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K A R A R N A M E L E R 
Karar Sayısı: 6/9437 

18/5/1967 tarih ve 6/8177 sayılı Kararname ile verilen yetkiye daya-
nılarak, Türkiye'ye Yardım Konsorsiyom'u dahilinde 1967 yılı için Hükü-
metimiz ile Fransız Hükümeti arasında 25/1/1968 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan Kredi Anlaşması ve ekinin imzalandığı tarihte yürürlüğe 
girmek üzere, onaylanması; Maliye Bakanlığının 26/1/1968 tarih ve 
3376/57-14/3991 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarih ve 244 sayılı Kanunun 
3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulunca 3/2/1968 tarihinde 
kararlaştırılmıştur. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Devlet Bakanı 
H. ATABE1LÎ 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

Devlet Bakanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
İ. S- ÇAĞLAYANGİL 

Adalet Bakanı 
H. DlNÇER 

(Maliye Bakara 
C. BİLGEHAN 

Millî Sa. Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

İçişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
İ. ERTEM O- ALP 

Ticaret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştıma Bakanı 
S- BİLGİÇ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm- ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. ÖZKAN İ. TEKİN B. DAĞDAS 

Çalışma Bakanı 
A- N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Türüm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRSAT 

lımiair ve İskân Balkanı 
H. MENTESEOĞLU 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy İş Bakanı 
T. TOKER 

Türk-Fransız Mali Protokolü 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransız Cumhuriyeti Hüküme4i 
aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 

Madde 1 

İktisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı Türk Konsorsiyomu çerçeve-
sinde hareket eden Fransız Hükümeti, Türk Kalkınma Planının tatbikini 
kolaylaştırmak için, Türk Hükümeti emrine, 1967 yılı için, 72 milyon 
franklık malî imkânlar vermektedir. 

Madde 2 

1 inci maddede tespit edilen meblâğ şunları İhtiva etmektedir: 
— Fransız Devleti tarafından garanti edilen krediler şeklinde, 48 

milyon frank ve 

— Fransız Hazinesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine 
açdan ve yukarıda zikredilen kredilerden istifade eden siparişlerden doğan 
avansların röfinansmanma tahsis edilmiş olan 24 milyon frank. 

Madde 3 

ikinci maddede belirtilen malî imkânların bütünü: 
— 36 milyon franklık kısım, (24 milyonu garanti edilmiş kredi ve 12 

milyonu Hükümet kredisi) iki tarafın beraberce seçecekleri sınaî teçhizat 
projelerinin finansmanına tahsis edilmiştir. 

— 36 milyon franklık kısım ise (24 milyonu o satıcı »tipi garanti edil-
miş kredi v« 12 milyonu Hükümet kredisi) Türk Makamları ve Ankara'-

Protocole Financier Franco-Turc 

Le Gouvernement de la R6publique de Turquie et le Gouverne-
ment de la Republique française sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Le Gouvernement français agissant dans le cadre du Consor-
tium pour la Turquie de 1'Organisation de Cooperation et de D£ve-
loppement Economique met â la disposition du Gouvernement turc, 
au titre de l'annee 1967, des moyens financiers d'un total de 72 milli-
ons de francs, en vue de faciliter la mise en ceuvre du plan de deve-
Ioppement turc. 

Article 2 

Le montant fixö â l'article 1 comprend : 
— 48 millions de francs,sous forma de crödits garantis par 

l'Etat français 
et 
— 24 millions de francs, sous forme d'un pret consenti par le Tr6-

sor français au Gouvernement de la Republique de Turquie destine 
au refinancement des acomptes sur les commandes beneficiant des 
credits susvises. 

Article 3 

L'ensemble des moyens financiers ddfinis â l'article 2 est destind: 
— â concurrence de 36 millions de francs (soit 24 millions de 

crödits garantis et 12 millions de pret gouvernement al) k financer des 
projets d'equipment industriel choisis conjointement par les deux 
parties. 

— a concurrence de 36 millions de frans (soit 24 millions de 
credits garantis du type «fournisseurs» et 12 millions de prât gouverne-
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daki Fransız Ticaret Müşavirliğince müştereken seçilecek hizmetler ve 
hafif teçhizat mallarının satın alınmasına tahsis edilmiştir. Aynı satıcıya 
verüecek her sipariş veya sipariş grubunun kıymeti asgarî 250 000 frank 
olacaktır. 

Madde 4 

Nakliyat, Fransız bandıralı gemilerle yapıldığı takdirde navlun bedel-
leri dahü mahallî masrafların finansmanı hariç olmak üzere 3 No. lu mad-
dede söz konusu edilen kredilerden istifade edebüecek siparişler 1 inci 
maddede tespit edilen miktarlar dahilinde, Fransa'da Fransız satıcılarına 
yapılmış olmalı ve Fransız menşeli veya Fransız addedilen mal ve hizmet-
lere taallûk etmelidir. 

Madde 5 

Amme sektörü siparişlerinin seçimi Türkiye'de mer'i satmalma mev-
zuatına göre yapılır. Özel sektör siparişlerinde ise yetkili Türk mercileri-
nin muvafakati alınacaktır. 

Slparigler peşin fiyat esası üzerinden aktedilir. Bundan doğan malî 
taahhütleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Maliye Bakanlığı üzerine alır. 

Madde 6 

4 üncü maddede işaret edilen siparişler, kıymetlerinin üçte biri nis-
petinde, malların sipariş ve teslim tarihleri arasmda kademeli olarak peşi-
nat tediyesine tabi olurlar. 

Fransa'da yapılacak mal ve hizmet siparişlerinin toplam değerinin 
üçte birini hiç bir zaman aşmayacak olan peşinatın röfinansmanı, her biri 
1 milyon franktan aşağı olmamak üzere Fransız Hazine Kredisi üzerine 
yapılacak olan keşidelerle temin edilecektir. 

Mahsuplar, Türk alıcılarının Fransız satıcılarına tediye ettikleri pe-
şinatı gösteren bir hesap hülâsasının Türk Hükümeti tarafmdan ibraz 
edilmesine bağlıdır. 

Madde 7 

6 nci maddede işaret edilen, Fransız Hazine Kredisi üzerine yapılan 
keşideler yıllık eşit paylar halinde or.beş yılda itfa edilir ve ilk vade, 
keşidelerin yapıldığı takvim yılının altı ayının son gününden beş sene 
sonra gelecektir. 

Fransız Hazine Kredisinin faizi, borçlu bakiye üzerinden hesaplana-
cak ve nispeti yılda % 3.5 olacaktır. Bununla beraber, önceki bendde işa-
ret edilen ödemesiz devrede bu nispet senede % 3 olacaktır. Faizler her 
keşide tarihinden itibaren iglemeye başlar ve yıllık ödemeler halinde tas-
fiye ve tediye edilir. 

Madde 8 

Endüstri teçhizat projelerinin finansmanına tahsis edilen uzun vadeli 
garanti edilmiş krediler, ister «satıcı kredileri», ister «işbu Protokol çer-
çevesinde tarafların mutabakatı üe kullanılabilecek başka tip krediler 
olsun, ilki ödemelerin icraasınl müteakip 6 ay sonunda başlamak üzere 
C şar aylık 20 eşit taksitlerle itfa edilecektir. 

Madde 9 

Beş sene vadeli «satıcı» tipi garanti edilmiş krediler, 3 üncü ve 
4 üncü maddelerde belirtilmiş olan hizmet veya hafif teçhizat mallarının 
finansmanına tahsis edileceklerdir ve ilki teslim tarihinden 6 ay sonra 
başlamak üzere on eşit altı aylık taksitlerle itfa edüeceklerdir. 

Madde 10 

Garanti edilmiş kredilerin faiz haddi, uzun vadeli krediler için azamî 
% 6 ve beş sene vadeli krediler için % 4.75 olacaktır. Bu nispetler, kredi 
sigorta primi hariç olmak üzere, 8 ve 9 uncu maddelerde belirtilen kredi-
lerin verilme tarihinden itibaren bütün malî mükellefiyetleri kapsamakta-
dır. Faizler, bu tarihten itibaren işlemeye başlamaktadır. 

Madde 11 

3 üncü maddede belirtilen kredileri kullanabilmek için : 

—Endüstri teçhizat projeleri Ue ilgüi siparişler, işbu Protokol'ün 
imza tarihinden itibaren üç yıllık bir süre içinde yapılmış olmalıdır. 

mental), â acquerir des biens d'equipement legers ou des services 
dont le choix sera arrete d'un commun accord entre les autorites tur-
ques et le Conseiller Commercial français â Ankara, la valeur de cha-
que commande ou groupe de commandes â un meme fournisseur fran-
çais etant au minimum de 250.000 francs. 

Article 4 
Dans le limite du total fixe â 1' article 1, dont est exclu le finan-

cement des depenses locales, les commandes susceptibles de benö-
ficier des credits vises â 1' article 3 doivent etre passees en France â 
des fournisseurs français et porter sur des biens ou des services fran-
çais ou rdputes tels, y compris les frets maritimes lorsque les trans-
ports seront effectu^s sous pavillon français. 

Article 5 
La selection des commandes du secteur public se fait selon la 

reglementation des achats en viguer en Turquie, les commandes du 
secteur prive devant recevoir l'agrement des administrations turques 
qualifi£es, 

Les marchös sont conclus sur la base des prix au comptant. Les 
engagements financiers qui en rdsultent sont souscrits par le Minis-
tere des Finances du Gouvernement de la Republique de Turquie. 

Article 6 
Les commandes visees â l'article 4 font l'objet pour le tiers de 

leur valeur de versements d'acomptes dchelonnes entre la date de la 
commande et celle de la livraison. 

Le refinancement des acomptes, qui ne pourra â aucun moment 
exc£der le tiers de la valeur totale des commandes de biens ou de 
services passöes en France, sera assure par des tirages sur la pret 
du Tresor français, chaque tirage ne pouvent etre inferieur â 1 mil-
lion de francs. 

Les imputations sont subordonndes â la produetion par le Gou-
vernement turc d'un relev6 des acomptes verses par les acheteurs 
tures aux fournisseurs français. 

Article 7 
Les trages sur le prat du Treser français, vises k l'article 6, sont 

amortissables en quinze annuites egales, la premiere echeance inter-
venant cinq ans apres le dernier jour du semestre calendaire au cours 
duquel ils ont 6te effectues. 

Le taux d'interet du pret du Tresor français est fixe â 3.5 % par 
an, calcule sur la montant du solde dû. Toutefois, ce taux est de 3 
% par an, pendant la periode du differe d'amortissement visee â 
l'alinea prdeddent. Les interets courent k partir de la date de chaque 
tirage et sont liquid6s et payes annuellement. 

Article 8 
les crödits garantis â long terme, affeetes ou financement des 

projets d'equipement industriel, qu'il s' agisse de «credits de fournis-
seurs» ou de credits d'un autre type qui pourraient etre utilises d'ac-
cord entre les parties dans le cadre du present Protocole, seront 
amortis en vingt paiements semestriels egaux, le premier interve-
nant six mois apres la fin de l'execution des prestations. 

Article 9 
Les credits garantis de type «fournisseurs» d'un duree de cinq 

ans seront affeetes au financement des biens d'equipement legers ou 
des services definis aux article 3 et 4 et seront amortis en dix semes-
trialites egales, la premifere intervenant six mois apres la date de 
livraison. 

