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K A R A R N A M E L E R 

Karar Sayısı : 7/7861 

Elektr ik enerjisi tüketimini azaltmak amacıyla, ülkemizde saatle
r in , 31 Mart 1974 Pazar günü saat 02.000 den itibaren b i r saat i ler i alın
ması ve 3 Kasım 1974 Pazar günü saat 02.00 den it ibaren de b i r saat 
geri alınması; Ener j i ve Tabi i Kaynaklar Bakanlığının 14/2/1974 günlü 
ve 130-144-1/183-5310 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kuru lunca 25/2/1974 
tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Devlet Bakanı 
Başbakan Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

B. ECEVİT Prof. Dr. N- ERBAKAN O. EYÜPOĞLU İ. H- BİRLER 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
S- A- EMRE S. KAZAN H. IŞIK 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V- Maliye Bakanı 
O. ASİLTÜRK H. IŞIK Doç- Dr. D. BAYKAL 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 
M. ÜSTÜNDAĞ E. ÇEVİKÇE F. ADAK 

Sağ- ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
S- CİZRELİOĞLU M. TÜRKMENOĞLU Prof. K. ÖZAL 

Ulaştırma Babanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Tek. Bakanı 
F. GÜLEY Ö. SAV A. DOĞRU 

En. ve Tab- Kay- Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
C- KAYRA O. BİRGİT A. TOPUZ 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakanı Genç. ve Spor Bakanı 
M. OK A. ŞENER M. Y. METE 

Karar Sayısı : 7/7910 

17/5/1973 tar ih l i ve 7/6397 sayılı Kararnameye ekt ir . 
1973/1974 döneminde hububat alım ve satımı yapmak üzere, 3491 

sayılı Kanunun 2 nci , 3 üncü ve 21 inci maddeleri gereğince çıkarılmış 
bulunan 17/5/1973 tar ihl i ve 7/6397 sayılı Kararnameye ekl i Kararın 5 
inci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ilişik Kararın yürür
lüğe konulması; Ticaret Bakanlığının 18/1/1974, 18/2/1974 tar ihl i ve 
4/6 - 15/809, 1913 sayılı yazıları üzerine, 12/3/1964 tar ih l i ve 440 sayılı 

Kanunun 24 üncü maddesine göre, Bakanlar Kuru lunca 25/2/1974 ta
rihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
FAHRİ S. KORUTÜRK 

Başbakan 
B. ECEVİT 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. IV. ERBAKAN 
Devlet Bakanı 

O. EYÜPOĞLU 
Devlet Bakanı 
İ- H- BİRLER 

Devlet Bakanı 
S. A- EMRE 

İçişleri Bakanı 
O. ASİLTÜRK 

Millî Eğişim Bakanı 
M. ÜSTÜNDAĞ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. CİZRELİOĞLU 

Ulaştırma Bakanı 
F. GÜLEY 

En. ve Tab. Kay- Bakanı 
C KAYRA 

Köy İş. ve Koop- Bakanı 
M. OK 

Adalet Bakanı 
Ş. KAZAN 

Dışişleri Bakanı V-
H. IŞIK 

Bayındırlık Bakanı 
E. ÇEVİKÇE 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M- TÜRKMENOĞLU 

Çalışma Bakanı 
Ö- SAV 

Tarım ve T a n - Bakanı 
O. BİRGİT 

Orman Bakanı 
A. ŞENER 

K A R A R 

Millî Savunma Bakanı 
H. IŞIK 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. D. BAYKAL 

Ticaret Bakanı 
F. ADAK 

Gıda - Taran ve Hay. Bakanı 
Prof. K. ÖZAL 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. DOĞRU 

İmar ve İskân Bakanı 

A. TOPUZ 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Y. METE 

Madde 1 — 17/5/1973 tar ihl i ve 7/6397 sayılı Kararnamenin eki 
Kararın 5 inc i maddesinin (A) bendinin 1 inc i ve 3 üncü fıkraları, aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ancak, hububat fiyatlarının tüketici halkı tazyik edecek derecede 
yükselmesine mahal bırakmamak için ve iç piyasaları tanzim etmek 
üzere Toprak Mahsul ler i Ofisi , Va l i l ik ler in talebi halinde, şehir, kasaba 
ve köylerde oturan halkın hububat ihtiyacını teminen stok durumunun 
müsaadesi nisbetinde nüfusa göre ayda en çok 10 ki lograma kadar ilişik 
2 No. l u listede is imler i yazılı satış merkezlerinden veya stoku müsait 
olan işyerlerinden peşin bedelle satış yapar,» 

«Ofis tahsislerinden 84 - 86 randımandan aşağı un çekilemez. Aks i 
sabit olduğu takdirde tahsisler kesilir.» 

Madde 2 — Yukarıda sözü edilen Kararın 5 inc i maddesinin (A) 
bendine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Ticaret Bakanlığı iç ve dış nakliye masraflarını b i r inc i maddedeki 
satış fiyatlarına kısmen veya tamamen eklemeye yetkilidir.» 

Madde 3 — B u Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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T E B L İ Ğ 
Fiyat Kont ro l Komites i Başkanlığından: 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
19 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 

Savı: 10 
Türk Parası Kıymetini Ko ruma hakkında 19 sayılı Karar hükümle

rine göre kurulmuş olan Fiyat Kont ro l Komites i Başkanlığından bi ld i r i l 
miştir. 

Un fiyatları aşağıda belirti len esaslar çerçevesinde 17 Mayıs 1973 
tarih, 7/6397 numaralı Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince kurulmuş 
bulunan İl Koordinasyon Komitelerince tesbit edil ir. 

I — Fiyat tesbitinde maliyet unsurları esastır. 
Maliyet unsurlarının dökümü ve fiyat teşekkül şekli aşağıda göste

rilmiştir. 

A — Ekmeklik un : 
U n randımanı: 80 

1 — Buğday niteliği : 

M — 3 S 
> t a 
cd : B .S? M 

S -

Kg . buğday 
Kg . yabancı madde 
karşılığı 

+ 
Toplam K g . (a) 

2 — İşletme masrafları: 
— Kırma masrafları 
— Nakliye masrafları 
— Zayiat 
— Borsa resmi 

Yan ürünler: 
— Kepek ler : 

4 — U n satış fiyatları : 

Toplam TL . (a) 

(a) Kg . x Krş. 
(a) Kg . x Krş. 
(a) TL . x °/o 01 
(a) TL . x % 01 

Toplam TL . (b) 

21.5 K g . x Krş. 

Ka lan TL . (c) 

Çuvalsız 
L i r a Krş. 

3 — Yan ürünler: 
— Kepekler : 
— Bonkal i te : 

4 — Un satış fiyatları : 

21.5 K g . X 
5 Kg . X 

Krş. 
Krş. 

Ka l an T L (c) 

Çuvalsız 
L i r a Krş. 

aa — 1 çuval un imal maliyeti = 
c x 71.5 

75 
bb — Çuval amortismanı ve tamir masrafı 
cc — Mamul ler borsa resmi (4 — aa n m % 01 i ) 
dd — Kâr (4 — aa nın azamî % 4 ü) 

71.5 Kg . 1 çuval unun satış fiyatı 

C — Böreklik. Baklavalık un: 
Un randımanı: % 65 

1 — Buğday niteliği: 

S © w 

es s a > I 

O ! Ol —' 

¡3 - i 

aa — 1 çuval un imal maliyeti = 
c x 71.5 

80 
bb — Çuval amortismanı ve tamir masrafı 
cc — Mamuller borsa resmi (4 — aa nm % 01 i) 
dd — Kâr (4 — aa nm azamî % 4 ü) 

71.5 K g . 1 çuval unun satış fiyatı 

B — Francalalık un: 
Un randımanı: % 75 

1 — Buğday niteliği: 

ou 
ı—, 

g D « ¡3 w 

S3 

K g . buğday 
K g yabancı madde 
karşılığı 

+ 
Toplam Kg . (a) 

2 — İşletme masrafları: 
— Kırma masrafları 
— Nakliye masrafları 
— Zayiat 
— Borsa resmi 

Toplam TL . (a) 

(a) Kg . x Krş. 
(a) Kg . x Krş. 
(a) TL . x % 01 
(a) TL . x % 01 

Toplam TL . (b) 

K g . buğday 
K g yabancı madde 
karşılığı 

+ 
Toplam Kg . (a) 

2 — İşletme masrafları: 
— Kırma masrafları 
— Nakliye masrafları 
— Zayiat 
— Borsa resmi 

3 — Yan ürünler : 
— Kenf kler : 
— Bonkalite : 
— E Altı : 
— II. un : 

4 — U n satış fiyatları : 

aa — 1 çuval un maliyeti 

Toplam TL. (a) 

(a) Kg . x Krş. 
(a) Kg . x Krş. 
(a) TL . x °* 01 
(a) TL . x % 01 

Toplam TL . (b) 

21.5 Kg . x Krş. 
5 Kg . x Krş. 
5 Kg . x Krş. 
5 Kg . x Krş. 

Ka lan TL . (c) 

c x 71.5 

Çuvalsız 
L i ra Krş. 

65 
bb — Çuval amortismanı ve tamir masrafı 
cc — Mamul ler borsa resmi (4 — aa nın % 01 i ) 
dd — Kâr (4 — aa nm azamî % 4 ü ) 

+ 
71.5 Kg . 1 çuval unun satış fiyatı 

I I — Kırma masrafları, fabrikanın normal çalışması sırasında ya
pılan her türlü masrafları kapsamakta olup, defter kayıtları esasına 
göre, belediyelerce, mahallî şartlar gözönüne alınmak suretiyle tesbit 
edil ir. 

III — Nakl iye masrafları, hububatın fabrikaya taşınması için ya
pılan masraflardır. 

IV — Zayiat, toplam (a) TL . nm % 01 i olarak kabul edilmiş olup, 
hububatın yükleme - boşaltma ve taşmması sırasında vereceği fireyi ifade 
etmektedir. 
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V — Borsa r e s m i : Hububatın alım satımı sırasında borsa mua
melelerine esas olan ücrettir. (Toplam a TL . n m % 01 i) 

V I — Toprak Mahsul ler i Ofisi tahsisleri dışında temin edilen buğ
daylar ve kepek için hesaplamalarda mahallî borsada tescil edilen aylık 
borsa ortalama fiyatları, o mahalde borsa yoksa en yakın borsa fiyatları 
esas alınacaktır. 

V I I — U n satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin b i r örnek aşa
ğıda gösterilmiştir. 

U n randımanı: 80 
1 — Buğday niteliği: 

H
L/

K
g.

 

Ya
ba

n
cı

 
m

ad
de

 
yü

zd
es

i 

Ç
av

da
r 

yü
zd

es
i 

F
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ı 
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rş

.)
 

T
u

ta
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(T

L.
) 

K g . buğday 77 1 2 125 125.— 
Kg . yabancı madde 
karşılığı 1.25 

K g . + -
126.25 

2 — İşletme masrafları 

— Kırma masrafları 101 K g . x 10 Krş. 10.10 
— Nakliye masrafları 101 K g . x 75 K r s . 76 
— Zayiat 126.25 < Vo 01 12 
— Borsa resmi 126.25 X °/o 01 12 

137.35 

Y a n ürünler 
— Kepekler 

Un satış fiyatları: 

aa — 1 çuval un maliyeti = 

21.5 K g . x 80 Krş. 17.20 

120.15 x 71.5 

80 
bb — Çuval amortismanı ve tamir masrafı 
cc — Mamuller borsa resmi (107.38 x % 01) 
dd — Kâr (107.38 x % 4) 

71.5 K g . 1 çuval unun satış fiyatı 

120.15 

Çuvalsız 
L i r a Krş. 

107.38 

60 
10 

4.29 
+ 

112.37 

VI I I — B u Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 
girer. 

D Ü Z E L T M E 

14/3/1974 tar ihl i ve 14827 sayılı Resmî Gazete'de çıkan düzeltme
nin 9 ve 10 uncu satırındaki «27, 19, 002 Kalkınma Finansman Bankası, 
002 Diğer Hizmet kesimine girenler» ibaresi, «002 Diğer Hizmet Kesi
mine Girenler» şeklinde düzeltilmiştir. 

İ L A N L A R 
Et ibank Alüminyum Tesisleri Grup Başkanlığından: 

SEYDİŞEHİR 

1 — Grup Başkanlığımızca 329 kalem çeşitli kamyon yedekleri sa
tın alınacaktır. 

2 — İhale kapalı zarfla teklif alma usulüyle 26/3/1974 Salı günü 
saat 15.00 de Grup Başkanlığımız toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif
ler aynı gün saat 14.30 a kadar Grup Başkanlığımız Muhaberat Servisine 
verilecektir. Postada geciken mektuplar değerlendirilmeye alınmazlar. 

3 — Şartnameler bedelsiz olarak Grup Başkanlığımız Satm Alma 
Müdürlüğünden ternbin edilecektir. 

4 — Grup Başkanlığımız .2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
2835 / 2-2 

Ankara Levazım Amirliği 1 No. !u Satm Alma Komisyona 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları ya
zılı (Üç) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün 
ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalış
ma saatlerinde komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebi
l i r . İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden b i r saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

C t N S 1 
Mar u l 

Taze kabak 

Semizotu 

Miktarı 

50000 Kğ. 

Geçici 
İ H A L E M . bedeli teminatı İ H A L E 

L i r a L i r a Günü Saati 

137.500 8.125 29 Mart 1974 
Cuma 11.00 

137.500 8.125 29 Mart 1974 
Cuma 11.00 

87.500 5.625 29 Mart 1974 
Cuma 11.00 

362.500 18.250 
2661 4-3 

Türkiye E lekt r ik K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından inşa edilmekte olan Göl-
başı'ndaki Ankara 380 k V . Akköprü, Mamak ve Çubuk Trafo Merkezleri 

ile, Ankara İstanbul yolunun 9. K m . de bulunan Merkez Ambarı saha
sında teslim edilmek üzere ihtiyacımız olan moloz ve blokaj taşları, ça-
kıllıkum ve sıva kumları, kapalı zarfla gruplar halinde satın alınacaktır. 

Tekli f isteme şartnameleri Şebeke Tesis Dairesi Başkanlığı Emek 
İşhanı Kat . 17 Kızılay - Ankara adresinde görülebilir. 

İhaleye girmek isteyenler 1971 yılından sonra benzeri nakliye işle
r in i yaptıklarını ve vasıta durumlarını gösteren belgelerini yeterlik bel
gesini almak için dilekçelerine ekliyerek 22/3/1974 tarihine kadar belirti
len adrese yazılı olarak müracaat etmeleri, yeterlik belgesini alanlar tek
l i f ler ini en geç 27/3/1974 günü saat 14.00 e kadar kat. 16 daki Muhaberat 
Servisine vermeleri, 

Geçici teminatlar : 1. grup 8.190.— TL., 2. grup 10.075,— TL., 3. grup 
2.573,— TL., 4. grup 1.153,— TL., 5. grup 1.309,— TL . dır. 

Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 2836 / 2-2 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

20/3/1974 Çarşamba günü saat 15.00 de, 21/3/1974 Perşembe günü 
saat 15.00 de kapalı zarf tekl i f alınma suretiyle k i raya verilecek An
talya Havaalanı gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve deposu ile 
Adana Havaalanı gümrük hattı dışı eşya satış mağaza ve deposu işle
t i lme hakkı ihalesinden sarfınazar edilmiştir. 

Bundan Önce 12/3/1974 ve 14/3/1974 tarihler inde yapılan ilânlar 
hükümsüz olduğu i lg i l i lere duyurulur . 2628 / 1-1 

Türkiye Çimento Sanayi i T. A. Ş. Trabzon 
dürlüğünden: 

Çimento Fabrikası Mü-

1 — Fabrikamız işçilerine verilmek üzere 400 çift ayakkabı yaptı
rılması kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — B u ihaleye ait şartname Trabzon Çimento Fabrikası İkmal 
Servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

3 — İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 18/3/1974 Pazartesi 
günü saat 15.00 e kadar kapalı zarf içindeki tekli f lerini Fabrikamız Mu
haberat Şefliğine vermeleri gerekir. Postadaki gecikmeler nazarı it ibare 
alınmıyacaktır. 

4 — Fabrikamız 2490 sayılı Arttırma ve Eks i l tme Kanununa tabi 
olmadığından ihaleyi ve akd i yapıp yapmamakta, kısmen veya dilediğine 
yapmakta serbesttir. 3000 / 1-1 



(Resmî Gazete) 16 MART 1974 

Tuzlukcu Belediye Başkanlığından: 

Tuzlukça Belediye Sıhhî Zabıta Yönetmeliği 

1 — Halkın huzur ve rahatını kaçıracak şeyleri yapmak ve saat 
22.00 den 8.00 e kadar sokaklarda ve 24.00 den 8.00 e kadar ev ve apart
man içlerinde hoşnutsuzluğa ve sızıltıya meydan verecek derecede bağı
rıp çağırmak ve her ne veçhile olursa olsun gürültü ve patırtı etmek ya
saktır. 

2 — Yol lar , meydanlar, sinemalar, gazinolar, naki l vasıtaları gibi 
umuma mahsus olan yerleri her ne suretle olursa olsun kirletmek ve bu
ralarda halkı tiksindirecek, utandıracak, inciltecek söz ve harekette bu
lunmak yasaktır. 

3 — Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmayacak kapalı ma
denî kap içinde b i r ik t i r ip kapısı önünden geçecek olan temizl ik vasıta
sına boşaltacaktır. Herhangi b ir şey atmak, dökmek ve binaların akıntı 
ve sızıntı yapmalarına meydan vermek suretiyle sokakları kirletmek ya
saktır. Ev va apartman ve dükkân sahipleri ve içinde oturanlar bura
ların önlerini veya kaldırımlarını kirletmeyeceklerdir. 

4 — Her bina sahibi yağmur sularını ve soba akıntılarını yerlere 
ve gelip geçenlerin üstüne damlatmamak için yapılması lâzım olan her-
şeyi yapmaya ve bu gibi suları kaldırımlarına akıtmayıp mecrası 
olan yerlerde oraya kadar kapalı olarak götürmeye mecburdur. 

5 — Meskenlerden, dükkânlardan, mağaza ve imalâthanelerden ve 
diğer binalardan komşularına ve civarından gelip geçenlerin sıhhatine 
zarar verecek surette duman ve toz çıkartmak yasaktır. 

6 — Her t:irlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nak l i 
yapanlar bunun için lâzım olan tedbirleri almaya mecburdurlar. 

7 — Kapı pencereden açık ve kapalı balkonlardan bina içindeki 
hava ve ışık mahallerinden halı, k i l im , yatak takımı, örtü vesaire kabi
linden her füılü ev eşyası silkme ve süprüntü atmak yasaktır. 

8 — Umumi mecralara mahsus baca ve ıskaralara katı ve kokulu 
sulu maddeler atmak ve dökmek ve kar yığmak yasaktır. Boş yerlere ve 
arsalara sunıüntü, gübre, paçavra vesaire atmak yasaktır. 

