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K A R A R N A M E L E R 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden : 

1 — Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Hıfzıssıhha İşleri Dairesi 
Umumî ve Mahallî Sıhhat İşleri Şubesi Mütehassısı Dr. Cudi Erentürk 
İkinci Sınıf olarak 80 lira maaşla Konya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Müdürlüğüne naklen tayin kılınmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekili mamurdur. 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. R. S A Y D A M Dr. H. ALATAŞ 

ıl — Birinci Sınıf Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müfettişlerindien Dr. 
Faik Yargıcı (90) lira maaşla Başmüfettişliğe terfian tayin kılınmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavendt 
Vekili mamurdur. 

¡12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H . ALATAŞ 

Başvekil 
Dr. R. S A Y D A M 

1 — Yenişehir Hükümet Tabibi Dr. Asaf Aydonat Dördüncü 
Sınıf olarak 60 lira maaşla Kırklareli Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Mü
dürlüğüne terfian tayin kılınmıştır. 

2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muave
net Vekili memurdur. 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. S A Y D A M 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. S A Y D A M 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H . ALATAŞ 

1 — İçtimaî Muavenet İşleri Dairesi Mahallî ve İçtimaî Hizmetler 
Şubesi Mütehassısı Dr. Bilâl Kâmil İdil 80 lira maaşla Hıfzıssıhha İş-
leri Dairesi Reis Muavinliğine naklen tayin kılınmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. S A Y D A M 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H . A L A T A S 

1 — Aydın Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü Dr. Hamza Kök-
ten sınıf ve maaşile Bilecik Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne 
naklen tayin kılınmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. S A Y D A M 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. A L A T A S 

1 — Kırklareli Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürü Dr. Derviş 
Kutman sınıf ve maaşile Çanakkale Sıhhat ve içtimaî Muavenet Mü
dürlüğüne naklen tayin kılınmıştır. 

1 — Kastamonu Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürü Dr. ismail 
Hakkı Arkun'un terfi müddetini ikmâl etmesine binaen sınıfı üçüncüye 
ve maaşı 70 liraya çıkarılmıştır. 

R 



12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

1 — Diyarbakır Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürü Dr. Necmet 
tin Üstüntürk'ün terfi müddetini ikmâl etmesine binaen sınıfı üçüncüye 
ve maaşı 70 liraya çıkarılmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

1/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

1 — Konya Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürü Dr. Mahir ön-
bilgin Aydın Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürlüğüne sınıf ve maaşdle 
naklen tayin kılınmıştır. 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

1 — Tunceli Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müdürü Dr. Ferit Derin-
göz un terfi müddetini ikmâl etmesine binaen sınıfı üçüncüye ve maaşı 
(70) liraya çıkarılmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

TALİMATNAME 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinden : 

Sütlerin umumî vasıfları 

Madde 1 — Başka bir vasıf ilâve etmeksizin yalnız (süt) tâbiri 
inek sütüne delâlet eder. inekten başka hayvan sütleri hangi hayvandan 
alınmış ise o hayvanın ismile zikrolunmalıdır. (Koyun sütü, manda 
sütü, keçi sütü gibi). 

Madde 2 — insan gıdası olarak kullanılacak sütler sıhhati ye
rinde hayvanlardan sağılan taze sütlerdir. Süt vasıtasile hayvanlardan 
insanlara bulaşan hastalıklara tutulmuş hayvanların sütlerini satmak 
yasaktır. 

Madde 3 — Hayvanlar doğurmadan 15 gün evvelinden, doğurduk-
tan 7 gün sonraya kadar verdikleri sütlerle ağızı havi sütlerin satılması 
yasaktır. 

Sütle intikali kabil arsenik, antimuvan, civa, trebentin ruhu, sarı 
sabır, iyot, striknin ve diğer şibih kaleviler veya bunlara benzer ilâç
larla son üç gün zarfında tedavi edilen hayvanların sütleri de sattırıl-
maz. 

Madde 4 — Sütlerin rengi, kokusu ve lezzeti ve diğer hassaları 
tabiî olmalıdır. Gözle görülecek derecede pislikleri havi olan veya bir 
yere bırakıldığı halde yarım saat zarfında dibinde gözle görülecek 
mikdarda tortu yapan sütlerin satılması yasaktır. 

Madde 5 — Aşağıda vasıfları yazılı sütler insan gıdası olarak kul-
lanılamaz : 

A - Fena kokan ve rengi değişmiş veya boyanmış olan sütler. 
B - içerisinde kan veya hayvanın diğer ifraz ve ifrağları bulunan 

sütler. 
C « Tadı acı veya ekşi olan sütler. 

D - iyi beslenmemek yüzünden kaşektik halinde olan veyahud çü-
rük gıdalarla beslenmiş ve çok yorgun veya ateşli bir hastalığa veya 
ateşli bir ishale veya herhangi bir meme hastalığına tutulmuş hayvan-
lardan sağılan sütler. 

Madde 6 — Sütlere herhangi şekil ve mikdarda olursa olsun su 
veya muhafaza için kimya maddeleri veyahud buz veya kar veyahud 
herhangi diğer bir madde (kola vesaire gibi) katılması yasaktır. Süt 
nakledenlerle seyyar sancıların yanında suyu havi kap bulunamaz. 

Madde 7 — Süt nakli ve muhafazasına mahsus kapların üzerine 
sütün nevini gösteren bir etiket yapıştırılması mecburidir. Bu etiketler 
(halis süt) için zemini kırmızı ve (yan kaymağı alınmış süt) için yeşil 
ve (kaymağı alınmış süt) için mavi renkte olup ya sabit veya iyice 
yapıştırılmış şekilde olur. Yazılar beyaz olacak ve harfler bir litreden 
fazla hacimde kaplar üzerinde beş santimetre yüksekliğinde ve bir lit-
reden aşağı kaplarda bir santimetre - yüksekliğinde olacaktır. Sütler 
inekten başka hayvandan alınmış ise birinci maddede gösterildiği üzere 
sütün menşei etikette gösterilmelidir. Doğrudan doğruya satışa mahsus 
olmıyan kaplar için etiket kullanmak mecburiyeti yoktur, 

Madde 8 — Sütler hayvanın memesi kamilen sağılıp boşaltılarak 
bir kap içinde karıştırıldıktan sonra satılığa çıkarılabilir; 

Meme kısmen sağılıp elde edilen bir miktar süt satılığa çıkarıla-
maz. Muhtelif cins hayvanların sütleri birbirine karıştırılarak satıla-
maz. 

Madde 9 —- Kaymağı yarı alınmış Veya tam alınmış sütlerin halis 
sütle karıştırılması yasaktır. 

Madde 10 — Her ne miktarda olursa olsun kaymağı tam ve yarı 
alınmış sütlerin halis süt ismi altında ve tam kaymağı alınmış olanla
rın yan kaymağı alınmş süt ismi altında satılması yasaktır. 

