedikür için emaye veya benzeri nitelikte leğenler kullanıla
caktır. 

Madde 20O — Fayans lavabolu bir tuvaleti bulunacaktır. 
Madde 201 — Pencerelerde salon içerisinin görülmemesini sağla

yacak surette tül veya jaluzi perdeler bulunacaktır. 
Madde 202 — Çalışanların yeknesak ve temiz iş gömlekleri olacak 

ve birer soynuma dolabı bulunacaktır. 
B ) 1. Sınıf kadın berberleri : 
Madde 203 — Salonun münasip b i r yerinde i y i malzeme i le yapıl

mış bir vestiyer bulunacaktır. 
Madde 204 —• Salonun zemini l inelyum veya emsali maddeler i le 

kaplı olacak duvarlar yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 
Madde 205 — Isıtma 'kalorifer i le yapi'lmıyorsa gaz sobaları i le ya

pılacaktır. 
Madde 206 — Havalandırma yeter miktarda sessiz çalışan aspira

törlerle sağlanmış olacaktır. 
Madde 207 — Salonda iht iyaca yeter adet ve büyüklükte sessiz ça

lışan vantilatörler veya soğutma cihazı ile olacak ve bunların yerleri 
müşterileri rahatsız etmeyecek tarzda ayarlanmış bulunacaktır. 

Madde 208 — Salonun münasip bir yer i bekleme yer i olarak ayrıl
mış olacak ve burası i le salonun çalışma bölümlerindeki' koltukları iyi! 
malzeme üe yapılmış olacaktır. 
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(Madde 209 — Çalışma yerinin, saç yıkama ve boyama kısmı ile 
pedikür kısmı mut laka diğer yerlerden görülmiyecek surette tam veya 
yarım bölmelerle i y i görünüşlü bir şekilde ayrılmış olacaktır. 'Saç yıkama 
yerinde fayans ve lavabo bulunacaktır. 

Madde 210 — Saçların hazırlandığı ve tarandığı yerlerde mevcut 
çalışma masaları, yıkama ve boyama kısımlarındaki tezgahların mani
kür sehpa ve masaları ile bunlarla i lg i l i sair teçhizat ve malzemelerin 
nitel ikleri lüks berberlerin tabi oldukları 217, 218, 220 nci maddeler hü
kümlerine uygun veya bunlara çok yakın nitelikte .olacaktır. 

Madde 21,1 —• Yeteri kadar i y i cins saç kurutma cihazı buluna
caktır. 

Madde 212 — Pencerelerde i y i kal i te tül veya ja luzi perdeler bu
lunacaktır. 

Madde 213 —• Çalışanların kıyafetleri yeknesak ve temiz olacak 
ve soyunma dolapları bulunacaktır. 

Madde 214 — Fayans, lavabo bir tuvaleti bulunacaktır. 
C) ,2 nci sınıf kadın berber ler i : 
Madde 215 —• Zemin mozaik, duvarları 150 cm. yüksekliğe kadar 

yağlı boya olacaktır. 
Madde 216 — Isıtma gaz sobaları ü'e sağlanacaktır. 
Madde 217 — Havalandırma yeter miktarda aspiratörlerle sağla

nacaktır. Ayrıca bir adet vantilatör bulunacaktır. 
Madde 218 — Salonun münasip bir yeri beklemeye ayrılmış olacak, 

burada kaf i adette koltuklar, iskemleler ve sehpalar bulunacaktır. 
Maade 219 — Pencerelerde veya v i t r in camında içerisinin dışardan 

görünmesine engel olacak vasıfta pencereler bulunacaktır. 
Madde 220 —> Çalışma koltukları nikelajlı, üzerinde pandizot veya 

plastik kaplı olacak, çalışma masaları beyaz veya açık renk boyanmış 
olacak üzerlerine muntazam kesilmiş camlar bulunacak ve her koltuk 
için yeter büyüklükte bir ayna 'Olacaktır. 

Madde 221 — . Saç yıkamak için yeteri kadar lavabo bulunacaktır. 
Madde 222 — Saç kurutmak için yeteri kadar kurutma makinası 

bulunacaktır. 

Madde 223 — Kullanılacak malzemeyi koymak için bir 'takım do
labı veya yeter miktarda çekmeceler bulunacaktır. 

Madde 224 — Pedikür ve manikür yapılıyorsa bunun için lüzumlu 
malzeme bulunacak pedikür kısmı mutlaka bölmelerle ayrılmış olacaktır. 

Madde 225 — 1 Mut laka sıcak suyu sağlıyan tesisatı bulunacaktır. 

Erkek berberleri 

A) 1 inci sınıf erkek berberi : 

Madde 226 —- Zemin mozaik karos iman mermer veya linelyum 
lavaboların bulunduğu duvar kısmı münasip bir yüksekliğe kadar fa
yans kaplı diğer duvarları 150 cm. yüksekliğe kadar yağlı boya ile bo
yanmış olacaktır. 

Madde 227 —> Isıtma "kalorifer i le yapılmıyorsa gaz sobaları ile ya
pılacaktır. 

Madde 228 — Havalandırma yeter adet ve büyüklükte sessiz çalı
şan aspiratörlerle sağlanmış olacaktır. 

(Madde 229 — Yeteri kadar vantilatör bulunacak ve bunların yeri 
müşteriyi rahatsız etmiyecek surette ayarlanmış olacaktır. 

Madde 230 — Möble yeknasak olacak ve çalışma masaları i y i cins 
doğrama ve üzerleri formika, mermer veya camla kaplı bulunacaktır. 
Her masada alet ve malzemenin konulacağı çekmece ve bir dolap kısmı 
bulunacaktır.Koltuklıarı iy i cins olacaktır. 

Madde 231 — Lavabolar fayans ve ihtiyacı 'kafi büyüklükte ola
cak ve bunların daimi sıcak ve soğuk suyu havi tesisatı bulunacaktır. 

Madde 232 — Pamuk, detol vesair sıhhî malzeme kapaklı i y i cins 
kaplar da muhafaza edilecek usturalar lüzumlu makina ve makaslar en 
i y i cinsten olacak ve özellikle usturalar ciltte tahriş yapacak şekilde es
kimiş olmayacak yeteri kadar elektrikl i saç kesme makinası bulunacak
tır. 

Madde 233 — Sabun, krem ve kolonya i y i kalitede olacak kıllar 
dökülmüş traş fırçası kullanılmayacaktır. 

Madde 234 — Salonun münasip bir yerinde müşterilerin bekle
melerine mahsus bir yer tefrik edilmiş olacak ve bu yerlerde yeteri kadar 
koltuk veya rahat oturuşlu iskemlelerle en az bir sehpa bulunacaktır, 

Madde 235 — Salonun münasip bir yerinde ayrıca bir vestiyer b u 
lunacaktır. 

Madde 236 —< Müstahdemin beyaz iç gömlekleri olacak ve bunlar 
her zaman temiz ve ütülü bulunacaktır. Ağzı kapalı çöp kutusu ve bir yeı 
kıl fırçası bulunacaktır. 

Madde 237 — Salonun pencere veya vitrininde i y i cins tül veya 
jaluzi perde bulunacaktır. 

Madde 238 — Salonun kadınlar için müfrüz bir yer i varsa burası 
kadın berberlerindeki hükümlere uygun bulunacaktır. 

B) 8 nci Sınıf erkek berberleri : 

Madde 239 - Zemin mozayik duvarlar 150 Cm. yükseklikte yağ
lı boya ve lavaboların bulunduğu yerler münasip bir yüksekliğe kadar 
fayans kaplı olacaktır. 

Madde 240 — Isıtma gaz sobaları ile sağlanacaktır. 
Madde 241 — Havalandırma aspiratörlerle sağlanacaktır. 
Madae 242 — Möble yeknasak çalışma masaları i y i cins doğrama 

olacak beyaz veya açık renk boyanmış olacak üzerlerinde yeter kalın
lıkta muntazam kesilmiş camlar bulunacaktır. Ko l tuk lar i y i cins ma
deni nikalâjlı olacaktır. 

Madde 243 — Çalışanlar beyaz gömlek giyecekler müşteri ko
nacak traş önlükleri temiz ve i y i cins olacak ve her müşteride değişli-
rilecektir. 

Madde 244 — Sabun krem pudra, kolonya traş fırçası ve usturalar 
iy i kal i te l i olacak dökülmüş fırçalar kullanılmayacaktır. 

Madde 245 —• Salonun pencere veya vitrinde i y i cins tül veya j a 
luzi perde bulunacaktır. 

Madde 246 — Ağzı kapaklı bir çöp kutusu ve bir kıl yer fırçası 
bulunacaktır. 

Madde 247 — Salonun kadınlar için müfrez bir yeri varsa burası 
kadın berberlerindeki hükümlere uygun bulunacaktır. 

Madde 248 — Pamuk, detol vesair sıhhî malzeme kapaklı i y i cins 
kaplarda bulunacaktır. 

C) 3 üncü Sınıf erkek berberleri : 

Madde 249 — Üçüncü sınıf berberler asgarî Belediye Zabıta tal i -
matnamesindeki şartlara uygun olacaktır. 

I O T E L L E R 

A) Lüks Oteller % 

Madde 250 — Binanın yapı kul lanma izni olacaktır. 

Madde 251 — » Isıtma merkezî teshin veya modern sıcak ve soğuk 
hava tesisatı ile sağlanmış olacak daimî sıcak suyu bulunacaktır. 

Madde 252 — Havalandırma odalara ve her bölüme sirayet edecek 
surette modern cihazlarla sağlanacaktır. 

Giriş holü : 

Madde 253 — a) Yeter büyüklükte olacak zemini mermer par
ke somaki l inelyum mozaik veya emsali maddelerle döşeli bulunacaktır. 

b) Duvarlar 150 Cm. yüksekliğe kadar mermer somaki veya bun
ların takl id i mücella taşlarla veya deri ve emsali maddelerle veya lamb
r i ile kaplı olacak, üst kısmı tavana kadar yağlı boya olacaktır. 

c) Işıklandırma zamanın teknik icaplarına göre abajurlar veya 
kr ista l avize veya g iz l i ışık tertibatı Ue direkt veya endirek şekilde 
sağlanacaktır. 

d) Münasip bir yerde müfrez bank olu bir müracaat memurluğu 
yeri telefon santralı ve yeter büyüklükte bir vestiyer bulunacaktır. Mü
racaat memurluğunda tren, uçak ve otobüslerin hareket tarifeleri mem
leketin yerlerini tanıtılan tur is t ik yerlerini tanıitan broşür i le b i r şehir 
plan ve holde ayrıca memleketin tur ist ik kıymeti haiz eşyalarım ihtiva 
eden şık vitr inler bulunacaktır. Vestiyer duvarları kapitone, lambri veya 
emsali lüks malzeme ile kaplı olacak i y i cins askılar iht iva edecektir. 

e) Holde şık malzeme ille yapılmış bir veya müteaddit telefon böl
mesi olacak burada otel santralına bağlı olmıyan direkt hatlı bir tele
fon cihazı ve bir telefon rehberi bulunacaktır. 

f) Holün 'münasip yerlerinde i y i malzeme ile yapılmış intizar kol 
tukları ve sehpalar olacak yerde güzel görünüşlü kresuvarlar, duvar
larda saat termometre ve barometre bulunacaktır. 

Dinlenme salonları: 
Madde 254 — Otelin b i r i zemin katında olmak en az i k i salonu 

bulunacaktır. 
a) B u salonların zemini l inelyum, parke kauçuk ve emsali lüks 

malzeme ile döşeü duvarlar yağlı boya ile boyanmış ve seramik ferferje 
panolar ve emsali malzeme ile lüks bir şekilde tezyin edilmiş olacaktır. 

to) Işık gözü yormayacak bir şekilde kr is ta l avize ve aplikler aba
jurlar veya g i z l i ışık tertibatı i le direkt veya endirekt şekilde sağlana
caktır. 
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c) ıMobilya zamanın icaplarına uygun, en i y i cins malzemeden ya
pılmış olacak salona i y i cins kauçuk yol luklar döşenmiş olacaktır. Masa 
ve sehpalarda i y i cins cam porselen veya seramik tablalar bulunacaktır. 

d) Pencerelerde i y i cins kumaş veya tül perdeler bulunacak'tır. 
e) Büyük salonda dekoruna uygun kaf i büyüklükte bir Amer ikan 

bar bulunacak bar tabureleri salonun mobilyasına uygun ve barın tez
gâh kısmı sudan müteessir olmıyan bir madde ile kaplı olacaktır. 

tf) Kemin kat tak i salonda lüzumunda bir hafif müzik orkestrasını 
iht iva edilebilecek bir orkestra yeri ihtiyaridir. 

Merdivenler : 

Madde 255 — Otelin müşterilerin kullandığı merdivenlerin kenar
larına isabet eden kısmı merdivene uygun bir malzeme ile dekore edi
lecektir. Merdivenler üzerinde kauçuk yol luklar bulunacak merdiven 
sahanlıklarında zari f küllükler bulunacaktır. 