Article 10 
Les taux d'interet des credits garantis seront au maximum de 

6 % pour les credits â long terme et de 4.75 % pour les credits de cinq 
ans. Ces taux couvrent, â l'exception de la prime d'assurance - credit, 
l'ensemble des charges financieres dues a partir de la date qui deter-
mine le point de depart des credits definis aux article 8 et 9. Ils 
commencent â courir a partir de cette mîme date. 

Article 11 

Pour ouvrir droit aux credits definis h 1' article 3 : 
— Les commandes se rapportant â des projets d'equipement 

industriel dovient etre passees dans un delai de trois ans â compter 
de la date de la signature du present Protocole; 
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— Hizmet veya hafif teçhizat malları ile ilgili siparişler, işbu Pro-
tokol'ün imza tarihinden itibaren iki yıllık bir süre içinde yapılmış olma-
lıdır. 

Madde 12 

İşbu Protokol ile öngörülen uzun vadeli finansman, iki Hükümet'in 
mutabakatım alacak olan, Fransız sanayiine mevdu endüstri projeleri için 
kullanılabilecektir. 

Protokol'e ekli listede yer alan projelerin hepsi veya bir kısmı mev-
cut kredilerin smırı içinde, şimdiden, işbu Protokol vasıtasıyla finanse 
edilebilecek mahiyettedir. 

Madde 13 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, işbu Prtokol'ün tatbiki için, 
gerektiği takdirde bono ihracı suretiyle, lüzumlu tedbirleri alacaktır. 

Madde 14 

Eki Hükümet'ten herhangi birinin talebi üzerine, Fransız Cumhuriyeti 
Hükümeti temsilcileri ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti temsilcilerinden 
müteşekkil bir Karma Komisyon, ihtiyaç halinde, işbu Protokol'ün tatbik 
şartlarım incelemek için Ankara, veya Paris'te toplanacaktır. 

Ankara'da 25 Ocak 1968 tarihinde, Fransızca olarak iki nüsha olarak 
tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Fransız Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına Adma 

Cihat BİLGEHAN Contran Begoügne de JUNIAC 

i 

E K 

Protokolca malî imkânlar üzerine kısmen veya tamamen isnat edil-
mesi mümkün 12 nci madde tarafından öngörülen projeleri gösterir liste : 

— Dizel Motoru ve Dizel ve Elektrikli Lokomotif Fabrikası, Eskişehir 
— Petro - Kimya kompleksi izmit 
— Ereğli Demir Çelik Fabrikasının tevsiî 
— Gemlik Su'i İpek Fabrikasının tevsiî 
— Ankara Kok Fabrikası 
— Seyitömer ve Batman Termik Santrallan 
— Ankara, istanbul ve İzmir arasmda radyo-elektrik irtibat şebekesi 
— Yarımca ve iskenderun Gübre Fabrikalarının modernize edilmesi 
— Ankara ve istanbul Su Dağıtım Şebekesinin filtre edilmesi ve boru 

yapım fabrikalan 
— Çimento sanayimde kullandacak teçhizat malzemesi 
— Gemi yapımından kullanılacak teçhizat malzemesi 
— Televizyon şebekesi. 

İçişleri Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 6066 
1 — Ankara limin Altındağ ilçesine bağlı Ovacık Köyünün Kuş-

cağız adlı kısanının Ankara Belediye sınırlan içersine alınması, Danış-
tay Genel Kurulunun 22/2/1968 tarih ve 1968/46-38 sayılı Karan üze-
rine, 1580 sayıh Kanunun 7469 sayıh Kanunla değişik 7 nci maddesine 
göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakam yürütür. 

29/2/1968 
CUMHURBAŞKANİ 

C. SUNAY 
Başbakan içişleri Bakam 

S. DEMİ BEL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 6067 

1 —• Bolu İlinin Düzce ilçesinin Giimüşova Bucağına bağh Çevrik 
ve Yeniyaka köylerinin birleşerek Çevrik Köyü merkez olmak üzere 
Cumayeri adı ile belediye kurulması, Danıştay Genel Kurulunun 22/2/1968 

— Les commandes se rapportant â des biens d'equipment legers 
ou â des services doivent etres passes dans un delai de deux ans â 
compter de la date de la signature du present Protocole. 

Article 12 
Sont eligibles au financement k long terme prevu au present 

Protokole les projets industriels devolus â l'industrie français qui 
auraient obtenu l'accord des deux Gouvernements. D'ores et deja, 
tout ou partie des projets figurant sur la liste indicative annexee 
ci - jointe sont, dans la limite des credits disponibles, de nature 
â etre imputes sur le present Protokole. 

Article 13 
Le Ministere des Firances de la RĞpubliquie prandra pour l'app-

lication du present Protocole, les dispositions necessaires, le cas ec-
heant, par l'emission de billets â ordre. 

Article 14 
A la demande de l'un quelconque des deux Gouvernements, une 

Commission mixte composöe de reprösentants du Gouvernement de 
la Röpublique de Turquie et de reprdsentants du Gouvernement de 
la Republique français se reunira, soit â Paris, soit k Ankara, pour 
examiner en tant que de besoin les conditions d'application du pre-
sent Protokole. 

Fait k Ankara, le 25 Janvier 196S 
en double exemplaire en langue 
français. 

Pour le Gouvernement Gontran BEGOÜGNE de JUNIAC 
de la Rdpubligue de Turquie Pour le Gouvernement de 

Cihat BİLGEHAN la Republique française 

A N N E X E 

Liste indivative prdvue par l'Article 12 des projets susceptibles 
d'etre imputes en totalite ou en partie sur les moyens financiers 

proposes par le Protocole. 

— Usine des locomotives electriques et Diesel et de moteurs 
Diesel, Eskişehir 

— Complexe petro - chimique d'Izmit 
— Extension de l'usine siderurgique d'Ereğli 
— Extension de l'usine de rayonne de Gemlik 
— Cokerie d'Ankara 
— Centrales thermiques de Seyitömer et de Batman 
— Reseau de liaison radio - £lectrique entre Ankara, istanbul et 

İzmir 
— Modernisation des usines d'engrais de Yarımca et d'Isken-

derun 
— Usines de fabrication de tuyanx et de filtrage des eaux ou 

reseau de distribution d'Ankara et d'Istanbul 
— Fourniture de cimenteries 
— Fourniture de bateau* 
— Reseau de t616vision 

• • 

tarih ve 1968/40-41 sayılı Kararı üzerine, 1580 sayılı Kanunun 7469 sa-
yılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 - - Bu karan içişleri Bakam yürütür. 
29/2/1968 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan İçişleri Bakanı 
S. DEMİREL F. SÜKAN 

Karar Sayısı: 6068 
1 — Niğde ilinin Ulukışla ilçesine bağlı Darboğaz Köyünde bele-

diye kurulması, Danıştay Üçüncü Dairesinin 27/2/1968 tarih ve 1968/-
125-111 sayılı Karan üzerine, 1580 sayüı Kanunim 7469 sayıh Kanunla 
değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 

2 — Bu karan içişleri Bakanı yürütür. 
29/2/1968 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUNAY 

Başbakan içişleri Bakam 
S. DEMİREL F. SÜKAN 



Sahife: 4 (Resmî Gazele) 29 MART 1968 

Y Ö N E T M E L İ K L E R 
Tarım. Bakanlığından: 

27 Ekim 1967 tarih ve 1519 sayılı, Tarım Bakanlığı Hayvan 
Sağlığı Memurları Okulları Yönetmeliğinin bazı maddelerini 

değiştiren Yönetmelik 

Madde 1 — Hayvan Sağlığı 'Memurları Okulları Yönetmeliğinin 40, 
46, 51 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 40 — Hayvan Sağlığı Memuru Okullarında smılf geçme 
usulleri ile bütünleme, engel ve diploma sınavlarının nasıl ve ne za-
man yapılacağı ayrı bir sınav .yönetmeliği ile düzenlenir. 

Madde 46 — Bir ders yılı için hesaplanan devam günlerinden en 
fazla 25 gün Okulda bulunmayan Ve derslerine devam etmeyen öğrenci
ler, geçerli Tür mazeretleri olmadığı takdirde notları ne olursa olsun ba
şarısız sayılarak devamsızlıktan sınıfta kalırlar. Hastalık gibi raporla 
tev«ik edilebilir meşru mazereti olanlarında, devam günleri toplamının 
2/3 sini doldurmuş olmaları gereklidir. Aksi halde devamsızlıktan sı
nıfta kalırlar. 

Madde 51 — Hayvan Sağlığı Memuru Okullarında öğrenim süresi 
lig yıldır. Okullar her ders yılma Ekim ayının birinci günü başlarlar. İki 
kanaat döneımi arasında 15 günlük dinlenme tatili yapılır. Bu tatil lise 
ve ortaokulların dlinlenme tatilleri sırasında yapılır. Son sınıfların ikinci 
kanaat dönemleri müesseselerde tatbikata ayrılmıştır. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte 
yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Bakanı yürütür. 

Çalışma Bakanlığından : 

Çalışma Müşavirleri, Çalışma Ataşeleri, Ataşe Yardımcı-
lariyle, Sosyal Yardımcıların Sınav Şekli ve Sınav 

Kurulları hakkında Yönetmelik 

Madde 1 — 864 sayılı kanunun ek 6 ncı maddesi gereğince Ça
lışıma Müşavirliklerine, Çalışma Ataşeliklerine, Ataşe Yardımcılıklarına 
ve Sosyal Yardımcılıklara atanacakların yabancı dil ve yarışma sınav
ları bu Yönetmeliğe göre yürütülür. 

Madde 2 — Çalışma Bakanlığının dış kuruluş kadrolarında açık 
Çalışma müşavirlikleri, çalışma ataşelikleri, ataşe yardımcılıkları ve 
sosyal yardımcılıklar için uygun görülecek tarihte sınav açılır. 

Madde 3 — Sınav açılacağı en az bir ay evvel, Bakanlık, Merkez 
ve iller Kuruluşu ile bağlı kurumlara bir yazı İle bildirileceği gibi An-
kara ve istanbul İllerinde yayınlanan günlük birer gazetede de ilân edi
lir. Sınava girmek üsbeyen adaylar sınav gününden 10 gün önceye ka
dar bir dilekçe ile Bakanlığa müracaat ederler. 

Yabancı dil sınavı 
Madde 4 — Adayların İngilizce, Fransızca, Almanca idillerinden 

birini veya gideceği memleketin dilini okuyup yazmaya ve konuşmaya 
muktedir oldukları aşağıdaki şekilde tespit olunur. 

A) Sınava girecek adayın adı ve memuriyeti, üzerinde fotoğrafı 
yapışık bir yazı ile Ankara Üniversitesi Di l - Tarih ve Coğrafya Fa
kültesi 'Dekanlığına bildirilir. 

B) Bu yazıda adayın hangi dilden sınava gireceği belirtilir. 
C) Aday, ilgili dil kürsüsü öğretim üyeleri tarafından evvelâ ya

zılı, sonra da sözlü olarak sınava tabi tutulur. 
D) Sınav sonunda adayın muvaffak olup olmadığı Dekanlıkça 

Bakanlığa bildirilir. 

E) Yabancı dil sınavında başarı gösteremeyen aday, yarışma sı
navına giremez. 