Sayfa ; 1370 (Resmî Gazete) 

2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muaye-
net Vekili memurdur. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve içtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

1 — Üçüncü Sınıf Sıhhat ve içtimaî Muavenet Müfettişlerinden 
Dr. Osman Teoman'ın terfi müddetim ikmâl etmesine binaen sınıfı ikin-
ciye ve maaşı 70 liraya çıkarılmıştır. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekili memurdur. 

n/ı/mı 
REISICUMHUR 
ISMET INÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

12/7/1941 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Sütlerin nevileri ve vasıflarını ve sut mamulâtının istihsaline ve satışına mahsus mahallerin ve levazmın sıhhî şartlarını 
bildiren ve Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 171 inci maddesine gore tanzim olunan muaddel 

Talimatname 

18 T E M M U Z 1941 



18 TEMMUZ 1941 (Resmî Gazete) Sayıfa: 1371 

Sütlerin terkibi 

Madde 11 — Halis sütün kesafeti 1$ santigrat derecede 1028-1034 ara
sında olmalı. Tereyağı' miktarı litrede 30 gramdan ve yağ hariç olarak 
kuru hülâsası litrede 80 gramdan aşağı olmamalıdır. Yağ ve yağsız ku
ru madde miktarı muvafık çıkan süitlerde kesafet noksanı nazarı dik
kate alınmaz. Sütlerin teamülü asid olup mavi turnusol kâğıdını kızart-
malı ve 100 santimetre mikâp «ütün serbest asidini tadil için 1/4 normal 
kalen mahlûlden 8 c. c. den fazla sarf olmamalıdır. 

Madde 12— Litresinde en az 20 gr. yağı havi kaymağı alınmış 
sütlere (Yarı kayımağı alınmış) denir. Litrede 20 gr. dan az tereyağı 
olan sütler (Tam kaymağı alınmış) sütler ismi altında satılır. 

Madde 13 — Tahlil için alınacak süt numunelerinin miktarı en az 
200 gram olmalı ve bozulmaktan korumak için her numuneye 10 san-
tigram (Kalyum biknomat: K 2 Cr 2 07 Bikromat dö potas) konulmalıdır. 

Sütlerin istihsal edildikleri mahaller ve süt kapları 
Madde 14 — Süt veren ve sütleri satılığa çıkarılan hayvanların 

bulundukları ahırlar her türlü sıhhî şartlan haiz olmalıdır. Ahırları 
belediyeler tarafından Sıhhat Zabıtası Nizamnamesile teshil edilen şart-
lara uygun olmayan hayvanların sütleri sattırılamaz. 

Madde 15 — Süt veren hayvanlar belediyelerin baytarı muraka
besi altında bulunurlar ve mahsus kanun ve nizamnamesine tevfikan 
bunların icabeden muayeneleri ve kontrolları icra olunur. 

* 

Madde 16 — Hayvanların daima temiz tutulması ve sağılmadan 
evvel memelerin sıcak su ile yıkanması mecburidir. 

Sağılma esnasında hayvanların kuyruğundan ve sair beden kısım-
larından pislikler ve sairenin süt kaplarına düşmemesine dikkat oluna-
cak ve bu hususta her türlü tedbir ittihaz edilecektir. 

Madde 17 — Kanlı ve cerahatli yaralan veya indifaları olan veya 
sari bir hastalığa tutulmuş bulunan kimselerin süt sağmakta kullanıl-
ması yasaktır. Tifo basili hamili olduğu bakteriyolojik muayene ile sa
bit olanların da süt sağmasına izin verilmez. Seyyar ve sabit süt satıcı-
lan da aynı şartlara «tabidirler. 

Madde 18 — Ahırlarda süt sağılır sağılmaz usulü dairesinde temiz 
vasıtalarla süzülerek göze görünen mülevves şeylerden temizlenmesi ve 
mümkün mertebe serin yerde muhafazası lâzımdır. 

Madde 19 — Sütlerin muhafazası için kalaysız kırmızı bakırdan 
veya pirinçten veya çinkodan veya kurşunu hâvi madenden veya sırsız 
topraktan veya tahtadan yapılmış veya paslanmış kapların kullanılması 
yasaktır. 

Madde 20 — Süt konan şişelerin camlan renksiz, köşesiz ve emişe 
ve dipleri düz olmalı ve alelûmum temizlenmesi kolay şekilde yapılmış 
bulunmalıdır. Bir defa kullanıldıktan sonra atılacak şekilde kâğıt ma-
mulâtından kapların istimali de caizdir. 

Madde 21 — Süt nakline ve satışına mahsus bütün kapların gayet 
iyi kapanması ve kapakların sıkı olması mecburidir. Bez parçalan, ot 
ve saman gibi şeylerden veya sütü kirlenebilecek ve fena koku verecek 
her hangi bir şekilde kapaklar kullanılması yasaktır. 

Madde 22 — Süt kaplarını daima yüzde 3 den az olmamak üzere 
sodalı temiz sıcak su ile ve mümkün mertebe fırça ile yıkadıktan sonra 
sıcak su ile çalkamak mecburidir. 

Madde23 — Sütleri taşıyan arabada vesair vasıtalarda sütün kir-
lenmesini mucip olacak gübre, süprüntü ve buna benzer şeyler ile bir
likte nakli yasaktır. Sütlerin her hangi vasıta ile olursa olsun naklinde 
güneşe karşı kalmamasına mümkün mertebe dikkat olunmalıdır. 

Madde 24 — Süt nakil vasrtalarile sütle beraber su taşınması bun-
lara hasta insanların bindirilmesi ve süt kaplan üzerine oturulması ya
saktır. 

Madde 25 — Süt satılan ve muhafaza edilen yerlerin temiz ve serin 
olması toz ve topraktan mahfuz bulunması şarttır. Sütlerin bulunduğu 
yerin yatak, oturma odası olarak kullanılması veya burada yemek pişiril
mesi yasak olduğu gibi bu işlere tahsis edilen yerlerle olan iştirak kapı
lan daima kapalı bulunmalıdır. 

Madde 26 — Süt satış mahallerinde süttün satıldığı ve muhafaza 
edildiği yerlerin zemini iyice temizlenmeyi mümkün kılacak şekilde ol
mak lâzımdır. Buralarda hayvanların veya süte fena koku intikal ettire-
bilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. Süt satılan ve muhafaza 
edilen yerlerin kapısı üzerinde müessesenin nevi ve sahibinin ismini gös
teren bir tabelâ bulunur. 

Madde 27 — Süt muayenesi için kaplara parmak sokarak süt 
çıkarmak veya doğrudan doğruya kaplardan içmek veya ayrılıp tadı
na bakılan sütün kalan kısmını tekrar kaplara dökmek yasaktır. 

Madde 28 — Süt ölçeklerini her gün satış bittikten sonra % 3 
den az olmamak üzere sodalı temiz sıcak su ile yıkandıktan sonra sıcak 
su ile çalkamak lâzımdır. 

Pastörize sütler 

Madde 29 — Gerek halkın ve gerekse süt tüccarlârının menfaat-
leri namına mümkün olduğu kadar her yerde satılması tavsiye olunan 
pastörize sütler hususî cihazlar içinde normal, ve -taze bir sütün tabiî 
evsafına halel gelmeden hastalık amilleri telef olacak surette ısıtılmış 
ve derhal aşağı derecelere kadar soğutulmuş sütlerdir. 

Madde 30 — Pastörize süt hazırlayıp satmak isteyen kimselerin 
cihazları ve binaları belediye sıhhiye heyetlerince görülüp muayene edil 
meden bunların işletilmesine müsaade edilmez. Bu müesseseler bütün 
müştemilâtile beraber daima teftişe tabidirler. 

Madde 31 — Pastörize süt müesseseleri hususî binalarda tesis olun
malı ve her halde ahırlar, meskenler, aptesane veya diğer nevi ticarete 
mahsus dükkânlarla doğrudan doğruya temasta olmamalıdır. Bu mü
esseselerin zeminleri ve zeminden bir buçuk metre irtifaa kadar olan 
duvarları tercihan çini veya her halde buna mümasil gayri kabili nüfuz 
ve yıkanması ve temizlenmesi kolay bir tabaka ile örtülü olmalıdır. Mü
essesede bol su bulunacak ve yıkanma sulan hiç bir yerde birikinti 
yapmadan harice akacaktır. 