Madde 256 — Obel zemin hariç üç kat tan fazla ise mut laka 'asan
sör bulunacak ve asansör adedi otelin istiabı nispetinde artırılacaktır. 

(Koridorlar : 
Madde 257 —• Zemin l inelyum kauçuk ve benzeri malzeme ile kaplı 

duvarlar yağlı boya pencereleri aspiratörlerle mücehhez olacak ve pen
cerelere i y i cins kumaş veya tül perdeler takılmış bulunacaktır. Kor idor
ların münasip yerlerine termometre, barometre duvar saati ve zari f 
küllükler konulacaktır. 

K a t servisleri : 

Madde 258 — Kat larda ©dalara servisi kolaylaştırmak için servis 
odaları tesis 'edilmiş olacaktır. 

Odalar : 

Madde 259 —- Otelin her katında en az bir kompartıman bulunması 
mecburî olup diğer odalarda banyo, duş, lavabo, bulunacaktır. 

a) Odaların zemini lüks ve ses geçirmez malzeme ile kaplı du
varları yağlı (boya veya plastik boya ile boyanmış olacak yere i y i cins 
muşamba veya kauçuk serilmiş olacak, pencerelerde ja luzi veya tül ve 
kumaş perdeler bulunacaktır. 

ib) Odalarda tercihen gömme gardrop bulunacak bunlar elbise asa
cak kısım ile şifoniyeri (Çamaşır konulacak kısmı) iht iva edecek ayrıca 
bavul masası tuvalet markiz, yeteri kadar koltuk ve sehpa bulunacak. 
'•Sehpalar 'üzerine i y i cins cam porselen veya seramik tablalar konulmuş 
olacaktır. Odaların münasip bir yerinde bir boy aynası bulunacaktır. 

c) Y a t a k şilteleri en i y i cinsten yaylı veya küçük yatak takım
ları en i y i cins keten veya emsali yorganlar asgarî yarım kuş tüylü 
yastıklar bir i kuş tüylü olmak i k i adet olacak ayrıca i y i cins bat
taniyeler bulunacaktır. Karyo la lar i y i cins doğrama cilalı veya lake ve 
benzeri olacaktır. 

Madde 260 —> Daireler : Yatak odası oturma odası ve banyo ol
mak üzere üç kısımdan ibaret olacaktır. Oturma odası mefruşat bakı
mından yukarıdaki maddedeki şartlara uygun olacak burada yeteri ka 
dar koltuk ve sehpadan gayr i zari f yapılışı küçük bir çalışma masası 
olacaktır. B u masada bir masa lambası bulunacak ve odada ayrıca bir 
radyo olacaktır. 

Madde 261 — Dairelerin banyoları i le diğer odaların 'banyoları 
gömme duvarları 150 Cm. yüksekliğe kadar tamamen kaplı olacaktır. 
Banyolarda ayrıca bir alafranga hela birde aynalı ve fayans 'lavabolu 
olacak havalandırma tesisatı bulunacaktır. Duşlu odaların duş bölüm
lerinde yeter kuturda hava deşarj borusu bulunacaktır. 

Madde 262 — H e r kat ta yeter adette a laturka ye alafranga 'lava
bolu helalar bulunacaktır. Ve duvarları 150 santim yükseklikte fayans 
kaplı olacaktır. 

Lokanta ve mutfak : 
Madde 263 — Lüks otellerin bir l ikte ruhsatı lüks lokantalar nite

liğinde b i r lokantası ve aynı nitelikte b i r mutfağı bulunacaktır. 
Çeşitli hükümler : 
Madde 264 —• Otelin bir inci sınıf niteliğinde b i r berber salonu ola

cak, sıhhî ve fennî vasıfta bir çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır. 
Madde 265 — Otelin ıbütün katlarında yangın söndürme cihazları 

(bulunacaktır. 
Madde 266 —< Müstahdemin ve lüzumlu malzemelerin g irmesi için 

ayrı b ir servis kapısı bulunacaktır. 
B — (A) sınıfı oteller : 
Madde 267 —• Binanın yapı kul lanma i zn i olacaktır. 
(Madde 268 — Isıtma kalorifer i le sağlanacak nadyotörler g i z l i 

olacak daimî olarak sıcak su bulundurulacaktır. 
Giriş holü: 
Madde 269 — Yeter büyüklükte olacak zemini mücelia taşlarla 

döşenmiş duvarları yağlı boya olacak ışıklandırma süslü avizeler apl ik

lerle veya gizü ışıkla sağlanacaktır. Holün girişe yakın bir yerinde müf-
rez b ir müracaat yeri vestiyer telefon santralı ve kabinesi olacak ves
tiyer i y i malzeme üe yapıılmış lambri veya deri kaplı olacaktır. Müra
caat yerinde tren, uçak ve otobüslerin hareket tarifeleri tur ist ik bro
şürler ile şehir planı bulunacaktır. Holde deri veya plast ik kaplı koltuk
lar ve sehpalar olacak sehpalar üzerinde cam porselen seramik veya 
i y i cinsi madenî tablalar duvarda saat termometre ve barometre bulu
nacaktır. 

Madde 270 — Otelin müşteri istiabı ile mütenasip en az bir is t i ra
hat salonu olacaktır. B u salonun zeanini l inalyum veya emsali malzeme 
ile (kaplı duvarları yağlı boya olacak pencerelerinde i y i cins perdeler 
'bulunacak salonda havalandırma soğuyacak adet ve ıbüyüklükte sessiz 
çalışan aspiratörler bulunacaktır. »Salonda i y i ko l tuk ve sehpalar bulu
nacak ve zemine yeter büyüklükte kauçuk yolluk konacak sehpa üst
lerinde hol sehpalanndaki tablalar ayanında tablalar ayrıca b i r salon 
radyosu bulunacaktır. 

Madde 271 — Merdivenler asgarî i y i cins mozaik olacak ve bun
larda kauçuk yol luklar bulunacaktır. Kor idor lar l inelyum ve emsali gü
rültü yapmıyan maddelerle kaplı olacak. Ayrıca kauçuk ve emsali yol
luk lar bınunacak ve merdivenler ile koridor duvarları asgarî 150 Cm. 
yükseklikte yağlı .boya i le boyanmış olacaktır. Kor idor pencerelerinde i y i 
cins perdeler yerde güzel görünüşlü kresuvarlar veya küllükler bulu
nacaktır. 

Madde 272 —• Otel zemin 'hariç dört ve daha yukarı katlı ise ye
ter büyüklükte bir asansörü bulunacaktır. 

Madde 273 — Kat larda banyosuz duşsuz (her on yatağa b i r hesabı 
ile umumî gömme küvetli veya duşlu b i r ıbanyo ile 'lavabolu alaturka bir 
tuvalet bulunacak. Banyo duvarları 150 C m . yüksekliğe kadar fayans 
veya mermer kaplı olacak ve mut laka yeter kuturda hava deşarj boru
su bulunacaktır. 

Madde 274 — Otelde mevcut odaların \% 20 s i emaye gömme ban
yolu olacak banyo kısımları yukarıdaki maddede yazılı şartları aynen 
haiz bulunacaktır. Odaların duvarları tavana kadar yağlı boya veya 
plastik boyalı zemin l inelyum ve emsali kaplı olacak (pencereler hava
landırılmaya müsait olacak i y i cins kumaş ve tül perdeleri bulunacak 
karyolalar i y i vasıfta olup kenarlarında i y i cinıs yol luklar bulunacak 
gardrop, komidin bavul masası maroken plastik veya emsali kaplı kol
tuklar ve sehpalar ve bunların üzerinde i y i cins tablalar bulunacaktır. 
Karyolalarda asgarî 20 C m . kalınlıkta i y i cins f i t i l l i şilteler bulunacak 
üzerlerinde i y i cins nevresimli battaniyeler olacak b i r i kuş tüyü olmak 
üzere diki yastık bulunacaktır. Odalarda birer müstahdem çağırma düğ
mesi santral la irtibatlı b ir telefon ve komidinlerde b i r gece lam/bası bu
lunacaktır. 

Madde 275 —• Mevcut odaların asgarî 1% 10 u duşlu olacaktır. B u 
odaların müştemilât vasıflan diğer odalarla aynı olacak ve duş kısım
ları 150 C m . yüksekliğe kadar fayans olacak odada ve duş mahallinde 
ayrıca fayans b i r lavabo bulunacaktır. 

Madde 276 — Odalarda en çok i y i yatak bulunacaktır. 
Madde 277 — Otelin yangın söndürme cihazları i le sıhhî ve fennî 

evsafa haiz çamaşırhanesi ve ütü yeri bulunacaktır. 
(Madde 278 —• Lokantası var ise bir inc i sınıf lokanta niteliklerine 

haiz olacaktır. Lokantası yoksa alamünit yiyecekler veren bir büfe ve 
b ir kahve ocağı bulunacaktır. 

C — (B) SINIFI OTELLER : 

Madde 279 — Otelin yapı kul lanma izni olacaktır. 
Madde 280 —• Isıtma merkezi teshin sistemi i le sağlanacak ve da

imî akar sıcak suyu bulunacaktır. 
Madde 281 — Girişte münasip genişlikte bir hol bulunacak 'bura

nın zemini mermer veya mozayik duvarları muntazam yağlı boya ola
caktır. Holde müfrez b i r müracaat yeri, (Resepsiyon) i y i malzeme ile 
yapılmış yeter büyüklükte b i r vestiyer ve gelen müşterilerin kısa süreli 
istirahatlarına mahsus yeter adette ko l tuklar ve s igara sehpaları du^ 
varda bir saat ve termometre ile barometre bulunacaktır. Müracaat ye
rinde tren uçak ve otobüslerin hareket tarifeleri tur ist ik broşürler i le 
şehir plana bulunacaktır. Müfrez veya müracaat yerinde bütün odalarda 
irtibatlı b i r santral yeri olacaktır. 

Madde 282 — Otelin oda sayısı i le oranlı genişlikte bir ist irahat 
salonu olacak bu salonun zeanini imelyum vinlex veya emsali madde
lerle kaplanacak duvarlar yağlı boya olacak pencerelerde i y i cins kumaş 
veya tül perdeler ve yeter adette sessiz aspiratörler kâfi. adette i y i cins 
koltuk ve sehpalar bulunacaktır. Salonun ışıklandırılması gözü rahatsız 
etmiyecek tarzda tanzim edilmiş olacak sehpalarda i y i cins tablalar ve 
b i r radyosu olacaktır. 
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Madde 283 — Koridor ve merdiven duvarları 150 Om. yükseklikte 
yağlı boya olacak merdiven ve koridorlarda plastik veya benzeri yol
luklar bulunacaktır. Koridor pencereleri havalandırmaya müsait şekilde 
olacak bunlarda kumaş veya tül perdeler bulunacaktır. Kat la rda ban
yosuz ve duşsuz odalar için her on yatağa bir hesabı ile b ir banyo ve 
alaturka helalar bulunacak hela içinde b i r fayans lavabo ile müştemi
lâtı olacaktır. Helaların fayans yüksekliği 150 Om. olacaktır. 

Madde 28.4 — Otelde mevcut odalardan her on adedinden biri kü-
vetl i banyolu veya duşlu olacaktır. Banyolarda duş yer inin duvarları 150 
Cm. yüksekliğe kadar fayans kaplı olacaktır. Banyo ve duş yerlerinde 
pencere veya yeter kuturda hava deşaj borusu bulunacak banyolarda 
alafranga hela lavabo ve müştemilâtı mevcut olacak duşlu odalarda bu 
yerde ve diğer odaların münasip bir yerinde müştemilâtı ile bir l ikte bir 
fayans lavabo bulunacaktır. 

Madde 285 — Oda duvarları 150 Cm. yüksekliğe kadar yağlı boya 
veya bu yapılmamışsa tamamı asgarî plastik boya olacaktır. Pencere
ler hava temizlemeye müsait olacak ve bunlar i y i cins tül ve kumaş 
perdeler bulunacak, karyolalar i y i cins olacak üzerinde asgarî 20ı Cm. 
kalınlıkta f i t i l l i şilteler ve nevresimli battaniyeler .bulunacak bir gardrop 
bir komidin koltuk veya rahat oturuşlu iskemle gece lambası ve tele
fon bulunacaktır. Gardropta yeter adette elbise askısı ve b i r elbise fır
çası bulunacaktır. 

Madde 288 — Odalarda en çok i k i yatak olacak müstahdem ikaz 
düğmeleri bulunacaktır. 

Maade 287 —• Otelde lokanta var ise bu lokanta bir inci sınıf lokan
ta niteliklerine haiz olacaktır. Lokanta yok ise alamünit yiyecekler ve
ren bir büfesi ve bir kahve ocağı bulunacaktır. 

Madde 288 — Otelin yangın söndürme cihazları ve asgarî bir elek
t r ik süpürgesi olacaktır. 