Yarışma sınavı 

Madde 5 — Yarışma sınavı Çalışma Bakanlığında sınav kurulu ta
rafından yapılır. Sınav kurulu, Müsteşarın başkanlığında, Teftiş Kurulu 
Başkanı, Araştırma Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Çalışma Genel 
Müdürü, işçi Sağlığı Genel Müdürü, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel 
Müdürü ve î ş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdüründen kurulur. Bu 
üyelerden meşru mazereti ıdolayısiyle kurula katılamayanların yerini 
resmî vekilleri alır. 

Madde 6 — Yarışma sınavı yazılı olarak yapılır. Yazılı sınav so-
ruları, smav saatinden yarım saat evvel sınav kurulu tarafından Müste
şarın odasında hazırlanır. Sınav Kurulu üyelerinin birlikte gidecekleri 
sınav salonunda adaylara sorular yazdırılır ve cevaplandırılmak üzere 
(4) saat mühlet verilir. Sınav kâğıtları Bakanlıkça temin edilir. Sına-, 
vm bitiminde aday, kâğıdın özel kısmına adını, soyadını ve memuriyet 
unvanını yazdıktan sonra band kısmını yapıştırarak kapatır. Cevaplar, 
sınav kurulu üyelerince incelenen evrakın kime ait olduğu bilinmeden 
kıymetlendirilir. 

Madde 7 — Sınav kurulunca sorulacak sualler aşağıdaki konular 
arasından seçilir. 

a) Çalışma Bakanlığı hakkında genel bilgiler. 
b) Türkiye'nin ekonomik ve sosyal durumu ve işgücü meseleleri 

hakkında genel .bilgiler. 
c) Memleketimizle yabancı ülkeler arasında işgücü ve sosyal gü

venlik anlaşmaları hakkında genel bilgiler. 
d) Memleketimizdeki iş hayatı ile ilgili mevzuat hakkında genel 

bilgiler. 
e) Üye bulunduğumuz Milletlerarası teşekküller hakkında genel 

bilgiler. 
f) Tasdik ettiğimiz sözleşmeler hakkında genel bilgiler. 
Madde 8 — Sımav kurulunun üyeleri, smav kâğıtlarını müştereken 

tetkik eder, her biri aday için verilmesini uygun gördüğü notu sınav 
kâğıdına kayıt eder ve altını imzalar. Sınav Kurulu Raportörlüğü Zat 
işleri Müdürü tarafından yapılır. 

Madde 9 — Yarışma sınavında sorulan sualler Smav Kurulu üye
lerince (100) puvan üzerinden değerlendirilir. Bi r adayın Sınavda kaç 
numara aldığı Zat işleri Müdürlüğünce not ortalaması bulunduktan son
ra meydana çıkar. Kesirli çıkan ortalamalar tam sayıya iblâğ edilir. 

Yarışma sınavında başarılı olabilmek için not ortalaması olarak 
100 üzerinden en az 55 puvan alınması gereklidir. 

Madde 10 —• Sınava katılan adaylara, sınav kurulu üyelerinin ayrı 
ayrı verdikleri puvanları ve bulunan not ortalamasını gösterir bir liste 
Zat işleri Müdürlüğünce tanzim edilir. Sınav Kurulu bu listeyi esas ala
rak smav neticelerini bir tutanakla tespit eder ve imzalayarak Çalışma 
Bakanının onayına sunar. 

Bir adayın sınav kâğıdına, sınav kurulu üyelerince çok farklı not
lar takdir edilmesi halinde, sınav kâğıdı, sınav kurulunda yeniden müş
tereken incelenir ve verilmesi gereken not tartışılarak tespit edilir. Bu 
husus ayrıca tutanağa geçirilir. 

Madde 11 — Sınav sonunda 55 puvanı toplamayıp durumu yeter
siz olarak tespit edilen aday muvaffak olmuş sayılmaz. Bu adayın son
radan açılacak sınavlara girme hakkı mahfuzdur. Şu kadar k i aday bu 
hakkını üç defadan fazla kullanamaz. 

Madde 12 — Bu Yönetmeliği Çalışma Bakanı yürütür. 
Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe 

girer. 

' ••• — 

İ L A N L A R 
Sivas Sulu Hukuk Hâkimliğinden': 

967/413 
Davacı Osman öngördü vekili Avukat Ali Söylemezoğlunun da

valı Hasan Bozyiğit ve müşterekleri aleyhine açmış olduğu izaleyi 
şuyu davasının yapılan duruşmasında: 

Davalılardan Mehmet Nuri Gülersoy ve Saniye Eymirli'nin ad

resleri meçhul olduğundan kendilerine ilânen davetiye tebliğine ka
rar verilmiş bulunduğundan bu şahısların duruşma günü olan 
16/4/1968 tarihinde saat 9.00 da mahkemeye gelmedikleri ve kendile
rini temsilen bir vekil göndermedikleri takdirde haklarında gıyap ka-
rarınında ilânen yapılacağı cihetle davetiye yerine kaim olmak üze
re ilânen tebliğ olunur. 

2376 
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Amasya Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/232 

Davacı Amasya'mn Yeni Savadiye Mahallesi No. 54/13 de mu-
kim Melahat Polat vekili Avukat Ali İhsan Emiroğlu tarafından da-
valı istanbul - Hamami Muhittin Mahallesi Karapapak Sokak No. 8 
de mukim İbrahim Polat aleyhine açılan boşanma davasımn yapılan 
duruşmasında: 

Davalıya yukarda gösterilen adresine dava dilekçesi tebliğ edil-
miş, bunun üzerine duruşmaya gelmediğinden hakkında gıyap kara-

Aııkara Defterdarlığından : 

rı çıkarılmış ve gösterilen adresinde bulunmadığından gıyap karan 
bila tebliğ geri çevrilmiş ve bu suretle davalının adresi meçhul kalmış 
bulunduğundan kendisine ilânen gıyap kararı tebliğine mahkemece 
karar verilmiş olduğundan adı geçen davalının duruşma günü olan 
2/5/1968 tarihinde saat 9.00 da mahkemede hazır bulunması veya ken-
disini temsilen bir vekil göndermesi gelmediği ve vekilde gönderme-
diği takdirde hakkındaki muhakemenin gıyabında görülerek bitirile-
ceği hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olu-
nur. 

2489 

Yüzölçümü Muh. Bedeli Teminatı 
Dosya No. Cinsi Mevkii Ada No. Parsel No. Metrekare Lira Kr. L&ra Kr. 

511 - 7760 Arsa Sankışla Danişment 9496 14 829 mî 45.595,—. 3.420,—• 
511 - 7740 » » » 9495 12 779 m* 40.508,— 3.040,— 
511 - 7744 » » » 9495 16 790 m2 41.080,-- 3.085,— 
511 - 7715 » » » 9494 5 760 mî 35.720,— 2.680,— 
511 - 7702 » •» » 9493 2 716 mî 30.072,— 2.260,— 
511 - 7733 » » » 9495 5 701 mî 36.452,— 2.735,— 

1 — Yukarıda dosya numaralan, cinsi, mevkii, tmar ada ve parsel numaralan ile yüzölçümleri yazılı taşınmaz mallar hizalarında göste-
rilen muhammen bedeller üzerinden 2490 sayıh Kanunun 31 inci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü Ue ayn ayn satılacaktır. 

2 — ihalesi : 26 Nisan 1968 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15.00 de Defterdarlık Müzayede salonunda teşkil olunacak Komisyon hu-
zurunda yapılacaktır. 

3 — Bu taşınmaz mallara ait ihale dosyalarım görmek ve fazla malûmat almak isteyenler her gün mesai saatleri dahilinde Defterdarlık 
Millî Emlâk Müdürlüğü Satış Servisine müracaat edebilirler. 

Talipler satm almak istedikleri panseUere ait yatıracakları teminata karşılık alacaklan teminat makbuzları île birlikte hazırlıyacaklan 
teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri (Postada vaki gecikme kabul edilmez) ilân olunur. 

8094/*-! 

No. 

I — Kasa 
I I — Kanunî karşılıklar kasası 

Munzam karşılıklar nakit 
Diğer kanunî tahvil 

I I I — Bankalar 
IV — Tahvil ve hisse senetleri cüzdanı 

Tasarruf bonoları 
V — Krediler 

Senedat cüzdanı 
Avanslar 

V I — Sabit kıymetler 
Menkuller 
Gayrim enkuller 

VI I —• Tasfiye olacak alacaklar 

Nâzım hesaplar 

Afyon Terakki Servet Bankası A. Ş. 

A K T İ F 
Türk Lirası 

2.894,74 
143.075,93 

47.555,93 
95.520,— 

6.630,— 

745.708,— 
2.550,— 

6.935,80 
2.532,96 

Yekûn 

nin 30 Aralık 1967 bilançosu 

P A S İ F 
No. 

I —• Sermaye 
H —• lîıtiyat akçeleri 

Kanunî ihtiyatlar 
özel ihtiyatlar 

3.128,83 
9.630,— 

748.258 — 

9.468,76 

5.346,74 

921.802,52 
306.803,50 

i t i 
IV 

Karşılıklar 
Mevduat 

Tasarruf 
Ticarî 

VadesffiB 

160.380,38 
8.130,25 

V — Talep olunmamış kıymetler 
VI — Muhtelif alacaklılar 

VI I —• Tasfiye olacak alacaklılar 
VIII — Kâr 

Nâzım hesaplar 
Teminat mektuplan 
Tem. mektuplan Lim. Har. 
Tahsil senetleri 
Muhtelif Kıy. mudileri 

57.800,85 
37.704,59 

Vadali 

10.400,— 

Yekûn 

266.473,50 
26.335,— 
1.760,— 

12.235,—' 

Türk Lirası 

500.000,— 
96.505,44 

«.»«1,41 
178.910,M 

17.812,91 
©5.466,97 
18.246,67 
49.498,49 

921.802,512 
306.803,50 

Umumî yekûn 1.228 606,02 Umumî yekûn 1.228.606,02 

Afyon Terakki Servet Bankası A . Ş. nin 30 Aralık 1967 kâr ve zarar hesabı 

Borçlu hesaplar Türk Lirası Alacaklı hesaplar 

Personel masrafları 
Vergi ve harçlar 
Verilen faiz ve komisyonlar 
Tasarrufu teşvik ikramiyesi 
Amortisman ve karşılıklar 
Diğer masraf ve zararlar 
Kâr 

Yskûn 

30.879,68 
982,90 

4.906,52 
5.000,— 

724,71 
13 700,59 
49.498,49 

105.692,89 

Alınan faiz ve komisyonlar 
Tahvil ve hisse senetleri gelirleri 
Banka hizmetleri karş. alman faiz ve komisyon 
Muhtelif kârlar 

T«3sta 

Türk Lirası 

87.479,98 
4901,40 

12.171,44 
1.140,0? 

105.692,8» 
' H 



Sahiıfe: 6 (Resmî Gazeite) 29 MART 1968 

m i l l i p i y a n g o 

24 Mart 1968 
Çeküdiği yer : Ankara, Çekiliş tarihi : 24 Mart 1968, 

Saat : 13.30 

262763 Numara 500.000 lira 
270348 Numara 200.000 lira 
256269 Numara 100.000 lira 
405491 Numara 100.000 lira 

Ellişerbin (50.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
248460, 427120, 470762, 511643, 536026, 563022, 

Yirmişerbin (20.000) lira ikramiye kazanan numaralar : 
047096, 072232, 113868, 130811, 153640, 182877, 265358, 277918, 
321061, 389606, 425715, 438371, 481735, 487199, 507442, 532282, 
536575, 541933, 563847, 595666. 