Madde 32 — Pastörize süt müesseseleri kâfi derecede ziya ve hava 
alacaktır. Pencerelerde ince ve sineklerin geçmesi kabil olmayan tel 
mevcut olmalıdır. Müessese içinde hava kolayca değiştirilebilmelidir. 

Madde 33 — Pastörizasyon müesseseleri bu günkü şehir sütçülüğü 
fenninin icabına tevafuk etmelidir. 

Madde 34 — Pastörize edilecek sütler müesseseye tabii olan ev-
safına halel gelmeden getirilmiş olmalıdır. Bu sütler fennî süzgeçlerle 
veyahut santrifüjlerle temizlendikten sonra pastörize edilir. Şayanı ka-
bul pastörizasyon usulleri sıra ile şunlardır: 

1 - Uzun zamanlı ısıtma, bu usulde süt 63 • 65 santigrat derecede 
en az yarım saat tutulur. 

2 - Kısa zamanlı ısıtma, bu usulde süt 72 • 74 santgrat derecede 
30 - 40 saniye tutulur. 

3 - Yüksek derecede ısıtma, bu usulde süt 85 santigrat derecesinde 
bir kaç saniye tutulur. 

Pastörizasyon aletlerinin maksada elverişli oldukları, alındıkları 
memleketler tarafından resmî kontrol vesikalarile tevsik edilmiş olması 
şarttır." 

Madde 35 — Yukarıki şekillerde ısıtılan sütler derhal müberrit-
ler ianesile + 5 dereceden aşağı derecelere kadar soğutulmak ve buna 
mahsus cihazlarla şişelere doldurulmalıdır. 

Madde 36 — Pastörize sütler için aliminyum veya mukavva ka
paklı şişeler veya kapaklan gayet mazbut madenî güğümler tercih olu-
nur. Bu kaplar 19 ve 20 nci maddelerdeki şartlara uygun olmalıdır. 

Madde 37 — Pastörize edilmiş sütler müesseseden çıkıncıya kadar 
+ 10 dereceden aşağı olan soğutma yerlerinde muhafaza edilmelidir. 

Madde 38 — Pastörize edilmiş sütlerin kaplan üzerinde müessese-
nin ismi ve adresi ve sütün nevi ve miktarı ve pastörize edildiği tarihi 
gösteren bir etiket bulunmak mecburidir. 

Madde 39 — Pastörize edilmesi üzerinden yazın 24, kışın 48 saat 
geçen sütler satılmadığı takdirde tekrar pastörize edilerek ticarete çı-



kanlamaz ve bunların doğrudan doğruya süt halinde insan gıdası ola
rak istimaline müsaade edilemez. 

Madde 40 — Pastörize sütlerin muayyen kaplar haricinde pera
kende olarak satışı memnudur. Bunları perakende olarak satan yerlerde 
kapların serin bir halde ve + 10 dereceden aşağı bir hararette muha
fazası için bir yer bulmak lâzımdır. 

Madde 41 — Pastörize sütlerin naklinde alelûmum sütlerin nakli 
için bu talimatnamede gösterilen şartlara riayet olunmalıdır. 

Madde 42 — Pastörize sütlerin hikemî ve kimyevî vasıflan umu-
miyetle sütlerin bu talimatnamede gösterilen vasıf ve şartlarına uygun 
olmalıdır. Bundan başka hastalık veren bilûmum mikroplardan ve koli 
basillerinden âri olmalı ve bir santimetre mikâbında 40000 den fazla 
banal mikrop bulunmamalıdır. Çocuklar ve hastalar için kullanılacağı 
üzerinde yazılmış olmak şartile hazırlanan pastörize sütlerde banal 
mikrop adedi bir santimetre mikâpta 10000 den fazla olmayacaktır. 

Madde 43 — İçerisine pastörize süt konacak kapların ve pastöri-
zatör müberrit ve teferruatının buhar ile sterüze edilmesi lâzımdır. 

Madde 44 — Otomatik yıkama ve temizleme cihazları tedariki 
mümkün olmadığı kabul edilen müesseselerde kaplar sık sık değiştirilen 
kaynar su içinde fırçalama suretile içi ve dışı yıkanır ve temiz kaynar 
su ile tekrar yıkandıktan sonra buharla dezenfekte edilerek kurutulur 
ve soğutulur. Süt sağılma mahallinden gelen büyük süt kaplan da yı
kandıktan sonra temiz olarak geri verilmelidir. 

Yoğurtlar 

Madde 45 — Yoğurtlar lebenî tahammür ile kaynamış sütten ya
pılan maddelerdir. Koyun sütünden yapılmış olan Silivri Yoğurtlarını 
tam yağlı veya yarım yağlı olmak üzere iki kısma ayırmalı ve yağ tam; 
yağlı yoğurtlarda kaymak hariç % 5,5; yarım yağlılarda % 3.5 dan aşa
ğı bulunmamalıdır. Her iki nevi yoğurtta da yağsız kuru hülâsa mik-
tarı % 11,5 den aşağı olmamalıdır. 

Madde 46 — Yoğurtların kaplarında veya üzerlerindeki kâğıtlar
da yoğurtların tam kaymaklı, yarım kaymaklı veya kaymaksız oldukları 
ve inek, manda veya koyun -sütünden yapıldıkları yazılı olmak mecbu-
ridir. Silivri yoğurtlarının üzerindeki kâğıtlarda Silivri yağurdu oldu-
ğu tasrih edilmelidir. 

Madde 47 — Torba yoğurdu ismi verilen yoğurtların terkibinde 
en fazla % 2 gram nisbetinde temiz mutfak tuzu bulunabilir. Bunun 
haricinde bütün yoğurtlara nişasta, içyağı ve sair maddeler ilâve edil
mesine ve içinde toz, toprak, içyağı veya ecnebi maddeler bulunan yo-
ğurtların satılmasına müsaade edilmez. 

Madde 48 — Fazla eskimiş, küflenmiş ve kökremiş veya iyi taham-
mür etmeyerek katılaşmamış yoğurtların satılması yasaktır. 

Madde 49 — Yoğurtlar mutat teneke tepsi ve porselen ve cam ve
ya teneke ve kalaylı kaplar içinde satılabilir. Bu talimatnamenin 19 ve 
20 nci maddesinde yazılı süt kaplarının haiz olmaları lâzım gelen şart
lar bunlar için de caridir. 

Madde 50 — Parça parça satılmak üzere büyük kaplar içinde bu-
lundurulan yoğurtların içine toz ve sair ecnebi cisimler düşmemesini 
temin edecek şekilde ve temiz bir kapakla muhafaza edilmesi lâzımdır. 
Yoğurtların üzeri daima ince parşümen ve temiz bir kâğıt ile kapalı 
olmak mecburidir. Bu kâğıda veya kapakların üzerine yapıştırılan bir 
etikette yoğurdu yapan müessese veya şahsın ismi, yapılan yer ve ya-
pıldığı tarih okunaklı bir surette yazılı olmalıdır. 

Madde 51 — Yoğurt yapılan yerler her vakit teftiş ve murakabe 
olunur. Bunların kapısı üzerinde behemehal müessesenin nevini ve sahi
binin ismini gösteren bir tabelâ bulunmalıdır. 

Madde 52 — Kendi müşterileri için yoğurt yapan lokantalar, süt-
çüler ve mahallebiciler ve 56 ncı maddede mevzuubahs olan küçük müs-
tahsiller müstesna olmak üzere meskenler içinde veya süt ve yoğurt 

satmak veya muhafaza etmekten başka maksadlara yarayan dükkân-
larda satılmak üzere yoğurt yapılamaz. 