Madde 289 — Müstahdem muntazam ve otelin mahsusüni forma
sını taşıyan yeknasak kıyafetli olacak; otelde daima kalan müstahdem 
için ayrı yatacak yerler ve müştemilâtı bulunacaktır. 

D. Birinci sınıf oteller : 

Madae 290 —> Binanın yapı kul lanma izn i olacaktır. 
Madde 291 — Isıtma kalorifer ile sağlanmamış ise gaz sobaları ile 

sağlanacaktır. 
Madde 292 — Giriş holü koridor ve oda duvarları asgarî plastik 

boya zemin mozayik olacak koridor ve merdivenlerde plastik ve benzeri 
yol luklar bulunacak : İstirahat salonu koridor ve merdiven duvarları as
garî 150 cm. yükseklikte yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

Madde 293 —• Giriş holünde b i r müracaat yer i iht iyaca yeter b i r 
vestiyer ve bir telefon olacak yeter adette yarım koltuk veya iskemleler 
ve sigara sehpaları bulunacaktır. Duvarda b i r saat ve bir termometre 
olacaktır. 

Madde 294 — İstirahat salonunun zemini vinleks veya emsali ile 
kaplı olacak maroken veya plastik kaplı koltukları sehpaları ile bir 
radyosu ve sehpalarda i y i cins tablalar bulunacaktır. Yeter adet ve bü
yüklükte aspiratör olacaktır. 

Madde 295 — Her ka ta 10 yatağa b i r hesabı i le lavabo tuvaletler 
bulunacak ve ayrıca her kat ta bir banyo bulunacaktır. Banyolar emaye 
küvetli ve duşlu olacak; otomat veya termosifonla ısıtılacaktır. Otelde 
kalorifer yoksa banyo mutlaka termesifonlu olacaktır. 

Madde 296 — Odaların ebadı müsait olduğu takdirde en çok üç 
yatak konulabilecek fakat her halükarda otelin yatak adedi ile orantılı 
olarak tek i k i yataklı odalarda mevcut olacaktır. 

Madde 297 —• Karyola lar i y i cins madeni şilteler münasip kalın
lıkta f i t i l l i yatak takımları i y i cins olacak çarşafı kolay çıkabilen yor
ganlar veya nevresimli battaniyeler 'bulunacaktır. Otelde kalorifer mev
cut değilse istenildiğinde verilmek üzere yedek battaniyeler bulunacak
tır. Oda zemininde karyola adedinde gardrop komidin gece lambası ba
vul masası yarım koltuk veya i y i cins hazaran sandalye ve müstahdem 
çağırma düğmesi bulunacak. Gardropta yeter adette elbise askısı ve b i r 
fırçası olacaktır. Her odada mut laka bir lavabo bulunacaktır. 

Madde 298 — Otelde bir kahve ocağı bulunacak ve kahvaltı vere
cek nitelikte olacak otel koridoruna pruşuvar konulacaktır. 

Madde 299 — Otelin lüzumlu malzemelerinin muhafaza edileceği 
bir depo yeri olacaktır. 

E — İkinci sınıf oteller : 

Mıadde 300 — Binanın yapı kul lanma izni olacaktır. 
Madde 301 — Isıtma borum ve gaz ve kömür sobaları ile sağla

nacaktır. 
Madde 302 — Bütün duvarlar .asgarî 150 Cm. yüksekliğe kadar 

yağlı boya üst tarafı badana olacaktır. 

Madde 303 — Antrede bir müracaat yeri, bir telefon vestiyer ile 
yeter adette iskemle ve sigara sehpaları bulunacaktır. Duvarlarda bir 
saat ve bir termometre bulunacaktır. Pencerelerde muntazam kumaş 
veya keten perdeler bulunacaktır. 

Madde 304 — Her katta b ir banyo ve her on yatağa b i r tuvalet ve 
her beş yatağa bir lavabo bulunacaktır. Banyolar termosifonlu ola
caktır. 

(Madde 305 — Odaların ebadı müsait olduğu takdirde azamî dört 
yatak konulabilecek ve her yatak 6 m? l i k sahaya konacaktır. Karyo
lalar i y i cins madenî şilteler münasip kalınlıkta f i t i l l i olacak. Yatak,, 
yastık yorgan ve çarşaflar i y i cins patiskadan yapılmış olacak icabında 
kullanılmak üzere yeter miktarda battaniyeler bulunacaktır. 

Madde 306 —> Odalarda gardrop, komedin yatak adedine göre ha
zaran sandalye elbise askısı fırası bulunacaktır. Pencereler havalandır
maya müsait olacaktır. 

Madde 307 —• Otelde yeter büyüklükte b i r istirahat salonu olacak 
bu salonun duvarları asgarî 150 Om. yüksekliğe kadar yağlı boya ola
cak yeter miktarda koltuk veya sandalyeleri ve sigara sehpaları ile bu 
sehpalar üzerinde tablalar ve bir radyosu olacaktır. Yeter büyüklükte 
asgarî bir aspiratörü bulunacaktır. 

Madde 308 — Otelin her katında yangın söndürmek için lüzumlu 
malzeme teçhizat ve tesisat bulunacaktır. 

(Madde 309 — Otelin lüzumlu malzemelerinin muhafaza edileceği 
bir deposu olacaktır. 

Madde 310 —• Yeter miktarda düzgün ve temiz kıyafetli müstah
demi bulunacaktır. 

Madde 311 — B i r kahve ocağı bulunacaktır. 

E — Üçüncü sınıf oteller ve misafirhane : 
Madde 312 —1 Binanın Belediye Fen Dairesi tarafından verilmiş 

inşaat müsaadesi ve kul lanma izn i olacaktır. 
Madde 313 —• Isıtma borulu gaz veya odun sobaları ile sağlana

caktır. 
Madde 314 — Binanın her tarafı badana yapılmış olacaktır. 
Madde 315 —• Binaya giriş noktasında ve zeminde aynı zamanda 

kıraathane gibi kullanılan yeter miktarda dinlenme yeri olacaktır. D in 
lenme yerinde otel kâtibinin müf rez b ir yeri ve bunun civarında b i r ves
tiyer bulunacaktır. Kıraathanede telefon, masa, sehpa ve üzerlerinde 
sigara tablaları ve miktarı kâfi sandalye, b i r duvar saati bulunacaktır. 

Madde 316 — Oda pencereleri perdeli olacaktır. 
Madde 317 — Müşteri adedine göre 1/10 nispetinde hela 1/5 nis

petinde lavabo ve en az bir banyo bulunacaktır. Banyolar termosifonlu 
olacaktır. 

Madde 318 — Odalar 6 metreye azamî bir yatak hesabiyle ayar
lanacak ve 4 karyoladan fazla bulundurulmayacalktır. 

Madde 319 — Karyola lar madenî olacak, yatak, yorgan ve yastık 
takımları patiska ve kaput bezinden olacak, soğuk mevsimlerde müşte
riye battaniye vermek mecburidir. 

Madde 320 — Odalarda gardrop, masa bulunacaktır. 
Madde 321 — Pencereler havalandırma tertibatlı veya vasistaslı ola

caktır. 
Madde 322 — Otel ve misafirhanenin (Hanın) her katında yangın 

söndürme teçhizat ve araçları bulundurulacaktır. 
Madde 323 — Otel ve misafirhanenin (Hanın) fazla eşyasının mu

hafazası için bir deposu bulunacaktır. 
Madde 324 — Düzgün kıyafetli ve sıhhatli müstahdem bulunacak

tır. Hayvan bulundurulduğu takdirde misafirhanenin (Hanın) civarına 
Ahırlar Talimatnamesine göre ahır yap ta lab i l i r . 

GAZİNOLAR 

A — Lüks gazinolar : 

Madde 325 —< Giriş kapısı takiben salonun istiabına uygun bü
yüklükte bir antre bulunacak bu antrede lüks malzeme ile yapılmış ar
k a tarafı lambir i kaplı bankom b i r vestiyer vestiyerde b i r boy aynası ve 
antrenin münasip bir yerinde keza lüks malzeme ile yapılmış bir tele
fon kabinesi bulunacaktır. Vestiyerde muntazam giydirilmiş müstah
demler her an hizmete hazır bulundurulacaktır. 

Madde 326 — Antreden ik inc i ve tercihan i k i kanatlı bir kapı ile 
salona geçilecektir. Antre ve salon duvarları uygun bir yüksekliğe ka 
dar lambir i kumaş veya benzeri bir malzeme ile kaplanacak üst tarafı 
tavan dahil yağlı boya olacak veya salonun dekoruna uygun b i r surette 
tezyin edilecektir. Antre ve salon tahta, parke, marley l inelyum veya 
benzeri i y i vasıflı malzeme ile kaplanmış olacaktır. 

Madde 327 —• Işıklandırma salonun özelliğe göre direkt veya en-
direkt şekilde sağlanmış olacaktır. 
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Madde 328 — Isıtma kalorifer veya -benzeri modern sıcak hava 
tesisatı ile sağlanacak kalorifer mevcut ise radyotörler uygun b i r de-
karasyonla gizlenmiş olacaktır. 

Madde 329 — Havalandırma sessiz çalışan iht iyaca yeter sayıda 
aspiratörlerle veya benleri tesislerle sağlanacaktır. 

Madde 330 —• Salonun münasip bir yerinde bir orkestra yer i ve 
önünde yeter genişlikte zemini ayak tutmayan malzemeden yapılmış 
bir dans pist i bulunacak ve yine münasip bir yerde lüks malzeme ile 
yapılmış bir Amer ikan bar bulunacaktır. Salonda artistlerin gösteri yap
maları halinde bunun için ve salonun her yerinde görülebilir münasip 
b ir yerinde bir sahne tesis edilmiş olacak veya sahne yapılmamış ise pist 
olarak kullanılan yer salonun her yerinden görülebilecek şekilde ayar
lanacaktır. 

Madde 331 —• Salonun ayrı bir yerde tercihan sahne ile doğrudan 
doğruya irtibatlı kadın ve erkek artistler için ayrı soyunma ve makyaj 
odaları kadın ve erkek için ayrı duş yerleri ve ayrı tuvaletler buluna
caktır. Bunlarda daimî sıcak su bulunacaktır. Soyunma ve makyaj oda
larından yeter adette aynalı makyaj masaları ayrıca birer boy aynası ve 
asgarî sıcak suyu bulunan birer lavabo bulunacaktır. 

Madde 332 — Salondaki masalar i y i kalitede ve dekora uygun ola
cak iskemleler keza masalarla aynı nitelikte rahat oturuşlu maroken 
veya emsali i y i cins malzeme ile kaplı olacak masa aralıkları rahat b ir 
geçişi sağlayacak surette ayarlanmış olacaktır. Masalar üzerinden en 
kal ite l i beyaz veya salonun dekoruna uygun renkte kolalı keten veya 
emsali örtü peçeteler bulunacak yemek takımları yeknesak ve en i y i 
cins porselen çatal ve kaşık bıçaklar i y i cins su ve içki takımları keza 
i y i kal itel i olacaktır. 

Madde 333 — Salonun pencerelerine i y i cins kadife veya kumaş 
perdeler takılmış olacaktır. 

Madde 33* — Gazinonun münasip bir yerinde ve tercihan antreye 
yakın bir yerde kadın ve erkeklere mahsus aynalar lavabolu yeter adet
te tuvalet bulunacaktır. Erkek ler kısmında ayrıca yeteri kadar pisuvar 
olacaktır. Her i k i tuvalet kısmında i y i cins el sabunu ufak havlu peçe
teler bulunacaktır. B u peçeteler bir defadan fazla kullanılmıyacaktır. 

Madde 335 —> Gazinonun mutfak ve müştemilâtı salona koku gir-
miyecek surette salondan ayrılmış ve ihtiyaca kâfi büyüklükte olacak 
ve lüks lokantaların mutfak niteliklerine uygun surette tanzim edilmiş 
bulunacaktır. 

Madde 336 —> Gazinonun salondan ayrı bir yerinde müstahdem için 
bir soyunma yeri bulunacaktır. 

B — Birinci sınıf gazinolar : 
Madde 337 — Girişte salonun büyüklüğü ile orantılı bir antre bu

lunacak 'antre ve salon zemini mozayik, duvarları asgarî 125 cm. yük
sekliğe kadar yağlı boya olacaktır. Antrede temiz malzeme ile yapılmış 
bankolu bir vestiyer bulunacak ve münasip bir yerinde müşterilerin ko
nuşmalarına tahsis edilmiş bir telefon bulunacaktır. 

Madde 338 —• Işıklandırma solonun dekoruna uygun surette direkt 
veya endirekt ışıkla sağlanacaktır. 

Madde 339 — Isıtma merkezi teshin suretiyle veya salonu ısıt
maya yeterli bir veya müteaddit borulu sobalarla yapılacaktır. 

Madde 340 — Havalandırma sessiz çalışan iht iyaca yeter sayıda 
aspiratörlerle sağlanacaktır. 