Onarbin (10.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
045035, 048442, 105530, 111976, 155838, 163873, 178045, 186957, 
200715, 265488, 305456, 319863, 382286, 387970, 399357, 431420, 
433363, 458940, 469627, 481679, 485768, 508765, 515100, 534112, 
562504, 563250, 578466, 588917, 594324, 595088. 

Dörderbin (4.000) lira ikramiye ka.za,na.n numaralar: 
000678, 000756, 006290, 024222, 027356, 037247, 039672, 043105, 
046523, 062552, 068083, 073535, 074003, 080720, 084757, 085554, 
088941, 098357, 101013, 103007, 104467, 105059, 129537, 135840, 
143311, 151423, 159068, 159097, 165936, 174173, 187402, 202226, 
218957, 231263, 236956, 239673, 247375, 264567, 283323, 305365, 
311619, 325079, 325570, 351569, 368616, 371634, 373402, 388777, 
389615, 425005, 439065, 443183, 442714, 450696, 451451, 463196, 
471267, 487526, 487866, 539352, 539612, 540805, 541756, 546580, 
549161, 551666, 553859, 554585, 561882, 563517, 563958, 567493, 
567600, 569132, 570800, 578263, 583876, 592354, 594137, 597684, 

İkişerbin (2.000) lira ikramiye kazanan numaralar: 
000724, 003907, 005153, 005156, 018595, 025619, 030938, 037633, 
038398, 043915, 049109, 054549, 055677, 057543, 059193, 062551, 
066685, 071928, 074198, 075416, 075596, 082450, 085577, 086865, 
088193, 098623, 098909, 099105, 101148, 102679, 104468, 107021, 
107154, 108619, 113205, 115828, 116561, 118292, 122028, 137043, 
143754, 145240, 146832, 149057, 149343, 149467, 149867, 154165, 
155009, 155089, 156504, 159627, 162766, 163042, 165484, 166033, 
166690, 167078, 167211, 171695, 179483, 179574, 181780, 183164, 
183937, 186233, 187303, 189804, 190057, 190432, 194831, 195832, 
196797, 201004, 201400, 205539, 205872, 218835, 219020, 221676, 
227509, 237734, 241535, 246565, 247419, 252195, 255377, 255875, 
256131, 257303, 259122, 260075, 271178, 272651, 278018, 289623, 
290080, 291164, 293884, 300119, 302176, 321708, 322683, 323875, 
325660, 331943, 333529, 335573, 336536, 344677, 345563, 348805, 
349118, 351033, 361335, 367493, 368101, 368120, 368281, 369477, 
371110, 371273, 371679, 375559, 383787, 398554, 401961, 404563, 
407511, 408751, 418587, 423260, 431937, 433398, 434491, 436265, 
437547, 443581, 444060, 447000, 447407, 451869, 457302, 464785, 
468407, 473502, 476079, 476341, 478473, 479160, 486700, 487529, 
488604, 491918, 496581, 502121, 506562, 506980, 512310, 518873, 
521526, 527136, 529601, 530580, 533433, 534570, 535137, 537733, 
538059, 538500, 539340, 540554, 541286, 541764, 543730, 544162, 
545940, 547100, 549176, 550559, 555744, 557366, 559567, 559574, 
560597, 562017, 563367, 567610, 568050, 568448, 569363, 569631, 
570451, 571173, 575645, 588330, 589432, 590764, 593036, 596283. 

Son rakamlarına göre ikramiye kazanan numaralar: 
Son dört rakamı 1623 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 1920 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 2218 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 6223 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 6445 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakaımı 7184 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 7301 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 7448 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 7981 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son dört rakamı 8043 olanlar dörderyüz (400) lira. 
Son üç rakamı 196 olanlar seksener (80) lira. 
Son üç rakamı 209 olanlar seksener (80) lira. 

Son üç rakamı 286 olanlar seksener (80) lira. 
Son üç rakamı 317 olanlar seksener (80) lira. 
Son üç rakamı 357 olanlar seksener (80) lira. 
Son üç rakamı 647 olanlar seksener (80) lira. 
Son iki rakamı 01 olanlar kırkar (40) lira. 
Son iki rakamı 46 olanlar kırkar (40) lira. 
Son iki rakamı 59 olanlar kırkar (40) lira. 
Son rakamı 2 olanlar yirmişer (20) lira. 
Son rakamı 6 olanlar yirmişer (20) lira. 

Biner (1.000) lira teselli mükâfatı kazanan numaralar: 
062763, 162763, 202763, 212763, 222763, 232763, 242763, 252763, 
260763, 261763, 262063, 262163, 262263, 262363, 262463, 262563, 
262663, 262703, 262713, 262723, 262733, 262743, 262753, 262760, 
262761, 262762, 262764, 262765, 262766, 262767, 262768, 262769, 
262773, 262783, 262793, 262863, 262963, 263763, 264763, 265763, 
266763, 267763, 268763, 269763, 272763, 282763, 292763, 362763, 
462763, 562763. 

Beşeryüz (500) lira- teselli mükâfatı lra.gfl.nan numaralar : 
070348, 170348, 200348, 210348, 220348, 230348, 240348, 250348, 
260348, 270048, 270148, 270248, 270308, 270318, 270328, 270ı338, 
270340, 270341, 270342, 270343, 270344, 270345, 270346, 270347, 
270349, 270358, 270368, 270378, 270388, 270398, 270448, 270548, 
270648, 270748, 270848, 270948, 271348, 272348, 273348, 274348, 
275348, 276348, 277348, 278348, 279348, 280348, 290348, 370348, 
470348, 570348. 

Tam biletler İkramiyelerin tamamını, yarım biletler ikramiyelerin 
yarısını, dörttebir biletler ikramiyelerin dörttebininl alırlar. 

2523 

Burhaniye Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 

967/89 
Davacı Burhaniye Belediyesine izafetle Reisliği vekili Avukat Me-

lih Pabuççuoğlu tarafından davalılar İsmail Doğan, İsmail Koçer, 
Muammer Çalık ve îzmirSamantepe 873 Sokak No. 18 de mukim Ke-
mal Pos aleyhlerine açılan 400 lira tazminat davasının yapılan açık 
duruşmasında 

Davalılardan Kemal Pos'un tebliğata yarar adresi yapılan soruş-
turmaya rağmen bulunamamış bulunduğundan ve Resmî Gazete ile bir 
defa ilânen tebliğat yapılmış olup; 

7/3/1968 Perşembe günü saat 9.00 da icra kılınan duruşmada da-
valı Kemal Pos'un duruşma gününden haberdar olduğu halde bizzat 
gelmediği veya bir vekillede kendisini temsil ettirmediğinden 18/4/1968 
Perşembe günü saat 9.00 da icra edilecek duruşmada bizzat hazır bu-
lunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için gıyap karan 
tebliğine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

2483 

Ankara Asliye Onikinci Hukuk Hâkimliğinden: 

967/157 
Davacı kamu adına Ankara C. Savcılığının 2/5/1967 tarih ve Hz. 

1966/556 esas basın 1967/68 karar sayılı iddianameleriyle davalı Zeki 
Gençer, İsa Cevher, Ali Erdem, Nuran Doğuer veSühendan Toker aley-
hine Cemiyetler Kanununun 2 nci madesi gereğince ikame olunan ce-
miyetin feshi davasının yapılan muhakemesinde: 

Davalı Gazi Mahallesi Şenol Caddesi 69 No. da şöför İsa Cev-
her'e: 

Aleyhinize ikame olunan cemiyetin gayesi dışına çıkması sebe-
biyle feshi dava arzuhali ve duruşma günü adınıza usulen 13/5/1967 
tarihinde tebliğ edilmiş duruşmaya gelmemiş bulunuyorsunuz aynen 
iadesi yapılan tebligatlarda bulunamadığınız bildirilmekte olup teb-
liğat Kanununun 35 inci maddesi gereğince adınıza ilânen gıyap kararı 
tebliğine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Aleyhinize açılan davanızın duruşması 16/5/1968 Perşembe günü 
saat 11.10 dadır yazılı gün ve saatte mahkemeye gelmeniz veya ken-
dinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde davaya gıyabınızda 
devam olunacağı gibi ve bu gıyap karannada 5 gün zarfında itiraz et-
meniz lüzumu duruşma gününün ve gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

2479 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığın dan 

Aşağıda einsi, miktarı muhammen bedel ve geçici teminatları yazdı 
(İki) kalem (Yiyecek) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki 
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi ça-
lışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görüle-
bilir. isteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarım İh al» 
saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına 
vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. 

Cinsi 
M. bedeli G. teminatı İ H A L E 

Miktarı Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Taze soğan 
Kıvırcık salata 

30.000 Kg. 22.500,— ) 2.815,— 13 Nisan 1968 11.00 
30.000 Ad. 15.000,— ( Cumartesi 

T a m a m ı 
2330 / 4-2 

Ankara Lv. A, 4 No. lu Satm Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli, G. teminatı, ihale gün ve 
saati yazılı dört kalem müstahzar ilâç, açık eksiltme suretiyle müteahhit 
namı hesabına satm almacaktır. Evsaf ve şartnamesi her gün mesai sa-
atleri dahilinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. 
Tamamı bir istekliye ihale edilebileceği gibi her kalem ilâç ayn ayrı 
isteklilere de ihale edilebilir. 

Miktan M. bedeli G. teminatı I H A L E 
Cinsi Adet Lira Kr. Lira Kr. Günü Saati 

Sadyum laktad 1/6 
molar 1000 cc. setli 2.000 30.000,00 2.250,00 
KCL+NaCL izotonik 
sol 1000 cc. cetli 3.000 45.000,00 3.375,00 13 Nisan 1968 
Serum fizyolojik Cumartesi 1100 
1000 cc setli 11.000 165.000,00 9.500,00 
Serum glikoze izotonik 
1000 cc. setli 14.000 210.000,00 11.750,00 

Tamamı 450.000,00 21.750,00 
2300 / 4-2 

Kapalı zarf usulü ile Akhisar Garnizonuna 8 Cephanelik inşaatı 
yaptırılacaktır. Keşif bedeli 336.115,85 lira olup geçici teminatı 17.200,— 
liradır. İhalesi 17/4/1968 Çarşamba günü saat 16.00 da Komisyonda ya-
pılacaktır. Keşif ve şartnameleri her gün Komisyonda ve istanbul Le-
vazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanunun hüküm-
leri dahilinde hazırlıyacaklan teklif zarflarını en geç ihale saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına 
vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Talipler 
12/4/1968 Cuma günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. İnş. D. 
Bsk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şartdır. 

2505/4-1 

Kapah zarf usulü ile İzmir - Çiğli Garnizonuna 8 Cephanelik in-
şaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 336.115,85 lira olup geçici teminatı 
17.200,00 liradır. İhalesi 17/4/1968 Çarşamba günü saat 11.00 de Ko-
misyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnameleri her gün Komisyonda ve 
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin 2490 sayılı Kanu-
nun hükümleri dahilinde hazırlayacakları teklif zarflarını en geç iha-
le saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon 
Başkanluğna vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Taliplerin 12/4/1968 Cuma günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. 
İnş. D. Bşk. lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şartdır. 