9 — Şelrr içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahsen, sair 
gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasaktır. Bostan kuyuları
nın da içlerine insan ve hayvan düşmesine mani olacak tertibatı havi ol
ması şarttır. 

10 — Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bunları 
şehir içindeki arsalar ve meydanlarla, mezarlıklarda, abide avlularında, 
otlatmak ve bağlamak yasaktır. 

11 — Yol la-da, meydanlarda, naki l vasıtalarında ve umuma mah
sus olan yerlerde markasız, ağızlıksız ve yuları gelip geçenlere zarar ver
meyecek kadar kısa b i r iple sahibinin elinde bulunmaksızın köpek gez
dirmek yasaktır. 

12 — Dükkân ve mağaza ve her türlü binaların kapı, pencere, duvar 
saçak gibi dışarıdan görünmeyecek yerlerine hasır, bez, çuval, teneke, 
kafes vesaire kabil inden şeyler koyup manzarayı çirkinleştirmek yasak
tır. 

13 — Yo l lar ve meydanlar velevki pek az b i r yer ve pek az zaman 
için de olsa (Belediyenin izni olmaksızın) herhangi b i r şeyle tutmak, 
kapatmak, gelip geçmeye zorluk vermek yasaktır. 

14 — Yapılışları, görünüşleri, kokuları vesaire gelip geçenleri tik
sindirecek veya rahatsız edecek şeylerle sokaklarda gezmek ve bunları 
açık olarak taşımak yasaktır. 

Yenilecek ve içilecek şeyler, yapılan ve satılan yerler 

15 — Yeni len ve içilen her türlü maddeleri yapmak ve satmak 
veya depo ötmek için açılan yerler bu maksatla kul lanmaya elverişli olup, 
olmadığı ve muhitindekıler için b i r mahsuru bulunup bulunmadığı hak
kında Belediyece yapılacak sıhhî, fennî ve idarî tahkikattan sonra veri
lecek müsaadeye tabidirler. 

İS — Sıhhî şartları bozuk olan yerlerde içinde k i r l i işlerle çalışan 
veyahut gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahsurları bulun
duğu sabit olan müesseseler veya imalâthaneler yanında veyahut bun
ların bulunduğu binalar içm gıda maddeleri yapılmasına ve satılmasına 
mahsus yerler açılmasına müsaade edilmez. 

17 — Çalışan yerin her tarafına yapıcıların ve satıcıların üstlerinde 
başlarında vs ellerinde yapılan ve satılan şeylerle bunlara mahsus kap
larda kullanılan her türlü alet ve vasıtalarda hasılı her yerde ve her şey
de temizlik ve alış verişin her kısmında doğruluk şarttır. B u şarta aykırı 
düşen şeyler yasaktır. 

18 — Gıda cadde ler i , imalâthaneleri kagir rutubetsiz binalarda ve 
yapılan işin bütün teferruatına yetişecek b i r genişlikteki yerlerde tesis 

edilecek duvardan sinek gelmesine mani olacak surette ince tel ile ör
tülmüş pencereler vasıtasiyle bol gündüz ziyasiyle aydınlatılmış olacak 
ve imalâthane havasını muntazam değiştirebilmesi için pencere üstüne 
müteferrik camlar veya amudî hava bacaları veyahut aspretörlü veya 
menfezleri tarzında havalandırma tertibatı bulunacaktır. B u müessese
lerde gıda maddeler in in: 

A) Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, 
B ) İmal ve ihzar mahalleri, 
C) İptidai maddeler, 
D) Ambalaj yerleri, 
E ) Yapılmış maddeler depo yerleri birbir inden ayrılmış olacak 

ve bütün bu kısımlar zeminleriyle en aşağı 1,5 metre yüksekliğe kadar 
duvarları her vakit yıkanacak temizlenebilecek surette mermer veya 
fayans veya mozaik veyahut karosiman, şap, çimento ile mutazam 
döşenmiş olacak duvarların mütebaki kısımları ile tavanları sıvalı 
ve badanalanmış veyahut boyanmış olacaktır. 

Yapılmış gıda maddelerinin ambalaj halinde muhafaza edildiği 
yerlerin zemini aralıksız tahta ve duvarları badanalı sıva olabil ir. Mah
rukat deposu bütün bu kısımlarla doğrudan doğruya alâkası bulunma
yan b i r yerde yapılacaktır. 

19 — Yıkanacak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddelerinin 
imal ve ihsar yerleri ile ayıklama ve temizleme ve bulaşık yıkama yer
lerinin lavaboların, içinde temizlik vesair maksatla kullanılan veyahut 
muhtelif sebeplerle k i r l i sular hasıl olan imalâthane, depo ve satış yerleri
n in (Dükkânları) zeminlerinin münasip yerlerinde doğrudan doyruya ka
nalizasyonda, kanalizasyon bulunmadığı takdirde sabit veyahut sep
t ik çukurlarda nihayetlenen ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

20 — Gıda maddelerinin ayıklama, temizleme, hazırlamaları için 
kullanılacak masaların üzerleri ile her türlü gıda imalâthanelerinde ve 
satış yerlerinde ve içinde yenilen ve içilen yerlerdeki k i r l i kapların yı
kandığı bulaşık tenekeleri ve o luklu süzdürme yerleri mermer veya fa
yans veya mozaik olacak veya aralıksız, deliksiz ve su geçirmez, daya
nıklı diğer münasip bir madde ile kaplanmış olacaktır. 

21 — Her türlü gıda maddelerinin imal ve ihzar edildiği yerleri ve 
satıldığı dükkânların sokak cepheleri müşterilerin içeri gir ip çıkmala
rına mahsus bir kapalı sabit b ir camekânla örtülecektir. 

22 — Gıda maddelerinin imal , ihzar veya istihsal edi ldikleri yerlerde 
çalışan işçilerin temizliği için her 10 veya 10 dan aşağı işçiye b i r lavabo i le 
içinde 5 den fazla işçi çalışan imalâthanelerde 20 işçi için b i r tuvalet 
yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az olduğu halde gece, gündüz, müte-
val i çalışan yerlerde tuvalet yapılması mecburidir. Kasap, tavukçu, 
bakkal, ciğerci, ve balıkçı gibi vesair yağlı, k i r l i ve kokulu şeylere temas 
eden esnafın bulaşık elleri ile para alıp vermesi yasaktır. 

23 — Gıda maddeleri imal, ihzar ve istihsal, ambalaj ve muhafaza 
edilen yerlerde çalışan işçilerin daima temiz tutulması b ir iş elbisesi veya 
iş gömleği giymeleri mecburidir. B u müesseselerde imalâthane kısmın
dan ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususî b ir yer bu
lunacaktır. 

24 — İçinde yenilecek içilecek maddeler yapılan veya satılan yer
lerde gerek gıda maddelerinin hazırlanması ve temizlenmesi ve gerek
se müessesenin ve burada çalışan işçilerin satıcıların ve müşterilerin 
temizliği için şehir suyu kullanılacaktır. B u müesseselerde herhangi 
b i r maksatla olursa olsun kuyu ve sarnıç sularının kullanılması ve bu 
gibi su tesisatının bulundurulması yasaktır. Mevcut olanlar b i r daha 
kullanılması mümkün olmayacak surette kapatılacaktır. Çok miktarda 
su kullanmak mecburiyetinde bulunan değirmenler sıhhat heyetince te 
miz l ik ler i tespit edilmek fennî ve sîhhî her türlü tertibatı ihtiva etmek 
suretiyle kendi kuyularının sularım yalnız buğday yıkamak maksadiyle 
kullanabil ir ler. 

Şehir suyu bulunmayan yerlerde temiz oldukları sıhhat heyetince 
tespit edilmiş her türlü televüse karşı i y i korunmuş olmak suları mün
hasıran tulumba ve motorlu tertibat alınmak şartiyle kuyu veyahut 
sarnıç sularının kullanılmasına müsaade edilebilir. 

B u gibi yerlerde kuyu ve sarnıç bulunmadığı takdirde içi temiz su 
ile doldurulmak üzere yerden en aşağı 50 cm. yukarda su depoları kul
lanabil ir . Buralardan su ancak muslukları i le alınmalıdır. 

25 — Gıda maddeleri imal ve depo edilen veya satılan yerlerin hiç 
bir tarafında delik, deşik harap kısımlar bulunmayacak, pencereleri 
muntazaman camla örtülmüş bulunacaktır. Kapı pencerelerin çuval, 
teneke, mukavva, keçe vesaire gibi maddelerle örtülmesi yasaktır. 

Duvar ve tavanların sıvalı, boyalı kısımlarının badana veya boya
ları eskidikçe tekrar edilecektir. 

26 — Gıda maddelerinin imal ve ihzarı esnasında gerek imal işle 
| rinden ve gerekse yakılan maddelerden hasıl olacak duman, gaz, toz 



gibi her türlü intişarat etrafa yayılmadan icap eden bütün mihaniki va
sıtalardan istifade edilerek cezb vegerek içerde çalışanlara ve gerekse 
muhitindekilere hiç bir zarar vermeyecek tarzda izale edilecektir. 

27 — Gıda maddeleri imalâthanelerinde veya satış yerlerinde ve 
içinde yenilen, içilen veya istirahat edilen yerlerde hasıl olan çöpler ve 
her türlü sulu artıklar öteye beriye atılmadan ağızları mazbut kapalı ve 
madenî kaplarda toplanacak izale edilecektir. Bütün muslukların altın
da çinko ve tahtadan olmayan muntazam birer yalak bulunması ve ha
sıl olan her türlü kullanılmış veyahut k i r l i su lan doğrudan doğruya 
kanalizasyona, kanalizasyon olmayan yerlerde saptik veya sabit çukur
lara şevki mecburidir. B u suların kovalara b ir ikt i r i lmes i sokaklara dö
külmesi yasaktır. 

28 — Gıda maddeleri imalâthane ve satış yerleri veyahut içinde 
yenilen, içilen ve oturulan yerleri kuru olarak süpürmek toz çıkarmak 
b u gibi yerlere ayakkabı boyacılarının girmesine müsaade etmek yasak
tır. 

29 — Gıda maddeleri imal eden veya satılan yerlerde yapılan sıh
hî tesislerin neticesinin ve İslah edilmesi lâzım gelen noksanların yaz
mağa mahsus Belediyece numunesi verilmiş şekilde bir teftiş defteri 
mecburidir. 

30 — Gıda maddeleri ima l ve ihzar ve satılan yerler ve depolar
da sinek, hamam böceği v.s. gibi haşaratla fare, örümcek bulunması 
ve buralarda her türlü hayvan beslenmesi yasaktır. 

31 — Hıfzıssıhha Kanununun 191 inci maddesi mucibince gıda 
maddelerinin ihzar veya imal ve muhafaza edildiği mahalleri, yatıp 
kalkmak veya sair beyti ihtiyaçlar maksadıyla kullanmak yasaktır. 
Binaneleyh içinde ikamet edilen yerlerde ucuz istihlakine mahsus ola
rak her türlü gıda maddesi hazırlanması, satılması, saklanması yasak
tır. İçinde işçilerin ikamet zaruri bulunan imalâthanelerinde yatıp kal
kanların yerleri doğrudan doğruya imalathane içinde gir i l ip çıkılma
yacak tarzda ayrı bulunacaktır. Burada işçilere yetecek adette demir 
karyola ve yatak aksamını havi yatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, 
ve yaylı karyola bulunacaktır. Burada işçilere yetecek adette demir 
tuvalet, lavabo, duş yerleri bulunacak ve bun lann hepsi tam b i r temiz
l ik içinde tutulacaktır. 

32 — Pişirilmeden, yıkanmadan veyahut kabukları soyulmadan 
olduğu gibi yenilen her türlü gıda maddelerinin imalâthane ve dük
kân içinde dahi olsa açıkta olarak teşhir veya satışı yasaktır. B u gibi 
gıda maddeleri dışında toz ve sinek girmeyecek surette kapalı kaplarda 
bulundurulacak el değmeden hususî kaplarda veya savtalarla alınıp 
müşteriye verilecektir. 

33 — Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerek seyyar satışı esna
sında su, şerbet, ayran, benzeri gibi bütün sulu gıda maddeleri her ta
rafı mazbut kaplı ve içindeki gıda maddesi vasıflarını bozmayacak ma
hiyette intihap edilmiş kaplarda bulundurulacak ve kaplardan ancak 
muslukları vasıtasiyle alınacaktır. B u kapların içine kepçeler, maşra
palar, daldırmak suretiyle bu maddeleri alıp müşteriye vermek, su ve 
sulu gıda maddelerinin bulunduğu kapların açık bırakmak veyahut bu 
maddeleri bardaklara doldurarak müşteriye vermek üzere açıkta bek
letmek yasaktır. 

K e r türlü gıda maddesi imal , istihsal veya depo edilen ve satılan 
müessese veya dükkânlarda sıhhî muayene cüzdanına kami l olmayan 
veya sıhhat muayenesi muayyen vakitlerde tekrar edilmemiş olan müs
tahdem işçi kul lanmak yasaktır. 

3 5 . — Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermeyecek ve 
hariçten görülmeyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye verilmesi 
mecburidir. Ambalaj kâğıtlarının temiz ve evvelce kullanılmamış yeni 
kâğıtlar olması şarttır. Gazete've mecmua kâğıtlarıda b u şartlarla kul
lanılabilir. 

36 — Satılan ve teşhir edilen her türlü gıda maddesinin üzerine 
cins, nev'i ve mahiyetiyle beraber fiyatını b i ld i r i r birer etiket olması 
mecburidir. Fabr ika ambalajı ile satılan ve üzerinde mahkûk veya mat
bu olarak b u izahatı havi bulunan gıda maddeleri üzerine ayrıca eti
ket konulmasına lüzum yoktur. ' 

37 — Her türlü gıda maddeleri yapanlar ve gerek perakende ve 
gerekse toptan satanlar yaptıkları sattıkları maddelerin temizlik safi
yetinden mesuldür, ve gıda maddesi üzerine konmuş etiketin gösterdiği 
vasıfların doğruluğunu temin etmekle mükelleftirler k i r l i , safiyeti bo
zuk etiketteki ifadesine gerek mahiyet ve terkibi ve gerekse nispeti i t i 
bariyle uymayan gıda maddelerini satmak yasaktır. 

38 — Gıda maddelerinin satıldığı veyahut yenip içildiği yerlerde 
bulunan müşterilere mahsus oturma yerleri düz cilâlı tahtadan yapıl
mış olacak veyahut üzerleri ince hasır, muşamba, maroken veya maro
ken takl idi gibi kolay temizlenebilir ve delik deşik ve yırtık yıpranmış 

olmayan b i r madde ile örtülmüş olacaktır. B u maddeler eskiyince değiş
tiri lecektir. B u maksatla kaba hasır sandalyalar kullanmak oturma yer
lerini kumaş ve saire ile örtmek peyke kullanmak yasaktır. 

Lüküs sınıf olan lokanta, kahve, çayhane, birahane gibi yerlerdeki 
oturma yerlerinin daima temiz tutulması lâzım gelen münasip bir ku
maş ile örtülmesine müsaade edilebilir. 

Gıda maddeleri depoları hakkında yönetmelik 
39 — Gıda maddeleri depoları üç gruba ayrılır. 
A) Etrafında su veya gaz halinde hiç bir intişari olmayacak suret

te mazbut ve tamamiyle kapalı madenî ambalajlarda saklanan sadeyağ, 
zeytinyağı ve beyaz peynir gibi gıda maddeleri, 

B ) Etrafına koku intişar ettirilebilen veya sulu sızmtılan olan ve 
çuval, bez, tahta, küpe gibi ambalajlarda saklanan kaşar peyniri, pas
tırma, zeytin ve benzeri gibi maddeleri, 

C) Hiç kokusu ve hiç bir sızıntısı olmayacak çuvallar veya tahta 
ambalajlar içerisinde muhafaza olunan hububat kuru sebze ve meyva-
lar gibi gıda maddeleri, 

40 — Bütün gıda maddeleri depoları tamamiyle mazbut kagir ve 
rutubetsiz olan ve mermerlerle ve içerde gıda maddesi işlenen ve satı
lan yerler haricindeki diğer müesseselerle alâkası olmayan içindeki gı
da maddelerini herhangi b ir surette kirletecek işler yapılmayan binalar
da saklanacak ve her üç grup gıda maddeleri b i r i birine karıştırılma
dan ayrı ayrı kompartmanlarda bulundurul E çaktır. B u yerlerin ze
min i ve duvarları yıkanarak temizlenir bir madde ile örtülecek ve lü
zum görüldüğü takdirde bu maddeler kagir zemin üzerindeki mütaharrik 
tahta ıskaralar üzerine konacaktır. 

41 — B u gıda maddelerinin adi hararet ederecesinde uzun müd
det saklamağa tahammülü olmayarak bozulabilecek olanlar mevsim 
icaplarına göre adi depolardan soğuk hava depolarına veya odalarına 
nakledilecektir. 

42 — Gıda maddeleri depolarının içinde bu maddeler haricinde 
başka bir madde depo etmek ve burada herhangi b ir imal iç.n işçi çalış
tırmak yasaktır. 

43 — Kısa bir müddet için muhtelif maddeleri saklayan transit 
depoları gıda maddelerinin yukarıda yazılan tasnif halinde ayırarak 
gıda maddeleri ile alâkası olmayan maddelerde tamamiyle ayrılmış olan 
kagir bölmeli kompartımanlarda bulundurulacaktır. 

Fırınlar (Ekmek yapma yerleri) 
44 — Yeniden açılan fırınlar, Belediyenin bu hususda tespit etti

ği tip fırınlar veya ekmek fabrikaları vasıflarında olacaktır. Halen 
mevcut fırınlar ve Yönetmeliğin yürürlüğe girdiğinden itibaren altı ay 
içinde aşağıdaki şartlara tamamiyle uyacak suretle tadü ve ıslah ede
cekler, bunu yapmayanlar kapatılacaktır. 

45 — Fırınlar müstakil kagir binalarda kurulmuş olacaktır. Ta
mamiyle kagir olmak şartiyle diğer katları başka maksatlarla kullanı
lan binalarda yapılacak fırınların giriş ve çıkış kapısı ayrı olacak ve 
diğer bina katları ile hiç bir iştiraki olmayacak surette tecrit edilmiş 
bulunacaktır. 

46 — B u imalâthaneler : a) Un deposu, b) Harman yeri, c) Ha-
murluk, d) Fırın (Pişirme yeri) ve tezgâh satış yerler:, e) İşçi yerlerini 
b i r i birinden ayrılmış olarak ihtiva edecektir. 