Madde 341 —< Masalar i y i cins iskemleler suni deri veya emsali 
malzeme ile kaplı veya rahat oturuşlu formikadan mamul olacak, masa 
aralıkları rahat bir geçişi mümkün kılacak surette ayarlanacaktır. M a 
salar üzerinde i y i cins keten veya emsali örtü ve peçeteler veya i y i cins 
kâğıt peçeteler bulunacak, bunlar her zaman temiz ve ütülü olacaktır. 

Madde 342 —• Yemek takımları yeknesak ve i y i cins porselen ça
ta l , kaşık, ve bıçaklar paslanmaz madenden, su ve içki talkımları keza 
i y i cins olacaktır. 

Madde 343 — Salonun pencerelerine i y i cins kumaş perdeler takı
lacaktır. 

Madde 344 — Gazinonun münasip bir yerinde bir orkestra yeri ve 
salonun istiabına uygun büyüklükte b i r dans pist i tesis edilmiş olar 
çaktır. Gazinoda gösteriler yapılıyorsa bunun için salonun bir tarafın
dan görülebilir bir yer ayrılmış olacaktır. B u takdirde artislerin soyun
maları, makyaj vesair hazırlıkları içinde lüzumlu müştemilâtı haiz bir 
yer bulunacaktır. 

Madde 345 — Gazinonun münasip bir yerinde bir Amer ikan bar 
tesis edilebilir. B u takdirde barın tezgâh kısmı ıslak bezle silinebilir b ir 
madde ile kaplanacaktır. 

Madde 346 — Gazinonun münasip b i r yerinde ve tercihan antreye 
yakın bir yerde kadm ve erkeklere mahsus aynalı lavabolar yeter adette 
tuvalet bulunacak, erkekler kısmında ayrıca yeteri kadar pisuvar ola
caktır. 

Madde 347 — Garnizonun mutfak ve müştemilâtı salona koku gir
meyecek surette salondan ayrı b i r yerde tesis edilmiş olacak ve bir inci 
sınıf lokantaların mutfak şartlarını iht iva edecektir. 

Madde 348 — Gazinonun salondan ayrı münasip b i r yerinde de 
müstahdem için b i r soyunma yeri tesis edilmiş olacaktır. 

C — İkinci sınıf gazinolar : 

Madde 349 — Girişte salonun büyüklüğü ile orantılı b i r antre bu
lunacak antre ve salon zemini mozayik, duvarları asgarî 125 cm. yük
sekliğe kadar yağlı boya olacaktır. Antrede 'temiz malzeme ile yapılmış 
bir vestiyer bulunacaktır. 

Madde 350 —• Işıklandırma salonun dekoruna uygun direkt veya 
endirekt surette sağlanmış olacaktır. 

Madde 351 —< Isıtma merkezi teshin suretiyle sağlanmışsa salonu 
ısıtmaya yeterli bir veya müteaddit borulu gaz ve kömür sobalariyle 
sağlanacaktır. 

Madde 352 — Havalandırma, sessiz çalışan yeter sayıda aspiratör
lerle sağlanacaktır. 

Madde 353 —• Masalar i y i cins sandalyeler hezeran veya emsali 
olacak masa aralıkları rahat bir geçişi mümkün kılacak surette ayarla
nacaktır. Masalar üzerinde keten veya emsali örtü ve peçeteler veya i y i 
cins kâğıt peçeteler bulunacak ve bunlar her zaman temiz ve ütülü 
olacaktır. 

Madde 354 — Yemek takımları i y i cins porselen, çatal, kaşık ve 
bıçaklar paslanmaz madenden, su ve içki takımları i y i cins olacaktır. 

Madde 355 —• Salonun pencerelerine i y i cins kumaş veya jaluzi per
deler takılmış olacaktır. 

Madde 356 — E rkek ve kadınlar için ayrı a yn yeter adette aynalı 
lavabolu tuvalet erkekler kısmında ayrıca yeteri kadar pisuvar bulu
nacaktır. 

Madde 357 — Gazinonun mutfak ve müştemilâtı salonda ayrı b i r 
yerde tesis edilmiş olacak ve 2. sınıf lokantaların mutfak şartlarını haiz 
olacaktır. 

Madde 358 — Gazinonun salondan ayrı münasip bir yerinde müs
tahdem için bir soyunma yeri olacaktır. 

E — Açık hava gazinoları ve yazlık bar ve pavyonlar : 

Madde 359 — Açık hava gazinoları ile yazlık bar ve pavyonların 
bahçe mutfak ve servis kısımları olmak üzere üç kısımdan ibaret ola
caktır. Bahçe etrafı duvar ve benzeri ile muntazam şekilde çevrilmiş 
olacak girişte ve masa grupları arasında muntazam yollar bulunacak 
bahçe içi ağaç ve çiçeklerle tezyin edilecektir. 

Madde 360 — Gazino ile bar ve pavyonlarda yeter büyüklükte mun
tazam bir pist ve orkestra yeri tesis edümiş olacaktır. Gösteriler yapı
lıyorsa bunun için kadın ve erkek artistlere mahsus soyunma yerleri i le 
lüzumlu müştemilâtı ile asgarî bir lavabosu bulunacaktır. 

Madde 361 — Masa ve iskemleler i y i cins doğrama veya madenî 
olacak iskemle bulunduğu takdirde üzerleri plastik şilteli olacaktır. 

Madde 362 — Pavyonların mutfak ve müştemilâtı lüks smıf lokan
t a mutfağı niteliğinde olacak, diğer servis şekli de lüks gazino nitel i
ğinde bulunacaktır. 

Madde 363 — Barların lüks sınıf gazinolar niteliğinde olacaktır. 
Madde 364 —1 Gazinonun mutfağı asgarî ikinci sınıf lokantaların 

mutfak şartlarını haiz olacak, mutfakla bahçe arasında b i r servis kısmı 
ile işçiler için bir soyunma yeri bulunacaktır. 

Madde 365 — Bahçenin münasip bir yerinde kadm ve erkeklere 
mahsus olmak üzere lavabolu tuvaletler bulunacak ve erkekler kısmına 
yeteri kadar pisuvar konacaktır. 

O Y U N S A L O N L A R I 

A — Birinci sınıf oyun salonları: 

Madde 366 — Salon zemini marley l inelyum veya benzeri bir mal 
zeme ile kaplı olacak münasip bir yerde bir vestiyer ile b ir telefon bu
lunacaktır. 

Madde 36? — Salonun duvarları asgarî 125 cm. yükseklikte lam-
bi r i kumaş veya suni deri ve emsali malzeme ile kaplanacak üst tarafı 
tavana kadar yağlı boya olacaktır. 

Madde 368 — Işıklandırma ya iy i ' cins zari f aplik ve avizelerle 
yapılacak veya gizl i ışıklandırma olacaktır. Şayet salon ve antrede flo-
rans lambalar kullanılmış ise bunlar görünmeyecek şekilde güzel görü
nüşlü bir dekarasyon üe gizlenmiş olacak. Yapüan ışıklandırmanın işin 
mahiyetine göre yeter olmasına b i l h a s s a d ikkat edilecek. 
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Madde 369 —> İşıklandırma merkezi teshin suretiyle sağlanmamış-
sa salonun ısıtmaya yeterli kömür veya gaz sobası ile yapılacaktır. 

Madde 370 — Havalandırma salonunun ihtiyacını karşılayacak 
adet ve büyüklükte sessiz çalışan aspiratörle sağlanacaktır. 

Madde 371 —< Sıcak havalarda serinlemeyi sağlıyacak üzeri ih-ı 
tiyaoa cevap verecek adet ve büyüklükte sessiz çalışan vantilatörler bu
lunacaktır. B u vantilatörlerin yerleri çalışma halinde müşteriyi rahatsız 
etmiyecek bir tarzda ayarlanmış olacak. 

Madde 372 — » Masalar i y i cins üzerleri doğrama hakikî veya sunî 
deri veya formika ile kaplanmış olacaktır. Masalar üzerinde iy i cins 
porsenel veya seramik tablalar bulunacaktır. İskemleler keza i y i mal 
zemeden yapılmış rahat oturuşlu olacak. Üzerleri kumaş veya hakikî 
suni deri i le kaplı bulunacaktır. İskemlelerin ayaklarına sürtme sırasında 
ses çıkartmaması için plastik veya emsali maddeler takılmış olacaktır. 

Madde 373 — Salonun pencerelerine i y i cins kumaş perdeler takı
lacak şayet bu pencereler salonun içini dışardan görünmesine müsait ise 
ayma i y i cins tül perdeler ve salonun sokağa balkan yüzü dükkân vit
r in i şeklinde olduğu takdirde bunun tamamına tül veya ja luzi perdeler 
takılacaktır. 

Madde 374 —- Salonun münasip b i r yerinde kâfi miktarda oyun 
kâğıtları ve bununla i l g i l i malzemelerin ve çuha örtülerin muhafaza edi
leceği kâfi büyüklükte muntazam bir dolap bulunacaktır. Salonun ayrı 
bir yerinde bir büro mevcut ise bu takımlar orada da muhafaza edile
bi l i r . 

Madde 375 —• Oyun salonunda gürültü çıkaran oyunlar veya oyun 
aletleri varsa bunlar diğer salona gürültü gitmiyecek surette ayrı b ir 
salonda oynatılacaktır. 

Madde 376 —• (Salondan tamamen ayrı olarak duvarları 150 C m . 
yükseklikte fayans ile kaplı üst tarafı (Tavan dahil) yağlı boya ile bo
yanmış bir ocak kısmı olacaktır. 

B u kısımda : 

A —• Pişirme havagazı, ibragaz veya emsali gaz ocakları i le sağ
lanacaktır. 

!B — Ocağın üzerinde iht iyaca yeter büyüklükte bir davlumbaz 
bulunacaktır. 

C —• Daimî sıcak su sağlıyan tesisatın fayans b i r eviye ve üzeri 
fayans veya mermer kaplı b ir tezgâhı bulunacaktır. 

D — ı Kahve ve çay meşrubat takımları i y i cins olacak ve bunların 
konulacağı kolay açılıp 'kapanır b ir dolabı ve ayrıca iht iyaca yeter bü
yüklükte bir buzdolabı bulunacaktır. 

CE3 —> Kâfi büyüklükte 'kapaklı emaye bir çöp kutusu bulunacaktır. 
Madde 371 — Servis için i y i cins madenî tepsiler kullanılacak askı 

tepsilerle servis yapılmıyacaktır. 
Madde 378 —> Salondan tamamen ayrı bir yerde bir tuvalet ile ye

ter i kadar pisuvar ve aynalı b ir lavabo bulunacaktır. Lavaboda daimî i y i 
cins sabun ve kâğıt peçeteler bulunacaktır. Salonun tuvalete ayrılan 
kısmında binanın iç taks imi itibariyle pisuvar konulması mümkün gö
rülmezse bir tuvalet ile de ikt i fa olunabilir. 

Madde 379 — İstenildiği takdirde salonun münasip bir yerine hafif 
içkiler vermek kaydıyla bir amerikan bar tesis edilebilir. B u amerikan 
barın i y i cins malzeme ile ve salonun dekoruna uygun surette yapılmış 
olması lâzımdır. 

B — İkinci sınıf oyun salonları: 

Madde 380 —• Zemin asgarî mozaik olacak salonun münasip bir 
yerinde vestiyer bulunacak. 

Madde 381 —• Salonun duvarları yağlı boya veya plastik boya ola
caktır. 

(Madde 382 —> Salon ihtiyacı yeter nitelikte lambalarla ışıklandırı
lacak çıplak ampuller kullanılmıyac aktır. 

Madde 383 — Isıtma merkezi teshin suretiyle sağlanmamışsa sa
lonu ısıtmaya yeterli b i r veya müteaddit gaz veya kömür sobası ile sağ
lanacaktır. 

Madde 384 — Havalandırma salonu yeter adet ve büyüklükte ses
siz çalışan aspiratörle sağlanacaktır. 

Madde 385 — /Salonda yeter adette vantilatör bulunacak ve bun
ların yerleri müşterileri rahatsız etmiyecek b i r tarzda ayarlanacaktır. 

Madde 386 — Mas alarm üzerleri inelyum veya emsali ile kaplı 
olacak her masada asgarî b ir tablo bulunacaktır. (Sandalyeler i y i cins 
hazeran takl id i üzerleri pendezot veya emsali malzeme ile kaplı ayak
larında last ik veya emsali ses çıkarmayan madde takılı olacaktır. 

Madde 387 — Salonun pencerelerinde İyi cins perdeler bulunacak 
salon içi dışardan görünüyorsa ayrıca tül veya jaluzi perde takılacaktır. 

Madde 388 —• Salonun münasip bir yerinde oyun kâğıtları ile sair 
malzemelerin ve çuha örtülerin muhafaza edileceği muntazam bir dolap 
bulunacaktır. 

Madde 389 — Oyun salonunda gürültü çıkaran oyunlar varsa bun
lar diğer salona gürültü gitmiyecek surette ayrı b ir salonda oynatıla
caktır. 