2506 / 4-1 

Açık eksiltme suretiyle M. S. B. NATO ENtF. £>. Bşk. lığının ye-
makhane ve kafeterya salonu inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 
14 883,40 lira olup geçici teminatı 1.125,— liradır, ihalesi 15/4/1988 Pa-
zartesi günü saat 10.00 da Komisyonda yapılacaktır. Keşif, şartname ve 
ekleri her ıgün mesai saatlerinde Komisyonda görülebilir. 

2529 / 4-1 

Ankara Vilâyeti Daimî Encümeninden : 

Yenimahalle Özel İdare hizmet binası İkinci kısım ikmali inşaatı 
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Keşif bedeli 63.507 
lira 85 kuruş olup geçici teminat 4.425 lira 39 kuruştur. İhalesi 17/4/1968 
Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen top-
lantı salonunda yapılacaktır. Şartname Daimi Encümende görülür. 

İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar teminat makbuz veya 
maktubu, 1968 yılına ait Ticaret Odası vesikası ve Bayındırlık Bakan-
lığı ve bu Bakanlığa bağlı idarelerin eksiltmelerine iştirak Yönetme-

liği ve eksiltme şartnamesinde yazılı esaslar dahilinde bu işi yapabi-
leceklerini tevsik eden belgeleri ile birlikte ihaleden en geç 3 gün ev-
vel (Tatil günleri hariç) Vilâyet Makamına müracaatla bu iş için 
alacakları fennî yeterlik belgesini havi, usulüne göre hazırlıyacakları 
kapalı zarflarını makbuz mukabilinde Encümene vermeleri gerekir. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 
2504/4-1 

Ankara Devlet Orman İşletmesi Merkez Müdürlüğünden : 

1 — Orman Genel Müdürlüğüne bağh Bolu'da tesis edilecek taz-
yikli ihraç metodu tipinde yonga levha fabrikasına ait makina, ekip-
man ve bazı mühendislik hizmetleri teklif almak suretiyle pazarlıkla 
dış piyasadan satın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait fennî ve idarî şartnameler Ankara, istanbul, iz-
mir Devlet Orman İşletmeleri Müdürlükleri ilelstanbul Orman Satı-
nalma Komisyonu Başkanlığı ve Büyükdere - istanbul Orman yedek-
parça depo Müdürlüğünde görülebilir. 

3 _ Verilecek tekliflerin şartnamelerde yazılı esaslar dahilinde 
14/6/1968 Cuma günü saat 15.00 e kadar Devlet Orman îşletmeli An-
kara Müdürlüğü Satınalma Komisyonuna verilmesi, 

4 — Bu satınalma 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
5 — Telgrafla müracaat ve postada olan gecikmeler kabul edil-

mez keyfiyet ilân olunur. 
2318/2-1 

Adana Cumhuriyet Savcılığından: 

TAKİPSİZLİK KARARI 
Aslen Sivas'lı olup sadece dilekçesinde Garajlar Bar Cami'inde 

Ankara diye adres gösteren müşteki Gazi Olgun'un Adana'da Fikret 
Gökçe isimli bir çiftçinin evini beklemekte iken gece hanımının dos-
tunun eve geldiğini, mani olduğunu, bunu üzerine hanımla arasın-
da münakaşa olduğunu, kendisini dövdürterek işten çıkarttığını şimdi 
ise peşinde bir çok serseri gezdirdiklerini ve Adalete intikal ettirme-
den kendisini hallettirmek için emir aldıklarım ihtar etmesi üzerine 
yapılan hazırlık tahkikatında: 

Ankara Altındağ Kazası Garajlar Karakolu Amirliğinin 17/12/1966 
tarih ve 1801 sayılı yazılarında adı geçen müşteki Gazi Olgun'un bir 
akıl hastası olduğunu ve diğer Bakanlıklara da çeşitli dilekçeler ver-
diğini ve garajlarda Bar Cami'i diye bir yer mevcut olmayıp, iddia-
sının varid olmadığı bildirildiğinden ve başkaca delil elde edilemedi-
ğinden C. M. U. K. nun 163 ve 164 üncü maddeleri gereğince memu-
riyetimizce 11/3/1967 tarih ve hazırlık 1966/7084 karar 1967/468 sayı-
lı takipsizlik kararı verilmiştir. 

Müşteki Gazi Olgun'un bunca aramalara rağmen bulunamayıp 
adresi meçhul olduğundan 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 29 uncu mad-
desi uyarınca tebliğat yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

2428 

Şarköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1964/113 
Yeni Köyünden davacı Safiye Akyüz tarafmdan davalılar aynı köy-

den Salih Akyüz, Süleyman Akyüz, Gül Akyüz ve Ayşe Akyüz aleyhlerine 
açılan taksim ve izaleyi şüyuu davasının yapdmakta olan açık muhake-
mesinde : 

Davalılardan Salih Akyüz'ün açık adresi belli olmadığından mah-
kemece adma ilânen tebliğat yapılmasına karar verildiğinden adı geçenin 
duruşmanın bırakıldığı 14/5/1968 Salı günü saat 14.00 te Mahkememizde 
hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere İlân olunur . 

2347 



Safetfe: 8 29 MART 1968 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A. g.: 

23 Mart 1968 Vasüyeti 
A K T İ F 

T. Lirası T, Lirası 

Altın mevcudu (Beynelmilel ayarlı) : 
Serbest Safi K g 10.949,499 

71.847,770 Merhun...... . . . > » 
Vadeli altın borçluları: 
(Beynelmilel ayarl ı) Safi K g . 

110.890.723,55 
727.636.135,95 

26.660,143 269,999.797,11 1.108.526.656,61 

221.086.369,86 
123.175.228,79 344.261.598,65 

62.032.968,46 

67.573,92 
25 288 87 92.862,79 

Reeskont ve senet üzerine avans: 
A - Hazîne bonoları 
B - Hazine kefaletini haiz 

bonolar: 
a) Katma bütçeli idareler ... 1.210.000.000,— 
b) Toprak Mahsulleri Ofisi 
1 —Hububat alımları finans

manı 785.000.000,— 
2-—Zirai istihsal fazlası İtha

lât finansmanı 12.645.245,67 
c) Diğer İktisadi Devlet Te

şebbüsleri —> ' 

348.000.000, 

2.007.645.245,67 

C - Ticari senetler : 
a) İktisadi Devlet Teşebbüs

leri .... 678.783.910,99 
b) Hususî ' sektör"senetleri ,.,1.885.333.562,10 2.564.117.473,09 

D - Zirai senetler : 
a) T. C. Ziraat Bankasınca 

ibraz edilen seneüer 1.102.330.877,74 
b) Diğer bankalarca ibraz 

edilen senetler 32.142.421,61 1.134.473.299,35 6.054.236.018,11 

Diğer avanslar: 
A - Hazineye kısa 

avans 
B - Tahvil üzerine avans 
a) Resmî bankalara .... 
b) Hususi bankalara .... 

vadeli 
2.096.371.000, 

91.080.000,—• 
23.002.989,73 114.082.989,73 

C - Altın ve döviz üzerine 
avans: 

a) Resmi sektör 
b) Hususî sektör 

D - Bankalar Tasfiye Fonu 
İkrazlar ı (153 sayılı K . ) 

E - Z i r a i finansman 
Tahviller cüzdanı: 
Devlet tahvilleri 
Diğer resmî tahviller 
Resmî bankalar tahvilleri 
Hususi bankalar tahvilleri 

İtfaya tabi hesaplar: 
Tahkim olunan alacaklarımız 
karşılığı Hazine tahvilleri 
(154 S. K . madde 2, 3 ve 4) 
Değerlendirme farkı karşılığı 
Hazine bonosu (65 S. K . 

62.035.381,59 
311.810,48 62.347.192,05 

269.009.055,74 
141.076.463,— 
• - •- - t 

70.982.614,58 
1.832.963,13 
7.698.865,79 

850.000,— 

2.682.886.700,52 

81.364.443,50 

5.275.700.000,-

117.765.397,80 .5.393.465.397,80 

40.545.996,38 

2.970,217 30.080.780,05 

14.771.850,56 

267.591.673,59 
196.733.405,25 464.325.078,84 

489.939.572,98 999.117.282,43 

16.766.529.925,25 

P A S İ F 
T. Lirası T. Lirası 

8.745.236.885, 

588.119.079,63 
323.781.129,90 911.900.209,53 

378.476.325,42 

Mevduat: 
A - Resmî mevduat: 
a) Hazine ve genel bütçeli 

idareler 
b) Kat . Büfe îda, 
c) İkt . Devlet Teb. 
d) Diğ. âmme Mü 
e) Sair 

B - B a n k a l a r : 
a) Resmî bankalar 
b) Diğer bankalar 
c) Yur t dışındaki Ban. 
d) Bankalar tasfiye fonu 

(153 S. Kanun) — 
e) Mevduat karşı l ıkları (301 

S. Kanun) 2.434.453.301,74 2.892.727.771,67 

C - Muhtelif : 
a) Bloke 76.228.867,58 
b) Diğer " 14:440.456.42 90.669.324,— 

106.765.204,50 
192.391.614,03 
26.456.898,93 
52.553.485,49 

309.122,42 

113.638.158,44 
340.690.718,73 

3.945.592,76 

D - Milletlerarası müesseseler 
ve dış yardım karşı l ıklar ı : 

Milletlerarası müesseseler 
Dış yardım karş ı l ık la r ı : 
a) Amerikan yardım karş ı 

lıkları 
b) Diğer yardım karşıl ıkları 

Altın alacaklıları: 
Hazine Safi K g . 
Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 
Adi ve fevkalâde 
Hususi (Bankamız Kanunu 
madde 19) 
İleride vukuu muhtemel za
rar karşılığı (Banka
lar Kanunu madde 35) 

Provizyonlar: 
Muhtelif: 
a) ödenecek senet ve hava

leler 
b) Muhtelif karşı l ıklar (Ak

reditif ve iç istikraz Kar.) 
c) Muhtelif mahiyette depo-

d) Döv iz : 
3133 sayılı kanuna göre 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre 
Hariçteki muhabirler 

Muhtelif 

433.271.417,39 

40.510.177,03 
473 781 594 42 3.835.655.015,51 

ı 

6.175,013 62.537.258,09 
15.000.000,— 

123.405.897,68 

3.093.452,36 

13.734.590,74 140.233.940,78 

156.851.682,85 

11.685.171,58 

332.408.447,65 

1.570.706.317,85 

83.326.998,71 

97.320.098,48 
455.260.695,02 

e) Sair hesaplar, 

552.580.793,45 

348.407.204,25 2.899.114.933,49 

Yekûn 16.766.529.925,25 

2 
3 

X Temmuz 1961 tarihinden itibaren : 
Resmî iskonto ve senet üzerine avans faiz haddi : 
a) Zi ra i senetler ve ihracat finansman senetleri İle küçük 

sanat erbabı, esnaf ve esnaf teşekkülleri senetlerinde 
(Halk Bankası eliyle) -

b) Devlet P lânlama Teşkilâtı taraf ından tesbit edilen sa
nayi kollarına dâhil sanayicilere ait senetlerde (1 K a 
sım 1964 tarihinden itibaren) 

c) Diğer senetlerde 
Tahvil üzerine avanslarda 
Altın üzerine avanslarda 

% 5 1/4 

% 5 1/4 
% 7 1/3 
% ıo 
% 6 

Döviz borçluları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre ...... 