Madde 53 — Yoğurt yapılan yerlerin zemini daima yıkanabilir ve 
temizlenebilir şekilde gayri kabili nüfuz bir tabaka ile örtülü olmalı 
ve kâfi hava ve ziya almalıdır. Pencerelerde behemehal sineklerin geç
mesine mâni olan ince tel bulunur. 

Madde 54 — Yoğurt yapılan yerlerde kapların temizlenmesi için 
kâfi akar su ve bu suyun kullanılmasından sonra harice akmasına mü
sait yalaklar bulunur. Yıkama yerinin yoğurt yapılan yerden ayrı ol-
ması müraccah ve arzuya uygundur. Burada kaplar en az yüzde 3 so
dalı temiz sıcak su ile ve fırça ile iyice yıkandıktan sonra ayrıca kay-
nar su içerisinden geçirilerek temizlenir. 

Madde 55 — Sütün yoğurt halinde hususî tahmilini kolaylaştıra
cak tertibatın temiz ve sıhhî olması ve yoğurdun bu yüzden kirlenme-
mesi lâzımdır. 

Madde 56 — Kendi istihsal ettiği az miktarda sütü veya bundan 
yaptığı az miktarda yoğurdu ve kaymağı satanlar hakkında, bu sütün 
yoğurdun ve kaymağın vasıflan bu talimatname hükümlerine uygun ol
mak şartile imalâthaneler hakkındaki bükümlerin tatbiki mecburi de
ğildir. 

Madde 57 — Yoğurtların tahlili için alınacak numuneler beher 
numune başına 150 gramdır. 

Kaymaklar 

Madde 58 — Sütü ısıtarak veya santrifüje ederek veya bir yerde 
bırakarak elde edilen fazla süt yağını havi maddeye kaymak denir; kay
maklar içerisindeki yüzde yağ derecesi tasrih edilerek satılır. 

Madde 59 — Yemeklik taze kaymakların asitlerini tadil için 100 gr. 
kaymağa 1/4 normal kalevi mahlûlden 10 santimetre mikâbından fazla 
sarf olmamalıdır. 

Madde 60 — Kaymakların kıvamını artırmak için veya diğer mak
satlarla nişasta, yağlar veya her hangi diğer bir madde ilâvesi mem
nudur. 

Madde 61 — 100 gramında en aşağı 60 gram yağı havi ve hususî 
bir imâl tarzına tâbi olan kaymaklara lüle kaymağı ismi verilir. Bunların 
manda, koyun veya inek sütlerinden yapılması caizdir. 

Madde 62 — Kaymakların istihsal edildikleri yerler yoğurtların 
yapıldıkları yerlerin riayetine mecbur olduklan sıhhî şartlara tabidirler. 

Madde 63 — Kaymakların daima serin yerler ve yazın buzluklarda 
ve temiz ve kapalı yerlerde muhafazası mecburidir. Kaymakların herne 
vesile ile olursa olsun elle tutulması yasaktır. 

Madde 64 — Kaymaklardan tahlil için alınacak numuneler her nu-
mune başına 100 gramdır. 

Hususi maksatlarla hazırlanan sütler 

Madde 65 — Ümanize, maternize veya peptonize gibi isimlerle veya 
sair şekillerde ve sırf hastaların tedavisi maksadile ticarete çıkarılan süt-
ler münhasıran eczanelerde ve ecza ticarethanelerine satılabilir ve bun
ların hazırlanması ve satılması için behemehal belediyelere malûmat 
verilmek mecburidir. Bunların vasıf ve şartlan bu talimatname hükmüne 
tâbi değildir. 

Madde 66 — Bu talimatnameye mugayir şekilde vasıflan olan süt 
ve mamulâtını satanlar hakkında ilk defasında belediye ceza hükümleri 
tatbik edilir. Cürümleri tekerrür edenler Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
172 nci maddesi mucibince süt ve mamul âtı ticaretinden menedilmekle 
beraber cürümlerinin derecesine göre Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 
183, 186 ve 187 nci maddeleri delâletile Türk Ceza Kanununun 396 ve 
398 ve 363 üncü maddeleri hükümlerine tevfikan takibat yapılmak üzere 
müddeiumumiliğe tevdi edilirler. 

Madde 67 — Bu talimatname neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Resmi 
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T E B L İ Ğ L E R 
Orman U m u m Müdürlüğü 9 numaralı Orman Tahdid Komisyonu 

eisliğinden : 

Hacıfaklı Köyü c i v a n Devlet ormanları smır zabtı 
hülâsası 

Sarı Meşe Pınarı mevkiindeki 26 numaralı beton kazıktan başla-
arak krokide gösterilen zaviye ve mesafelerle Kaynarca yoluna g i r ip 
e bu yolu takiben 9 numaralı beton kazığa ve oradan Künk Çatağını 
muden geçerek 16 numaralı beton kazığa uğrayarak 17 nci noktada 
leşme Deresine vasıl olur. 

Buradan itibaren Çeşme Deresi mevkiindeki 25 inc i noktaya ka-
ar Çeşme Deresini takip eder. Badehu Çingene Bayırı Çatağına ayrı-
arak 28 numaralı taşa kadar devam eder. Buradanda krokideki zaviye 
e mesafelerle Kurudere cadde üzerindeki 31 inc i noktaya varır. 

B u suretle tahdid edilen arazinin dış tarafı köy lehine terkedilmiş 
lup iç kısmı Devlet ormanıdır. İşbu ormanlık sahalarda münferiden 
nevcut b i r takım arazi ve alanlara ashabı tarafından tasarrufuna dair 
anunî b i r vesaik ibraz edilemediğinden ve esasen muhteli f zamanlarda 
)evlet ormanlarından açılmış olmalarına binaen kâffesinin Devlet or-
ıanları lehine tahdidine karar ver i ld i . 

3116 sayılı Orman Kanununun 5 inc i maddesine göre Hacıfaklı c i -
arı devlet ormanlarının tahdidine aid sınır zapt hülâsası yukarıya çı-
.arılmış olup bir nüsha krok i ve b i r aded liste Hacıfaklı Köyü odasına 
al ik edilmiş olup mezkûr kanunun 7 nc i maddesine tevfikan şahsan téb-
iğ mahiyetinde olan işbu ilân münderecatına razı olmayanlar tar ihi 
alıktan itibaren 3 ay zarfında mahallî mahkemelerine müracaat ede
bilirler. 14/8/1940 
' No . lı O. T . K . R. Hukukçu A z a Ormancı Aza 

R. Çelebi H. Balkana V. Bozkaya 
Hacıfaklı Köyünden ehli vukuf azalar 

Hüseyin Kurt Davut Ertuğrol 

Çayırdere Köyü civarı Devlet ormanları iç hududu 
Köyün şarkında Küpler Burnu mevkiindeki 4 numaralı beton ka-

aktan başlayarak Çeşmeler Deresi üstünden geçip D i n g i l T a r l a yoluna 
ıtlar ve Badem Tepesini krokideki zaviye ve mesafelerle dolaşarak 15 
ıumaralı beton kazığa ve oradan Kaynarca yoluna iner bade Çayır De-
"eyi takip ederek 28 inc i noktada Maar i f Tepeleri istikametine döner 
'e Sazara yoluna vasıl olur. 38 inc i noktada buradan ayrılarak 40 nu-
naralı beton kazıktan geçip tekrar bu yola döner. 