Madde 390 —• Salonda tamamen ayrı veya muntazam bölünmüş 
bir yerde duvarları asgarî 150 cm. yükseklikte mermer veya fayans 
kaplı üst tarafı yağlı boya ile boyanmış b i r ocak kısmı bulunacak bura
da takımların konulacağı v i t r in l i bir dolap bulunacak meşrubat takım
ları i y i cinsten yeknesak ve tepsiler paslanmaz cinsten olacaktır., 

Madde 391 —ı Salondan ayrı bir yerde pisuvarlı ve lavabolu b i r tu
valeti bulunacaktır. 

Madde 392 —ı İkinci sınıf oyun salonlarında içki verilmez. 

C — Aletli oyun salonları: 

Madde 393 — B u yerlerin salon nitel ikleri b ir inc i sınıf kahvehane 
hükümlere uygun olacaktır. B u gibi yerlerde yalnız soğuk meşrubat ve-1 

r i l i r . Çay kahve verildiği takdirde ocak kısmı aranır. 

A — BİRİNCİ S IN IF K A H V E H A N E t L E R : 

Madde 394 — Kahvehane, salon ve ocak olmak üzere i k i bölüm
den ibaret olacaktır. 

Madde 395 — Kahvehanenin tamamının zemini asgarî mozayik 
olacak salonun münasip yerinde askılar bulunacaktır. 

Madde 396 — Salon duvarları 125 cm. yüksekliğe kadar lamfoiri 
kumaş hakikî veya sunî deri ile kaplı bulunacak ve üst tarafı tavana ka 
dar yağlı boya olacaktır. 

Madde 397 —• Işıklandırmanın salona yeter ölçüde olmak ve dekla
rasyona uygun bulunmak şartiyle çeşitli şekillerde yapılması mümkün
dür. Şu kadar k i kordona bağlı çıplak ampuller kullanılmaz. 

Madde 398 —• Isıtma kalorifer yoksa boruları bacaya ve salonu 
ısıtabilecek yeterlikte i y i cins gaz veya kömür sobaları ile sağlanacaktır. 

Madde 399 — Havalandırma solonun büyüklüğüne yeter adet ve 
büyüklükte aspratörlerlesağlanmış olacaktır. 

Madde 400 —• Salonda iht iyaca uygun adet ve büyüklükte vanti
latörler bulunacak ve bunların yerleri müşteriyi rahatsız etmiyecek bir 
tarzda ayarlanmış olacaktır. 

Madde 401 — Zeminde ucu pis su mecrasına bağlı ihtiyaca yeter 
adet ve büyüklükte ızgaralı sifonlar bulunacaktır. Ve asgarî bir tuva
leti ve yeteri kadar pisuvarı olacaktır. 

Madde 402 — Masalar yeknesak i y i cins doğrama üzerleri formi
k a l inelyum veya kesme cam ile kaplı olacak iskemleler keza masalara 
uygun ve rahat oturuşlu olacak ve masa aralıkları rahat oturuşlu ola
cak ve masa aralıkları rahat oturup kalkmayı ve rahat geçişi sağlayacak 
tarzda tanzim edilmiş olacaktır. Masalar 'üzerinde i y i cins tablolar ola
cak ve icabında kuüamlmak üzere ihtiyaca yeter adette çuha örtüler 
bulunacaktır. 

Madde 403 — Pencerelere ve salonun sokağa bakan yüzü v i t r in 
camı ile kaplı ise buraya i y i cins tül perdeler, ayrıca güneşlik perde veya 
ja luzi takılacaktır. 

Madde 40* — Ocak salondan ayrı veya salondan muntazam olarak 
i fraz edilmiş bir yerde ihtiyacı karşılayacak büyüklükte tesis edilmiş 
olacak, bunun ocağın bulunduğu kısmı ile eviye arkasına isabet eden 
veya mermerle kaplı bulunacaktır. Ocak üstünde ihtiyaca yeter büyük
lükte bir davlumbaz olacaktır. 

Madde 405 — Tezgâhların üzeri fayans mermer veya formika ile 
kaplı ve eviye fayans olacaktır. 

Madde 406 —1 Ocak kısmında kahve, çay, vesair meşrubat takım
larının! bulunacağı dolaplar olacak : Kahve, çay ve şeker ağzı kapalı 
muntazam kutu veya kavanozlarda muhafaza edilerek ağzı kapaklı b ir 
çöp kutusu bulunacak ve işçilerin çalıştığı kısımda yerde tahta bir ız
gara ile zemin de bir ızgaralı sifon bulunacaktır. 

Madde 407 —- Kahve çay ve var ise nargile talkımları i y i cinsten 
çay tepsileri ve kaşıkları paslanmaz madenden mamul olacak kahve 
içinde askı tepsi kullanılmayacaktır. 

Madde 408 — Kahvehanede büardo oynatılacak ise, ayrı b ir salon 
veya salondan bölünmüş muntazam bir oyun salonu tesis edilecek ve 
oyun aletleri muntazam dolaplarda muhafaza edilecektir. 

Madde 409 — Müstahdem yeknesak kıyafette olacak ocakçılar iş 
gömleği giyecek ve beyaz önlük takacaklardır. Bunlar her zaman temiz 
ve ütülü olacaktır. 
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B —. İKİNCİ S I N I F K A H V E H A N E L E R : 

Madde 4,10 —• Kahvehane, salon ve ocak olmak üzere i k i bölümden 
ibaret olacaktır. Kahvehanenin tamamının zemini asgarî mozayik ola
cak salonun münasip yerinde askılıklar bulunacaktır. 

Madde 411 — Duvarlar tavana kadar asgarî plastik boya ile bo
yanmış, olacaktır. 

Madde 412 — Işıklandırmanın salona yeter olmasına bilhassa dik
kat edilecek kordonlara bağlı çıplak ampuller kullanılmıyacaktır. 

Madde 413 — Isıtma kalorifer yoksa boruları bacaya bağlı ve sa
lonu ısıtabilecek yeterlikte i y i cins gaz veya kömür sobaları i le yapı
lacaktır. 

Madde 414 —• Havalandırma, salonun büyüklüğüne yeter adet ve 
büyüklükte aspratorlerle sağlanmış olacaktır. 

Madde 415 — Salonda ihtiyaca uygun adet ve büyükte vantilatör
ler bulunacak ve bunların yerleri müşteriyi rahatsız etmiyecek bir tarz
da ayarlanmış olacaktır. 

Madde 416 — Zeminde ucu pis su mecrasına iht iyaca yeter adet 
ve büyüklükte ızgaralı sifonlar bulunacak ve asgarî b ir tuvalet veya 
pisivar olacaktır. 

Madde 417 —< Masalar yeknesak i y i cins doğrama üzerleri formika 
l inelyum veya kesme cam ile kaplı olacak iskemleler masaya uygun ve 
rahat oturuşlu olacak ve masa aralıkları rahat oturup 'kalkmaya ve ra
hat b ir geçişi sağlayacak tarzda tanzim edilmiş olacaktır. Masalar üzer
lerinde tablalar olacak ve icabında kullanılmak üzere ihtiyaca yeter 
adette çuha örtülü bulunacaktır. 

Madde 418 —• Pencerelere ve salonun sokağa bakan yüzü v i t r in 
camı ile kaplı ise buraya tül perdeler konacak veya jaluzi takılacaktır. 

Madde 419 —> Ocak ayrı veya salondan muntazam olarak i f raz 
edilmiş bir yerde ihtiyacı karşılayacak büyüklükte tesis edilmiş olacak 
bunun ocağın bulunduğu kısmı üe eviye arkasına isabet eden kısmının 
duvarları yerden asgarî 150 cm. yüksekliğe kadar su geçmez bir madde 
ile kaplı bulunacaktır. Ocak üstünde yeter büyüklükte bir davlumbaz 
olacaktır. 

Madde 420 —> Tezgâhların üzeri su geçmez b i r madde ile kaplı ve 
eviye tercihen fayans olacaktır. 

Madde 421 —• Ocak kısmında kahve, çay, vesair meşrubat takım
larının bulunacağı cemakanlı dolaplar alacak : Kahve ve şeker ağzı ka 
palı muntazam kutu ve kavanozlarda muhafaza edilecek ağzı kapalı b ir 
çöp kutusu bulunacak ve işçüerin çalıştığı kısımda bir tahta ızgara üe 
zeminde ızgaralı sifon bulunacaktır. 

Madde 422 — Kahve, çay ve var ise nargile takımları i y i cinsten 
çay tepsileri ve kaşıkları paslanmaz madenden mamul olacaktır. 

Kahvehanede bilardo oynatılacak ise ayrı bir salon veya salondan 
bölünmüş muntazam bir kısım tesis edilecek v eoyun aletleri muntazam 
dolaplarda muhafaza edilecektir. 

Madde 423 —• Müstahdem yeknesak kıyafette olacak ocakçılar iş 
gömleği ve beyaz önlük takacaklardır. Bunlar her zaman temiz ve ütülü 
olacaktır. 

O — Üçüncü sınıf kahvehaneler ve çay ocakları: 

Madde 424 —• Kahvehane, salon ve ocak olmak üzere i k i bölüm
den ibaret olacak kahvehanenin tamamının zemini mozayik veya çi
mento olacak salonun münasip yerinde askılıklar bulunacaktır. 

Madde 425 —ı Duvar lar tavana kadar badana ile boyanmış ola-' 
çaktır. 

Madde 426 —> Işıklandırmanın salonu yeter olmasına bilhassa dik
ka t edilecek kordonlara bağlı çıplak ampuller kullanılmıyacaktır. 

Madde 427 —» Salonda iht iyaca yeter adet ve büyüklükte vanti la
törler bulunacaktır. 

Madde 42)8 —< Zeminde ucu pis su mecrasına bağlı iht iyaca yeter 
adet ve büyüklükte ızgaralı sifonlar bulunacaktır. 

Maddfc 429 —, Masaların üzerleri formika ve muşamba ile kaplı ola
cak iskemleler masalara uygun ve rahat oturuşlu olacaktır. 

Madde 430 — Ocak salondan ayrı veya salondan muntazam ola
rak i fraz edilmiş bir yerde ihtiyacı karşılıyacak büyüklükte tesis edilmiş 
olacak ocağın bulunduğu kısmı ile eviye arkasına isabet eden kısmının 
duvarları yerden 150 iCm. yüksekliğe kadar mozaik veya çimento ile 
yapılmış bulunacaktır. Ocak üstünde iht iyaca yeter büyüklükte bir dav
lumbaz olacaktır. 

Madde 431 — Tezgâhın üzeri mozaik veya çimento ile yapılmış 
olacaktır. 

Madde 432 — Ocak kısmında kahve, çay, vesair meşrubat takım
larının konulacağı camekânlı dolaplar olacak kahve, çay ve şekerin ağzı 

kapalı mutazam kutu ve kavanozlarda bulunacak ağzı kapaklı çöp k u 
tusu bulunacak işçilerin çalıştığı kısımda bir tahta ızgara i le zeminde 
bir ızgaralı sifon bulunacaktır. 

Madde 433 — Kahve, çay ve var ise nargile takımları i y i cinsten 
çay tepsileri ve kaşıkları paslanmaz madenden olacaktır. 

EĞLENCE YERLERİ 

A — Kapalı sinemalar 

Genel esaslar: 

Madde 434 - H Sinema binası 2/12/1340 tar ih l i Kararname ile yü
rürlükte olan sair mevzuat gereğince hazırlanan tasdikü projesine uy
gun olarak inşa edilmiş olacaktır. B u projede : 

a) Sinemanın istiabı, salon, balkon ve varsa loca adedine göre 
tayin ve tespit olunur. 

b) İlk sıranın perdeye olan uzaklığı en az 7 metre her b i r koltuk 
0.25 M 2 , koltukların arka arkaya yekdiğerine olan mesafesi (önceki ko l 
tuk arkasından onun arkasına isabet eden koltuğun arkasına kadar) 90 
Cm. ve sahneye parelel olan yollar 100 Cm. sahneye dik olan yol lar 125 
Cm. olarak nazara alınır. 

c) Salon ve balkon için ayrı ayrı her dört yüz koltuk için i k i ka 
dın ve i k i erkek olmak üzere dört tuvalet en az lavabo ve erkekler kıs
mında en az dört adet pisuvar bulunması sağlanacaktır. Bekleme salo
nun ve balkonun ve balkon tuvaletleri ile doğrudan doğruya irt ibat 
yoksa bu kısımda asgarî b ir kadın ve b i r erkek tuvaleti bulunacaktır. 

d) Sinema binası (Bir inci hususî ve balkon) olarak üçe ayrılacak 
ve üç bölümden her birinin 90 Cm. genişliğinde dışarıya doğru açılan as
garî i k i çıkış kapısı olacaktır. 

e) Balkonsuz veya birden fazla balkonlu sinema inşası mümkün
dür. B u takdirde sinemaların her sınıfı hakkında hükümler buna göre 
nazara alınarak uygulanır. 