Ufaklık para : 
Dâhildeki muhabirler: 
Resmî bankalar 
Diğer bankalar 

Sayrimenkuller ve demirbaş: 
Muhtelif: 
a) Altın : (Meşkûk ve düşük 

ayarl ı) Safi K g . 
b) D ö v i z : 

3133 sayılı kanuna g ö r e : 
Muhtelif 

5256 sayılı kanuna göre : 
Hariçteki muhabirler , 
Muhtelif _ 

e) Dahildeki hususi banka
larla yapılan röpor mua
meleleri 

d) Sair hesaplar , . ,„ . .„ 

Tekfin 

1 -

(Resmî Gazele) 

Tedavüldeki banknotlar: 
Döviz alacaklıları (Konvertibl) : 
3133 sayılı kanuna göre 
5256 sayılı kanuna göre 

Tmdde 5) 



29 MART 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 9 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar İğleri Reisliğinden : 

1 — Yapı ve İmar İşleri Reisliği ihtiyacı için normal ozalit çekti-
rilmesi işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek-
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (170.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Ko-

misyonunda 18/4/1968 Perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü-

lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) (9750,—) liralık geçici teminatmı, 
B) 1968 yılına ait Ticaret Odası vesikası veya ozalit işleri yaptı-

ğım gösterir belgeyi, 

C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri benzeri ozalit çek-
me işini yapıp teslim ettiklerini gösterir iş bitirme belgesini ibraz sure-
tiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları yeter-
lik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarmı 18/4/1968 Perşembe günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere-
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 15/4/1968 
Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2512 / 4-1 
• ı 

1 — Yapı ve İmar İşleri Reisliği ihtiyacı için normal ozalit çekti-
rilmesi işi 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kaipalı zarf usulü ile ek-
siltmeye konulmuştur, 

2 — İşin keşif bedeli (170.000,—) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı ve İmar İşleri Reisliği İhale Ko-

misyonunda 15/4/1968 Pazartesi günü saat 16.00 da yapılacaktır. 
4 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Reislikte görü-

lebilir. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 
A ) (9750,—) liralık geçici teminatını, 
B) 1968 yılma ait Ticaret Odası vesikası veya ozalit işleri yaptı-

ğını gösterir belgeyi, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri benzeri ozalit çek-

me işini yapıp teslim ettiklerini gösterir iş bitirme belgesini ibraz su-
retiyle Yapı ve İmar İşleri Reisliği Belge Komisyonundan alacakları ye-
terlk belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 15/4/1968 Pazartesi günü saat 
15.00 e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vere-
ceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 11/4/1968 
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır. 

Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
Keyfiyet ilân olunur. 

2513 / 4-1 
• 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 

Gümrükleme ve nakliye işleri yaptırılacaktır 
Genel Müdürlüğümüzün Gümrükleme ve Umumi Nakliye Hizmet-

leri iki mukavele mevzuu olarak kapalı teklif almak suretiyle ikişer yıl 
müddetle ihaleye çıkarılmıştır. 

istekliler her iki iş için teklif verebilecekleri gibi, yalnız bir ihale 
mevzuu için de teklifte bulunabüirler. 

Muvakkat teminat her iş için ayrı olmak üzere TL. 50.000,— (Elli-
şerbin lira) dır. 

istekliler bu işlere ait şartname ve mukavele projelerini, 
a) Karabük'te İşletmelerimiz Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 
b) istanbul'da Karaköy'de Okçumusa Cad. Şair Eşref Sokak No. 

7 Beyaz Handaki istanbul Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi Yıldız Han Kat 1 deki Ankara 

Mümessilliğimizden, 
parasız olarak alabilirler. 

yeterlik belgesi almak içm İşletmelerimize müracaat müddeti 5 Ni-
san 1968 Cuma günü saat 15.00 e kadardır. 

Teklifler engeç 19 Nisan 1968 Cuma günü saat 15 00 e kadar Ka-
rabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne gelmiş 
olacaktır. 

Her ne sebeple olursa olsun müddetinden sonra gelen teklifler na-
zarı itibare alınmıyacaktır. 

Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve İhale Ka-
nununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap-
makta tamamen serbesttir. 

2484 / 2-1 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden : 

7 - 8 adet 30 tonluk kamyon baskülü teklif alma usulü ile 
satın alınacaktır 

1 — 7 - 8 adet 30 tonluk kamyon baskülü teklif alma usulü ile sa-
tın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi İşleri Müdür-
lüğünden alınır veya görülebilir. 

3 — İsteklilerin teklif mektuplarını engeç 9 Nisan 1968 günü saat 
14.00 e kadar Ekonomi İşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır. 

4 — Postada vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
5 — İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta ser-

besttir. 
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Burdur Tapulama Hâkimliğinden: 

965/31 
967/11 
Düğer Köyü tapulamasında ölü Kahveci Mehmet mirasçıları adı-

na tespit edilen 3802 parsele Düğer Köyü manevî şahsiyetine izafetle 
Köy Muhtarlığı tarafından itiraz edilmiş olmakla; yapılan açık duruş-
ması sonunda: 

Neticeten Düğer Köyü Köy içinde kain ve tapulamaca 3802 par-
selle tespiti yapılan işbu parsele vaki Köyün itirazının reddine, ölü 
Kahveci Mehmet mirasçıları üzerine tespit gibi tesciline, varis oldu-
ğunu iddia eden şahısların ait olduğu mercilere müracaat ile mirasçı-
lık durumlarının tespit ettirmekte muhtariyetlerine temyizi kabil ol-
mak üzere 2/6/1967 tarihinde karar verilmiştir. 

Ölü Kahveci Mehmet mirasçılarının eşi Azime, oğlu Mahmut Bek-
taş, Şerife Doğanyer, Dudu Kabak ve 1942 yılında ölen kızı Havvanm 
mirasçılarını bıraktığı bunlardan Mahmut Bektaş, Azime Bektaş ve 
Havva mirasçılarının kim oldukları ve adresleri bilinemediğinden ölü 
Kahveci Mehmet mirasçıları adma karar yerine kaim olmak üzere 
karar hülasası ilânen tebliğ olunur. 

2425 

Gebze Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

966/30 
Davacı Kadıköy Arnavutköy Timur Baba Sokak No. 1 de Yakup 

Gönülal vekili Gebze'de Avukat Talât Uras tarafından davalılar Gebze'nin 
Sultanorhan Mahallesinde oturan Kadri Baysal ile istanbul Baltalimanı 
Kemik Veremi Hastanesinde Hasan Ergün eşi Sabiha Ergüney ve Üsküdar 
Sultantepe Kargarip Yokuşu No. 10 da Nefise Kaan (Hanış Kaan) aleyh-
lerine Mahkememize açılan verasette iştirak halindeki mülkiyetin müşte-
rek mülkiyete kalbi hakkındaki davanın yapüan duruşması sonunda : 

Mahkememizce müttehaz 25/4/1955 tari h955/151 esas 130 karar sayılı 
veraset belgesindeki iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete 
kalbine, mülkte 2 arazide 1 payının ismaü oğlu Kadri Baysal'a, mülkte 
1 arazide 1 payının İsmail kızı Sabiha Ergüney'e ve mülkte 1 arazide 1 
payının İsmail kızı Nefise Kaan (Haniş Kaan) a aidiyetine 15 lira ilâm 
harcı üe 120 lira 30 kuruş mahkeme masrafı ve 450 lira vekâlet ücretinin 
davalılardan alınmasına dair 25/12/1967 tarih 966/30 esas 967/397 sayüı 
işbu karar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında temyiz edilmediği 
takdirde hükmün kesinleşeceği ikametgâhı meçhul kalan davalılardan 
Nefise Kaan (Hanış Kaan) a karar sureti yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

3*4â 



Sahife: 10 (Resmî Gazefte) 29 MART 1968 

İçişleri Bakanlığından : 

1 — Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık 1968 ve Şubat 1969 
aylarında yayınlanacak olan (Türk İdare Dergisi) nin baskı işi kapalı 
sarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Beller forma (400) liradan (60) forma ıgin (24000) lira olup 
Seçici teminatı (1800) Uradır. 

3 — Talipler bu işe ait şartnameyi mesai saatlerinde bedelsiz ola-
rak Bakanlık Levazım Müdürlüğünde görebilirler. 

4 — Eksiltme 9/4/1968 Salı günü saat 15 de Bakanlık Levazım 
Müdürlüğünde yapılacakta'. İsteklilerin teklif mektuplarını ve kanunen 
gerekli belgeleri eksiltme yapılacağı günü saat 14,00 e kadar Satınalma 
Komisyonuna vermeleri gerekir. 
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Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Bozüyük - Kütahya iltisakı yolunun 
(Kütahya - Bozüyük istikametinde takriben Km. 41 + 800 — 77 + 700 
ve Eskişehir - Bozüyük istikametinde takriben Km. 19 + 300 — 31 + 
014G/61 + 501Î — 70 + 389G/71 + 454İ) kesimlerinde yaptırılacak 
toprak, sanat yapıları, köprü, üst yapı vs. işler yapımı olup keşif be-
deli 37.600.000,— liradır. 

2 — Eksiltme günü: 17/4/1968 tarihine rastlayan Çarşamba gü-
nü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü binasında 
Yapım Dairesi Başkanlığı odasında kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 

3 — Eksiltme dosyası: Vezneye yatırılacak 50,— lira bedele ait 
makbuz mukabilinde Karayollan Genel Müdürlüğü Teknik Hesaplar 
Şubesinden alınacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için: 

a) İsteklilerin 1968 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi 
ile şiı ketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve 
usulü dairesinde 1.141.750,— liralık geçici teminat vermeleri, 

b) İsteklilerin en geç 8/4/1968 Pazartesi günü mesai saati so-
nuna kadar bir dilekçe ile Karayollan Genel Müdürlüğüne müracaat 
etmeleri (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi müteberdir) dilek-
çelerine (A) grubundan en az bu işin keşif bedeli kadar müteahhitlik 
karnesi, (Makina ve tezhizat bildirilerinde gösterecekleri ana inşaat 
makinelerinin sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira 
ile hariçten temin edilecek ana inşaat makineleri için beyanda bu-
lunmamaları) çalışma tasansı ve teçhizat, teknik personel ve taah-
hüt bildirileri ile malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden bu eksilt-
menin ilânı tarihinden sonra alınmış banka mektubu eksiksiz olarak 
bağlıyarak bu iş için iştirak belgesi almalan, (İştirak belgesi müra-
caatından önce eksiltme dosyası almak şarttır. İştirak belgesi için 
telgrafla müracaat kabul edilmez.) 

5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesin-
de hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksiltme günü saat onbeşe ka-
dar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. 

2070,4-4 

Tahmini bedeli 180.000,— TL., geçici teminatı 10.250,— lira olan 
30 ton Gabion kafes tel sandıklan imal ettirilerek satm alınacaktır. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile 15/4/1968 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayollan 
Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden bedelsiz temin edilir. 
Alman, şartnamenin her sahifesi ayn ayrı imzalanarak dış zarf 

içerisine konulacaktır. 
Talipler 1968 yılı vizesi yapılmış olan ticaret sanayi odası veya es-

naf belgesi koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplarım eksiltme 
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yerdeki Ko-
misyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

2393 /4-3 

Tahmini bedeli 613.832,45 TL. geçici teminatı 28.303,30 lira olan 
42 kalem muhtelif şanzuman dişlileri imal ettirilecektir. 

İhalesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf 
usulü ile 29/4/1968 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayol-
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesinde yapılacaktır. 