Ve Sazara Kurudere yollarının birleştiği yerde Koca ahlatlar mev
kiine kıvrılır, Kızıl dereyi amuden geçerek 52 numaralı beton taşa ora-
landa 55 numaralı beton taşa uğrayarak Kavuşaderesi sathı mail inde 
)2 numaralı beton taşa varır. Buradan Kavuşderesini Bağlarbaşı istika-
netinde geçerek 65 numaralı beton kazığa oradan da 4 numaraya vasıl 
>lur. B u suretle tahdid edilen sahanın iç tarafı köy lehine terkedilip 
lış tarafı Devlet ormanlarıdır. 

Çayırköy mevkii tarlaları 

Ağrıyan kayalarından Abdullaboğlu kayalarına ve krokideki za-
aye ve mesafelerle 7 nci noktadan Sazara yoluna döner ve T u z l u Gül
len geçerek tekrar Sakara yoluna çıkar. 14 üncü noktada yoldan ayrı-
arak krokide gösterilen zaviye ve mesafelerle tekrar Ağrıyan kayala-
•ma vasıl olur bu suretle tahdid edilen arazinin iç tarafı köy lehine terk-
d i l i p dış tarafı Devlet ormanıdır. 

Dingil tarlaları mevkii 

6 numaralı beton taştan krokide gösterilen zaviye ve mesafelerle 
8, 9, 10 uncu noktalara uğrayarak yine 6 numaralı taşa vasıl olur. 

>u suretle tahdid ve tefrik edilen arazinin dış tarafı Devlet ormanları 
)lmak üzere içi köy lehine terkedilmiştir. 

B u suretle köyün toplu tarlalarına aid üç parça sahanın haricinde 
talan yerler Devlet ormanı olup yalnız bunların içinde kalan b i r kısım 
nüteferrik araziye eshabı tarafından (15) parça tapu senedi ibraz edi l -
niş o lmakla kanunî haklarının mahfuz tutulmasına bunlardan gayri 
ievlet ormanları içinde bazı münferid arazi ve alanlar görülmüş ise de 
:>unlar hakkında tasarrufu mutazammın kanunî b i r vesaik ibraz edile

memiş olup esasen muhtelif zamanlarda Devlet ormanlarından açılmış 
bulunmalarına binaen bu mahal ler in Devlet ormanları lehine tahdidine 
karar ver i ld i . 

3116 sayılı Orman Kanununun 5 inci maddesine göre Çayırdere 
Köyünün civarı Devlet ormanlarının tahdidine aid sınır zabtı hülâsası 
yukarıya çıkarılmış ve b i r aded sınır krok is i i le b i r nüsha ilân ve rasad 
istikametlerinde ormanlara komşu araziyi gösterir (1) aded liste i le or
manlar içinde kalıp kanunî hakları mahfuz tutulan araziyi gösterir (1) 
aded liste Çayırdere Köy odasına talik edilmiş olup mezkûr kanunun 
7 nci maddesine tevfikan şahsen tebliğ mahiyetinde olan işbu zabt mün
derecatına razı olmayanlar tarihi talikten itibaren 3 ay zarfında mahallî 
mahkemelerine müracaat edebil irler. 

5/8/1940 
9 No . h O. T. K . R. Hukukçu A z a Ormancı Aza 

R. Çelebi H. Balkana V. Bozkaya 

Çayırdere Köyünden E h l i vukuf azalar 
Hasan Türkaydın Mehmed Buran • 

Kaynarca Köyünün şimalinde kalan Devlet ormanlarının tahdidine) 
Kökarpmar i le Derinalçağm birleştiği mahalde sabit kayalardan baş
layarak k r o k i ve defterde gösterilen rasadlar istikametinde Pınarça'tağı 
mevkiine oradan rasad istikametlerini takiben Göllersırtı mevkiinden 
geçerek 21 inci noktadaki Kocaçakıllardan defterde gösterilen zaviye, 
mesafeler 'tahtında Çayırdere^ve Çayırdere kasaba yolunu kaitederek Sarı 
Meşe mevkiindeki pınarın şarkında 26 numaralı beton kazığa vasıl o l 
mak suretile tahdid edilen sahanın dış tarafı köy lehine terk edi l ip iç 
tarafı Devlet orman hududu addedilmiştir. B u hududun içinde kalan 
araziden i k i parçası hakkında sahipleri tarafından tapu senetleri ibraz-
edilmekle ilişik listeye kaydedilmiş başkaca Devlet ormanları içinde 
mevcut b i r takım arazi ve alanlar hakkında ashabı tarafından tasarrufu 
ispat eden kanunî hiç b i r vesaik ibraz edilmemiş o lmakla kâffesi Dev
let ormanları addedilmiş olduğuna karar ver i ld i . 

3116 sayılı Orman Kanununun beşinci maddesine göre Kaynarca 
Köyünün şimali Devlet ormanlarının tahdidine a id sınır zabtı sureti 
yukarıya çıkarılmış ve b i r aded sınır krok is i ile b i r nüsha ilân ve or
manlar içinde kalan tapulu araziye a id kayıd Kaynarca Köy odasına ta
l ik edilmiş olup mezkûr kanunun 7 nci maddesine tevfikan şahsan teb
liğ mahiyetinde olan işbu zabıt münderecatına razı olmayanlar tar ih i 
talikten itibaren 3 ay zarfında mahallî mahkemelerine müracaat ede
b i l i r l e r . 8/8/1940 
9 No . lı O. T. K . R. Hukukçu A z a Ormancı Aza 

R. Çelebi H. Balkana V. Bozkaya 

Kaynarca Köyünden ehli vukuf azalar 
Osman Erkan Mustafa Kolcu 

Poyralı Köyü şimalinde kalan Devlet ormanları sınır 
zabıt hülâsası 

Poyralı şimal ormanları İslâımbey hududundan gelen M u r c a tarla 
üzerinde (159) numaralı noktadan başlıyarak mezkûr yo lu takiben (22) 
numaralı beton kazığa (bu hudud aynı zamanda Kırklareli - V ize kaza 
hudududur.) Oradan rasad istikametlerini takiben Vize şosesi üzerinde 
Dişbudak Gölleri köprüsüne, buradan Tekirdağ ve sırıt Gölleri yo lunu 
katederek 35 numaralı beton kazığa, oradan rasad istikametini takiben 
Derinalçak şimalindeki 38 numaralı noktadan Topra Alçağını geçerek 
47 numaralı beton kazıktan rasad istikametlerini takiben Hüseyin T o k a 
(tarlası yanındaki köprünün 30 metre şimalinde şosaya mülâki olur. Ora
dan şaseye takib i l e 60 numaralı kazıkta Avren yolunun ayrıldığı istika
mette rasad isltikamıetlerinıi takiben 70 numaralı beton kazığa ve 74 üncü 
noktadan itibaren dereyi takiben Poyralı Söğütlerine bilâhare 83 üncü 
numaralıbetön kazığa, oradan rasad istikametlerini takiben Hanmantepe 
çatağından geçerek Kartaltepe çatağında 100 numaralı beton kazıktan 
geçerek rasad istikametlerini takiben Yoz Savtvaıt çatağında dereden ay
rılarak garbe teveccühle rasad istikametlerini takib ederek Pırnalık ça
tağını geçip Küpderede 118, rakkamı yazılı sabit kayaya vasıl olur. 

B u suretle M u r c a tar la yolundan Küpdereye kadar tahdidi yapılan 
işbu Devlet ormanları içinde kalan b i r kısım arazi ashabı tarafından' 
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ibraz edilen (7) parça tapu senedi hakkında ashabının kanunî hakları
nın mahfuz tutulmasına bunlardan gayri Devlet ormanları hududu için
de bazı münferit arazi ve alanlar görülmüş ise de bunlar hakkında ta
sarrufu mutazammın hiç bir vesaik ibraz edilememiş olup esasen Devlet 
Olunanlarından muhteli f zamanlarda açılmış bulunmalarına binaen bu 
mahal ler in Devlet ormanları lehine olmak üzere tahdidine karar verildi.. 