Madde 435 — Işıklandırma serbest olup sinemanın dekoruna ve 
sınıfına uygun olacak, salon ve balkonlardaki ara yolları ile çıkış kapı
ları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirtilecektir. Umumî cereyan ke
sildiğinde aydmlatmayı sağlamak üzere yeter takatta bir jeneratör bu
lunacaktır. 

Madde 436 — Isıtma iht iyaca yeter nitelikte kalorifer veya ben
zeri modern tesisat ile sağlanmış olacak ısı derecesini ölçmek için her 
bölüme termometreler konulacaktır. 

Madde 437 —• Havalandırma modern usullerle iht iyaca yeter suret
te sağlanmış olacak (Yazın çalıştığı takdirde) birinci sınıf sinemalarda 
mut laka her zaman çalışır durumda modern soğutma tesisatı bulunacak
tır. 

Madde 438 — Sinemaların uygun yerlerinde yeteri kadar yangın 
söndürme cihazı musluk ve hortumları bulunacaktır. 

BİRİNCİ S I N I F SİNEMALAR 

Giriş holü : 

Madde 439 —. Zemini mermer i y i vasıflı mozaik veya benzeri yı
kanabil ir malzeme ile yapılmış olacak duvarların tamamı veya münasip 
bir yüksekliğe kadar olan kısmı mermer betebe veya emsali maddeler 
veya lamberi kaplanmış olacaktır. Duvarların yukarıdaki sayılan madde
lerle kısmen kaplanması halinde üst tarafı ve tavan asgarî yağlı boya 
olacaktır. 

Madde 440 — Giriş holünde sinemanın istiabına uygun adette i k i 
den aşağı olmamak üzere gişeler olacak ve bu gişelerin önünde güzel 
görünüşlü korkuluklar bulunacaktır. 

Madde 441 —* Duvarda güzel görünüşlü afiş yerleri bulunacaktır. 

Bekleme ve sigara salonları: 

Madde 442 — Sinemanın istiabına uygun büyüklükte olacaktır. B u 
yerin zemini asgarî giriş holündeki malzeme ile kaplı olacak duvarları 
enaz giriş holü niteliğinde bulunacaktır. Tavan salonun dekora uygun 
surette tezyin edilmiş olacaktır. 

Madde 4*3 —< Salonda yeter miktarda i y i nitel ikte koltuk iskemle 
ve sehpalar bulunacak ve b i r satış büfesi olacaktır. 

Madde 444 — Müşterilerin kullanmasına mahsus kabineli telefon 
bulunacaktır. 

Madde 445 — S igara salonlarının zemini inelyum marley veya par
ke olacak duvarları sinemanın umumî dekoruna uygun olacak duvarları 
herhangi bir malzeme ile kaplanmışsa tamamı ve kısmen kaplanmamış-



— 29 — 

sa kaplanan kısım dışında kaiaıi yerleri ve tavan asgari yağlı boya ola
cak veya şık bir surette tezyin edilecektir. Radyatörler zari f b ir surette 
gizlenmiş olacaktır. 

Madde 446 — B u salonda şık b i r büfe rahat oturuşlu ve i y i malze
me ile yapılmış kanepe koltuk ve sehpalar bulunacak; sehpa üzerinde 
tablalar ve ayrıca ayaklı küllükler ve yerlerde kreşuvarlar bulunacak
tır. 

Madde 447 —< Sigara salonunun pencerelerinde sigara dumanları
nın balkona ve salona girmesine mani olaeak büyüklük ve nitel ikte as
piratörler veya aynı işi görür başka bir tesisat bulunacaktır. 

Salon ve balkon : 

Madde 44® —1 ıSalon ve balkon zemini inelyum ve benzen ses ge
çirmeyen maddelerle kaplanacak, duvarlar akustiği en i y i şekilde sağ
layacak bir tarzda dekore edilmiş olacaktır. 

Madde 449 —• Giriş ve çıkış kapılan ile sigara solnuna açılan ka 
pılar ses geçirmeyecek bir surette yapılmış olacak; bu kapılara açıldığı 
zaman dışardan ışık gelmemesini sağlamak üzere dışardan veya içeri
den kadife ve emsali perdeler olacaktır. 

Madde 450 — Salon ve balkonda bulunan bi lumum kol tuklar yaylı 
veya kauçuk üzerleri ve a rka lan marnken veya emsali i y i cins malzeme 
ile kaplı olacak ve ko l yerleri bulunacaktır. 

Madde 451 —« Loca mevcut ise bunlar i y i malzeme ile ve şık bir 
surette tezyin edilmiş olacaktır. Loca koltukları salon koltukları ile aynı 
nitelikte bulunacak ve aynca askılığı olacaktır, 

Sahne: 

Madae 452 —• Sinemaskop f i lmler göstermeye müsait şekil ve bü
yüklükte yapılmış olacak; sahnede i y i cins kadife veya emsali otama-
tik açılıp kapanan perdesi bulunacaktır. 

Makina dairesi : 

Madde 453 —> F i l m hazırlama yeri ve makinaların bulunduğu yer 
olmak üzere i k i kısımdan ibaret olacaktır. Her i k i kısmın zemini mozaik 
ve duvarları yangına karşı muhafazalı olacaktır. 

Madde 454 — Mak ina dairesinde filmlere ait lüzumlu malzemeden 
başka bir şey bulundurulmayacak; bir ecza dolabı ile müdüriyete irtibatlı 
bir telefonu bulunacaktır. Mak ina dairesinin sair şartları Yangın Ta l i 
matnamesine göre düzenlenir. Sinema makinesi çift olacaktır. 

İKİNCİ S I N I F SİNEMALAR : 

Giriş holü : 

Madde 455 — Zemini mozaik üst tarafı tavan dahil asgarî yağlı 
boya olacaktır. 

Madde 456 —• Asgarî i k i gişe bulunacak ve bunların adedi sinema-
manın istiabına göre arttırılacaktır. Gişeler önünde sabit korkuluklar 
bulunacaktır. 

Madde 457 —* Duvarlarda güzel görünüşlü afiş yerleri bulunacak
tır. 

Bekleme salonu ve sigara salonu : 

Madde 458 —> Sinemanın istiabına uygun büyüklükte olacak, zemini 
mozaik duvarları ve tavan asgarî yağlı boya ile boyanmış olacaktır. 

Madde 459 — (Salonda yeter miktarda oturacak yerler bulunacak ve 
bir satış büfesi olacaktır. 

Madde 460 —< Salon ve balkon için ayrı ayrı yeter büyüklükte s i 
gara salonları bulunacak ve bu salonların zemini mozaik duvarları (Ta
van dahil) asgarî yağlı boy olacaktır. 

Madde 461 —-< Sigara salonlarında temiz yapılışlı büfeler buluna
cak oturma yerleri kreşuvarlar ve küllükler olacaktır. 

Madde 462 — B u yerlerde sigara dumanlarının salona nüfuz et
mesine mani olacak tesisat bulunacaktır. 

Salon ve balkon : 

Madde 463 — Salon ve balkon zemini l inalyum ve benzeri ses ge
çirmeyen maddelerle kaplanacak. Duvar lar güzel b ir şeküde ve akustiği 
sağlayacak surette dekore edilmiş olacaktır. 

Madde 464 — Giriş ve çıkış kapıları dışarıdan ses ve ışık gelmeye
cek bir surette yapılmış olacaktır. 

Madde 465 — Kol tuklar i y i cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca 
ko l yerleri bulunacaktır. 

Madde 466 — Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon nite
liklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır. 

Sahne: 

Madde 467 —ı (Sinemaskop f i lmler göstermeye müsait şekil Ve bü
yüklükte yapılmış olacak, otamatik açılır kapanır perdesi bulunacaktır. 

Makina dairesi: 

Madde 466 — F i l m hazırlama ve makina dairesi olmak üzere i k i 
kısımdan ibaret olacak zemini mozaik ve duvarları yangına karşı muha
fazalı olacaktır., 

Madde 460 —> Mak ina dairesinde filmlere ait lüzumlu malzemeden 
başka bir şey bulundurulmayacaktır. B i r ecza dolabı ile müdüriyete i r t i 
batlı b ir telefon bulunacaktır. Mak ine dairesinin sair şartları Yangın 
Talimatnamesine göre düzenlenir. 

Madde 470 —ı Sinema makinesi çift olacaktır. 

AÇIK H A V A SİNEMALARI s 
Madde 471 —• Talep üzerine açık hava sineması tesis edilecek yer 

hakkında belediyece olumlu bir karar verildikten sonra projesi ve sine
ma tesisi talebinde bulunan şahıs yerin sahibi değilse yerin açık hava 
sineması tesisi maksadiyle kullanılacağını gösterir k i r a mukavelenamesi 
veya noterden tasdikli muvafakat belgesi üiştirilerek inşaat ruhsatı ta
lebinde bulunulur. Ancak muvakkat tesis yapılabilir. İmar planı tatbi
katında mahzurlu görülen yerler belediyece aslına rücu ettir i l ir . 

Madde 472 —ı Sinema projesinin incelenmesi sırasında : 
a) Sinemanın tesis edildiği yere göre sinema duvarlarının perde

nin dışarıdan görünmesine mani olacak yüksekliği (Bütün sinemalara 
caridir.) 

b) Giriş ve çıkış kapılarının adet ve yeteri ; perdenin yeri büyük
lüğü niteliği ve sinemada konser ve benzeri gösterilerde yapılacak ise 
bu işler için lüzumlu sahne ile teferruatı. 

e) i l k sıranın perdeye olan uzaklığı 15 M t . koltuk ebadı ve ko l 
tukların yekdiğerine olan mesafeleri 90 Cm. yolların genişlikleri sahne
ye paralel olan yollar 100 Cm. sahneye dik olan yollar 126 Cm. i k i ko l 
tuk arası 10 Cm. olarak nazara almır. 

d) Yeter i kadar ve sinema istiabıyla orantılı erkek ve kadınlar 
için tuvalet ve pisuvar adedi. 

e) K a r g i r b i r makine dairesi i le b i r müdüriyet odası, b ir bekçi 
mahall i ve yeteri kadar gişe yerinin nazara alınıp alınmadığı incelene
rek gerekirse ona göre projede lüzumlu düzeltmeler yapılır. 

f) Projenin uygun olarak inşaa edildiği F en İşleri Müdürlüğünce 
tespit edildikten sonra sinema için kuşat ruhsatı müracaatı yapılır. B u 
müracaat üzerine sinemanın projesine uygunluğu bir defa kuşat heyetin-
tince kontrol edilerek inceleme yapılır. Ve sonuç bir rapora bağlanır, 
ve Kuşat ruhsatı veri l ir. 

g) Kuşat ruhsatı için yapılan müracaatta projenin bir nüshası 
dosyasına konulmak üzere müracaat dilekçesine eklenir ve bu projenin 
diğer nüshasıda sinema müdürlüğünde bulundurulur. B u suretle kuşat 
ruhsatı verilen bir sinemanın müteakip yıllarda çalıştırılması istendi
ğinde dosyasındaki projeye göre kuşat heyetince tetkikat icra olunur. 
Ve bunun sonucunda ayrıca bir kuşat ruhsat verilmezse harç alınmaz. 
İncelenen mevsim için çalışmasının uygun görüldüğüne dair bir belge 
veril ir. 

Madde 473 — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
açılıp çalışmış açık hava sinemaları mevcut sinema arsasının ebadına 
uygun mikyaslı projeleri üzerinden incelemeye tabi tutulur. B u projede 
428. maddesinin (o) bendine öngörülen esaslarda bir ayrılık görülürse 
keyfiyet projede, tashih edilerek tashih edilmiş şekli ile sinema yerine 
intibakı sağlanır. B u suretle projelerine uygunluğu sağlanan sinemaların 
azamî seyirci adedi tespit edilerek müteakip yıllarda da bu projenin tat
biki sağlanır. 

Madde 474 — Açık hava sinemalarının makine dairesinde bir yan
gın söndürme cihazı ve lüzumlu sağlık malzemesini hav i b ir ecza dolabı 
bulunacaktır, 

A — Birinci sınıf yazlık sinemalar : 

Madde 475 —• 460 - 470', 471 inc i maddedeki umumî hükümlere tabi 
o lmakla beraber : 

a) Turnike l i çift gişe bulunacaktır. 
b) Giriş kapısından itibaren antre ve yol luklar ile büfe önü beton 

olacaktır. 
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c) Oturma yerleri hazeran koltuk olacak, ayrıca locası varsa ko l 
tuklara minder konacaktır., 

d) Bay ve bayan helaları kırmızı lamba ile aydınlatılacak duvar
lar fayans kaplı olacak erkek kısmından sinemanın hattı istiabına göre 
asgarî dört adet pisuvarı olacaktır. K a d m ve erkek kısımlarında en az 
ikişer adet tuvaleti ve birer adet lavabosu bulunacaktır. 

e) Büfesi bir inci sınıf gazinolardaki nitel ikte olacaktır. 

f) Ko l tuk aralarındaki zemin kısımları çakıl döşeli olacaktır. 