Şartnamesi dilekçe ile aynı yerden Makina Mühendisleri Odasın 
dan alacaklan Şanzuman dişlilerine ait kalite belgesini ibraz edenie-
le 50,— lira bedelle verilir. 

Alınan şartnamenin her sahifesi ayn ayn imzalanarak dış zart 
içerisine konulacaktır. 

ihaleye iştirak edecek firmalar Makina Mühendisleri Odasından 
alacakları Şanzuman dişlilerine ait kalite belgesini teklif mektupları-
nın dış zarfı içerisine koyacaklardır. Bu belgeyi ihtiva etmeyen tek-
lifler kabul edilmiyecektir. 

Taliplerin 1968 yılı vizesi yapılmış olan Ticaret Sanayi Odası veya 
Esnaf Belgesi Koymak şartiyle hazırlıyacakları teklif mektuplarını ek-
siltme saatından bir saat öncesine kadar makbuz mukabilinde aynı yer-
deki Komisyon Başkanlığına vermiş olacaklardır. Postadaki gecikme-
ler kabul edilmez. 

2394/ 4-2 

Tarım Bakanlığı Merkez Tamirhane ve Yedek Parça Deposu Mü-
dürlüğünden : 

Selektör ve triyör imal ettirilecek ve selektör motoru satın alınacaktır. 
1 — 200 adet sabit selektör, 70 adet seyyar selektör, 360 adet ilâç-

lama cihazı, 220 adet triyör silindiri ile 150 adet triyör imali ve 385 
adet selektör motorunun satm alınması ayn ayrı 2490 sayılı kanunun 
31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — Buna ait şartnameler, mesai saatleri dahilinde İzmir ve is-
tanbul Teknik Ziraat Müdürlükleri ile Ankara'da Müessesemizde görü-
lebilir. veya bedeli mukabilinde alınabilir. 

3 — İhale : Yenimahalle İvedik Caddesi 55 No. lu Müessesemiz bi-
nasında toplanacak Komisyon huzurunda aşağıda gösterilen gün ve sa-
atlerde yapılacağından, isteklilerin şartnamelerde istenen belgeleri ve 
32 nci maddeye göre hazırlıyacakları teklifleri, aranan diğer belgeler ile 
birlikte ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına 
makbuz mukabilinde teslim etmiş olmalan şarttır. Postada vaki gecik-
meler nazan itibara alınmaz. 

İhalenin 
İhale Miktarı Muhammen Geçici yapılacağı 
No. Cinsi adet bedeli teminat gün ve saat 

Sabit selektör 200 2.540.000 89.950 10/4/1968 10.30 
2 Seyyar selektör 70 1.190.000 49.450 10/4/1968 15 00 
3 Sabit selektör ilâçlama 

cihazı 360 756.000 33.990 10/4/1968 16.00 
4 Selektör triyör silin-

diri 220 165.000 9.500 11/4/1968 10.30 
5 El triyörtt 150 405 000 19.950 11/4/1968 15.00 
6 Selektör motoru 385 1.039.500 44.935 11/4/1968 16 00 
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Afyon Belediyesinden : 

300.000 (Üçyüz bin) adet parke taşı ve 3.000 (Üç bin) metreküp kum 
kapalı zarf eksiltme usuliyle satm alınacaktır. 

Her iki maddenin muhammen fiyatları ve geçici teminatlan aşağıda 
yazılıdır. 

Her iki maddenin ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere 12/4/1968 Cuma 
günü saat 16.00 da Belediyede yapılacaktır. 

Teklif zarfları 2490 saydı Kanunun 32 ve ondan sonraki maddelerine 
göre düzenlenecek ve ihale saatinden bir saat evvel Encümene verUmiş 
olacaktır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edümez. 

G. teminatı 
Lira Fiyatı Cinsi 

8.000 45 Parke taşı 
3.9M 1»,00 Kum 
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29 MART 196S (Resmî Gazete) Sahife: 11 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden : 

3202 sayılı 'Bankami2 Kanununun ilgiiı maddesi ile bunu değişti-
ren 5389 sayılı kanun hükümlerine göre çıkardığımız % 5 faizli Seki-
zinci tertip tahvilerin onbirincı itfa keşidesi 14/3/1968 tarihinde Noter 
huzuriyle Genel Müdürlük binamızda yajpılmıştır. 

Bu çekilişte kura isabet eden tahvil numaraları aşağıda gösteril-
miştir. İtfa bedelermın ödenmesine 12/4/1068 tarihinden itibaren bütün 
Şubelerimizde başlanacağı ilân olunur. 

itfaya uğrayan İtfaya uğrayan itfaya uğrayan 
tahvil numaraları tahvil No lan tahvil No. lan 

501 — 550 25611 — 25620 36751 — 3i6755 
2601 — 2650 25651 — 25660 36766 — 36770 
3151 — 3200 25671 — 25680 36901 — 36905 
3251 — 3300 25911 — 25920 37008 —• 37010 
3701 — 3750 25931 — 25940 37011 — 37015 
4201 — 4250 26541 — 26550 37251 — 37255 
5401 — 5450 26861 — 26870 37276 — 37280 
5651 — 5700 26921 — 26930 37301 — 37305 
7251 — 7300 27211 — 27220 37586 — 37590 
9051 — 0100 27261 — 27270 37881 — 37885 

10901 — 10950 27351 — 27360 37946 — 37950 
10951 — 11000 27631 — 27640 38156 — 38160 
11T51 
11851 

— 11800 
— 11000 

27721 
27811 

— 27730 
— 27820 

3S326 
38361 

— 38330 
— 38365 

14401 — 14450 27S91 — 27900 38426 — 33430 
14501 
15121 

— 14550 
— 1S130 

28221 
28661 

— 28230 
— 28970 

38S51 
38736 

— 336^5 
— 38740 

15281 — 15290 28941 — 28950 38861 — 38865 
15341 
15351 

— 15350 
— 15360 28951 

29381 
— 28960 
— 29370 

39256 
39311 

— 39260 
— 39315 

15621 — 15630 
28951 
29381 

— 28960 
— 29370 39336 — 39340 

15T11 
15851 

— 15720 
— 15860 

29391 
29531 

— 29400 
— 2Ö570 

39381 
39391 

— 39385 
— 39395 

15941 
16141 

— 15950 
— 16150 

30131 
30281 

— 30140 
— 30290 

39431 
39456 

— 39435 
— 39460 

16361 — 16370 30691 — 30700 39536 — 39540 
16601 — 16610 30711 — 30720 3P548 — 39550 
16701 
16761 

— 16710 
— 16770 

30751 
30881 

— 30760 
— 30890 

39591 
39635 

— 39595 
— 39640 

17151 — 17160 30961 — 30970 39791 — 39795 
17311 — 17320 31081 — 31090 39811 — 39815 
17321 — 17330 31161 — 31170 39846 — 39850 

17391 
17821 

— 17400 
— 17830 

31381 
32286 

— 31390 
— 32290 

39911 
39986 

— 39915 
— 39990 

17871 
18101 

— 17880 
— 18110 

32316 
32356 

— 32320 
— 323S0 

40186 
40401 

— 40190 
— 40405 

18211 — 18220 32396 — 32400 40431 — 40435 
18261 — 18270 32576 — 32580 40146 — 40450 
18351 — 18360 32731 — 32735 40511 — 40515 
18361 —• 18370 32736 — 32740 40536 — 40540 
19001 — 19010 32756 — 32760 40791 — 40795 
19391 — 19400 32786 — 32790 40796 — 40800 
19421 — 19430 32941 — 32945 40846 — 40850 
19531 — 19540 33081 — 3308'5 40866 — 40870 
19771 — 19780 33381 —1 33385 40871 — 40875 
20051 — 20060 33526 — 33530 40906 — 40910 
20441 - 20450 33551 — 33555 40951 - 40955 
20461 — 20470 33716 — 33720 41116 — 41120 
20791 — 20800 33861 — 33865 41141 — 41145 
21111 — 21120 34026 — 34030 41186 — 41190 
21201 — 21210 34061 — 34065 41251 — 41255 
21341 — 21350 34165 — 34170 41331 — 41335 
21381 — 21390 34221 — 34225 41601 — 41605 
21411 — 21420 34241 — 34245 41766 — 41770 
21461 — 21470 34291 — 34295 41996 — 42000 
21641 — 21650 34451 — 34455 42281 — 42285 
21791 — 21800 34561 — 34565 42296 - 42300 
22001 — 22010 34576 — 34580 42301 — 42305 
22071 — 22080 34586 — 34590 42376 — 42380 
22551 — 22560 34936 — 34940 42396 — 42400 
22841 — 22850 35066 — 35070 42506 — 42510 
23151 — 23160 35071 — 35075 42591 — 42595 
23241 — 23250 35111 — 35115 42711 — 42715 
23461 — 23470 35316 — 35320 42996 — 43000 
23841 — 23650 35486 — 35490 43076 — 43080 
24191 — 24200 35521 — 35525 43111 — 43115 
24231 — 24240 35681 — 35685 43171 — 43175 
24241 — 24250 35781 — 35785 43191 — 43195 
24321 — 24330 35866 — 35870 43436 — 43440 
24571 — 24580 35896 — 35900 43611 — 43615 
24581 — 24590 36101 — 36105 43946 — 43950 
24601 — 24610 36196 — 36200 44191 — 44195 
24781 — 24790 36491 — "36495 44286 — 44290 
24871 — 24880 36516 — 36520 44471 — 44475 
24921 — 24930 36606 — 36610 44602 
24941 — 24950 36656 — 36660 44511 

İtfaya uğrayan 
tahvil numaraları 

İtfaya uğrayan 
tahvil numaraları 

İtfaya uğrayan 
tahvil numaraları 

44516 45129 49641 
44549 45137 45647 
44598 45204 45654 
44620 45222 45665 
44626 45233 45679 
44629 45238 45688 
44680 45251 49696 
44693 45282 45732 
44700 45286 4-5734 
44734 45325 45754 
44755 45341 45786 
44767 45347 45800 
44769 45357 45817 
44790 40377 45830 
44800 45385 45852 
44854 45392 45877 
44878 45411 45894 
44917 45414 45909 
44939 45490 45922 
44984 45496 45923 
45026 45499 45930 
45076 45549 45954 
45088 45572 45970 

Sekizinci tertip tahvillerimizden yukarıda numaralan yazılı 
lara yapılan itfa keşidesinde kura isabet etmiş bulunduğundan : 

1 — İtfa edilen tahvillerin ve 11 sayıL kuponlarının bedelleri Ibütün 
Şubelerimizde tahvil ve kuponların İbrazı mukabilinde hâmillerine te-
diye edilecektir. 

2 — itfa edilen bu tahvillerin üzerinde yazılı kıymetlerine 'göre be-
dellerinin Bankamız Şubelerinde tasdikli listelere istinaden tediyesinde 
12 ve müteakip kuponlarına faiz verilemiyeceğinden tahvil ile birlikte 
12 - 20 sayılı kuponları da istirdat edilecektir. Tahvillerin üzerinde va-
desi gelmemiş olan 12 - 20 numaralı kuponlardan noksan olanlar varsa 
noksan kuponların bedelleri, tahvil bedellerinden tenzil edilir. 