47 — B u yerlerin hepsinin bol gündüz ışığı ile aydınlatacak tarzda 
kafi adet ve vüsata ve sinek girmesine mani olacak surette dışarıdan 
ince tel ile örtülmüş pencereleri bulunacak ve butun kısımların semin-
leriyle hamurluk, harman yeri ve işçilerin temizlik yerlerinin duvarla
rı yerden 2 metre yüksekliğine kadar fayans ve mozaik veyahut çimen
to şapı gibi yıkanarak temizlenebilir ve su geçmez münasip b:r madde 
ile döşenmiş olacak ve bu kısımların zeminlerinde k i r l i suları lâğıma 
sevk edecek ıskaralı ve sifonlu deliği bulunacaktır. 

a) Un deposu, rutubetsiz ve bol havalı b ir yerde yapılacak ve un
lar temiz çuvallar içinde tahta ıskaralar üzerinde istif edilmiş bir hal
de saklanacaktır. 

b) Harman yeri, etrafında işçilerin çalışabileceği müsait b i r ge
zint i yerini ihtiva etmek üzere yerden en aşağı 0,5 metre yükseklikte 
bir mania ile ayrılarak köşeleri müdevver bir havuz şeklinde yapıla
cak ve iç yüzü fayans, mozaik, çimento, şap gibi münasip bir madde ile 
muntazam bir surette döşenmiş bulunacaktır. 

c) Hamur luk ile harman yeri arasında unların harman yerinde 
hamurluğa elekten geçecek şevkini temin edecek tertibatı bulunacak
tır. B u elekler otomatik olacaktır. Bulunmadığı takdirde sabit olmak 
şartiyle el ile harekete getirilecektir. Hamur tekneleri ve kapakları 
meşe ve kestane gibi sert b i r ağaçtan ve satıhları düz olacaktır. Hamur 
ancak hamur makinası ile yapılabilir el, ayaklarla hamur yuğurmak ya
saktır. 



Sahife: 6 (Resmî 

B u makinaların tedarik edilmediği zaruri şartlarda zamanla mu-
kayet müsadeler gösterebilir. 

Hamura konacak tuz, kapalı ve temiz madeni kaplarda eritildik
ten sonra yalnız bu maksat için kullanılacak temiz beyaz bezlerden 
süzülerek ilâve edilecektir. 

d) F i r m ağzı ile tezgâh ve satış yerleri arasındaki mesafe bura
dak i işçilerin serbestçe çalışmasını ve hamur tahtasının kolaylıkla alı
nıp verilmesini temin edecek genişlikte bulunacaktır. Tezgâh yeri ze
minden en az bir metre yükseklikte olacak ve üzeri fayans, mozaik, çi
mento-şap gibi münasip birmadde(Düz) olarak döşenecektir. Tezgâh 
yerinin etrafında işçilerin tezgâh üzerinde ekmek toplaması için ka
f i genişlikte bir mesafe bulunacak her ne sebeple olursa olsun tezgâh 
üzerine çıkmak yasaktır. 

Ekmek rafları b i r ağız fırından çıkacak bütün ekmekleri alabi
lecek genişlikte olarak kagir veyahut cilâlı tahtadan yapılmış olacak ve 
zemin hizasından işçilerin tezgâh üzerine çıkmadan ekmekleri alıp ko
yabilecek azami yükseklikte bulunacaktır. Tezgâh ve fırınların rafları 
bulunduğu satış kısmının sokak ve giriş yolu üzerindeki cepheleri ca-
mekânla örtülmüş olacaktır. 

E ) İş yerleri; imal in hane kısmı haricinde veyahut burdan hu
susî b i r kapı ile ayrılmış münasip yerlerde tesis olunacaktır. Burası 
işçilerin soyunup giyinmeleri ve yemek yemeleri için gerekli tertibatı 
havi müsait yerlerle el yüz yıkama musluğu, tuvalet ve duş buluna
caktır. İşçilerin imalâthane dahilinde yatırılan fırınlarda ayrıca ya
tıp ka lkma ve yemek pişirme yerleri olacak ve yatıp ka lkma yerinde 
her işçinin çelik somyalı demir karyolası, yatak ve aksamı bulunacak 
ve bütün bu malzeme tam bir temizlik içinde bulunacaktır. 

48 — Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam b i r temiz
l ik içinde bulunacaklar ve işçiler beyaz ceket, takke, pantolon iş elbi
sesi giyerek çalışacaklardır. Hamurkar lar iş elbiseleri üzerine ayrıca 
birde önlük takacaklardır. B u iş elbiseleri üzerinde daimî temiz ve leke
siz olacak ve sık sık yıkanarak temizlenecektir. 

Fırınlarda her türlü hayvan beslemesi sinek, hamam böceği gibi 
haşaret bulunması ve buna meydan verilmesi yasaktır. Pasa bezle
r i daima temiz ve lekesiz bulunacak ve lüzumu kadar adedi yedek bu
lunacaktır. 

İşçilerin iç çamaşırları veyahut sokak elbiseleri ile çalışmaları 
iş elbiseleriyle imalâthane dışına çıkmaları, önlük yerine çuvallar 
takmaları yasaktır. Fırıncılar ekmek imalinde tam sıhhatte müte
hassıs işçi çalıştırmaya mecburdurlar. 

49 — Francala, simit, çavdar ekmeği yapan fırıncılarda b u hü
kümlere tabidir. 

Ekmek satışı ve nakli 
50 — Fırınlardan parekende satış dükkânlarına iştikak yerlerine 

ekmeklerin nakl i için içi tamamiyle çinko veya galvanize saç veyahut 
kontraplak döşenmiş ve toz girmeyecek surette mazbut ve imtizaçlı b ir 
surette her tarafı kapalı kapakları yan veya arka taraflarında açılan raf 
tertibatını haiz hususi kamyonlar veya arabalarla diğer nak i l vasıtala
rına yüklettirilmek veya elde taşımak suretiyle aynı şartlarla yapılmış 
dolaplarla veya sandıklar kullanacaktır. 

51 — Fırınlardan başka yerlerde parekende ekmek ancak hususî 
ekmhek dağıtan dükkânlar ile bakkallarda satılabilir. İçinde diğer mad
deler bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekanla kapa
lı hususî hücrelerde raflar üzerinde bulundurulacaktır. 

Gazoz imalâthaneleri 
52 — B u imalâthaneler, meskenlerle veyahut diğer sanat ve tica

ret yerleri ile doğrudan doğruya alâkası olmayan her tarafı kagir bina
larda tesis edilecekler ve birbir inden ayrılmış olarak, 

1 — A) (Mevcutsa) ipt idai maddeler deposu, B ) Şurup imal ye
r i , C) Gazoz ihzar kısmı, D) K i r l i ve kullanmış şişelerin kullandığı kı
sım, E ) Doldurulmuş şişelerin depo yeri, F> İşçi yerlerini ihtiva ede
cektir. 

2 — Bütün kısımların zemini i le işçi yerlerinden başka diğer kı
sımların (2) metre yüksekliğine kadar duvarları fayans, mozaik, şap, 
çimento, gibi su geçirmez yıkanarak temizlenebilir b ir maddeyle örtül

müş olacak ve zeminin münasip yerlerde k i r l i veyahut yıkıntı sularını 
lâğıma sevk edecek ıskaralı ve sifonu bulunacaktır. 

3 — Her tarafı gündüz ışığı i le tamamı ile aydınlatılmasına kaf i ge
lecek adet ve vüsatta ve dışarıdan sinek girmesine mani olacak surette 
ince tel ile örtülü pencereleri bulunacaktır. 

4 — Muntazam işler aerasyon tertipleriyle imalâthane havası de
ğiştirilecektir. 

5 — Muhtel i f ima l veya temizl ik işleri için kullanılan bütün ta
raflar (raflar) masalar kerevetler ve depoların üzerleri fayans veya ona 
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benzer b i r madde ile örtülecek bunlardan madenî olanları emaye ile 1 

döşeli bulunması veyahut tahammül etmez ve bozulmaz evsafta o lma
sı temin edilecektir. 

6 — K i r l i şişelerin kaba k i r l e r i alındıktan ve etiketleri çıkarıldık
tan sonra yüzde 2,4 nispetinde sodalı ve sabunlu sıcak sularla temizle
necek ve içinde kaynar veya 1000 l ik buhar girilecek dezenfekte edile
cektir. 

7 — Gazoz imalinde kullanılacak şişeler renksiz olacak doldurul
muş şişelerin ağızları iç kısmı alüminyum veyahut kalay kaplı madenin, 
madeni kapsüllerle kapatılmış olacak, 

8 — Gerek gazoz imal i ve gerekse temizlik maksadiyle doğrudan, 
doğruya kaptaj tesisatına bağlı menba suları veya merkezi olarak da
ğıtılan şehir suyu kullanılacak, bu suyun bulunmadığı yerlerde temiz 
olduğu sıhhat heyetince tespit ve tasdik edilmiş sularla doldurulmuş ve 
en aşağı b i r ton hacminde o lan depolara bağlı su tesisatı yapılmış ola
caktır. 

9 — Parekende gazoz satılan ve içilen yerler parekende su satışı 
yapılan yerler hakkındaki hükümlere tabidir. 

K A S A P L A R 

53 — Belediye mezbahasından başka yerde her türlü kasaplık hay
van kesilmesi yasaktır. 

54 — Mezbahada kesilen hayvan etlerinin nak l i için galvanizli saç 
veya çinko i le döşenmiş her tarafı kapanıp, hususi kamyonlar veya ara
balar kullanılacaktır. B u vasıtalarda müteaddit havalandırma menfezleri 
bulunacaktır. Ve etleri birbir ine sıkıştırılmadan üst üste konmadan çen
geller asılı olarak nakledilecektir. 

55 — Kasap dükkânları da aşağıda yazılı sıhhî şartlara uyacaktır: 
a) Kasap dükkânları her tarafı kagir binalarda olacak ve diğer 

işler yapılan ve yatılan oturulan yerlerle, doğrudan doğruya, alâkası ol
mayacaktır. B u dükkânlar, et bulunan kısmında zeminden itibaren, en 
aşağı, 1,5 metre yüksekliğinde kagir veya camekân bir bölme ile ayrılmış 
kısımlarında sebze satılabilir. 

b) Kasap dükkânlarına, girip çıkmak için, 1,5 metre genişliğindeki 
kısmın, serbest kalmak üzere, dükkânların ön cephelerinin mütebaki kı
sımları sabit b ir camekanla örtülmüş bulunacaktır. 

c) E t l e r in muhafazası için soğuk hava bulunmayan dükkânların ön 
cephesindeki camekânsız kısımlarının, gece örtülmesi için, içinde, kedi, 
fare ghmeyecek fakat hava cereyanını temin edecek surette şebekevî ka
lın telden yapılmış istorlu vasıtalarla veyahut, üzeri tel ile örtülmüş, 
demir parmaklıklar kullanılacaktır. 

d) Dükkânların zemini ve zeminden en az 2 metre yüksekliğe ka
dar duvarların her zaman yıkanacak temizlenecek veçhile, fayans, karo-
siman, mozaik gibi su geçmez mütenasip b i r madde ile döşeli buluna
cak duvarların tavana kadar mütebaki kısımları ile tavan kısmının sı
valı ve üzeri yağlı boya olacak b i r tarafta delik deşik bulunmayacaktır. 

e) Şehir suyuna ve şehir suyu bulunmayan yerlerde temizliği sıh
hat heyetince- tespit edilmiş sularla doldurulmuş b i r depoya bağlı olan 
ve k i r l i suların, doğrudan doğruya, lağıma sevk edilen b i r lavabo bulu
nacaktır. Dükkânın yıkama su lan zeminin münasip b i r yerinde yapılacak, 
ızgaralı ve sifonlu b i r delikle, lağım kanalına akıtılacaktır. 

f) Tezgâhlar mermer veya mozayik gibi su geçmez ve yıkanarak te
mizlenebil ir b i r madde ile döşenmiş olacak, ağaç kütükleri kıyma maki-
naları iş haricinde b i r çinko kapakla daima örtülü bulunacaktır. 

g) Tezgâh altında içi çinko veya galvaniz saç levhalarla yapılmış 
olması lâzım iken dirhem dolabından başka dolap veya çekmece bulun
mayacaktır. Hayvan aksamına ait her türlü artıklar süprüntüler ve çöp
ler, ağzı kapalı madenî kutular la ve bu kutular her gün yıkanarak temiz
lenecektir. 

h) Et le r madenî veya içi çinko döşeli veya soğuk hava depoları 
içinde, bütün olarak veyahut bütün büyük parçalar halinde birbir inden 

'aralıklı asılı bulundurulacaktır. Kasap dükkânlarında tel kafesler hari
cinde, ancak etlerin satılırken, asılıp kesilmesi için b i r çelgel bulunabi l ir . 
Dolap ve kafesleri örten teller, kalaylı veya beyaz olacaktır. Tel gözleri
n in genişliği, 2 mm. y i geçmeyecektir. İçinde et teşhir edilen camekân-
larm iç tarafı, aynı vasıfta tel ile örtülecektir. Dükkân dışında veya gi
riş, çıkış yolunun üzerinde ve depolar haricinde et satılması yasaktır. 

j ) E t l e r in üzerine madenî markalar veyahut süs bakımından kuv
vetli kâğıtlar yapıştınlması yasaktır. 

k) Tamam veya parça halinde bulunan bilcümle etlerin Üzerine 
koyun. keçi. manda, dana gibi erkek dişi olduğunu ve etin nev'i mahiye
t in in ve fiyatlarım b i ld i r i r , boyalı çinko veya emaye etiketler konacak-
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tır. Keçi ve manda eti satan kasaplar bu etlerin dükkânlarda satıldığını 
göstermek üzere, Belediyece yaptırılan levhayı bedeli mukabil inde alıp, 
halkın kolaylıkla görebileceği yere asacaktır. B u levhaların etrafında veya 
üzerinde görülmesine mani olacak hiç b i r şey bulundurulmayacaktır. 
Daima temiz tutulacaktır. 

1) Satılan etler tartıldıktan sonra ambalaj kâğıtlarına sarılarak, 
her tarafı tamamen örtülü muntazam b i r paket halinde müşteriye veri
lecektir. Et ler in kaba kâğıtlarla beraber tartılması yasaktır. 

56 — Büyük parça etlerin dükkânlardan herhangi b i r yere gönderil
mesi için çinko kaplı ve üzeri örtülü temiz kaplar kullanılacatır. 

57 — Kasap dükkânlarında kıyma makinası bulundurulması mec
buridir . Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır. 

58 — Başka kesip temizlenmiş olmak ve ayrı b i r dolap içinde bu
lundurmak şartıyla, kasap dükkânlarında kümes hayvanları da satıla
bi l i r . Ancak ayaklarının hanep mafsallarından kesilmiş olması lâzımdır. 

59 — Dükkân, her gün yıkanacak tezgâh ve kütükler kıyma maki
nası sodalı ve sabunlu sularla fırçalanarak temizlenecektir. Kasap dük
kânlarında çalışanlar uzun ve temiz b i r gömlek giyecekler ve dükkân
ların her tarafı tam b i r temizlik içinde bulunacaktır. Kullanılan kesim 
aletleri, paslanmaz cinsinden olacak, sapları madenî ve abonozdan olup 
adi tahtadan olmayacaktır. Kemik le r in kesilmesi için kemik testeresi 
kullanılacaktır. 

60 — Pazar yerinde kasaplık edenler içi çinko kaplı ve dışı yaslı 
boyalı tel kafes kullanılacaktır. Artıklarla süprüntüleri koymak için ağzı 
kapalı madenî b i r kutu bulundurulacaktır. Bunların kasap dükkânları 
etlerine ait hükümlere uymaları mecburidir. 

SAKATAT SATANLAR 
61 — Sakatat satacak dükkânlarda, zemin ve duvarların su geçmez 

maddelerden olması ve yerden lağıma ba&lı sifonlu ızgaralı b i r delik bu
lunması kasap dükkânlarında olduğu temizliğe dikkat edilmesi ve akar 
su bulunması şarttır. Sakatatların, soğuk hava depolarında veya tel ka
fesler içinde satışı mecburidir. Üflenerek şişirilmiş akciğerlerin satılması 
ve temizlenmemiş sakatatın nak l i ve satılması yasaktır. Sakatat temizle
nip getirilecektir. 

ŞEHİRDE SAKATAT NAKLİ 
62 — Şehir dahilinde mezbahalardan satış yerlerine ciğer, beyin, 

işkembe gibi hayvan aksamının nak l i için içi ve rafları muntazam b i r 
surette galvanize saç ile örtülmüş ve her tarafı kapalı ve hava cereyanı 
için delikleri bulunan motorlu vasıtaları at arabaları veyahut el arabaları 
bulunacaktır. B u vasıtaların içinde başka maddeler nakletme veyahut 
bunlardan başka vasıtalarla veya açıkta sakatat nakletme yasaktır. 

HARİÇTEN ŞEHİRE SAKATAT NAKLİ 
63 — Hariçten şehire sakatat naklinde şu şartlara uyulacaktır: 
1 — Sakatat içerisi kaplı sandıklar derununda kâfi miktar buzla is

t i f edilmiş olmak şartıyla sevk edilecektir. 
2 — Kabın içerisinde konulacak buz miktarının sakatatın takayül 

etmeksizin ve buz erimeksizin mahalline vasıl olmasını temin edecek su
rette ve en aşağı sakatatın ağırlığının üç m i s l i ağırlığında tespit edilmesi 
gereklidir. 

3 — B u suretle sevk edilen sakatat mahrecinde resmî veteriner veya" 
tabip tarafından muayene edilecek ve aynı gün zarfında kesilmiş hayvan
lara ait olduklarına ve taze bulunduklarına dair alınacak rapor sevk kâğıt
ları arasında bulunacaktır. 

4 — Her defasında b u kapların içerisi sodalı sıcak su ile yıkanarak 
temiz bulundurulacaktır. 

5 — B u suretle sevk edilen sakatat sevk edildiği mahalle vusulun-
da mahal l i hükümet ve belediye tabibi tarafından görülecek sevk kâğıdı 
arasında sıhhî raporun tetkik ve kapların uygunluğu ve sakatatın tagay-
yül etmemiş bulunduğu tahakkik edilmeden satılmasına müsade edilme
yecektir. 

S E Y Y A R K A S A P L A R 
64 — Seyyar kasaplık ve seyyar sakatat satıcılığı yasaktır. Belediye 

lüzum gördüğü takdirde şehir kenar mahallesinde veya sayfiye yerinde 
hususî surette yapılmış tel dolaplarla sakatat satılmasına ruhsat verebi
l i r . 

TAVUKÇU DÜKKÂNLARI V E T A V U K K E S M E YERLERİ 
65 — Tavukçu dükkânları esas it ibariyle; 
a) D i r i tavuk kafeslerinin bulunduğu mahal, 
b) Tavuk kesme mahall i , 
c) Kesilmiş tavuk eti satan ve tesir kısmı olarak üç kısımdan iba

ret olacaktır. Kesilmiş tavuk eti satan ve tesir yeri cadde veya sokak ta
rafından ön kısım olacaktır. Arası duvarla ayrılmış olmak ve mazbut 

kapısı bulunmak sarıyla kesim kısmı arkada ve yine duvarla ayrılmış 
ve mazbut kapısı olmak üzere d i r i hayvanların bulunduğu kısımda en ar
kada bulunacaktır. Her üç kısmın bol havalı ve ziyalı olacaktır. 