3116 sayılı Orman Kanununun 5 inc i maddesine göre Poyralı Köyü 
şimali Devlet ormanlarının tahdidine aid sınır zabtı hülâsası yukarıya 
çıkarılmış ve bir aded sınır krok is i i le b ir nüsha ilân ve orman içinde 
o lup kanunî hakları mahfuz tutulan araziyi gösterir b i r kıta liste Poy
ralı köy odasına talik edilmiş olup mezkûr kanunun 7 nci maddesine 
tevfikan şahsan tebliğ mahiyetinde olan işbu zabıt münderecatına razı 
olmayanlar tarihi talikten it ibaren üç ay zarfında mahallî mahkemele
rine müracaat edebilirler. 

16/7/1940 
9 No . lı O. T . K . R. Hukukçu A z a Ormancı A z a 

R . Çelebi H. Balkancı V. Bozkaya 

Pmarhisar Nahiyesinin şimalinde kalan Devlet ormanlarının 
sınır zabıt hülâsası 

Poyralı i l e Pmarhisar hudutlarını tefrik eden Küpderede sabit ka 
yada yazılı 118 numaradan başlayarak krokide gösterilen rasad istika
metlerini takiben İn deresini geçerek 7 nci noktaya vasıl olur. Buradan 
Ömer Çavuş ve Kör A l i kışlalarının kenarından ve rasad istikametlerini 
takiben 9 uncu noktaya vasıl olur buradan Evciköy yolunu geçerek Bü-
yülkalan sırtı üzerinden geçerek su bayırı ardı mevkiinde 13 numaralı 
beton taşa, buradan rasad isitikametlerini takiben K o k a r pınar ve Der in 
Alçağın kavuştuğu maha l l in tepesindeki sabit kavada 16 nc i noktaya 
vasıl olur. 

IBu hududun iç tarafının devlet ormanlarına aid olduğuna karar 
ver i ld i . 20/7/1940 

3116 sayılı Orman Kanununun 5 inc i maddesine göre Pmarhisar 
Nahiyesi şimalinde kalan devlet ormanlarının sınır zabıt hülâsası yuka
rıya çıkarılmış olup b i r aded k r o k i hükümet konağına tal ik edilmiş 
olup mezkûr kanunun 7 nci 'maddesine tevfikan şahsan tebliğ mahiyetin
de olan işbu zabıt münderecatına razı olmayanlar tar ih i talikten it ibaren 
üç ay zarfında mahallî mahkemelerine müracaat edebilirler. 
9 N o . h O. T . K . R. Hukukçu A z a Ormancı A z a 

R . Çelebi H. Balkancı V. Bozkaya 

Pmarhisar Nahiyesinde ehl ivukuf azalar 
A z a A z a 

İmzası İmzası 

A k v i r a n Köyü civarı Devlet ormanları sınır 
zabıt hülâsası 

Çukurlar kayası sabit noktasından krokide gösterilen zaviye mesa-
felerile (Kurtu l Sa l ih Çatağı) üzerinde 6 nci noktadan başhyarak mez

kûr Çatağı takiben (Evc i Köyyolu) i l e birleştiği noktadan (Sığır yolum 
takiple (13. cü noktaya, buradan rasad istikametlerini takiben (Golcü 
İler) ve yo lu takiben (Ayvalık Çatağına) bilâhare (Vize y o l u - T o r l u 
l a r Çatağımı) alarak (33. cü) noktaya, buradan rasad istikametlerini i 
k'iben (42. numaralı) beton kazığa, oradan da (47 no:) lı beton kazı; 
buradan rasad istikametlerini takiben (Yanıklık tarla y o l u - Mezar l 
arkası yolunu) alarak (57. ci) noktada (Eyrekler alçağını) takib ; 
(58. ci) noktadaki beton kazığa, bilâhare rasad istikametlerini (takib; 
(köy'bağları tepesinden) (Hamam) Deresiıııdeki (66.no:) beton kazığ 
buradan İtibaren mezkûr dereyi takiben (Kunitul Sal ih) Çatağında tel 
rar (6. cı) noktaya vusul i le tahdid edilen sahanın iç tarafı köyün top 
tarlaları olup köy lehine terkedilmiştir. 

Ayazma tarlaları: 
58 numaralı beton kazıktan 162.30 semt zaviyesi!e ve 450 metre m 

safede 1 No. l u kazığın üstünden geçen tarla yo lu ve bu yolun üzerim 
2 nci noktadan başlayarak rasad istikametlerini takiben Ayazma mevJ< 
inden geçerek Fındıklı suyunda 6. nci noktaya bilâhare mezkûr su> 
ve bunu takiben (7-9) No. l u rasat istikametini takiben tekrar (1. c 
noktaya vasıl o lur k i , bu suretle tahdid edilen sahanın 'iç tarafı ki. 
lehine terkedilmiştir. 

V ize yo lu mevki i tarlaları: 
iVize yo lu üzerinde (32) nc i noktadan başlıvarak 194 semt deresi 

(400. m) mesafede ( l inç i ) noktadan başhyarak krokide gösterilen zavi ; 
ve mesafeler tahtında cenuba teveccühle mezkûr y o l üzerinde (5 ine 
noktaya oradan yo lu takiben (8 inci) bilâhare (7 nci) noktadaki bete 
kazığa buradan tekrar rasad istikametlerini takiben ( l inç i ) noktaya v 
sul i le tahdit edilen arazinin iç tarafı köy lehine terkedilmiştir. 

B u suretle köyün toplu tarlalarına ait (3 parça) sahanın haric im 
ka lan yerler Devlet ormanı i t ibar edilmiş o lmakla , fakat bunların içim 
kalan b i r kısım araziye eshabı tarafından ibraz edilen (8) parça taj 
senedi kayd i ilişik o lup bunlar hakkında eshabmm kanunî hakların 
mahfuz tutulmasına bunlardan gayri Devlet ormanları içinde bazı mü 
ferit arazi ve alanlar görülmüş ise de bunlar hakkında tasarrufu mut 
zammın hiç b i r kanunî vesaik ibraz edilmemiş olup esasen Devlet c 
inanlarından muhtelif zamanlarda açılmış bulunmalarına binaen 1 
mahal ler in Devlet ormanları lehine olmak üzere tahdidine karar v e r i h 

316 sayılı Orman Kanununun (5 inoi) maddesine göre A k v i r a n Köy 
nün civarı Devlet ormanlarının tahdidine dair sınır zaptı hulâsası y 
karıya çıkarılmış ve b i r aded sınır krok is i i le b i r nüsha ilân ve rasad < 
tikametlerinde ormana komşu araziyi gösterir b i r adet liste A k v i r ; 
Köyünün odasına tal ik edilmiş olup mezkûr kanunun 7 nci maddesi 
tevfikan şahsa tebliğ mahiyetinde olan işbu zabıt münderecatına ra 
olmıyanlar tar ih i ta l ikmdan it ibaren 3 ay zarfında mahallî mahkemel 
rine müracaat edebil irler. 

27/7/1940 
9 N o . lı O. T . K . R. Hukukçu A z a Ormancı A z a 

R . Çelebi H. Balkancı V. Bozkaya 
Akv i randa ehlivukuf azalar 

Akif Erkan Hamdi Ugay 

İ L Â N L A R 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü 

Satın A l m a Komisyonundan: 

1 — Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Aşı ve Serum Şubeleri ihtiyacı 
için oins ve mikdar ve muhammen bedellerde muvakkat teminatları 
aşağıda gösterilen hayvanat hizalarında yazılı usullerle 14/7/1941 tari
hinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Şartnameler Ankarada Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü Saıtm A l 
ma Komisyonundan parasız alınır. 