B —• İkinci sınıf yaşlık sinemalar : 

Madde 476 — 469, 470, 471 inci maddelerdeki umumî hükümlere 
tabi o lmakla beraber : 

a) Giriş kapısı yanında çift gişe olacaktır. 

b) (Sinemanın zemini çakıl döşeli olup büyük geçit yerleri beton 
olacaktır. 

ç) Oturma yerleri tamamen hazeran koltuk olacak sandelye bu
lundurulmayacak loca bulunduğu takdirde aynı kol tuklar konulacaktır. 

d) Helalar kırmızı lamba ile aydınlatılacak, erkek kısmından böl
meli pisuvarı bulunacak, kadın ve erkek kısımlarında ikişer adet tuva
leti ve en az bir lavabo bulunacaktır. 

e) Büfesi ik inc i sınıf gazinolardaki niteükte olacaktır. 

C — Üçüncü sımf yazlık sinemalar : 

Madde 477 —< Umumî hükümlere tabi o lmakla beraber : 
a) Giriş kapısı yanında en az bir gişesi olacaktır. 
b) Sinemanın zemini çakıl döşeli olacaktır. 
c) Oturma yerleri koltuk veya sandelyelerle hazırlanmış olacaktır. 
d) Hela lar kırmızı lamba ile aydınlatılacak erkek kısmında böl

meli pisuvarı bulunacak, kadın ve erkek kısımlarında ikişer adet tuvaleti 
ve en az bir lavabosu bulunacaktır. 

e) Büfesi ik inc i sınıf gazinolardaki nitelikte olacaktır. 

T İYATROLAR 

Madde 478 —i Binanın gerek müstakil t iyatro olarak inşa edilmiş 
olması gerekse bir binanın muayyen bir kısmının bu maksatla inşa edil
miş olması halinde mut laka tiyatro olarak tasdikl i projesine uygunluğu 
tespit edilecektir. 

Madde 479 — Tiyatroların tanzim edilen projelerinde 2/12/1340 
tar ihl i Kararname ile sair gereğince : 

a) Antre, fuayye, salon ve balkon sahne ile müştemilâtı (Erkek 
ve kadın artisler için yeter adet ve büyüklükte makyaj odaları tuvalet) 
seyircilere mahsus erkek ve kadın tuvaletlerinin mevcudiyeti nazara alı
nacak, 

b) ıSalon ve balkonda koltukların yerleri ölçüleri ile bir l ikte gös
terilecek ve bu ölçüler salonda i l k sıranın sahneye olan mesafesi 3 metre 
ve beher koltuk yüzeyi 50 Cm. koltukların i k i aralık arası mesafesi 90 
Cm. sahneye paralel yollar 100ı C m . sahneye dik olan yollar 125 Cm. ola
rak tespit edilmiş olacaktır. 

Madde 480 —ı Tiyatronun ısıtılması mut laka merkezî teshin siste
mi ile olacak ve emsaü ısıtmak, soğutmak ve havalandırma tesisleri bu
lunacaktır. ' 

Madde 481 —• Aydınlatma zari f ve apliklerle yapılacak veya dekora 
uygun şekilde ışıklandırma olacaktır. 

Madde 482 — Tiyatronun bütün bölümleri şık ve modern bir şekil
de dekora edilmiş olacaktır. 

Madde 4S3 —, Tiyatronun antre, fuayye, sigara salonlarının zemini 
i y i cins mermer, marley veya emsali malzeme ile kaplanacak salon ze
mini mutlaka ses çıkarmayan şık bir malzeme ile kaplı olacak antre ve 
fuayyenin münasip bir yerinde dekora uygun ve koltuk adedi ile oranlı 
şık malzemeden yapılmış bir vestiyer bulunacaktır. 

Madde 484 — » Sahne perdesi otomatik açılır kapanır i y i cins k u 
maştan mamul olacak çıkış kapılarında keza aynı kalite ve tercihan 
otomatik perdeler bulunacak çıkış kapılarında kırmızı uyarma lambaları 
olacaktır. Ko l tuk üstleri i y i cins kumaş veya en iy i kalite hakikî sunî 
deri ile kaplı olacak loca mevcut ise buradaki koltuklarda aynı nite
likte olacaktır. Localarda ayrıca askılıklar bulunacaktır. 

Madde 485 — Fuayye ve sigara salonlarında i y i cins kreşuvarlar 
ayaklı zarif küllükler bulunacaktır. 

Madde 486 — Fuayyede veya diğer salonlardan birinde şık malze
me ile yapılı bir büfe bulunacaktır. 

Madde 487 —ı Münasip yerlerde yeterli yangın söndürme cihaz ve 
malzemeleri bulunacaktır. 

Madde 488 — Oda Ve cep tiyatrolarında tasdikli projesine göre 
yapılmak ve sıra aralıkları 80 Cm. olmak kaydiyle yukarıdaki hükümlere 
aynen tabi olacaktır. 

KIŞLIK B A R V E P A V Y O N L A R : 

Madde 489 — ı Girişte salonun istiabına uygun büyüklükte bir antre 
ve burada şık malzeme ile yapılmış b i r vestiyer ve müşterilere tahsis 
edilmiş bir telefon bulunacaktır. 

Madde 490 — Salon lüks malzeme ile dekore edümiş olacak möble 
ve mefruşat en iy i cins malzemeden mamul bulunacak koltuk ve iskem
leler iy i cins kumaşlarla kaplanmış olacaktır. Salonda asgarî üç kişilik 
bir orkestra yeri bulunacak ve ihtiyaca yeter büyüklükte bir pisti ola
caktır. 

Madde 491 —Işıklandırma gizü ive salonun dekoruna uygun ola
caktır. 

Madde 492 —< Isıtma merkezî teshin suretiyle sağlanacaktır. 

Madde 493 —• Havalandırma sessiz çalışan müteaddit aspiratör
lerle veya daha başka modern bir usulle sağlanmış olacaktır. 

Madde 494 —• E r k e k ve kadınlara ait yer in büyüklüğü i le oranlı 
miktarda lavabolu tuvaletler bulunacaktır. Yer müsait bulunmadığı 
takdirde i k i ayrı tuvalete mukabi l ayrı b ir kısımda tek lavabo kabul 
edilebilir. 

Madde 495 — ı Pavyonlarda yemek verüiyorsa mutfakları asgarî 
lüks lokanta mutfaklarının haiz oldukları şartları iht iva edecektir. 

Madde 496 — B a r ve pavyonda gösteriler yapılıyorsa artişlerin 
hazırlanmaları için ayrı odalar ve bu odalarda işin gerektiği malzeme ve 
teferruat bulunacak ve ayrıca duş ile kadm ve erkekler için ayrı ayrı 
aynalı lavabolu tuvaleti bulunacaktır. 

Madde 497 — B a r ve pavyonda hizmet edenlerin kıyafetleri temiz 
ve yeknesak olacaktır. 4397-3 

• 
Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi, Askerî Sav

cılığından : 

Eskişehir Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesinin 25 
Mar t 1972 tar ih ve 1972/3 esas, 1972/24 karar sayılı hükmü ile : 

1 — A l i oğlu, 1335 doğumlu, Ba f ra İlçesi, Benl i Köyünde kayıtlı 
Mustafa Toprak'ın T. C. K. nun 163 üncü maddesi 2 ve 4 üncü fıkrala
rına temas eden suçlarından beraatine, şapka iktisası hakkındaki Kanuna 
muhalefet suçundan T. C. K. nun 526/2 nci maddesi gereğince takdiren 
üç ay hafif hapis cezası ile tecziyesine, 

2 —• Hasan oğlu, 1956 doğumlu, Arpaçay İlçesi Geçit Köyünde 
kayıtlı Medet Karataş'm Türk Harf ler inin kabul ve tatbiki üe şapka ik
tisası hakkındaki kanunlara muhalefet suçlarından ayrı ayrı T. C. K. nun 
526/2 nci maddesi gereğince ve aynı kanunun 53/3 ve 71 inci maddeleri 
uygulanarak neticeten dört ay hafif hapis cezası üe tecziyesine, her 
i k i sanığa ait suç eşyalarının müsaderesine karar verilmiştir. 

Adreslerine tebligat yapılamadığından 353 sayılı Kanunun 1596 
sayılı Kanunla, değişik 52 nc i maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur. 

8897 /1-1 

Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğünden : 

1 — Teşkilâtımız için 5.000 adet V i n i l topun kapalı zarf la tekli f 
alma usulü ile yaptırılacaktır. 

2 — Şartnameler her gün mesai saatleri dahihnde Spo r -To t o 
Teşkilâtı Levazım Şube Müdürlüğü ile istanbul ve İzmir Şube Müdür
lüğünden temin edilebilir. 

3 — İhale 15/8/1972 Salı günü saat 16.00 da A n k a r a Yenişehir Mi ta t 
Paşa Cad. N o : 38 deki Spor - Toto Teşkilâtı Satm A l m a Komisyonu 
Başkanlığında yapılacaktır. 

. 4 — İhale konusu, işin muhammen bedel i : 65.000.— (Altmışbeşbin) 
TL . sı olup, Geçici teminatı: 2.600,— (İkibinaltıyüz) T L . dır. 

5 — İhaleye iştirak edeceklerin ticaret sicilinde kayıtlı olmaları ve 
1972 vizesini yaptırmış olması şarttır. 

6 — Teşkilât 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya en uygun tekl i f i tayinde serbesttir . 

»899/2-1 



— 31 — 

A n k a r a Valiliğinden : 

1 — A n k a r a Emniyet Müdürlüğü Oto Tamir Atelyesi ve kurs b i 
nası bahçe duvarı yapımı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hü
kümlerine göre eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli : 59.794,65 liradır. 
3 —• Eksi l tme Ankara 'da İskitler Caddesi üzerindeki Bayındırlık 

Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda 10/8/1972 Perşembe günü saat 
15.30 da yapılacaktır. 

4 —' Eksi l tme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğü 
Eksi l tme Komisyonunda görülebilir. 

5 — Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
a) 1972 yılına ait ticaret odası belgesini, 
b) 4.239,73 liralık geçici teminatını, 
c) Müracaat dilekçelerine en az bu işin keşif bedeli kadar işin 

eksiltmesine girebileceklerini gösterir iş bitirme belgesini, sermaye ve 
kredi imkânlarını bildiren malî durum beyannamesi ile banka referans 
mektubunu bağlamak suretiyle Anka ra Bayındırlık Müdürlüğü Belge 
Komisyonundan alacakları, yeterlik belgelerini tekli f mektupları ile bir
l ikte zarfa koymaları lâzımdır. 

-6 — İstekliler teklif mektuplarını 10/8/1972 Perşembe günü saat 
14.30 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 — Yeterl ik belgesi almak için istekli lerin dilekçelerini 7/8/1972 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği Bayındırlık 
Müdürlüğü kayıtlarına in t ika l ettirmeleri gerekir. 

8 —ı Telgarf la müracaatlar ve postadaki vak i gecikmeler kabul 
edilmez. 

Keyfiyet ilân olunur. 8830 / 4-2 
• 

Pmarbaşı Malmüdürlüğünden : 

1 — İlçemizin Gümüşgün Mahallesinde Asker l ik Şubesinin işga
linde iken, yıktırılarak enkazının satılması kararlaştırılan i k i katlı 
yığma binanın enkazı 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesince kapalı 
zarf usulü Ue artırmaya konulmuştur. 

2 — Binada mevcut yonu taşları, çatı ve tavan kaplamasındaki 
tahta ve kereste, kiremit, kapı, pencere doğrama ve çerçeveler, v.s. en
kazın tahmin bedel i : 68.414,— liradır. Yıkma ve enkazı temizleme alı
cıya aitt ir. 

3 — B u işe ait şartname her gün mesai saatleri içinde Malmü-
dürlüğünde görülebilir. 

4 — Artırma 25/8/1972 Cuma günü saat 11.00 de Malmüdürlü-
ğünde teşekkül edecek komisyon tarafından yapılacaktır. 

5 — B u işe ait geçici teminat : 5.131,05 liradır. 
6 — Taliplerin tekli f mektuplarım artırma saatinden bir saat 

evvel komisyona makbuz karşılığı vermeleri, postada vak i gecikmeler 
ve telgrafla müracaat nazara alınmaz. 8735 /4-3 

• 
Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve îmar İşleri Reisliği Yapı işleri 

6 nc i Bölge Müdürlüğünden : 

1 — Konya Ticaret L ises i tevsii inşaatı işi 2490 sayılı K a n u n hü
kümlerine göre kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 —İş in keşif bedeli (1.498.146,22) liradır. 
3 — Eks i l tme Konya 'da Yapı İşleri 6 nc i Bölge Müdürlüğü îhale 

Komisyonunda 31/7/1972 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eks i l tme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte gö

rülebilir. 
5 — Eksi l tmeye girebi lmek için is tek l i l er in : 
A) (58.694,40) liralık geçici teminatını, 
B ) 1972 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle b i r l ik te verecekleri (Eks i l tme şart

namesinde bel i r t i len ve usulüne göre hazırlanmış olan) p lan ve teç
hizat beyannamesini, sermaye ve kred i imkânlarını b i ld i ren ma l i 
du rum b i ld i r i s in i , teknik personel beyannamesini, taahhüt beyanna
mesini , Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan 
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebi leceklerini gösterir müteah
h i t l ik karnesinin aslını ibraz suretiyle Yapı İşleri 6 nc i Bölge Müdür
lüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterl ik belgesini tekl i f 
mektupları i le b i r l ik te zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — is tek l i l e r tekli f mektuplarını 31/7/1972 Pazartesi günü saat 
15 e kadar makbuz karşılığında îhale Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir . 