1 — Kes im veya tüğleri yolma mahal l i asgari 2,5 metre yüksekliğin
de ve 5 M 2 vüsatinde olacaktır. Zemini 2,5 metre kadar duvarı su 
geçmez şekilde fayans veya açık renk çini veya karosiman veya karomo-
zaik olacak temiz akan su ve lavabosu bulunacaktır. Sifonlu tertibatla 
umumî kanalizasyona veya çukura bağlanmış mecrası olacaktır. Tavan 
açık renkte yağlı boyalı olacak ve ahşap olmayacaktır. 

2 — Yolunan tüyler mazbut kapalı ve asgari 1 metre derinlikte ve 
50 Cm. kutrunda maden ve üstünavi kaplara konulacak ve kaplar daima 
yıkanıp temiz tutulacaktır. 

3 — Hayvanların kan ve ahşası ve açılacak kısımları da yine maz
but kapaklı madenî kaplarda toplanacak ve daima temiz tutulacaktır. 
Kes im yeri her zaman temiz tutulacağı gibi b i r iken tüy ve diğer atılacak 
kısımlar her gün kaldırılacaktır. 

4 — Kesilmiş hayvanların bulunduğu mahaldeki kafesler temiz tu
tulacak ve kafesler her zaman muntazam yıkanacak kafeslerde izdiham 
olmayacaktır. 

5 — Tavuk, kaz, ördek, hindi ve saire kanlı hayvan cinsleri ayrı 
ayrı kafeslerde bulunacaktır. Kef eslerin haricinde hayvan bulundurulma
yacaktır. Kesilmiş hayvanların bulunduğu mahall in zemini beton kara-
simon veya karamozaik ile döşeli ve duvarları yağlı boya olacaktır. 

6 — Satış veya teşhir kısmında 1,5 metreye kadar duvarlar fayans 
ve üst tarafı açık renk yağlı boya ile boyalı olacak tavan ahşap olmaya
cak, zemin beton veya karosiman veya mozaik döşeli olacaktır. 

7 — Kesilmiş tavuklar dükkânm iç tarafında müteveccih cephesi 
galvanizli ve nikâlâjlı ve gözlerinin genişliği 2 mm. geçmeyen tellerle ör
tülü cemakânlarda teşhir ve b i r gün zarfında kesilmemiş tavuklardan 
arta kalanlar soğuk dolapta olacaktır. Tezgâh mermerle örtülü olacak
tır. 

8 — Satıcı daima beyaz ve temiz gömlek giyecek kesici tu lum güm-
lek lastik çizme giyecek ve önüne her zaman yıkanabilir şekilde kauçuk 
önlük takacaktır. 

9 — Satıcı ayrı, kesici ayrı, ve d i r i hayvanlarla uğraşan ayrı şahıs 
olacaktır. 

10 — Kesilmiş olarak teşhir edilen veya kesildikten sonra getirilen 
hayvanların ayakları hanep massallarından kesilerek dükkânda kesim 
mahallinde bulunan kapaklı kaba atılacaktır. 

11 — Tavuk ve emsalini her surette üfleyerek şişirmek memnu
dur. 

12 — Kesi ld ikten sonra bağırsakları çıkarılanların karınlarına beyaz 
temiz kâğıt sokulabir. Kullanılmış kâğıt veya gazete kâğıdı yasaktır. 

66 — Av kuşları müstesna olmak üzere, tavuk, hindi , ördek, ve 
emsali kümes hayvanlarının kesildikten sonra tüylü olarak ve bağırsak
ları çıkarılmadan teşhir edilmesi ve saklanması yasaktır. 

67 — Tavukhanedeki tavuklarda ölüm vak'ası husule geldiğinde 
dükkân sahibinin veterinere haber vermesi ve ölümün sebebini tespit et
mesi mecburidir. 

68 — Tavukların geldikleri mıntıkalardan bulaşıcı hastalık olma
dığına dair menşei şahadetnamesi alınacak dükkân sahipleri talep vu
kuunda şüphe ve veterinere göstermeye mecburdur. 

69 — İçinde d i r i tavuk beslenip kesilen tavukçu dükkânlarında sa
tılmak üzere başka b i r gıda maddesi bulunduramaz. 

S U C U K V E PAST IRMA İHALÂTHANELERİ 
70 — Aşağıda şartları yazılı olanlara haiz olduğu Belediye Merkez 

Sıhhat ve Fen Heyetince tasdik edilmeden sucuk ve partırma imalât
hanesi açmak yasaktır. Evvelce açılmış olanlar ve Belediye Riyasetine 
müracaat ederek hali hazırın tespit ve noksanları tamamlayarak bu şart
ları yerine getirmeye mecburdurlar. 

1 — imalâthaneler müstakil ve kagir olacak ve ancak Belediye 
mezbahasında kesilmiş etler kullanılacaktır. Evlerde, hanlarda başka 
.'şyerlerinde imalâthane kurulmasına müsaade edilmez. 

a) Et l e r in parçalandığı, kemiklerden tecrit edildiği veya kırıldığı 
mahal l i mezbahadan gelen etlerin konup muhafaza edecek soğuk hava 
oda veya günlük olarak et bekleme yeri, 

b) İmalâthane kısmı, 
c) Kurutma mahalli, 
d) Müstahzaratı saklama mahal l i , 
e) Bulaşık yıkama mahalli, 
f) Ambalaj ve etiketleme mahall i , 
g) İmalâthane içinde olmamak şartıyla işçiler için soyunup gi

yinme, vıkanma. yemek yeme mahalleri ile sıhhi tertibatı haiz tuvalet 
bulundurulacaktır. 
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2 — İmalâthanenin zemini tamamen ve duvarları zeminden en az 
2 metre yüksekliğe kadar su geçmez ve daima yıkanır b i r madde ile 
döşenmiş olacak ve zeminin icap eden yerlerinde ucu mecraya bağlı si
fonlu ve ızgaralı del ikleri bulunacak ve hiç bir tarafta su bir ik int is i ol
mayacaktır. 

3 — İmalâthanenin bol gündüz ışığı ile aydınlatılmış olmak üzere 
kâfi derecede pencereleri olacak ve bu pencerelerin her tarafı ince tel ile 
örtülü ve lâzım olduğu kadar hava temizleme tertibatı yapılacaktır. 
Harice açılan kapıların iç taraflarında içe ve dışa doğru açılabilir tel 
kapı bulunacaktır. 

4 — İmalâthanelerde şehir suyu tesisatı bulunacak şehir suyu geç
meyen mıtıkalarda en az yarım tonluk temiz su deposu bulundurula
caktır, İmalâthanelerin lüzumlu mahallerine bu depodan borular la su 
sevk edilecektir. 

5 — Ocak ve kazanlar etlerin bulunduğu ve tuzlandığı yerlerde ayrı 
olacak ve duman ve gazdan korunma cihetine gidilecektir. 

6 — Bütün işçiler iş gömleği giyecektir. 
7 — Kullanılan her türlü aletler kaplar ve vasıtalar tam bir temiz

l ik içinde bulunacak ve et müstahzar hale gelinceye kadar bakır, kurşun, 
sırlı tahta kaplar içine konulacak etin dokanacağı her şey aralıksız çat-
laksız muntazam ve düzgün bulunmak şartıyla mermer, fayans, çini 
veya mozaik olacaktır. 

8 — Et l e r i kesmek ve doğramak için kullanılan aletler paslanmaz 
veya kolay temizlenir cinsten olacaktır. 

9 — Sucuk ve pastırmalar imalâthanenin içinde mahsus bu iş için 
yaptırılmıştır bo l hava cereyanı olan yerlerde kurutulacaktır. 

71 — Pastırma, sucuk ve emsali satılan dükkânlarda bu maddeleri 
rutubetl i tozlu olmaması bakımından gerekli korunma ve doğrudan 
doğruya güneşe ve haric i tenefüslere maruz açık yerlerde ve diğer mal
zeme arasında bulundurulması yasaktır. Teşhir edilen mallar kapalı ca-
mekânlar içinde bulunacaktır. Bunları kesmek ayırmak için kullanılan 
bıçak tezgâh vesairenin temiz tutulması mecburidir. 

72 — Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali toptancılar mallarını so
ğuk hava veya oda veyahut dolaplarında muhafaza etmeye mecburdur
lar, Perakendeciler buzdolabı olmadığı takdirde ancak b i r haftalık satışa 
yetecek kadar bulundurabil ir ler. 

B A K K A L L A R 
73 — Bakkalların tabi olacakları husus lar : 
1 — Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmayan kagir dükkan

larda kurulacak ve sokak cepheleri örtülmüş olacaktır. 
2 — Zeminleri yıkanarak temizlenebilen ve su geçirmez münasip 

b i r madde ile döşenmiş olacak ve yıkama suları ızgaralı ve sifonlu de
l iklerle lağıma sevk edilecektir. 

3 — Her tarafı bo l gündüz ışığı ile aydınlatılacak kapanabil ir pen
cereleri dışarıdan ince tel ile örtülmüş olacaktır. Bütün malzeme nev'i 
yağ cinsine göre b i r tasnife tabi tutularak yerden yüksek olarak yapılan 
hususi bölmeler raflar veya kompartımanlarda saklanacak ve mahiyeti 
it ibariyle b i rb i r in i kirletebilecek olan maddeler birbir inden tamamen 
ayrı bulundurulacaktır. 

4 — Soyulmadan, bişirilmeden, yıkanmadan yenebilen maddeler 
toz ve sinek girmesine mani olacak surette hususi camekânlı yerlerde 
saklanacak ve bunlardan lüzum görülenler için, ince tel ile örtülmüş ha
valandırma delikleri yapılacaktır. Her türlü temizlik maksadıyla bakkal 
dükkanlarında yalağına ve lağıma akar su tertibatı bulundurulacaktır. 

5 — Her türlü temizlik maksadıyla bakkal dükkanlarında temiz su 
bulunacaktır. 

6 — Bakka l dükkânlarında sinek, böcek, fare bulunmasına mahal 
verilmeyecektir. 

7 — Bakkalların daima temiz tutulan b i r iş gömleği giymesi ge
rek şahsı temizl iklerini ve gerekse dükkânın her tarafının temiz bulun
masını temin etmek mecburidir. 

L O K A N T A , AŞÇI DÜKKANLARI, KEBAPÇILAR ve İŞKEMBECİLER 
74 — B u yerlerin tabi olacağı sıhhî şartlar: 
1 — Yemek yemeğe, pişirmeye, kapları yıkamaya mahsus olmak 

üzere b i r i b ir inden ayrı en az üst kısımdan teşekkül edecek ve her kıs
mın zemini yıkanabilecek veçhile su geçmez b i r madde ile döşeli bulu-
necek ve zeminin münasip yerlerinde bir ucu mecraya bağlı ızgaralı si
fonlu del ikleri olacaktır. B u dükkânların halen mevcut olanların yemek 
pişirme bulaşık yıkama yerlerinin zemini beton veya çini ile döşenmek 
şartıyla yalnız yemek yeme mahall inin zemini tahta olmasına müsaade 
ediür. 

2 — Dükkânların ön tarafı b i r camekânla kapalı olacaktır. Yenile
cek şeylerin açıkta bulundurulması ve açıkta pişirilmesi ve vitrinlerde 

pişmiş veya çiğ olarak yemek saire teşhiri yasaktır. Yemek yenilen sa
londa pişirilmiş olarak ateş üzerinde tesir olunan yemeklere mahsus 
mahal tavana kadar salonda pişirilmiş olarak ateş üzerinde teşhir olunan 
yemeklere mahsus mahal tavana kadar b i r camlı bölme i le salondan ay-
rilmiş olacak ve yemekler buradan b i r pencere vasıtasiyle garsonlara 
verilecektir. B u mahalle müşterilerin girmesi yasaktır. 

3 — Kalaysız bakır tencere ve saire ile kırık ve çatlak kap, bar
dak ve fincan kaşık, çatal, bıçak, lekeli, k i r l i , örtü ve havlu ve bunlara 
benzer şeyler bulundurmak yasaktır. 

4 — Dükkânın münasip b i r yerinde müşterilerin el yıkamalarına 
mahsus ve yemek yenen yerden görülmez b i r yer bulunacaktır. E l yıka
ma yerlerindeki el havluları ufak kıtada ve b i r defa kullanılacak şekilde 
olacaktır. 

5 — Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sıcak sularla yıkandıktan 
sonra ayrıca kaynar sulardan geçirilecek kazan tencere, tabak, çatal, bı
çak gibi edavatı temiz raflarda ve dolaplarda saklanacaktır. 

6 — Yemek pişirilen ve bulaşık yıkanan kısımlarda tuvalet yapıl
maz bu gibi mahaller dükkânın ayrı yerinde sıhhî şartlara uygun ola
caktır. 

7 — Ocak mahallinde üzerinde koku ve duman halinde her türlü 
intişarları harice def ve tartı için ayrıca kafi genişlikte ve b i r ucu bina
nın damını geçen bacaya bağlı b i r davlumbaz bulunacaktır. 

8 — Tuzluk, biberl ik emsalinin ağızları muhteviyatının serbestçe 
serpileceği b i r kapla örtülmüş olması lâzımdır. Parmakla veya sair su
rette alınmak üzere açıkta, tuz, biber ve emsali bulundurmak yasaktır. 

9 — Müstahdemin elbise ve sairesini koymak üzere hususî soyu
nup giyinme odası veya münasip b i r yerde bu maksatla kullanmaya el
verişli elbise dolabı bulunacaktır. 

75 — B u dükkânların haiz olacakları vasıflar şunlardır : 
1 — B u dükkânlar ve zeminleri parke veya muşamba döşenmiş 

tahta veyahut karasimon mozaik veya ksi lo it b i r madde ile döşeli ola
cak ve kagir zeminin münasip b i r yerinde b i r ucu lâğıma bağlı s i fonlu 
ve ızgaralı b i r delik bulunacaktır. Masalar iskemleler daimî b i r temizl ik 
içinde bulunacak, masaların üzeri mermer mozaik veyahut temiz ör
tülerle örtülmüş olacaktır. 

2 — Kanepe ve sandalyaların düz ve cilalı tahtadan veya üzeri 
maroken veya ince hasır maroken takl id i olan temizlenir b i r madde i le 
örtülmüş bulunması veya ince hasır olması şarttır. Lüks kahve ve çay 
haneler veya pastahaneler ile birahaneler ve gazinolar mefruşatı b u ka 
yıtlara tabî değildir. 

3 — Kahve, çay pişirilen veya içki ve meze hazırlanan yerler in 
zemini 1,5 metreye kadar duvarları her vakit yıkanabilecek veçhile su 
geçmez b i r madeden yapılmış bulunacak ve tezgâhın üzerinde cam ve
ya mozaik kaplı olacaktır. 

4 — Yağsız k i r l i kaplar şehir suyuna ve suyun bulunmadığı mın
tıkalarda temiz olduğu sıhhî heyetince tasdik edilmiş sularla dolduru
lan su depolarına bağlı akar su ile yıkanacak ve bütün yıkantı suları la
ğıma gitmek üzere sifonlu delikler ile mecraya verilecektir. 

5 — Yağlı kaplar evvela sodalı ve sabunlu sularla temizlikten son
ra kaynar temiz sudan geçirilmesi şarttır. Birahanelerle bulaşık ve pi
şirme ve meze hazırlama yerleri lokantaların bu kısımlarına ait hüküm
lerine tabidir. 

6 — Yıkanmış fincan, bardak vesair kaplar ya her tarafı kapalı 
mazbut camekânlara konacak veyahut temiz raflarda hususî mesnetlere 
takılarak ağızları yere dokundurulmayacaktır. 

7 — Çatlak, kırık fincan, bardak, tabak kullanması yasaktır. 
8 — B u dükkânların içinde berber bulundurmak yasaktır. Kapısı 

büsbütün dışarıdan olarak iyice çevrilmiş dükkânlarda ayrı bulunmak 
şartıyla müsaade edil ir. 

9 — Buralarda ayakkabı boyatmaya müsaade etmek yasaktır. 
10 — Vasat havasının koku veya duman birikmesine mahal bırak

madan daima temiz tutacak surette ve içeride oturanları cereyanlarla 
rahatsız etmeyecek tarzda muntazam hava değiştirecek tertibatı bulu
nacaktır. 

11 — Birahane ve meyhanelerde artık mezeler, artık mezeler i le 
içkiler müşterilerin önünden kaldırılınca hemen bunlara mahsus kaplı 
kutuya boşaltılacaktır. Artık mezelerin ve içkilerin müşteriye verilmesi 
veyahut yukarıda yazıldığı üzere dökülmeyerek b i r tarafa alıkonulması 
yasaktır. 

B U Z S A T A N Y E R L E R 

76 — Buz satan yerlerin bağlı oldukları şartlar şunlardır. Buz sa
tışına mahsus depolar teneffüse mazur olmayacak şekilde kagir bina
larda ve zeminleri i le 1,5 metre yüksekliğe kadar duvarları yıkanabilir 
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surette su geçmez maddelerle döşeli olacak ve zeminlerde b i r boşaltma 
musluğu bulunacaktır. 

77 — Buz konan depolar ahşap ise i k i cidarın arası hararetin nak
line mani olmak üzere ince tahta talaşı ve kömür tozu ile doldurulmuş 
bu depoların iç cidarları çinko ile tamamen örtülecek ve kaidelerinden 
b i r boşaltma musluğu bulunacaktır. 

78 — İstihsal yerlerinden satış yerlerine buz nakl i için kullanıla
cak vasıtaların her tarafı kapalı ve cidarlarının tecrit edilmiş olması lâ
zımdır. 

79 — Perakende buz satışı yerlerinde isteği miktarında kesilip ve
rilecek buzların temiz b i r testere ve müşterinin isteği nisbetinde kesil ip 
tartılarak belediyece tespit edilen fiyatı gösterir büyük b i r levha müş
terinin görebileceği b i r yere asılacaktır. 

SEBZECİLER V E YEMİŞÇİ DÜKKÂNLARI 

80 — Sebze ve meyva dükkânlarıda aşağıdaki şartlara uyacaktır : 
1 — Dükkânlar kagir zeminleri ile 1,5 metre yüksekliğe kadar du

varları daima yıkanabilecek su geçmez b i r maddeden yapılmış olacak
tır. Ve münasip b i r yerinde ucu lâğıma bağlı ızgaralı si fonlu b i r delik 
bulunacaktır. 

2 — Sebzeler ve meyvalar ayrı ayrı olmak üzere daima temiz tu
tulacaktır. İçinde sebze veya meyva bulunan küpler ve sepetler zemin
den yüksekçe ve muhkem b i r mesnet üzerine konacaktır. 

3 — Pişirilmeden yenmesi olanlar ayrı raflara konacaktır. 
4 — Süprüntüler, sebze ve meyva parçaları ağcı kapalı madeni ku

tularda toplanacaktır. 
5 — Sebzelerin, meyvalarm yıkanması vesaire için kullanılacak su

lar ancak şehir suyu veya temiz olduğu Heyeti Sıhhiyece kabul edilmiş 
olan sular olacaktır. 

S E Y Y A R SATICILAR 

81 — Seyyar olarak her türlü gıda maddesi satılmak için Belediye
den iz in almak mecburîdir. 