3 — Eksi l tme 1/8/1941 cuma günü saat 11 de Enstitüde müteşekkil 
Satın A l m a Komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Tek l i f mektupları muayyen günde saat ona kadar komisyona 
verilmiş olacaktır. 

5 — Muvakkat teminat m u k a b i l i nakit ve nakit mahiyetindeki evra
kın M a l i y e Vekâleti Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırılması için 
ta l ip l e r in daha evvel Komisyona müracaatle birer irsaliye almaları 
lâzımdır. 

Beygir 
Dana 
Sıpa , 
Merkep } 
K o y u n 
Keçi 

Muhammen bedeli Muvakkat Eksiltmeı 
Miktarı beheri için Tutarı teminat nev ' i 

20 300 6000 450 Kapalı za 
150 45 6750 506 25 

20 20 400 30 Pazarlık 

10 10 100 7 50 » 
10 8 80 6 » 

397/4-' 

iktısad Vekâleti M a a d i n U m u m Müdürlüğünden: 

Muğla Vilâyetinin Fethiye Kazasına bağlı K a r a k u r u m mevkiin 
kâin olup 23/1/1926 tar ih l i ve 3058 numaralı kararname i le Sa l ih Ze 
Pek in uhdesine ihale kılınmış olan krom madeni imtiyazı i c r a Vek 
ler i Heyetinin 14/5/1941 tar ih l i ve 15801 numaralı karari le feshedilen 
bu maden mekşuf madenler arasına konulmuştur. 400/3-2 

http://66.no


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

istida 
Nüfus cüzdanı 
Sıhhat raporu 
Hüsnühal kâğıdı 
Askerliğini yapmış olmak 
Evvelce çalıştığı yerlerden bonservisi olmak 
M. M. V. de yapılacak olan imtihanda muvaffak olmak. 

399/4-.2 

1 — Aşağıda yazılı melbusat ve teçhizat satın alınacaktır, istekli
lerin her gün nümunelerile birlikte Amirlik Satın Alma Komisyonuna 
müracaatları* 

2 — Elbiselik kumaş ciheti askeriyeden verilecektir. Yalnız imali-
ye ücreti müteahhide aiddir. 

Melbusat 
Elbiselik kumaş ve imali 
Çizme 
Fotin 
Kaputluk kumaş ve imali. 

Taçhizat 
Kılıç ve sırma kemer. 
Battaniye. 
Matra. 
Hurç, 
Portatif karyola. 
Manevra sandığı. 
Manevra kemeri. 
Bezart puslasu 

394/5-5 

1 — 300 ton makama imâl ettirilecektir. Beher kilosunun muham
men fiatı 13 kuruştur. 

2 — Teminatı 5850 lira olup pazarlığı 21/7/1941 pazartesi günü 
saat 10 dadır. 

$ — İsteklilerin teminatlarile beraber Komisyona müracaatları. 
428/3-2 

Pazarlıkla aşağıdaki cins ve mükdarları yazılı sekiz kakan malzeme 
saftın alınacaktır. 

İhalesi 25/7/1941 cuma günü saat 16 dadır. Ayrı ayrı taliplere de 
ihale edilebilir. Taliplerin muayyen gün ve saattıa kanunî teminatlarile 
birlikle komisyona müracaatları. 

.Cinsi Mikdarı Muhammen fiatı 

Pazarîıkla 45 ton sade yağı satın alınacaktır. Beher kilosuna tah
min edilen fiat 170 kuruş olup ihalesi 25/7/1941 pazartesi günü saat 15 
dedir. Taliplerin kanuni teminatlarile birlikte Ankara Lv. A. Satın Al
ana Komisyonuna müracaatları. 437/3-1 

M . M , V . Satın Alma Komisyonundan 
Polathda muhammen keşif bedeli (232974) lira (49) kuruş tutan 

inşaat kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 2/8/1941 
cumartesi günü saat on birdedir, ilk teminatı (12898) lira (75) kuruş
tur. Bu işe «aid şartname 11 lira 65 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir, isteklilerin bildirilen günden ve aynı saattep bir saat önce 
zarflarını komisyona vermeleri. 433/4-1 

Pazarlıkla 50 ton balıkyağı alınacaktır. Hepsine tahmin olunan fiat 
(25 000) lira olup teminatı (8750) liradır. İhalesi 25 temmuz 1941 cuma 

Hepsine tahmin edilen fiatı yirmi dört bin lira olan dürt tane 
seyyar sterlizatör 4 eylül 1941 perşembe günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. Satın Alma Komisyonunda kapalı zarf usulile ihale edileceğinden 
isteklilerin 1800 liralık ilk teminatları ile birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatmdan bir saat evveline kadar mezkûr komisyona vermeleri. 
Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan alınır. 

435/4-1 

\ sker î Fabrikalar Kırıkkale Grup Müdürlüğü 
Satın Alma Komisyonundan 

Şartname 
No a 

5 
16 
18 
20/« 
21 
24 
28/a 

44/b 
48 
50/a 
55/1 
55/2 
70 
77/a 
86/2 
86/2 
86/2 
87 
92/* 
97 

U l 
120 
121 

Cinsi 

122 
123 
124 
125 

126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 

134 
135 

Ateş tuğlası ve harçları 
Difonilaımin 
Difenilüretan 
Erkekler 
Eletood Nipel 
Ferro Wolfram 
64 numaralı resme göre testere 
448 » » » 
Makkaplar 
Nikel 
Paftalar 
Santralit 1. 
Santralat 2. 
Zımpara taşlan 
Poligon malzemesi 
Otomotlar için çelik 
Yaylık çelik lamalar 
Çel 3c çekme boru 
Ferro krom 
Yaylık çelik teller 
Fırçalık çelik tel 
Kobalt 
Çinko levha no: 19 
Aspes boru 25 (mm. $ 
Aspes ip 40 ırora. <j> 
Aspes levha (Muhtelif eb'aöta) 
SW marka hadde gresi 
Deve tüyü örgülü kayış (muhtelif eb'atta) 
örgülü keten kayışlar (muhtelif eb'atta) 
94 numaralı resme göre yılankavi tel hortum 
ve teferruatı 
Amerikan aynaları 
237 numaralı resme göre balata 
294 numaralı resme göre zincir 
Ravbalar 

* 

Modül Frezeleri 
Dökümcü çivisi (muhtelif eb'atta) 
T 5 numaralı resme göre ocak içliği 
Galvanizli Demir Saç 
Galvanizli Demir Tel 
2921 numaralı resme göre akümlâtör pistonu 
Elektrik malzemesi 
28/a • 64 numaralı resme göre testereler için 
diş 

Mikdarı 

2.972 Ton 
10 Ton 
5 Ton, 

Listede yazılı 
300 er ad. 
10 Ton 

100 aded 
50 » 

listede yazılı 
30 Ton 

Listede yazılı 
10 Ton 
10 Ton 

Listede yazılı 
Listede yazılı 

104 Ton 
2.000 Kilo 
L000 Kdlo 

25 Ton 
2.750 Kilo 

500 Kdlo 
10 Ton 

200 Ton 
120 Metre 
100 Metre 
480 aded 

5 Ton 
350 Metre 
16 Aded 

10 Takım 
Listede yazılı 

150 Aded 
30 Metre 

Listede yazılı 
listede yazılı 
2.000 Kilo 

24 Takım 
35 Ton 
15 Ton 
2 Aded 

Listede yazılı 

3.000 Aded 
27 kalem A. E. G. amili mütehassıs 
27 kalem siemens amili mütehassıs 
5 Kalem Garbe Lahmayer Aachen amili mütehassıs 
Fabrikaları mamulâtından alınacak elektrik malzemesile beraber 
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günü saat 11 de yapılacaktır talip olanların komisyona müracaatları. 
434/3-1 

M . M* V* Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan 

Harp Okulunda münhal bulunan 100 lira ücretli elektrik muavinli
ğine aşağıdaki şeraiti haiz olanlar kabul edilecektir. 