7 — Yeter l ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 27/7/1972 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 8306 / 4-4 

• 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri VIII . Bölge Müdürlüğünden : 

Tokat - Turhal Sanat Enstitüsü İkmal İnşaatı işi 281.343,70 T L . 
keşif bedeli üzerinden Samsun Kaptanağa Sokak No : 4 de Yapı İş
leri VIII . Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda 9 Ağustos 1972 tarihine 
rastlayan Çarşamba günü saat 15.00 de 2490 sayılı Kanun hükümleri uya
rınca kapalı zarf usulüyle ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

Eksi ltmeye iştirak edecek istekli lerin : 
15.003,75 liralık geçici teminatını, 1972 yılı vizel i sanayi ve ticaret 

odası belgesini, müracaat dilekçesi ile birlikte plan ve teçhizat beyan
namesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, malî 
durum bildirisini, banka referansını, keşif bedeli kadar işin eksiltmesine 
girebileceklerini gösterir iş bitirme belgesini ibraz etmek suretiyle Yapı 
İşleri VIII . Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini tekl i f 
mektupları ile birl ikte zarfa koyup ihale saatinden bir saat öncesine ka 
dar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakı mesai saatleri dahilnide Yapı 
İşleri VII I . Bölge Müdürlüğünde görülebilecek işin yeterlik belgesini 
almak için Müdürlüğümüze son müracaat tar ih i 5 Ağustos 1972 Cu
martesi günü saat 13.00 e kadardır. 

Telgrafla yapılacak müracaatın ve postada vak i gecikmelerin kabul 
©dilmiyeceği ilân olunur. 8849 / 4-2 „« 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Yapı İşleri 5 
inci Bölge Müdürlüğünden : A N K A R A 

1 — Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitim ve Araştırma mer
kezi A ve B blokları inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ge
reğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — İşin keşif bedeli 2.900.000,00 liradır. 
3 — Eksi l tme Ankara 'da Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü E k 

siltme Komisyonunda 8/8/1972 Salı günü saat 11.00 de yapüacaktır. 
4 —• Eksi l tme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5 inci Böl

ge Müdürlüğü Eksi l tme Komisyonunda görülebüir. 
5 —i Eksi l tmeye girebilmek için istekli lerin : 
A — 100.750,00 liralık geçici teminatını, 
B — 1972 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C —• Müracaat dilekçeleriyle birl ikte verecekleri (Eksi l tme şartna

mesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
b) Teknik Personel beyannamesini, 
c) Taahhüt beyannamesini, 
d) P lan ve teçhizat beyannamesini, 
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan keşif 

bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik 
karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile bir l ikte zarfa 
koymaları lâzımdır. 

6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 8/8/1972 Salı günü saat 10.00 
a kadar makbuz mukabilinde Eksi l tme Komisyonu Başkanlığına vere
ceklerdir. 

7 —• Yeterl ik belgesi alınması için son müracaat tar ih i 4/8/1972 
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 —' Telgrafla müracaatlar ve postada vak i gecikmeler kabul edil
mez. 8560 / 4-3 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

H — İdaremiz tarafından temin edilecek dövizle veteriner aletleri 
tekl i f a lma usulüyle satm alınacaktır. 

2 —' B u işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Mü
dürlüğünden temin edilir. 

3 —' İsteklilerin tekli f mektuplarını engeç 18/8/1972 Cuma günü 
saat 12.00 ye kadar vermeleri şarttır. 

4 —• Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
5 —< İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta 

serbesttir. 8796 / 3-2 



Haymana İcra Memurluğundan : 

1970/576 
Gayrimenkulun açık artırma ilânı 

'Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, adedi, ev
safı : Haymana'nın Medrese Mahallesinde 3 pafta, 195 ada, 20 parselde 
kayıtlı 66 M 2 miktarmda üç kattan ibaret kargir bina olup her kat ta üç 
oda bir hol ve helası, merdivenleri mozayik döşeme, halen otel olarak 
kullanılmakta olup 133.000 TL . değerinde. 

Satış şartları: 
1 — Satış 11 Eylül 1972 Pazartesi günü saat 10.00 dan 11.00 e ka 

dar Haymana İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. B u 
artırmada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olu
nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle 21 Eylül 1972 Perşembe günü aynı yerde saat 10.00 -
11.00 de ik inc i artırmaya çıkarılacaktır. B u artırmada da düçhanlı ala
caklıların alacağını ve satış masraflarını geçmesi şartiyle en çok artırana 
ihale olunur. 

2 — Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 10 u 
nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millî bir bankanın teminat 
mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 
20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye resmî, ihale pulu, 
tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden 
ödenir. 

3 — t İpotek sahibi alacaklılarla diğer i lgi l i lerin (İlgililer tabirine ir
t i fak hakkı sahipleri de dahüdir) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 
onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi takdirde hakları 
tapu sici l i ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 

4 —• Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra 
ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale 
arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefi l leri mesul tutulacak ve 
hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

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

6 —• Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatmı 
kabul etmiş sayılacakları, başkaca bi lgi almak istiyenlerin 1970/576 sa
yılı dosya numarasiyle Memurluğumuza başvurmaları ilân olunur. 

9016 • 
Simav Kaymakamlığından : 

1 — 43.381,— lira keşif bedelli İlçemiz Merkez Hükümet Konağı
nın elektrik, sıhhî tesisat ve bina onarımı 2490 sayılı Kanunun 31 inci 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Eksiltme Malmüdürlüğü odasında 22/8/1972 Salı günü saat 
15.00 de yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatlerinde Mal-
müdürlüğünde görülebilir. 

4 — İsteklilerin yeterlik belgesi 1972 yılı tasdikli ticaret odası ve
sikası ve bu iş için yatıracakları (3.254,—) liralık teminat makbuzu ve 
hazırlayacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar Komisyon Başkanına vermeleri lâzımdır. 

5 — Her türlü gecikmeler kabul edilmez, keyfiyet ilân olunur. 
8725 /4-3 * 

Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlü
ğünden : 

1 — Aşağıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli, geçici temniatı ihale 
tarihi ve saati gösterilmiş olan malzeme, 6200 sayılı Kanunun 34. 
esaslarının 49. ve 50. maddeleri gereğince müteahhit nam ve hesabına 
kapalı zarf usulü ile (8. madde) eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Cinsi : Zincirli boru anahtarı, Miktarı : 9 kalem, Tahmini bedeli: 
125.270,— TL., Geçici teminatı: 7.513,50 TL., İhalenin tarihi : 5/8/1972 
Saati : 11.30 

2 — İhale, YSE Genel Müdürlüğü (Ulus - Ankara) Anafartalar İş-
hanı Kat 10 da İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı Satın Alma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi aynı yerden talep mukabilinde bedelsiz olarak 
temin edilebilir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarını idarî şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenilen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 

b i r saat evveline kadar k o m i s y o n Başkanlığına makbuz mukabi l inde 
tes l im etmeleri şarttır. (8 No. iu oda) 

5 — Postada v ak i gecikmelerle ve telgrafla yapılacak müracaat
lar kabu l edilmez. 8924 / 2-2 

Köy İşleri Bakanlığı Yo l , Su ve E l ek t r ik İşleri Genel Müdürlüğün
den : 

1 — Aşağıda 2 grup halinde ve her grup ayrı bir ihale mevzuu ol
mak üzere cinsi, miktarı, tahminî bedeli, geçici teminatları, ihale tarihi 
ve saati gösterilmiş olan malzemeler 6200 sayılı Kanunun 34. esaslarının 
8 inci maddesine göre kapalı zarf usulü üe satın alınacaktır. 

Tahminî Geçici 
Miktarı bedeli teminatı İHALENİN 

C i n s i Adet L i r a K r . L i r a K r . Tar ih i Saat i 

— M i r a ÎÖÖ 42.500,— 3.187,50 4/8/1972 - 16.00 
— Nivo 50 575.000,— 26.750,— > » 

2 — İhale, Y S E . Genel Müdürlüğü (Ulus - Ankara) Anafarta lar 
İşhanı Ka t 10 da İdarî ve Malî İşler Daires i Başkanlığı Satmalma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi aynı yerden talep mukabiünde bedelsiz olarak te
min edilebilir. 

4 — İsteklilerin teküf mektuplarını idarî şartnamenin 9 uncu mad
desinde istenilen vesaik ile birl ikte ihalenin yapılacağı saatten bir saat 
evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde tesUm et
meleri şarttır. (8 No. l u oda) 

5 — Gruplardan birine veya ikisine tekli f verilebilir. Her grup 
için teminat ayrı alınacaktır. 

6 — Postada vak i gecikmelerle ve telgrafla yapılacak müracaat
lar kabul edilmez. 8835/ 2-3 

Kırşehir Cumhuriyet Savcılığından: 

1 — Kırşehir kapalı cezaevinde yaptırılacak beş adet nöbetçi k u 
lübesinin 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince yapüacak eksilt
mesi 2/8/1972 Çarşamba günü saat 15.00 de C. Savcılığı odasında top
lanacak Komisyonca yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 18.860,31 l i ra olup % 7,5 geçici teminatı 1.415,00 
liradır. 

3 — İsteklilerin eksütme saatinden bir saat önce hazırlıyacakları 
teklif mektuplarını geçici teminat makbuzları ve eksiltme gününden en 
az üç gün önce Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgele
r i ile birlikte 'kapalı zarflarına koyup, komisyon başkanlığına vermeleri, 

4 — B u işe ait şartname ve keşif evraklarının mesai saatleri içinde 
Kırşehir Kapalı Cezaevi Müdürlüğünden görülebileceği, 

5 —• Postada vak i olacak gecikmelerin kabul edilmiyeceği. 
îiân olunur. 8712/4-4 

Eskere Orman İşletme Müdürlüğünden : 

1 — 16 parti 1. S. N. B. Çk., 2 parti 1. S. K. B. Çk., 3 parti 2. S. 
N. B. Çk., 35 parti 3. S. N. B. Çk., 8 parti 3. S. K. B. Çk., 1 parti î. S. 
N. B. Çz., 9 parti 3. S. N. B. Çz., 9 parti 3. S. K. B. Çz. tomruğu açık ar
tırmaya çıkarılmıştır. 

2 — 1 inci ve 2 nci sınıf tomruklar % 50 diğerleri % 25 peşin 
bakiyeleri müddetsiz banka mektubu karşılığı 3 ay vadeli olarak 
2/8/1972 günü saat 13.00 de satış Komisyonu huzurunda ve şartname 
hükümlerine göre yapılacaktır. 

3 — Satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğünde, De
nizli Orman Başmüdürlüğünde, Denizli, Uşak, Acıpayam, Tavas, Kütahya, 
Gediz, Nazilli Aydın, İsparta, İzmir İşletmeleri ile İşletmemizde görü
lebilir. 

4 — % 7,5 muvakkat teminat olarak banka mektubu vereceklerin, 
mektuba işletme adı ve satış gününü yazmaları gerektiği ilân olunur. 

9023 / 1-1 

Manisa İsmet İnönü Kız Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Manisa Kız Enstitüsünün 55 bin liralık keşif bedelli çatı onarım 
işi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle 
ihaleye çıkarılmıştır. 

İhalesi 17/8/1972 Perşembe günü saat (11.00) de Kız Enstitüsü 
Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Taliplerin geçici 4 bin liralık teminatlarını yatırarak 1972 ticaret 
odası belgesi ile ihale gününden en az 3 gün evvel lüzumlu belgelerle 
birlikte ihale günü saat (10.00) a kadar müracaatları ilân olunur. 

9019 /1-1 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
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Kanunlar                                                                                                                       Sayfa 
 

1612 Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun     1 

 

1613  Ömer Oğlu, 1942 Doğumlu, Öner Sarman Hakkında Af Kanunu     2 

 

1614  Efrada Karşı Suimuameleden Hükümlü Ömer An ve Mehmet Gökmenin Özel  

         Affına Dair Kanun           2 

 

1616  Xxxvıı Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi-En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin 

         Yürürlüğe Konulmasına Dair Olan Bakanlar Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Kanun 2 

 

1617  Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler Kanunu       2 

 

Cumhuriyet Senatosu Kararı 

 
114  Cumhuriyet Senatosunun Tatiline Dair Karar        4 

 

Kararname 
 

7/4737  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 17 Sayılı Karara Ek Kararın Yürürlüğe  

             Konulması Kararı           5 

 

 

 

 

İlanlar             5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 