82 — Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymaya mecburdur lar : 
1 — Seyyar olarak kasaplık ciğer ve işkembe gibi sakatatçılık ya

pılması ve kullanılmış elbise ve eşya satışları yasaktır. 
2 — Seyyar esnafın büyük caddelerde, meydanlarda, parklarda, 

köprüler üzerinde iskele başlarında istasyon giriş ve çıkış yerlerinde 
mektep, park kapıları önünde cami havlularında tranvay ve otobüs iç
lerinde satış yapmak yasaktır. 

3 — Yıkanmadan, pişirmeden, soyulmadan yenecek şeylerden si
nek toplantısına etrafı kirletmiş ve suları akmaya müsait olan her tür
lü maddeler her tarafı camekanla veya toz, çöp, sinek girmeyecek su
rette gayri kabi l i nüfus b i r madde ile örtülü ve daima vasıtaların içinde 
satılacaktır. Buna aykırı düşen satışlar yasaktır. 

4 — Başka yerlerde evvelden hazırlanmış olan yoğurt, ayran, şer
bet, l imonata, sütlü aş gibi gıda maddelerini satan seyyar satıcılar bu 
gibi maddelerin yapılacağı yerleri evvelden belediyeye istida ile bi ld ir i 
lerek bu yerlerin bu maksatla kullanılmalarında sıhhî ve idarî b ir mah
zur olup olmadığını tetkik ettirerek müsaade almaya ve b u müsaadeyi 
her zaman yanlarında taşımaya mecburdurlar. 

5 — Muayyen ve sabit imalâthanede yapılan gıda maddelerini sa
tan muhtelif satıcılar b u imalâthane sahibi kendi malûmatını sattırdığı 
eşhasın is imler ini ayrı ayrı b i r beyanname ile bulunduğu mıntıka baş 
hekimliğine bildirerek buradan bilâ alacağı vesikayı daima taşımak 
üzere seyyar satıcılara vereceklerdir. Bardakla su satan seyyar satıcılar
da aynı hükümlere tabidirler. 

6 — Limonata, şerbet, su gibi içilecek şeyler camdan veya bunların 
vasıflarını bozulmayacak bir maddeden yapılmış mazbut ağızları kapalı 
b i r musluklu kaplar içinde satılacaktır. B u kaplar içindeki sulu madde
ler behamal musluktan alınarak müşteriye verilecektir. Damacılar ağzı 
sağlam kapaklı kaplar salepciler ve bozacılar ağzı i y i kapanan güğüm
ler kullanacaklardır. Burdaklar , fincanlar, toz toprak girmeyecek sinek 
konmayacak şekilde camdan veya münasip b i r maddeden yapılmış ka
palı kaplarda bulundurulacak ve bunlar satıcının bulunduracağı temiz 
sularla her kullanışta iyice yıkanacaktır. Kova , testi, bakraç, gibi kap
lar la su satmak ve su kaplarının içinde sular kepçelerle almak yasak
tır. 

7 — Satış münasebetiyle olacak her türlü döküntü ve kırıntı ve
saire satıcının beraberinde bulunduracağı kapalı kaplarda biriktiri lecek
tir. 

8 — Yenilecek, içilecek şeyler satan seyyar esnaf gerek şahsi te
miz l ik sıhhî muayene ve gerekse kullandıkları malzeme vasıta alet ve
saire bakımından aynı şeyleri satan dükkânlar hakkındaki hükümlere-
de tabidir. 

9 — Birkaç şey satanlar bunların birbirine zarar vermeyecek ne
viden olmaları için önceden belediyeden ruhsat alacaktır. 

10 — Seyyar satıcıların saat 20.00 den sabahın saat 08.00 ine kadar 
sokak aralarında bağırmaları ve bu müddet haricinde gürültü sayılacak 
herkesi rahatsız edecek derecede yüksek ses çıkarmak, düdük öttürmek, 
çalgı çalmak gazel veya şarkı söyleyerek ve her ne suretle olursa olsun 
gürültü ederek satış yapması yasaktır. 

11 — Ayakkabı boyacıları ancak bulundukları mıntıkanın bulun
dukları belediyesince kendilerine gösterilecek olan yerlerde çalışabile
ceklerdir. 

12 — Sandal, kayık vesaire gibi küçük deniz vasıtaları ile yapılan 
satıcılıkta seyyar satıcılıktır. Ve bu fasıldaki hükümlere tabidir. Ancak 
Belediyemiz hudunda deniz olmadığından tatbiki sağlanmamaksızın bu 
madde ilave edilmiştir. 

13 — Seyyar sütçüler sağlık bakanlığında yapılmış hususî yönet
meliğe tabidir. 

B U FAS ILDA AÇIKÇA ADI GEÇMEYEN Y E R L E R 
83 — Yenilecek içilecek şeylerle bunlarla münasebeti olan madde

leri yapmak, satmak veya naki l ve tevzi edilipte adı bu' fasılda geçme
miş açıkça geçmemiş olan müesseseler ve dükkânlar faslın müşterek 
hükümlerine tabi oldukları gibi mahiyetleri itibariyle fasıl bahsi geçen 
yerlerden en çok benzerlerinin hususi şartlarmada uymaya mecburdur
lar. 

YAT ILACAK , Y I K A N I L A C A K , TEMİZLENECEK Y E R L E R 
84 — Oteller, hanlar, pansiyonlar ve bekar odaları; Oteller, pansi

yonlar, bekar odaları ve benzerlerinin tabi oldukları şartlar. 
1 — Yeniden yapılacak olan otellerin her tarafının kagir olması 

mecburdur. Yalnız istirahat yerlerinin veya yatma odalarının zemini par
ke olabil ir halen mevcut olanlar aşağıdaki şartlara tabidirler . 

2 — B u mahallerin döşemeleri kagir, veya parke muşambah tah
ta gibi gayri kab i l i nüfus maddelerle kaplanmış olacaktır. Tek yataklı 
odalarda adam başına 25 M 3 hava hacmi ve 2 veyahutta daha fazla ya
taklı yerlerde adam basma en az 15 M 3 hava hacmini ihtiva edecek suret
te her odanın alabileceği yatak adedi tayin edilecek ve bu adet ücretle 
beraber odaya kolayca görülebilecek bir yere levha i le asılacaktır. Oda
larda bu adetten fazla karyola bulundurmak veya fazla ücret almak ya
saktır. 

3 — İçinde insan oturup yatacak odaların ve salonların bo l gün
düz ışığı ile aydınlanacak veçhile kâfi miktarda ve genişlikte pencere
leri yapılarak hava temizleme tertibatı olacaktır. Veya bir kısım pence
relerin üst camlara vasistas tarzında mütaharrik bulunacaktır. Kâfi de
recede gündüz ziyası olmayan odalarda müşteri yatırmak yasaktır. 

4 — Her odada müstahdem çağırmak için z i l , ziya tertibatı elbise 
asmak için tertibat, lavabo bulunacaktır. Masalar mermer veya mozaik 
olacak her odada b i r yıkanma tertibatı bulunmadığı takdirde her beş 
kişiye düşecek şekilde her katta b ir yıkanma tertibatı bulunacaktır. Oda
larda tarak, saç fırçası, terlik havlu ve benzeri malzemeler bulunmaya
caktır. 

5 — E n az her 10 yatağa b i r tuvalet isabet edecek şekilde tuvalet 
ve her kata birer tuvalet bulunması mecburîdir. 

6 — Bütün süprüntüler ağzı kapalı ve madenî temiz kaplarda top
lanacaktır. 

7 — Her katta muhakkak müşterilerin ihtiyacım karşılayacak şe
kilde birer su tertibatı şehir suyu geçmeyen mahallerden temiz sularla 
doldurulmuş ve yine ihtiyacı karşılayacak şekilde birer su deposuna 
merbut akarsu musluğu tertibatı bulunacaktır. 

8 — İçinde mutbak, yemek salonu, çamaşır vesaire bulunan otel
ler in bu kısımları yönetmeliğin bu gibi yerlerin şartlarına uygun olacak
tır. 

9 — B u binalarda müşterilerin fazla eşyasını koymaya mahsus 
mazbut birer depo bulunacaktır. 

10 — Oda döşemeleri daima temiz, duvarlar her zaman sık sık açık 
renkte boyalı, lekesiz olacaktır. Karyolalar ve somyalar temiz muntazam 
olacak, kırık veya bozuklar asla müşteriye verilmeyecektir. Yataklar her-
ay kabartılacak, her müşteri için yeniden yıkanarak, yataklara ve yastık
lara konulacaktır. Renkl i çarşaf veyahut yüz havlusu kullanılması ya
saktır. Yatakların içi ot veya samanla doldurulmuş olmayacaktır. Yatak
ların içi yün, pamuk veya kıl yapılmış olacaktır. Bekâr odalarında aynı 
şekilde olması şarttır. Her sene en az 2 defa sağlık personeli ile Beledi
ye personeli teftiş yapılarak fennî muayenesinin yapılması şarttır. 

11 — B u müesseselere gelen müşterilerin, hasta olanlarının veya 
evvelce mevcut müşterilerin hastalığında, derhal Belediye tabipliğine 
haber veri l ir. 
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12 — B u müesseseleri işletenler, her kısmın her şeyi ve muh-
tahdemlerin temizliklerine dikkat etmeye mecburdurlar. 

13 — Bahçesi ve avlusu olan b u gibi yerlerden tavuk beslemek 
yemek pişirmek yasaktır. Sırf aile İçin tahsis olunan yerlerde fenni şart
lara müteallik b i r şekilde hususî birer mutfaklar bulunacaktır. 

14 — Ahır bulundurulacak mıntıkalarda hanlar ve oteller mevcut 
ahırlar ve b u müesseselerin umumî giriş yerleri ile katiyen alâkadar 
olmayacak şekilde ayrı olarak yapılması ve ahırlar şehir dışında şehir 
içinde müsaade edilen yerlerde ise bütün fennî şartlara haiz olmaları 
mecburidir. 

15 — İçinde aile yatan hanların ve pansiyonların diğer kısımların
da her türlü sanat ve ticaret icrası yasaktır. 

16 — Bilûmum han, pansiyon ve bekar odalarında Belediyece 
tasdikl i lüzumu kadar tarife bulundurulacaktır. 

85 — Ahşap konaklarm oda oda kiraya verilmesi yasaktır. Bunlar
dan fennî sıhhî şartlara haiz olduğuna dair Belediyece ruhsat verilenle
r in ancak kat kat ve birer aileye tahsis edilmek şartıyla verilebilir. An
cak Belediyenin isteği şekilde tadilât ve ıslâh yapıldıktan sonra tahsisi 
mümkün olur. Ancak b i lumum i lg i l i tertibatlar her aile için ayrı olup 
müşterek b i r çamaşırhane olmasında mahsur görülmemiştir. 

86 — Otel içinde menşei bell i olmayan suların bulundurulması ya
saktır. 

87 — Otellerde münhasıran merkezi teshin usulü i le olmadığı tak
dirde fennî şartlara haiz vasıtalarla teshin edilecektir. Mangal ile teshin 
yasaktır. 

88 — Otel ve han emsali yerlerde merdiven başlarında yangın sön
dürme vasıtaları bulundurulması mecburidir. 

89 — Halen mevcut otel, pansiyon, bekâr odaları i le benzeri yerler 
yüksek Dahiliye ve Sağlık Bakanlığmdan bu Yönetmeliğin tasdiki tari
hinden 6 ay içinde yönetmelik esasına göre ıslah ve tadilât edilmesi 
mecburidir. Bunu yapmayanlar ıslah edilinceye kadar kapatılır. 

H A M A M L A R 

90 — Sıcak hamamlarla bunlara benzerlerin uyacakları hükümler 
şunlardır: 

1 — Şehirde yeniden umuma ait hamam yüzde havuzu açılması 
Belediyece tespit edilecek sıhhî ve fennî şartların yerine getirilmesine 
bağlıdır. Mevcut olan hamamlar aşağıdaki şartlara göre ıslah edilecek
lerdir. 

2 — Soyunup giyinme yerleri bölme veya camekânla ayrılmış ola
rak mahfuz bir şekilde yapılacak ve hücrelerin harareti hiç b i r zaman 
için 20 derecenin altına düşmeyecektir. Her hücrede soyunanlara kaf i 
gelecek kadar askı tertibatı mevcut olacaktır. 

3 — Kerevetler üzerine döşenmiş ci lt ler kolay taşımr ve temizlenir 
şekilde olacak 

4 — Döşemesi ashap olan bütün soyunma mahalleri muşamba ola
caktır. Hamamın girilecek yerinde paspas ve temiz inşaat talaşı bulun
durulacaktır. Yıkanma ve temizlenme yerleri tuvaletlerin zemini 2 metre 
yüksekliğe kadar duvarları mermer, mozaik, fayans gibi ve hiç b i r ye
rinde su b i r ik int i s i bulunmayacak şekilde ızgaralı si fonlu delikler bulu
nacaktır. 

5 — Her türlü süprüntüler ve döküntüler ve ağzı kapalı madenî 
kaplarda bulundurulacaktır. 

6 — Hamamların her tarafının duvarları azamî 6 ayda b i r badana 
edilecek ve hiç bir tarafında bit, hamam böceği, tahta kurusu ve haşa
rat bulunmayacaktır. 

7 — Hamam müstahdeminin azamî temizliğe riayet etmeye mec
burdur. 

8— Hamam takımları mutlak her müşteri için değiştirilecek ve kul 
lanılmış olanların, sabunlu ve sodalı su ile kaynatılıp, kurutulup, ütüle-
necektir. 

9 _ Hususî temizleme aletleri kullanıldıktan sonra kaynatılacak 
veya yüzde 2 nispetinde lizol mahlülüne batırılacaktır. Tahta saplı ustu
raların kullanılması yasaktır. Hamamlarda kan alınması, sülük tatbik 
edilmesi yasaktır. 

B E R B E R DÜKKÂNLARI 
91 — Berber dükkânları diğer maksatlarla kullanılan yerlerle doğ

rudan doğruya alâkalı olmayan binalarda tesis edilecektir. 
1 — Dükkânların zemini su geçmez b i r madde ile döşeli olacaktır. 

Ahşap olanlarınki muşambalanacaktır. Duvarm 1,5 metre yüksekliğe ka
dar olan yerlerin yağlı boyalı olacaktır. 

2 B u dükkânların sokağa bakan yüzü camekanlı olacak ve bu 
camekânlann alt kısmı içerisi dışarıdan görünmeyecek şekilde camlan 
buzlandınlacaktiT. 

3 — Masa lann üzeri mermer, mozaik çını gibi münasip maddeler
den döşenmiş iskemleler cilâlı tahtadan yapılacaktır. 

4 — Dükkânda şehir suyu, bulunmayan yerlerde temiz olduğu he
yeti sıhhiyece tasdik edilen sularla doldurulmuş depolara bağlı akarsu 
bulunacaktır. Bütün k i r l i sular sifonlu yalaklarla doğrudan doğruya 
lâğıma sevk edilecektir. Saç sakal kırıntıları ile her türlü süprüntüler 
ağzı kapalı madenî ve temiz kapta toplanacaktır. 

5 — Berber dükkânlarında başka bir sanat yapmak veya levanta 
kolanya, pudra gibi b ir mal satmak veya başka işlerin görüldüğü dükkân
larda berberlik yapmak yasaktır. 

6 — Berber çalışırken uzun ve beyaz gömlek giyecekler ve her ça
lışmada ellerini yıkayacaklardır. Ve bilûmum malzemenin temizliği ile 
azamî şekilde ügüeneceklerdir. 

7 — He r türlü levazım gayet temiz olacak havlular ve peçeteler 
her gün yıkanıp ütülenecektir. 

8 — Bütün tıraş tuvalet malzemesi ve âletleri daima kapalı kap
ların içinde bulundurulacaktır. Pudralar her müşteriye ayrı b ir pamuk 
ile sürülecektir. 

9 — Traş ederken ustura üzerinde bir iken kıl ve sabun parçaları 
hususî ince kâğıtlarla veya razörlerle temizlenecektir. B u sebeple lastik 
küvet ve buna benzer şeyler kul lanmak yasaktır. 

10 — Ustura, makas, makina gibi şeyler ya hususî kuru hararet 
fırınlarda veya her traşdan evvel ya da alevden geçirmek veyahut % 
3-4 l i k ro l veya l izon mahlülüne batınlarak temizlenecektir. Tahta 
saplı ustura kul lanmak yasaktır. Tarak ve fırçalar kırık ve dökük kı
sımları olmayacak ve sık sık sabunlu su ile yıkanacaktır. 

11 — Traş olurken müşterilerin koltukta başlarını koyacak yer 
her insan için ayrı birer kâğıt ile temizlenecektir. (Örtülecektir.) 

12 — Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri de yukarıdaki 
vasıflara haiz olup buna dair fen heyetinin müsaadesini alacaktır. 

UMUMÎ ÇAMAŞIRHANE 
92 — Yeniden açılacak umumî çamaşırhaneler Belediyece tespit olu

nacak sahhî ve fennî evsaf ve şeaite göre yapılacaktır. Halen mevcut olan
lar aşağıdaki şartlara uyacaklardır. 

1 — Ütü, kurutma kazan ve yıkama ve amelenin elbise koydukları 
yemek yedikleri, yerler b i r i birinden tamamen ayrı olacaktır. 

2 — Çamaşırhanelerin her tarafının zemini ve zeminden 2 metre 
yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanabilir şekilde su geçmez mad
delerden olacak ve bütün sular hiç b i r ik in t i yapmadan üzerine kapalı 
kanalları ve sifonlu deliklere lağıma kadar akıtılacaktır. 

3 — Çamaşırhanelerde husule gelen buhar vesaire aspiratörlerle 
mücehhez hava değiştirme tertibatı veyahut hususi fennî tesisat vasıta-
siyle derhal izale edilecektir. 

4 — Her çamaşırhanenin b i r i k i r l i çamaşır kabulüne diğeri temiz 
çamaşır teslimine mahsus ayrı i k i odası bulunacaktır. 

5 — Intani hastalıklann çamaşırlarım dezenfektesyon merkezlerin
de temizlenmeden çamaşırhaneye kabul etmek yasaktır. Uzvî musallat ile 
kirlenmiş çamaşırlar % 4 krosi lsodik havuzlarında en aşağı 6 saat bıra
kıldıktan sonra yıkanacaktır. 

6 — K i r l i çamaşırların müesseseye nakl i için kapalı veya içi çinko 
veya galvanizli saçla kaplanmış kamyon veya araba şeklinde ve yalnız bu 
maksatla kullanılan hususi nak i l vasıtaları kullanılacaktır. 

KULLANILMIŞ EŞYA SATANLAR 

93 — Kullanılmış eşya alımı satımı ile meşgul olanlar aşağıdaki 
şartlara uymaya mecburdurlar. 

1 — Kullanılmış eşya alımı ve satımı ancak b u maksatla açılmış 
olan dükkânlarda yapılabilir. Başka yerlerde veya seyyar olarak kullanıl
mış eşya almak ve satmak yasaktır. 