300,000 
430,000 
,14,000 
6MÙ 
3,000 

300 kîlo 
170,000 aded 

0,50 santim 
0,40 i» 

50,00 kuruş 
20,00 » 
25,00 » 
70,00 » 
1,00 » 
1,50 » 

436/4-1 
10,000 kilo 

0,50 santim 
0,40 i» 

50,00 kuruş 
20,00 » 
25,00 » 
70,00 » 
1,00 » 
1,50 » 

436/4-1 

A. E. G. ve Siemens veya her hangi bir fabrika mamulâtından olabile
cek 85 kalem elektrik malzemesi. 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez batın Alma Komisyonunca Satın alınacaktır. Fen* 
nî şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. Verebileceklerin şart
larını ve Hatlarını bildirir *ekiif mektuplarını kısa bir zamanda Umum 
Müdürlüğe vermeleri 379/4-4 

Sakındırak düğmesi 

Taş düğme 
Kakma pul 
Şerit kolan 
Mukavva 
Yular sapı 
Giriş 

Keçi kılı 



Beher kilosu 
Kg. Kuruş 

Sade yağı 13 000 160 
Zeytinyağı 6 000 90 
Bulgur 40 000 24 
Sabun 16 000 60 
Kuru fasulya 50 000 23 
Nohut 20 000 18 
Mercimek 10 000 22 
Zeytin tanesi 10 000 40 
Beyaz peynir 10 000 60 
Reçel 2 000 70 
Toz şeker 10 000 48 
Pirinç 8 000 48 
Tuz 12 000 8 
Kurusoğan 8 000 12 
Patates 8 000. 12 

23/7/1941 çarşamba günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti bi
nası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda 17253 lira muhammen bedelli (900) ton portland çimen-
tonun kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1293 Ura 96 kuruştur. 

18 TEMMU2 1941 
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İsteklilerin teklif mektuplarım muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesaik ile birlikte aynı gün saat 15 e kadar mezkûr Komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

329/4-4 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Muhammen bedelleri aşağıda yazılı 2 liste muhteviyatı cem'an 185 

kalem eczayı tıbbiye malzemesi 28/7/1941 pazartesi günü saat 15 den 
itibaren sırasile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de ka
dar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (150) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 
Liste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No: Malzemenin ismi Lira Lira 

Muhammen bedeli (30.000) otuz bin lira olan 100 ton karpit 
1/8/1941 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2250) iki bin iki yüz elli liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. 401/4- 4 

Devlet Matbaan 

Sayrfa ; lâ76 (Resmî Gaieté) 

Tahmin edilen bedeli (85 620) lira olan cins ve miktarı yukanda 
yazılı 15 kalem erzak Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Sa
tın Alma Komisyonunca 21/7/1941 pazartesi günü saat 14 30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname (4) lira (29) kuruştur. Kati teminat 
(11062) liradır. Heyeti umumiyesini birden vermek mümkün olmadığı 
takdirde parça parça da alınabilir. 390/3-3 

Malzemenin cins ve 
miktarı 

İhale günü 
ve saati 

Muhammen 
bedel 
Lira 

Kat'î 
teminat 

Lira 

Şartname 
bedeli 
Kuruş 

45 ton arap sabunu 21/7/1941 
pazartesi 14 15750 2362̂ 0 

150-300 ton yerli linters 21/7/1941 
pamuğu pazartesi 15 84000 10900 420 
16020 aded tekerlek isbit 21/7/1941 
ve başlığı pazartesi 15,30 26650 3997,50 134 

Yukanda cins ve miktarı yazılı malzeme hizalarında gösterilen 
gün ve saatlerde Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın 
Alma Komisyonunca pazarlıkla ihale edilecektir. Muhammen bedel ve 
kati teminatları ve şartname paralarıda hizalarında gösterilmiştir. 

391/3-3 

Orman Koruma Genel K. Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Orman Koruma Genel K. birlikleri ihtiyacı için 65765 metre çama
şırlık bezin kapalı zarf usulile ihalesi 25/7/1941 cuma günü saat 11 de 
Ankarada Yenişehirde Orman Koruma Genel K. binasındaki Satın Al
ma Komisyonunda yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 19071 lira 85 kuruş olup muvakkat teminatı 
1431 liradır. 

3 — Şartnamesi her gün Komisyonda parasız olarak görülebilir. 
4 — isteklilerin muvakkat teminatlarile birlikte teklif mektupla

rını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân 
olunur. 355/4-3 

Darende Asliye Hukuk Hâkimliğinden :< 

Darendenin tbrahimpaşa Mahallesinde mukim Abdullaboğlu Ha
san öztürk'ün Darende Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı gayri men
kul tescili davasından dolayı yapılan duruşmada : 

Tescili istenilen Darendenin Zaviye Mahallesinde vaki tarafları 
sarkan Ismailoğlu Muhidddn, garben ark, şima'len Osman, cenuben Kadir 
ve Selâm Bağçeleri ile mahdud bağçenin üç sehimde iki sehminin mül
kiyetinin namına tescilini talep eylemiş olmasına binaen yukanda hudud 
ve mevkii yazılı bağçede bir hak ve alâkası olanlann ve davaya müda
hale etmek istiyenlerin 11/9/1941 perşembe gününden önce mahkemeye 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

380 
Nafıa Vekâletinden : 

1 141 kalem eczayı tıbbiye 43.185 3.238,88 
2 44 > » » 33.241 2.493,08 

365/4-4 

Muhammen bedeli 33.000 (Otuz üç bin) lira olan 20 ton kaynamış 
İngiliz beziri 30/7/1941 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2475 (İki bin dört yüz yetmiş beş) 
ldralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve teklif
lerini aynı gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 100 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 371/43 

Muhammen bedeli (6076) lira olan 44 kalem dişçi alât ve edevatı 
28/7/1941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada İda
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (455.70) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadir 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 372/4-4 

Muhammen bedeli (6720) (Altı bin yedi yüz yirmi) lira olan 
(30 ton putrel demiri) (29/7/1941 salı) günü saat (15,30) da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (504) (beş yüz dört) liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 
(14,30) a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 385/43 

Muhammen bedeli (12000) on iki bin lira olan (20 ton) galvanize 
oluklu saç 29/7/1941 salı günü saat (15) de kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (900) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat (14) de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 386/4 * 

Muhammen bedeli (38.000) lira olan 19 kalem muhtelif elektrod 
28/8/1941 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (2850) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (100) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 387/4-3 



18 Temmuz1941 RESMİ GAZETE                                       Sayı:4863

İÇİNDEKİLER

Sayfa
Kararnameler

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine Ait      Tayin Kararnameleri 1

Talimatname

Sütlerin Nevileri ve Vasıflarını ve Süt Malumâtın n İstihsaline ve Satış na Mahsus Mahallerin ve
Levazımın Sıhhî Şartlarını Bildiren ve Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 171 inci Maddesine
Göre Tanzim Olunan Muaddel Talimatname 2

Tebliğler

Orman Umum Müdürlüğü 9 numaralı Orman Tahdid Komisyonu Reisliğine Ait      Tebliğler 5

İlanlar 6
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