2 — Kullanılmış elbise, çamaşır, çuvallar vesaire eşya alınıp satıl
madan evvel belediye tetbirhanelerinde dezenfekte edilerek kurşun mühür 
konacaktır. B u mühür havi olmayan kullanılmış eşyayı dükkânlarda bu
lundurmak ve satmak yasaktır. Tathir ve tephir edilmeden satılmaya çı
karılmış kullanılmış elbise ve eşya hakkındaki umumî Hıfzıssıhha Kanu
nunun 86 nc i maddesi tatbik olunur. 

3 — Kullanümış ve kullanılmamış eşyayı b i r arada bulundurmak 
yasaktır. Her i k i türlü eşyayı bir l ikte satan dükkânlar bunlara ait kısım
ları birbir inden b i r bölme Ue iyice ayrılmış bulunduracaklardır. 

PAÇAVRALARIN AYIKLANDIĞI İŞLENDİĞİ D E P O EDİLDİĞİ 
DİĞER YERLERİN U Y A C A K L A R I ŞARTLAR 

94 — Pacavralann ayıklanması depo edilmesi gibi isler evlere ve 
her türlü binalara uzak kagir ve aşağıdaki şartlara uygun olan yerlerde 
yapılabilecek yerlerde ve bunun için Belediyeden iz in alınacaktır. 
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B u gibi yerlerde; 
1 — B i r i k i r l i öbürü dezenfekte edilmiş eşyaya ait olmak üzere b i r i 

bir inden ayrı i k i kısım bulunacak ve i k i kısmın zeminleriyle en az i k i 
metre yüksekliğe kadar, duvarları her vakit yıkanacak b i r madde ile dö
şenmiş olacaktır. 

2 — Her taraf gündüz ışığı i le aydınlatılmış bulunacak, pencerelerde 
ince tel olacaktır. 

3 — Zemin karosimon, beton, çini ve emsali gibi su geçmez b i r mad
de ile döşenmiş olacak ve münasip bir yerinde mecraya bağlı olan ızgaralı 
si fonlu b i r delik bulunacaktır. 

4 — Müessese içinde akarsu ile hava temizleme tertibatı bulunacak
tır. 

5 — B u işde çalışacak işçiler iş elbisesi takkesi ve ayakkabısı eldiven 
giyecekler ve icabına göre hususi toz maskesi ve gözlük kullanacaklardır. 
Paçavra ve saireyi maşalarla tutacaklar ve üç ayda b i r sıhhî muayeneye 
tab i olacaklardır. 

6 — İşçiler için, çalışan yerlerde ayrı ayrı olarak soyunup giyinme 
ve yıkanma yerleri ile tuvalet yaptırılacaktır. 

7 — Toplanan paçavralar içleri kolayca yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebüir kapalı kaplar ve kendilerine mahsus hususi vasıtalarla nakledi
leceklerdir. Bunlara açıkta ve umumî nak i l vasıtalarıyla götürmek yasak
tır. 

8 — Her paçavra deposunda yek diğerine yakın depolar olmak üzere 
formol odası tarzında veya tazyikl i su buharı ile işleyen bir dezenfeksi-
yon odası olacaktır. Dezenfekte edilmiş paçavraların, depo edildiği yer 
tephirhanenin resmî mühürüyle mühürlenecektir. Balyalara taksim tep
hirhane memurunun huzuru ile yapılacaktır. Ve temizlenmiş paçavralar 
balyalanarak kurşun mühürle damgalanacaktır. 

9 — Dezenfekte edilmiş paçavraları ilemek balya yapmak veya 
başka b i r yere nakletmek satmak ve b i r haftadan fazla depo mahallinde 
bekletmek yasaktır. 

10 — Paçavra depolarında boynuz kemik ve saire bulundurulması 
yasaktır. 

11 — Bütün bu müesseselerin her tarafı tam b i r temizlik içinde 
olacak koku ve toz olmasına meydan verilmeyecektir. 

12 — Paçavra depolarında alındığı yerler sevk edildiği yerler ve 
miktarının tephir olduğu tar ih i gösterir muntazam b i r defter tutulması 
mecburîdir. Amelelerin iç elbisesiyle dışarı çıkmaları ve hariçte temas 
etmeleri ve iş yerinde yemek yemeleri yasaktır. 

13 — Kemik boynuz gibi süprüntüler arasında ayrılan maddele
r i n kapalı b i r halde ve % 2 (Klorürdöşe) mahlulünden geçirildikten son
r a ayrıca depo edilmesi mecburîdir. 

FABRİKALAR, İMALÂTHANE V E KÜÇÜK SANAT MÜESSESELERİNDE 
A R A N I L A C A K SIHHÎ H U S U S L A R 

95 — Şehir dahil indeki büyük küçük her çeşit sanat ve müessese
ler i tesis ve faaliyetleri Belediyenin müsaadesine bağlıdır. Açılacak bü
tün sanat müesseseleri Hıfzısıhha Kanununun icaplarına ve kanuna zeyil 
olarak neşrolunan (Müesseselerin sınıfları cetvel) indeki vasıflarına gö
re muamele yapılmak üzere evvela kuracakları yerleri Belediyeye tetkik 
ettirerek bu yerlerde çalışmalarında b i r mahsur bulunmadığı anlaşıldık
tan sonra Belediyeve tetkik edilecek bu yerlerin çalışmalarında b i r mah
sur bulunmadığı anlaşıldıktan sonra Belediyece gösterilecek sıhhî ve 
fennî şartlara göre inşa ve tesis olunacaklardı. B u muameleyi yaptırma
dan ruhsatsız olarak inşa edilen müesseselerin faaliyetlerine müsaade 
edilmez. 

1 — Bütün sanat müesseseleri gerek tesislerinde ve gerekse faali
yetlerinden dolayı içinde çalışanlar ve mühimde yaşayanların sıhhat ve 
meskenler arasında kalmış olupta yaptıkları gürültü ile muhitinde cut 
olacağı anlaşılan yerlerde b u kabi l müesseselerin kurulmasına müsade 
edilmez. 

2 — Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden hasıl olan duman, koku, 
gaz, gibi intişarlar gerek müessese içinde çalışanlar ve gerekse de civarın
da yaşayanları rahatsız etmeyecek surette fennin emrettiği bütün tedbir
leri alınarak izale edilecektir. 

3 — Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden çıkacak her türlü gürül
tü i le etrafındakileri rahatsız etmemeleri şarttır. Halen şehir içinde ve 
meskenler arasında kalmış olupta yaptıkları gürültü ile muhit inde yaşa
yanların istirahat ve sükunetlerini bozan müesseselerin bu zararı tama
men izale edecek tertibatı almaya mecburdurlar. B u mahzurları ortadan 
kaldırmayan müesseselerin faaliyetine müsaade edilmez. 

4 — Bütün sanayi müessese İçinde çalışanların sıhhat ve istirahat
ları ve şahsı işler ve temizl ikleri için lüzumlu tesisatı yapacaklardır. 

5 — B u müesseseler yapılan işin bütün teferruatını gösterecek su
rette tercihan bo l gündüz ziyasiyle tenvir edecekler. Tabi ziya kafi olma
yan yerlerde sunî tenvir ile aydınlık ihtiyacı temin edilecektir. Sunî ten
v i r göz kamaştırmayacak rüyeti güçleştirmeyecek şekilde sıhhî şartlar
la idare edilecektir. 

6 — B u müesseselerde çalışan işçi başına en aşağı 10 metre mikap-
lı hava hacmi düşecek surette geniş olarak değiştirilecek tabi veya sunî 
hava değiştirme tertibatı bulunacaktır. 

7 — Büyük ve küçük her türlü sanayi müesseselerinin beton alvalt 
veya mozaik karosiman halinde kagir olarak yapılacak ve bunlardan Be
lediyece lüzum gösterilenlerin veya içinde k i r l i sular meydana gelenlerin 
1,5-2 metre yüksekliğe kadar duvarları yıkanabilir b i r madde ile örtüle
cek ve bunların münasip yerlerinde lağıma bağlı ıskaralı ve si fonlu de
l ik ler bulunacaktır. Şehir dahil indeki b i lumum ev veya apartmanların 
kalorifer sıcak su kazanlarının ocaklarında münhasıran kok veyahut 
mümkünse havagazı yakılacaktır. 

B u ocaklarda kısmen veya tamamen maden kömürü yasaktır. 
8 — B u müesseselerde iş hasasından ayrılmış olarak Belediyece lü

zum gösterilenlerin büsbütün müessese halinde kadın ve erkek işçiler 
için ayrı ayrı soyunup giyinme yemek yeme yerleri i le içinde akar suyu 
bulunan si fonlu ve otomatik yıkama tertibatına havi erkek işçiler için 
20 kişiye, kadın işçiler için 10 kişiye bir adet lavabo bulunması mec
burdur. 

0 — Her türlü bakiyeler süprüntüler ve döküntüler ağzı kaplı ma
denî kaplarda toplanarak izale edileceklerdir. K i r l i sular üstü kapalı 
kanallarla umumî mecraya verilecek ve bu mecralar bulunmadığı yer
lerde fennî şartlar dahilinde yapılacak çukurlara sevk edilecektir. 

10 — Sinek ve diğer haşaratlarla, farelerin yaşayıp toplanmasına 
müsait bulunan müesseselerin pencere ve kapıları ve diğer açık yerleri 
dışında ince te l ile konulacak fare girmesine müsait bulunan delik deşik 
kapatılacak ve ızgara tarzında kapaklarla örtülecektir. 

11 — İşçiler çalışırken iş elbiseleri kullanacaklar ve fazla k ir le t ic i 
işlerle uğraşanlar ayrıca su geçmez b i r iş önlüğü takacaklar sularla 
ayakları ıslanmaya maruz işçiler çizme giyeceklerdir. 

12 — Müessese sahipleri iş sahalarını işçi yerlerini tam bir temiz
l ik içinde bulunduracaklardır. 

96 — İçinde gıda maddesi yapılan imalâthaneler, bu fasıldaki şart
lar la beraber yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hak
kındaki umum hükümlerine tabidir. B u Yönetmelikte i smi geçmeyen 
diğer sanat ve ticaret yerleri yaptıkları işin mahiyetine ve civarında 
yaşayanlar için b i r mahsuru olup olmadığını göre yönetmeliğin sanayi 
müesseseleriyle gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkında umumî 
hükümlerine tabi tutulacaklardır. 

NAKİL VAS ITALAR I 

97 — İnsan nakline mahsus vasıtalar: 
1 — İnsan taşıyan her türlü naki l vasıtaları, yolcular tam emniyet 

içinde gerekli bütün sıhhî fennî tesisleri havi olacak tarzda inşa edilmiş 
olacaktır. 

2 — Döşemeleri l inolyum veyahut muşamba ile örtülmüş olacak 
ve oturma yerleri döşemelerden 0,45 metre yüksekliğinde ve beher yolcu 
için 0,40x0,40 genişlik ve derinlikte olarak ve üzerleri maroken veya 
benzeri b i r madde ile örtülmüş veyahut cilalı ve düz tahtadan yapılmış 
olacak ve oturma yerinin kenarı ile önceki oturma yerinin arka kenarı 
arasında en aşağı 0,20 metre serbest mesafe bulunacaktır. 

3 — Yolcuların dış müessirlerden koruyacak gerekli tedbirler alı
nacak ve otobüs tramvay gibi toplu nak i l vasıtalarının üst cidarı güneş 
sıcağına karşı mecerrit maddelerde ayrılmış olacak ve vasat havasını 
muntazam değiştirebilecek otomatik (Tercihan bacalar tarzında) hava
landırma tertibatları bulunacak yakılan maddelerde ve makinelerden 
araba dahilinde gaz veya duman yayılmasına katiyen mahal verilmeye
cektir. 

4 — Top lu naki l vasıtalarında şoför veya vatmanın bulunduğu yer 
yolcuların oturduğu mahalden camlı b i r bölme ile tamamıyla ayrılmış 
bulunacaktır. 

5 — İnsan nak i l vasıtaları ile cenaze hayvan ölüleri enfekte veya
hut k i r l i eşya ve malzeme taşımak yasaktır. Dışarısına gaz halinde b i r 
intişar veyahut sulu hiç sızıntı bulunmamak şartıyla ambalaj halinde 
kuru maddeler nakledilebil ir. 

6 — Her türlü naki l vasıtalarının tesisat veya mefruşatının tam bir 
temizlik içinde hulunması şarttır. Camları kırık, döşeme ve oturma 
yerleri yırtık veya harap olmuş veyahut içinde tahta bit i , bit, pire gibi 
haşaratlar bulunan vasıtaların insan nakl i için kullanılması yasaktır. 
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K A P A L I SİNEMA, TİYATRO V E BENZERLERİ Y E R L E R 
M A K K I N D A UMUMÎ SIHHÎ HÜKÜMLER 

98 — Sinema veya tiyatrolar tamamiyle kagir sinemalarda yapıla
cak, yangın tehlikesine karşı ve seyircilerin kolay ve çabuk boşaltabil-
meleri için, gerekli taksimatı emniyet tedbirlerini ihtiva edecektir. B u gibi 
yerlerde giriş çıkış yerlerinin tamamiyle ayrı olması mecburidir. 

1 — Bütün kısımların zemini mozaik, ksi lo i t , çimento şapı gibi mü
nasip bir madde ile döşenmiş olacaktır. 

2 -— Oturma yerleri seyircilerin perde veya sahneyi tamamen ser
best ve rahat görebileceği tarzda tertiplenecek ve bu yerler her şahıs 
için koltuklarda 0,50x50,50 ve tahta sandalyalarmda 0,40x0,40 vüsatmda 
olacaktır. 

3 — Localar haricindeki bütün koltuk ve sandalyalar sabit olacak 
ve bu oturma yerinin ön kenarı ile öndeki sıranın arka kenarı arasında 
en aşağı 0,35 metre mesafe bırakılacaktır. 

4 — Seyirci lerin oturduğu en ön sıra ile sinema perdesi arasında 
en az 5 metre serbest b ir mesafe bulunacaktır. 

5 — Sinema ve tiyatroların her tarafı kışın 18 dereceden aşağı düş
meyecek ve 22 dereceyi geçmeyecek surette ısıtılacaktır. Merkezi teshin 
bulunmayan yerlerde kullanılacak sobaların bu şartı temin edecek su
rette konulması ve sdba etrafının amyat b i r siper ile çevrilmiş olması 
ve salona gaz ve duman intişar ettirilmemesi lâzımdır. 

6 — İçinde seyirci bulunan bütün kısımların havasını değiştire
cek, havalandırma tertibatı bulundurulacaktır. Salona mevsime göre ısı
tılmış veya serinletilmiş rutubetl i ayarlı, hava şevkini temin eden mo
dern havalandırma tesisleri bulunmayan yerlerde bu tertipler içinde se
yirci ler bulunduğu halde, işleyerek vasat havanın muntazam ve saatte 3 
ilâ 5 defa değiştirilecek kudret ve kabiliyette olacak k i r l i ve kullanılmış 
havanın dışarıya şevkini temin eden havalandırma bacaları ile dış ha
vaya açılmış menfezler aspiratörlerle teçhiz edilmiş bulunacaktır. B u 
menfezler ve baca ağızları salonda şiddetli hava ceryanları yapmayacak 
surette muhtelif kısımlarda dağıtılmış olarak tesis edilecektir. 

7 — Salon havasını her taraftan kâfi derecede değiştirecek fennî 
tesisat bulunmayan sinemalar, azamî 1,5 saatlik b ir devre mahiyetinde 
salonu seyircilerden boşaltarak, kapı ve pencereleri açıp, en aşağı 15 da
k ika havalandırma mecburiyetindedir. B u gibi sinemaların fasılasız 
faaliyetleri yasaktır. 

8 — Sinema ve tiyatrolarda kadın ve erkekler için ayrı olmak 
üzere seyircilere yetecek adette tuvalet ve lavabo bulunacaktır. 

9 — Sinema ve tiyatroların idare amirler i Belediyece tasdik edile
cek fasılalarla umum dezenfeksiyon yaptırmaları mecburidir. 

Y A Z L I K SİNEMA TİYATROLAR 
99 —• Üzerleri açık sinema ve tiyatroları ile muhutinde yaşayanla

rın huzur ve istirahatlarının bozulmasına mahal verilmeyecek münasip 
yerlerde tesis edilecektir. Ve mahall i i k l i m şratlarma göre, Belediyece 
müsaade edilmiş mevsimlerde faaliyette bulunabileceklerdir. 

100 — Kapalı, sinemalarda, seyircilerin oturma yerleri ile ön sıra
nın perdeden uzaklığı, lavabo ve tuvaletler hakkında mevcut hükümler 
bu sinemalar hakkında da caridir. 

101 — Açık sinema ve tiyatrolarda akşam saat 22.00 den sonra her 
türlü gürültü ve fazla ses intişar ettirecek faaliyetlerinde bulunmak ve 
hopörlerleri sesin sinema seyircilerinin bulunduğu saha dışına imkân 
verecek derecede açmak yasaktır. 

İŞ V E SANAT E R B A B I N I N SIHHÎ MUAYENERİ 
102 —• Şoförler, vatmanlar, arabacılar, hamallar, motor lu motorsuz 

büyük ve küçük deniz vasıtalarının kaptan, çarkçı veya tayfaların ve 
herhangi b i r sebeple bu vasıtaları kullananlar i l k defa işe başlarken ve 
bilahare her sene mütehassıs tabipler tarafından umumî muayeneleri 
yapılacaktır. 

103 — Sütnine mürebbiye i lk defa veya 6 ayda b i r mütehassıs ta
bipler tarafından umumî muayeneye tabidirler. 

104 — Mütehassıs tabip muayeneleri mevcutsa, Belediye sıhhî mu
ayene komisyonu heyetince veya ihtisasları Devletçe tasdik edilmiş mü
tehassıs tabiplerce usulü dairesinde yapılır. 

105 — Her türlü muayene neticeleri muayene edilenleri sıhhat cüz-_ 
dam veya vesikalarına Belediyece kayıt ve tescil olunur. 

106 — Sıhhî muayene cüzdanı bulunmayan veyahut bu muayene
ler i zamanında yaptırmamış olan işçilerin çalışması ve iş sahipleri tara
fından çalıştırılması yasaktır. İşçilerin muayenelerinin vaktinde yaptırıl
masından müessese sahipleri mesuldür. 

C E N A Z E V E M E Z A R L I K L A R 
107 — Şehir ve kasabalarda insan ölülerinin yıkanma, kefenlen-

mesi nakl i ve gömülmesi hakkında Umumî Hıfzıssıhha Kanununun bu 
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hususdaki hükümleri ile bu kanunun 230 uncu maddesi mucibince ya
pılmış hususî yönetmelik maddeleri 11410 numaralı Mezarlıklar Nizam
namesi ve Nizamnamenin 8 inc i maddesi mucibince dahilî ve Sağlık Ba
kanlıklarının yapmış oldukları Yönetmelik hükümleri tatbik olunur. 

H A Y V A N LEŞLERİNİN İMHASI 
108 — Her türlü hayvan leşleri Belediyece ayrılan hususî hayvan 

mezarlıklarına gömülecektir. Şehir ve kasabalar dahilinde hayvan leşle-
ler ini gömmek veya bunların açıkta olarak herhangi b i r yere bırakmak 
yasaktır. 

Y A N G I N A KARŞI A L I N A C A K TEDBİRLER 
109 — Dükkân, imalâthane, fabrika ve sair gibi umuma açık yerler 

yangına karşı ihtiyat tertibatı olarak yangın cihazları bulundurulması ve 
bu cihazların her an için kullanmaya hazır b i r vaziyette tutulması. 

110 — Çarşı mahallede her an çıkabilecek yangın için Belediyece 
senenin her mevsimine göre tanzim edeceği, yasak ve şartlara aynen uy
maya yangın halinde Belediyece elde mevcut yangın aletlerinin yangın
da kullanmaya ve b u yolda personel yetiştirmeye, halkı yangının söndü
rülmesi için seferber etmeye karşılaşılan şartlar ve zor luklara göre anın
da alınacak tedbir ve çareleri halkın Belediyece yapılacak anoslara har
fiyen riayet etmeleri mecburdur. 

111 — B u Yönetmeliğin esir ve yasak lüzumlarını yerine getirme
yenler hakkındaki hususi kanunlar ayrıca b i r ceza mevcut değilse 
(Umumî Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaya Kanuna) tadi l eden 15/5/930 
tarih ve 1608 sayılı Kanunun 1. maddesinde yazılı olan 50 l iraya kadar 
hafif para cezasiyle, üç günden 15 güne kadar ticaret ve satışı yapmak
tan men cezası veri l ir. 

Belediyemize ait Sıhhi Zabıta Yönetmeliğinin bazı maddelerine ek. 
1 — Belediyece ceza verme hususunda 2/12/1960 tarih ve 27 sayılı 

Kanun ile 5/12/1960 tarih ve 151 sayılı kanunların gerektirdiğine göre bu 
hususların tatbik edileceği. 

2 — Yönetmeliğin 106 maddesinde, derpiş edilen nak i l vasıtalarının 
inşa tarzının 12 Ocak 1961 tarih ve 232 sayılı kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Trafik Kanunu ile trafik tüzüğünün teknik şartlarına haiz olması 
hususlarının da aynı Sıhhî Zabıta Yönetmeliği esaslarına dahil edildiği 
kabul edilmiştir. 2185 

Torbalı Su lh Hukuk Hâkimliğinden : 

Başkâtip ihbarnamesi 
E . No : 1970/48 
K. No : 1972/102 
Davalı: Mehmet E r 
Davacı Zekeriya Kaçemel tarafından davalı Mehmet E r ve arkadaş

ları aleyhlerine açılan izalei şüyu davasının yapılan açık muhakeme so
nunda : 

Tapunun Kaşçuburun Köyü 181 ve 508 ve 599 parsellerde kayıtlı 
gayrimenkullerin satış suretiyle şüyuun izalesine, satış bedeli üzerinden 
binde beş nispetinde harç alınmasına, satış memuru olarak zabıt kâtibi 
Abdul lah Artun'un memur tayinine, davacı tarafından sarf edilen (44600) 
kuruş mahkeme gideri ile davalılar vekiline takdir edilen maktu (500) 
l i ra ücreti vekâletin taraflara hisseleri nispetinde paylaştırılmasma, keza 
satış bedelininde taraflara hisseleri nispetinde paylaştırılmasma, tem
yizi kabi l olmak üzere, davacı ile davalılar veki l i ve diğer davalı İsmail 
Kırgız ve Cemile Kırgız'ın yüzlerine karşı, diğer davalılar Mehmet E r ve 
arkadaşlarının gıyaplarında 26/5/1972 tarihinde karar verilmiştir. 

Davalılardan Mehmet E r ' i n adresi tespit edilemediğinden ilânen 
tebliğine ve ilân tarihinden 15 gün zarfında kanun yoluna başvurulmadığı 
takdirde kararın kesinleşmiş addine karar verildiği ilânen tebliğ olunur. 

11767 

• ••— 

Hekimhan Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kema l Soyer veki l i Avukat Nazmi Yazgan tarafından davalı 
Bahar Soyer aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sı
rasında : 

Yapılan tahkikatlara rağmen davalı Bahar Soyer' in adresi tespit 
edilemediğinden kendisine ilânen davetiye tebliğine karar verilmiş ol
makla Mahkememizin 1973/175 esasında kayıtlı boşanma davasının du
ruşması 9/4/1974 günü saat 9.00 a bırakılmıştır. Adı geçen günde duruş
mada hazır bulunmanız veya kendinizi kanunî bir vekille temsil ettirme
niz davetiye yerine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2719 

(Resmî Gazete) 
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Akyazı Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden: 

% 7,5 
Parti M. Bed. Tem. 

İstif yeri adedi Cinsi nev'i Adet M\ D3. Lira Lira 

Sondepo 2 Kay. Tom. 3. S. Uz. B. 18 11.238 455 395 
» 3 » 3. S.N.B. 446 147.226 350 3.880 
» 3 » » 3. S .K .B . 617 111.434 300 2.530 
» 7 » » 3.S.N. B. 1056 274.604 300 6.210 
» 11 » » 3.S.K. B. 2470 580.762 255 11.150 

6 » » 3.S.N.B. 762 195.370 400 5.870 
3 » » 3. S .K .B . 413 120.215 340 3.085 

» 2 Meşe » 3 .S . U Z .B . 16 6.449 495 240 
» 10 » » 3. S.N.B. 1330 468.166 450 15.840 
» 3 » » 3. S. N.B. 142 72.198 400 2.370 
» 3 » » 2. S.N.B. 245 127.093 640 6.120 
» 2 » » 2. S.N.B. 124 58.710 720 3.180 
» 5 » 3. S .K .B . 588 120.797 320 3.220 
» 5 » » 3. S .K .B . 705 142.155 360 3.850 

Yekûn 8932 2436.417 67.940 

1 — İşletmemiz bölgelerinin muhtelif orman dışı son depolarında 
mevcut 65 parti istihsal orman emvali hizalarında gösterilen mu
hammen bedeller üzerinden açık artırma suretiyle satılacaktır. 

a) Kayın emvalleri 4/A Model şartname esasları gereğince ta
lep halinde 6 ay vade ile, 

b) Meşe emvalleri 15/B model şartname esasları gereğince ta
lep halinde 3 ay vade ile satılacaktır. 

2 — Açık artırma 25/3/1974 tarihine rastlayan Pazartesi günü 
saat 14.00 de İşletmemiz merkezinde komisyon marifetiyle yapılacak
tır. 

3 — Alıcıların % 7,5 teminatını ihale saatine kadar yatırmaları 
4 — Satışa ait şartname, ebat listeleri Adapazarı Orman Bölge 

Başmüdürlüğü, İzmit, Hendek, Karabu, Geyve, Adapazarı İşletmeleri 
ile İşletmemiz merkezinde görülebilir. 

5 — İsteklilerin belirli gün ve saatte komisyona müracaatları 
ilân olunur. 2936 / 1-1 • 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Ankara imar planında, Etlik'ten geçen eski Ankara - İstanbul 
yolu üzerinde bulunan yeşil sahaların imar planı etüdü yapılarak tas
dik edilmiş ve Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 2909 / 1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 65300 
No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 
Ada Na. Parsel No. 

7754 5, 6, 24 
7756 1 

7757 1, 2 2910 / 1-1 

Spor Toto Teşkilât Müdürlüğünden: 
1 — Teşkilâtımız için 2000 adet büyük boy kalkuta tipi çuval 

satın alınacaktır. 
2 — Bu işle ilgili şartnameler her gün mesai saatleri dahilinde 

Spor Toto Levazım Şube Müdürlüğü (Ankara Mithatpaşa Cad. 38), 
İstanbul (Beyoğlu İstiklâl Cad. No. 32) ve İzmir (Cumhuriyet Bulvarı 
139/1) Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

3 — İhale 4/4/1974 günü saat 14.30 da Ankara Yenişehir Mithat
paşa Cad. No. 38 deki Spor Toto Teşkilâtı Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığında kapalı zarfla teklif alma usulü ile yapılacaktır. 

4 — 2000 adet çuvalın muhammen bedeli beher adedi 20,50 (Yir
mi lira elli kuruş) TL. sından olmak üzere cem'an 41.000,— (Kırkbir-
bin) TL. sı olup geçici teminatı 1.640,— (Binaltıyüzkırk) TL. sidir. 

5 — İhaleye iştirak edenlerin bu işle iştigal ettiklerine dair Ti
caret veya Sanayi veya Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduklarına 
dair 1974 vizesine havi bir belge ibraz etmeleri şarttır. 

6 — İhaleye iştirak edeceklerin geçici teminatlarını ihale günü 
en geç saat 14.00 e kadar yatırmaları ve kapalı teklif zarflarının ihale 
saatine kadar Satm Alma Komisyonu Başkanlığına verilmesi şarttır. 

Sahif e : 13 

7 — Teşkilât 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi 
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

2911/2-1 

• 
Ankara 3 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 
1968/663 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Hacettepe Tıp Fa

kültesi Diyet kısmında çalışır Meliha Tuka ve arkadaşı aralarındaki 
tazminat davasından dolayı verilen kararın davacı tarafından tem
yiz edilmiş, davalılardan Meliha Tuka'mn adresi meçhul olduğundan, 
Posta ile tebliği mümkün olmadığından, işbu temyiz dilekçesi özeti
nin, davalı Meliha Tuka'ya temyiz dilekçesi yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 2900 / 1-1 

Türkiye Radyo Televizyon K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

1 — Kurumumuz ihtiyacı olan muhtelif boyda 1500 adet 2 inç'lik 
video bant kapalı zarfla ve teklif a lma suretiyle satın alınacaktır. 

2 — Şartnameler 100,— TL . mukabil inde, mümessillik belgesinin 
ibrazı şartı ile Genel Müdürlük Alım ve İkmal İşleri Dairesi Başkanlığın
dan temin edilebilir. 

3 — Tekl i f ler in en geç 17/4/1974 günü saat 14.00 e kadar «TRT K u 
rumu Genel Ev rak Müdürlüğü, Mithatpaşa Cad. No. 37 ANKARA» adresine 
makbuz mukabil inde teslim edilmeleri veya iadeli taahhütlü olarak posta 
ile gönderilmeleri gereklidir. 

4 — Postadaki gecikmeler nazarı dikkate alınmaz. 
5 — Kurumumuz Devlet Artırma - Eks i l tme ve İhale Kanununa tabi 

olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğine yapmakta 
serbesttir. 1871 / 3-3 

İmar ve İskân Bakanlığı Âfet İşleri Genel Müdürlüğü Prefabrike 
İmalât Dairesi Başkanlığından : 

1. Şartname ve numunesine göre 2129.76 m J . karo mozaik satm 
alınacaktır. 

2. İşin muhammen bedeli 85.190,40 TL . olup, geçici teminatı 5.509,52 
TL . dır. 

3. İhale 23/3/1974 tar ih saat 10.30 da Başkanlığın E t l i k E s k i Garajlar 
Arkası Ankara adresinde yapılacaktır. 

4. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin geçici teminatlarını ihale 
sathiden 1 saat evvel yukarıda belirti len adresteki vezneye yatırarak 
alacakları makbuz i le 1974 yılı tasdikl i ticaret odası belgeelrini Komis
yona ibraz edeceklerdir. 

5. İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Başkanlık Bürosunda 
tetkik edilebilir. 

6. İhale 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından İdare ihaleyi yapıp 
veya yapmamakta serbesttir. 

7. PTT aracılığı Ue yapılan müracaatlar kabul edilmez. 
İlgililere duyurulur. 2639 / 3-2 

Yozgat Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/788 
Sebahat Yıldırım veki l i Avukat Gültan Akgöl tarafından Hamza 

Yıldırım aleyhine ikame ettiği boşanma davasının yapılan duruşmasında: 
Bunca aramalara rağmen davalı Hamza Yıldırım'ın adresi meçhul 

olduğundan ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla davalının 21/3/1974 
günü Mahkememizde hazır bulunmanız yahut kendinizi b ir vekille tem
si l ettirmeniz gelmediğiniz, vekile de temsil ettirmediğiniz takdirde hak
kınızda gıyap kararı çıkarılacağı hakkında davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 2720 • 

Niğde Asliye 1 inc i Hukuk Hâkimliğinden : 

1962/599-336 
Davacı Sosyal Sigortalar K u r u m u Genel Müdürlüğü tarafından An

kara E t i Yapı L imited Şirketi ve İsmet Taş aleyhine ikame edilen tazmi
nat davasının yapılan açık duruşmasında 23/5/1973 tarih 1962/599-336 sa
yılı kararla 16.196,78 l i ra tazminatın % 5 faizi ile bir l ikte davalılardan 
tahsiline karar verildiğinden davalı İsmet Taş mahkeme kararım 15 gün 
içinde temyiz etmediği takdirde onun yönünden kesinleşeceği hususu 
tebliğ yerine ka im olmak üzere ilân olunur. 2721 

(Resmî Gazete) 
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Makina K i m y a Endüstrisi K u r u m u Genel Müdürlüğünden : 

Radyo Reklâmları Yaptırılacaktır. 
M . K . E . K u r u m u Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyar

bakır ve Gaziantep Radyolarında haftada 4 gün reklâm yayınları yaptı
rılacaktır. Radyo reklâmları ile i lgiU şartnameler M . K . E . K u r u m u Pa
zarlama ve İhracat Şubesinden temin edi l ir . 

Tal ipler in kapalı teklif mektuplarını en geç 25 Mar t 1974 Pazar
tesi günü saat 14.00 e kadar K u r u m Pazarlama ve İhracat Şubesi Mü
dürlüğüne teslim etmiş olacaklardır. 

Duyurulur. 
Postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. K u r u m 2490 sayılı K a 

nuna tabi değildir. 2839 / 1-1 

T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komis
yonu Başkanlığından : 

70 ton 65 mm 2 , kasetli bronz kablo satm alınacaktır. 
1 — Yukarıda yazılı malzeme dış piyasadan teklif a lma usulü i le 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Tekli f lerin en geç 19 Nisan 1974 Cuma günü saat 15.00 e ka

dar TCDD. Genel Müdürlüğü Mak ina ve İkmal Grup Başkanlığında top
lanan Komisyonumuza gelmiş veya verilmiş olması şarttır. 

3 — B u işe ait şartname TCDD'n in Ankara'da Merkez ve istan
bul 'da Sirkeci Veznelerinden 75,— TL. mukabil inde temin edilebil ir. 

4 — Teklif ler 7 nüsha olarak verilecek ve f irmalar şartnameyi 
TCDD'den aldıklarını tevsik için vezne makbuzlarının asıllarını veya 
fotokopilerini teklifleriyle bir l ikte TCDD'ye vereceklerdir. 

5 — Tekl i f zarfları üzerine tekl i f in hangi işe ait olduğu yazıla
caktır. 

6 — TCDD. ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve 
tercih ettiği talibe yapmakta tamamen serbesttir. 2840 / 2-1 

PTT. Genel Müdürlüğünden : 

Teşekkülümüz ihtiyacı için 40 adet ücret alma makinası satın alı
nacaktır. 

İstekliler bu alıma ait şartnameyi Ankara'da PTT. Genel Müdür
lüğü Malzeme Dairesi Başkanlığından veya İstanbul'da Sirkeci Büyük 
Postane altında bulunan Tesellüm ve Depo Müdürlüğü Ambarmdan 
TL . 60.— bedelle temin edebilirler. 

Tekli f lerin muteber olabilmesi için ihaleye iştirak edecek f irma
ların şartnamelerini İdareden almış olması şarttır. 

Teklif ler en geç 14/5/1974 günü saat 10.00 a kadar PTT Genel Mü
dürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığına verilecek veya posta ile gönde
rilecektir. 

B u tarihten sonra gönderilen teklif ler nazarı ıtibare alınmaz. 
2841 / 3-1 

Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. den : 

Teknik ve ticarî şartnamelerimiz esasları dahi l inde : 
18 veya 20 kişilik 1 adet yabancı d i l laboratuvan, 

yaptırılacaktır. 
İsteklilerin Ankara Mithatpaşa Caddesi N o : 14 deki Genel Müdür

lüğümüz ile İstanbul S irkec i Aşirefendi Caddesi Şeker Han'da muk im 
İstanbul Büro Müdürlüğümüz veznelerinden TL. 100.— bedel mukabi l in
de alacakları şartnamelerimiz esasları dahilinde düzenleyecekleri tekli f 
mektuplarını en geç 28/3/1974 günü saat 16.30 a kadar Genel Müdürlüğü
müz Muhaberat Müdürlüğünde bulundurmaları duyurulur. 

/ 2490 sayılı Kanuna tabî olmayan Şirketimiz ihaleyi kısmen veya ta
mamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 
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İzmit 15 inc i Ko l o rdu Askerî Savcılığından : 

İlânen tebliğ kararı 
Suç •" Bakaya kalmak, 
Sanık: Osman Babamgül, Demiral i oğlu, 1950 doğumlu, Divriği İl

çesi, Maltepe Köyünden olup, halen 197 nc i P. A. K h . B l . den terhisl i er. 
Tatbik edilen kanun maddes i : As. C. K. nun 63/1-A, T. C. K. nun 59 

uncu maddesi. 
Veri len cezanın nev'i ve miktarı: Beraat kararı. 

Hüküm tarih ve esas numarası: 5/10/1973 gün ve 1973/111 esas, 
1973/269 karar sayılı 15 inci Kor . K. lığının gerekçeli hükmü. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında 15 inci Ko lo rdu As
kerî Mahkemesince verilen gerekçeli hüküm bütün aramalara ve çalış
malar rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 353 sayılı As. Mah . K r l . ve 
Yrğ. Us l . K . nun 244 üncü maddesi gereğince kesinleştirilmemiş olup, 
dava dosyası sürüncemede kalmıştır. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine karar verilmiş olup, aynı kanunun 31 inci maddesi mu
cibince son ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmış sayı
lacağı ilânen tebliğ olunur. 2820 / 1-1 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden 

1 — İzmit Bölge Müdürlüğümüzden şartnamede yazılı yerlere b i r 
yıl içinde tahmini 970 ton misafir koltuğu, konferans sandalyesi, formika 
yemek sandalyesi, portmanto ve normal sandalye ile 17.500 ton kâğıt ve 
mamulâtı, matbualar, kırtasiye ve büro malzemeleri olmak üzere cem'an 
18.470 ton malzemenin nakliye işi kapalı zarf la ve teklif a lma suretiyle 
ihale edilecektir. 

2 — İstekliler, bu nakliyat işine ait şartname ve sözleşme tasarısını 
Ankara'da Devlet Malzeme Of is i Genel Müdürlüğü Satış Şubesi Müdür
lüğü ile İzmit Bölge Müdürlüğü veya İstanbul Bölge Müdürlüğünden be
delsiz olarak temin edebilirler. 

3 — Nakliyat işi her pozisyon için ayrı b i r ihale konusu olup, iha
leye iştirak edecek f irmalar tekl i f lerini istedikleri pozisyonlar it ibariyle 
verebileceklerdir. 

4 — B u işe ait Ofis'e tevdi edilmesi gereken geçici teminat miktar
ları şartnameye ekü listede gösterilmiştir. 

5 — İstekliler, teklif edecekleri fiyatları şartnamedeki i lg i l i sütun
lara yazarak usulüne uygun olarak imzaladıktan sonra, üstünde firma
nın adı yazılı b ir zarfa koyup mühüıieyeceklerdir. B u zarf, f irmalar ta
rafından imzalanmış sözleşmenin b i r sureti, geçici teminat mektupları 
veya Ofis vezne makbuzları ve Ticaret Odasından alınacak b i r nakliyeci 
belgesi ile bir l ikte kapalı ve mühürlü b i r dış zarfa konarak gönderilecek 
veya tevdi edilecektir. 

6 — Tekli f ler en geç 2 Nisan 1974 Salı günü saat 16.00 ya kadar 
Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No. lu Satm A lma 
Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. Postada vaki gecikmeler 
nazarı itibare alınmıyacaktır. 

7 — Yapılan teklifler, teklif verme müddetinin hitamından it ibaren 
b i r ay opsiyonlu olacaktır. 

8 — Teklifler şartname ve sözleşme tasarısı ile bu ilânda belirti
len esaslara göre yapılacaktır. 

9 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe vermekte serbesttir. 2772 / 1-1 

Ankara 4 üncü Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1973/469 

Ankara, Yenihayat Mahallesi 2 nc i Sokak N o : 181 de oturan Ömer 
Gökmen'e. 

Davacı A l i U lv i Yücelen tarafından aleyhinize açılan tazminat dava
sı nedeniyle 25/1/1974 günlü Resmî Gazete'de adınıza dava dilekçesi du
ruşma günü tebliğ edildiği halde duruşmaya gelmediğinizden adınıza 
Resmî Gazete ile ilânen gıyap karan tebliğine karar verilmiştir. 

4/4/1974 günü saat 9.50 de davalı olarak mahkemede hazır bulun
madığınız takdirde, H . U . M . K. nun 405 inc i maddesi tatbik edilerek du
ruşmaya gıyabınızda devam edilecektir. 

Keyfiyet gıyap kararının yerine geçerli olmak üzere ilân olunur. 
2811 

Sel im Asliye H u k u k Hâkimliğinden : 

1973/214 
Davacı, Sel im' in Köprübaşı Mahallesinden Bikâil Şentürk tarafından 

davalı aynı yerden Kıymet Şentürk aleyhine açılan boşanma davasının 
21/1/1974 günlü duruşmaya gelmediğinizden davalı hakkında gıyap ka
rarı çıkarılmasına ve Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Duruşmanın bırakıldığı 29/4/1974 Pazartesi günü saat 9.00 da mu
ayyen gün ve saatte gelmeniz gerekir aksi halde duruşmanın gıyabınızda 
icra edileceğini b i ld i r i r işbu tebliğin gıyap kararı yerine geçerli olmak 
üzere tebliğ olunur. 1075 



16 MART 1974 (Resmî Gazete) Sahife : 15 

Denizcil ik Bankası T. A. O. dan : 

Aşağıda yazılı malzeme alınacaktır. 
1 — Muhtel i f cins çelik filenç - en geç teklif verme tar ihi 26/3/1974 

günü mesai saati sonuna kadardır. Dosya N o : 1974/1081 

2 — Bob in kurutma fırını: 1 adet - en geç teklif verme tar ihi 
29/3/1974 günü mesai saati sonuna kadardır. Dosya N o : 1974/1063 

Şartnameleri Malzeme Müdürlüğü Veznesinden temin edilebilir. 
Teklif ler Bahçekapı 27 Mayıs H a n 3. Ka t tak i Satın A lma Komisyo

nuna verilecektir. 2819 /1-1 

ÇAYBANK ANONİM ŞİRKETİ BANKASININ 
31 ARALIK 1973 TARİHLİ BİLANÇOSU 

No. 
A K T İ F 

I ödenmemiş Sermaye 
II Kasa 

Serbest Bloke 

III T. C. Merkez Bankası 
IV Kanunî Karşılıklar Kasası 

Munzam karşılıklar mukabi l i kıymetler 
Diğer kanunî karşılıklar kasası 

907 733.59 
87.244.85 

V Bankalar 
VI Eoporlar 

V I I Tahviller ve Hisse Senetleri Cüzdanı 
Hazine plasman bonoları 
Tahviller 
Hisse senetleri 

V I I I Senetler Cüzdanı 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle 
Sair müşteriler 98.950,-

I X Avanslar 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle 
t-'r-ır n ı t e t P n î e T 

X Borçlu C R T Î Hesaplar 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle 
Sair müşteriler 

X V I I Muhtel i f Borçlular 
X V I I I Diğer Aktifler 

X I X İlk Tesis Masrafları 
X X Zarar 

Geçen yıldan devreden zarar 
Bilanço yılı zararı 

N A Z I M H E S A P L A R 

Yekûn 
Naklî Yekûn 

Lira Kr. 

55 650,— 
604.954,16 

481,75 
994.978,44 

396,504,20 

9.780,— 

98.950,— 

1.145.255,39 

1.145.255,39 

X I Ziraî Kredi ler 
X I I İpotek Mukabi l i Kredi ler 

X I I I Meslekî Krediler 
X I V İştiraklerimiz 

Bankalar K a . m 48. f, 1 
Bankalar Ka . m 48, f, 2 

X V Müessese ve Teşebbüslerimiz 
Bankalar K a . m. 48, t, 1 
Bankalar K a m. 48, f, 2 

X V I Sabit Kıymetler 
MenkulleT ( T.L. na sigortalıdır.) 271.800,42 
Gayrimenkuller ( T . L . na sigortalıdır.) 695.723,23 

967.523,65 

358.909.56 
197.865.53 

206.664.39 
2.222.079,79 

59.997.99 
556.775,09 

7.319.594,85 
7.319.594.85 
7.777.015,71 

P A S İ F 
No. 

I Sermaye 
II İhtiyat Akçesi 

Kanunî ihtiyatlar 
özel ihtiyatlar 

Fevkalade ihtiyatlar 
I I I Karşılıklar 
IV Tedavüldeki Tahvi l ler imiz-

V Taahhütlerimiz 

65.778,20 
76.160,35 

L i r a K r . 

2.750.000,— 
141.938,55 

200.363,96. 

Vadesiz Vadel i 

T. C. Merkez Bankasına 
Avans ve reeskont ettirilen senetler 
Transfer Emi r l e r i 
Diğer taahhütlerimiz 

V I Mevduat 

Resmî mevduat 
Ticarî mevduat 
Vadesiz Tas. Mev. 
Vadel i Tas. mev. 
Bankalar mevduatı 

V I I Tediye Emi r l e r i 
V I I I Muhtel i f Alacaklılar 

I X Talep Olunmamış Kıymetler 
X Diğer Pasifler 

X I Kâr 

Geçen yıldan devreden 
Bilanço yılı kârı 

Vadesiz Vadel i 
4.055.202,91 

155.675,25 
681.439,31 

2.790.512,80 
427.250,94 

324,61 
93.339,93 

167,82 
78.581,68 

Yekûn 

N A Z I M H E S A P L A R 
CİROLARIMIZ 
Merkez Bankasına 
Diğer 

KEFALETLERİMİZ 
İştiraklerimiz 
Müesseselerimiz 
İştiraklerimiz ve müesseselerimiz kefaletiyle 
Sair müşterilerimiz 3.103.770,16 

7.319.594,85 

7.777.015,71 

Diğer Nazım Hesaplar 4.673.245,58 

Umumî Yekûn 15.096.610,56 Umumî Yekûn 15.096.610,56 

ÇAYBANK ANONİM ŞİRKETİ BANKASININ 
31 ARALIK 1973 KÂR VE ZARAR HESABI 

No. 
BORÇLU HESAPLAR 

I Personel Masrafları 
II Vergi ve Harçlar 

III Verilen Faiz ve Komisyonlar 
IV Kambiyo Zararları 
V Tasarrufu Teşvik İkramiyeleri 

V I Amortisman ve Karşılıklar 
VI I Müessese ve Teşebbüslerimiz Zararları 

V I I I Diğer Masraf ve Zararlar 
I X Kâr 

Yekûn 

Lira Kr. 

369 855.49 
17.361.47 

123.665,40 

24591,11 

121.791,12 

657,064.59 

ALACAKLI HESAPLAR 
No. 

I alınan Faiz ve Komisyonlar 
I I Tahvüer ve Hisse Senetleri 

III Banka Hizmetler i Karşılığında alınan Faiz ve K o m . 
IV Kambiyo Kârları 

V İştiraklerimiz Kârları 
V I Müessese ve Teşebbüslerimiz Kârları 

V I I Muhtel i f Kârlar 
V I I I Zarar 

Yekûn 

Lira Kr. 

385.765,13 
15.306,20 
32.291,55 

25.836,18 
197.865,53 

657.064.59 
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Sahife : 16 (Resmî Gazete) 16 M A R T 1974 

Karabük/Yenice Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden : 

E M V A L İ N Part i M İ K T A R I M . bedeli % 7,5 tem. 
D e p o s u C i n s i v e N e v ' i Adedi Adet M 3 . D m 3 . L i r a K r . L i r a K r . 

Merkez II. S . Nb. Çam Tomruk 7 229 244.478 800,— 14.685,— 
Merkez II. S. Nb. Çam Tomruk 2 13 18.494 750,— 11.050,— 
Merkez II. S. Nb. Çam Tomruk 9 314 296.929 750,— 15.255,— 
Merkez III. S . Ks . Çam Tomruk 12 37 41.626 650,— 2.030,— 
Merkez III. S . Nb. Çam Tomruk 16 1474 832.269 610,— 37.345,— 
Camiyanı III. S. Nb. Çam Tomruk 4 373 302.085 810,— 18.370,— 
Merkez III. S. Ks . Çam Tomruk 5 96 82.570 530,— 3.300,— 
Merkez I. S . Nb. Goknar Tomruk 4 318 210.825 720,— 11.390,— 
Merkez II. S. Nb. Goknar Tomruk 6 492 353.368 640,— 16.960,— 
Merkez III. S . Nb. Goknar Tomruk 44 5360 3507.303 580,— 152.635,— 
Merkez III. S. Nb. Goknar Tomruk 4 114 84.640 470,— 2.990,— 
Kayadibi II. S . Nb. Meşe Tomruk 11 63 25.498 650,— 1.250,— 
C. Yanı B. Kısık III. S . Nb. Meşe Tomruk 19 2431 1156.280 380,— 32.975,— 
Merkez III. S . Ks . Meşe Tomruk 1 10 8.367 300,— 200,— 
Merkez B . Kısık II. S . Nb. Kayın Tomruk 2 66 63.207 650,— 3.085 — 
Merkez B . Kısık III. S. Nb. Kayın Tomruk 6 937 520.324 500,— 19.530 — 
Merkez B. Kısık III. S. Ks . Kayın Tomruk 11 111 7.779 425,— 250,— 
Merkez C. Yanı III. S. Nb. D. budak Tomruk 2 19 11.241 500,— 480,— 
Camiyanı K. D ib i III. S. Nb. K. Ağaç Tomruk 2 43 17.385 500 — 660,— 
Camiyanı K. D ib i III. S. Ks . K. Ağaç Tomruk 1 8 1.295 400,— 50,— 
Kayadibi III. S . Nb. Ihlamur Tomruk 1 10 6.953 400,— 210,— 
Merkez C . Y . K . D . III. S. Nb. Gürgen Tomruk 4 189 56.834 325 — 1.390,— 
C. Yan. K. dibi . Bk . III. S. Nb. A. Ağaç Tomruk 4 53 21.516 375,— 610 — 
Kayadibi III. S. Nb. Kayacak Tomruk 1 3 1.195 375,— 35,— 
Merkez K. D. C. Y . III. S . Nb. K. Ağaç Tomruk 4 212 87.469 350,— 2.260 — 
Camiyanı III. S. Nb. Ceviz Tomruk 1 6 2.060 325,— 70 — 
Camiyanı III. S. Nb. Kavak Tomruk 1 37 19.915 300,— 450,— 
Merkez III. S. Nb. Kavak Tomruk 1 20 10.381 300,— 235,— 
Merkez K. dibi III. S. Nb. Kavak Tomruk 4 309 146.483 270,— 2.970,— 
Merkez K. d ib i III. S. Ks . Kavak Tomruk 2 10 7.349 250,— 150,— 
Kayadibi Çam Maden Direk 1 82 9.874 280,— 210,— 
B . Kısık D. d ib i Kayın Maden Direk 3 1805 93.638 200,— 1.410,— 
B. Kısık D. d ib i Ksb . Kayın Maden Direk 1 221 7.052 200,— 110,— 
B. Kısık K. d ib i Meşe Maden Direk 2 938 45.065 200,— 680,— 
B. Kısık D. d ib i Gürgen Maden Direk 1 539 28.517 200 — 430 — 

Tomruk ve Maden Direk Toplamı 169 16349 8330.264 345.710,— 
Deksan Meşe Yarma Sanayi Odunu 3 — 303 Ster 140,— 3.190,— 
Deksan Kayadibi Kayın Yarma Sanayi Odunu 2 — 208 » 140,— 2.190,— 
Merkez Gürgen Yarma Sanayi Odunu 1 — 77 » 140,— 810,— 

Sanayi Odunları Toplamı 6 588 » 6.190,— 

Genel Toplam 175 16349 351.900,— 

Satış şekli 

% 50 Peşin 
% 50 3 Ay vadeli banka 
tem. mektubu karşılığı 

% 25 peş. % 75 6 ay va. 
banka mek. karşılığı 

» » » 
% 50 P. % 50 3 ay Vd . 
banka mektubu karşılığı 

Düşünceler 

~ S 7 P ! 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

K . P. 
K . İm. 

» 
S. P . 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1 — İşletmemiz depolarında mevcut bulunan yukarıda cins ve miktarı yazılı 175 part i orman emvali hizalarında gösterilen bedeller üzerin
den satışa çıkarılmıştır. 9 part i orman emvali II. III. sınıf kayın tomruk % 25 peşin % 75 ise 6 ay vadeli müddetsiz banka teminat mektubu 
karşılığı kontraplak ve kayın imalâtçılarının 166 part i muhtelif cins orman emvalinin ise % 50 peşin % 50 si ise 3 ay vadeli müddetsiz banka te
minat mektubu karşılığında vergi ve resimler ile % 9 faizi peşin olmak suretiyle açık artırmalı satışa çıkartılmıştır. 

2 — Açık artırma 26/3/1974 tarihine tesadüf eden Salı günü saat H.OO de İşletmemiz satış salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

3 — B u satışa ait şartname ilân ve eb'at l isteleri Zonguldak Orman Bölge Başmüdürlüğü, Ankara, İstanbul, Adapazarı, Kızılcahamam, Bo lu , 
Devrek, Bartın, Mengen ve K r d . Ereğli'si Orman İşletme Müdürlükleri ile İşletmemizde görülebilir. 

4 — Alıcıların bel ir l i gün ve saatte İşletmemizde hazır bulunmaları ve saat 12.00 ye kadar geçici teminatlarını İşletmemiz veznesine yatır
maları, banka teminat mektubu verecek olanların teminat mektubunda adı ile satış tar ihinin bi ld ir i lmeler i ve teminat makbuzları ile b ir l ikte 
Satış Komisyonuna müracaatları ilân olunur. 2664 / 1-1 

Denizl i Orman İşletme Müdürlüğünden : 

Bölgesi Deposu 

Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Merkez 
Kocabaş 
Kocabaş 
Kocabaş 

Çamlık 
Çamlık 
Çamlık 
Çamlık 
Çamlık 
Kocabaş 
Kocabaş 
Kocabaş 

İlçesi Emva l in cins ve nev'i 

Merkez 3. S. N . B . Çk. Tomruk 
Merkez 3. S. N . B. Çz. Tomruk 
Merkez 3. S. K. B. Çk. Tomruk 
Merkez 3. S. K . B . Çz. Tomruk 
Merkez Çk. Sanayi odunu 
Merkez 3. S. N . B . Çk. Tomruk 
Merkez 3. S. N . B . Çz. Tomruk 
Merkez 3. S. K. B. Çk. Tomruk 

SATIŞ YEKÛNU : 

Par t i 
adedi 

M İ K T A R I 
Adet M? 

M . Bedeli 
L i r a K r . 

Tu tan 
L i r a K r . 

13 1450 466.601 450,— 15.770,— 
5 435 140.507 450,— 4.805.— 
4 461 140.027 320,— 3.395,— 
3 525 113,871 300.— 2.570 — 
1 646 22.785 275,— 470,— 

14 1423 555.307 450,— 18.835,— 
2 303 86.597 450,— 2.925,— 
6 576 224.910 320,— 5.415,— 

48 5819 1750.605 54.185,— 

1 — İşletmemizin Merkez Bölgesi, Çamlık deposunda ve Kocabaş Bölgesi, Kocabaş deposunda mevcut müfredatı hizalarında bel irt i len or
man emvalleri 43 part i halinde açık artırmalı ve mal bedelinin % 25 i peşin bakiyesi 3 ay vadeli müddetsiz banka mektubu karşılığında satışa 
çıkartılmıştır. 

2 — Sanayi odunun ihalesine ancak ambalaj imalâtçıları iştirak edebileceğinden bunların kapasite belgelerinin son sene vizesinin yapıl
ması, ve komisyonu kapasite belgelerini ibraz etmeleri mecburidir. 

3 — Çamlık Deposundaki emvallerin ihalesi 26/3/1974 Salı günü saat 9.30 da Çamlık Satış salonunda Kocabaş deposundaki emvallerin ihalesi 
aynı gün saat 15.00 de Honaz Bölgesi İdare binasında İşletme Satış Komsiyonu huzurunda yapılacaktır. 

4 — Satışa ait 15/B model şartname ve eb'at listeleri civar orman İşletme Müdürlüklerinde görülebilir. 
Tal ipler in belirt i len günde ihale saatinden önce teminatlarım yatırmış olarak komisyona müracaatları ilân olunur. 2863 / 1-1 

BAŞBAKANLİK BASIMEVİ 
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             İÇİNDEKİLER 

 

Kararname                                                      Sayfa 

 
7/7861 Elektrik Enerjisi Tüketimini Azaltmak Amacıyla Saatlerin İleri ve Geri   
 Alınması Hakkında Kararname         1 
 
7/7910 1973/1974 Döneminde Hububat Alım ve Satımı Hakkındaki Kararda Değişiklik  
  Yapılmasına Dair Kararname        1 
 
Tebliğ 

 
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 19 Sayılı Karara                  Tebliğ     2 
 
Düzeltme   

 
(27, 19, 002 Kalkınma Finansman Bankası, 002 Diğer Hizmet Kesimine Girenler ile   
İlgili)  
             3 
  
İlanlar             3 

 

İlişkin 