3 — Itfalı tahvil bedelleri 12/4/1958 tarihinden (10) sene sonra ve 
(11) numaralı kupon bedelleri yine bu tarihten (5) sene sonra zaman-
aşımına uğrar. 
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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden : 

Aşağıda cinsi ve miktarı yaz'lı dispanser dolapları, kapalı zarfla 
teklif alma sureiyle satın alınacaktır. 

1 —• istekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnamelerle, sözleşme 
tasarısını, teknik kapasite formu ile banka referans formunu Ankara'da 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Şubesi Müdürlüğünden 
veya istanbul ve Kayseri Şube Müdürlüğü ile izmir ve Samsun Bölge 

Satış Müdürlüklerinden temin edilebilir. 
2 — Tekliflerin teknik şartnameye uygun ve ticarî şartnamede 

belirtilen esaslara göre yapılması gerekli olup, ticarî ve teknik şartname 
hükümlerine uygun olmayan teklifler kabul edılmiyecektır. 

3 — Teklifler engeç 19/4/1968 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No : lu Satmalma Komisyonu 
Başkanlığında bulundurulacaktır. Postada vaki gecikmeler nazarı itibare 

alınmaz. 
4 — ihale konusu malzemelerin; teslim mahalleri, teslim müddetleri 

Ofisimize tevdi edilmesi gereken geçici teminat miktarları, sözleşme aktini 
müteakip ilk parti teslimatın ne müddet sonra yapılacağı ile muayene 
ve tesellüm müddetleri, ticarî şartnameye ekli listelerde gösterilmiştir. 

5 —' Ticarî şartnamede belirtilen esaslara uygun olarak verilecek 
kısmî tekliflerde, teslim müddeti; söz konusu ihalenin tamamı için tes-
pit edilen müddetle orantılı olacaktır. 

6 — Ofis ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta veya 
tercih ettiği talibe vermekte serbesttir. 

Miktarı 
Malzemenin cinsi Tip adet 

Opservasyon fişleri dolabı 
( A ) izleme fişleri dolabı 
(B) izleme fişleri dolabı 
Büyük filim dolabı 

100 
50 
50 

100 
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Sahîfe: 12 (Reamı Gazete) 29 MART 1968 

Orta Belediye Başkanlığından: 

Orta Belediyesi Sıhhî Zabıta Yönetmeliği 

FASIL: 1 

Umumî Hükümler 
Madde 1 — Halkın huzur ve rahatını kaçıracak şeyleri yapmak 

ve saat 22.00 den 8.00 e kadar sokaklarda, 24.00 den 8.00 e kadar ev ve 
apartman işlerinde hoşnutsuzluğa ve sızıltıya meydan verecek derecede 
bağırıp çağırmak ve herne veçhile olursa olsun gürültü ve patırtı 
yapmak yasaktır. 

2 _ Yollar, meydanlar, sinemalar, gazinolar, nakil vasıtaları 
gibi umuma mahsus olan yerleri herne suretle olursa olsun kirlet-
mek ve buralarda halkı tiskindirecek, utandıracak, incitecek, söz ve 
harekette bulunmak yasaktır. 

3 — Herkes süprüntüsünü sızıntı ve koku yapmayacak kapalı 
madenî bir kap içinde biriktirip kapısı önünden geçecek olan temizlik 
vasıtasına boşalttıracaktır. Her hangi bir şey atmak, dökmek veya bun-
ların akıntı ve suzntı yapmalarına meydan vermek suretimle sokakları 
kirletmek yasaktır. Ev, apartman ve dükkân sahipleri ve içinde otu-
ranlar binaların önündeki yaya kaldırımlarını kirletmiyeceklerdir. 

4 — Her bina sahibi, yağmur sularım ve soba akıntılarını yerlere 
ve gelip geçenlerin üstüne damlatmamak için yapılması lâzım oLn 
her şeyi yapmaya ve bu gibi sulan yaya kaldınmlarına akıtmayıp 
mecrası olan yerlerde oraya kadar kapalı olark götürmeye mecburdur. 
Mecra olmayan yerlerde bu akıntıları yaya kaldırım altından sokak 
akıntısına verilmesi mecburîdir. 

5 — Meskenlerden, dükkânlardan, mağaza ve imalâthanelerden 
ve diğer binalardan, komşulanna ve civanndan gelip geçenlerin sıh-
hatine zarar verecek surette duman ve toz çıkartmak yasaktır. 

6 — Her türlü eşya naklinde sokakları kirletmek yasaktır. Nakli 
yapanlar bunun için lâzım olan tedbirleri almağa mecburdurlar. 

7 — Kapılardan, pencerelerden açık ve kapalı balkonlardan, bina 
içindeki hava ve ışık mahallerinden hah, kilim, yatak takımı, örtü ve-
saire kabilinden her türlü ev eşyası silkmek ve süprüntü atmak ya-
saktır. 

8 — Umumî mecralara mahsus baca ve ızkaralara katı ve kokulu 
sulu maddeler atmak ve dökmek ve kar yığmak yasaktır. Boş yer-
lere ve arsalara gübre, paçavra vesaire atmak yasaktır. 

9 — Şehir içindeki arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, mahsen ve-
saire gibi çukurların üstünü açık bulundurmak yasaktır. Bostan kuvu-
larınmda içlerine insan ve hayvan düşmemesine mani olmak tertibatı 
havi olmalan şarttır. 

10 — Kümes, ahır ve ağıl hayvanlarını sokağa bırakmak ve bun-
ları şehir içindeki arsalar ve meydanlarla mezarlıklarda, abide avlu-
larında otlatmak ve bağlamak yasaktır. 

11 — Yollarda, meydanlarda, nakil vasıtalarında ve umuma mah-
sus olan yerlerde markasız, ağızlıksız ve yulan - gelip geçenlere zarar 
vermeyecek kadar kısa bir iple - sahibinin elinde bulunmaksızın köpek 
gezdirmek yasaktır. 

12 — Yapılışları, görünüşleri, kokulan vesaireleri gelip geçenleri 
tiksindirecek veya rahatsız edecek şeylerle sokaklarda gezmek ve bun-
ları açık olarak taşımak yasaktır. 

YENİLECEK ve İÇİLECEK ŞEYLER YAPILAN ve SATILAN YERLER 

FASIL: 2 

Madde 15 — Yenilen ve içilen her türlü maddeleri yapmak ve 
satmak veyahut depo etmek için açılacak yerler, bu maksatla kulla-
ıılmaya elverişli olup olmadığı ve muhitindekiler için bir mahzuru 
•ulunup bulunmadığı hakkında Belediyece yapılacak sıhhî, fennî ve 
darî tetkikattan verilecek müsaadeye tabidirler. 

16 — Sıhhî şartlan bozuk olan yerlerde içinde kirli işlerle çalı-
dan veyahut gıda maddelerini kirletecek veya bozabilecek mahzurları 
mlunduğu sabit olan müesseseler veya imalâthaneler yanında veya-
ıut bunların bulunduğu binalar içinde gıda maddeleri yapılmasına 
'e satılmasına mahsus yerler açılmasına müsade edilemez. 

17 — Çalışılan yerin her tarafında yapıcıların ve satıcıların ustle-
inde, başlarında ve ellerinde, yapılan ve satılan şeylerde, bunlara mah-
us kaplarda, kullanılan her türlü alât ve vasıtalarda hasılı her yerde 
'e her şeyden temizlik ve alışverişin her kısmında doğruluk şarttır. Bu 
art'a aykırı düşen şeyler yaşaktır. 

18 — Gıda maddeleri imalâthaneleri kâgir ve rutubetsiz binalar-
da ve yapılan işin bütün teferruatına yetişecek bir genişlikteki yerler-
de tesis edilecek, dışandan sinek gelmesine mani olacak şekilde ince-
tel ile örtülmüş pencereleri vasıtasıyle bol gündüz ziyasıyle aydınlatıl-
mış olacak ve imalâthane havasım muntazam değiştirebilmek için pen-
cere üstünde müteharrik 'camlar veya amudî hava bacaları veyahut 
aspratörlü veya menfezleri tarzında havalandırma tertibatı buluna-
caktır. Bu müesseselerde gıda maddelerinin : 

A — Temizlenmesine veyahut yıkanmasına mahsus yerler, 
B — İmal ve ishar mahalleri, 
C — îbtidai maddeler deposu, 
D — Ambalaj yerleri, 
E — Yapılmış maddeler depo yerleri, birbirinden aynlmış ola-

cak ve bütün bu kısımlann zeminleriyle en aşağı burbuçuk metre yük-
sekliğe kadar duvarları her vakit yıkanarak temizlenebilecek surette 
mermer veya fayans veya mozayik veyahut karosiman, şap çimento ile 
muntazaman döşenmiş olacak, duvarların mütebekaî kısımları ile ta-
vanları sıvalı ve badanalanmış veyahut boyanmış olacaktır. Yapılmış 
gıda maddelerinin ambalaj halinde muhafaza edildiği yerlerin zemini 
ralıksız tahta ve duvarlan badanalı sıva olabilir. Mahrukat deposu 
bütün bu kısımlarla doğrudan doğruya alakası bulunmayan bir yer-
de yapılacaktır. 

19 — Yıkanarak temizlenmesi zaruri bulunan gıda maddeleri-
nin imal ve ihzar yerleri ile ayıklama ve temizleme ve bulaşık yıkama 
yerlerinin, lavabolann, içinde temizlik vesair maksatla kullanılan ve-
yahut muhtelif sebeplerle kirli sular hasıl olan imalâthane, depo ve 
satış yerlerinin (Dükkânların) zeminlerinin münasip yerlerinde doğ-
rudan doğruya kanalizasyonda, kanalizasyon bulunmadığı takdirde sa-
bit veyahut septik çukurlarda nihayetlenen ıskaralı veya sifonlu de-
likler bulunacaktır. 

20 — Gıda maddelerinin ayıklanma, temizlenme, hazırlanmaları 
için kullanılacak masaların üzerleriyle hertürlü gıda imalâthanelerin-
de ve satış yerlerinde ve içinde yenilen ve içilen yerlerdeki kirli kap-
ları yıkandığı bulaşık tenekeleri ve oluklu süzdürme yerleri mermer 
veya fayans veya mozayik olacak veya aralıksız deliksiz ve su geçirmez, 
dayanıklı diğer münasip bir madde ile kaplanmış olacaktır. 

21 — Her türlü gıda maddelerinin imal ve ihzar ettiği yerlerin ve 
satıldığı dükkânlann sokak cepheleri müşterilerin içeri girip çıkma-
sına mahsus bir kapıyı havi sabit bir camekânla örtülecektir. 

22 — Gıda maddelerinin imal ihzar veya istihsal edildikleri yer-
lerde çalışan işçilerin temizliği için her 10 veya 10 dan aşağı adette-
ki işçiye bir lavabo ile içinde beşten fazla işçi çalışan imalâthane-
lerde 20 işçi için bir abdeshane yapılacaktır. İşçileri adetçe daha az 
olduğu halde gece, gündüz mütevalî çalışan yerlerde abdeshane ya-
pılması mecburîdir. Kasap, tavukçu, bakkal, ciğerci ve balıkçı gibi 
vesair yağlı, kirli, kokulu şeylere temas eden esnafm bulaşık elleriy-
le para alıp vermeleri yasaktır. 

23 — Gıda maddeleri imal, ihzar istihsali, ambalaj ve muhafaza 
edilen yerlerde çalışan işçiler daima temiz tutulan bir iş elbisesi ve-
yahut iş gömleği giymeleri mecburîdir. Bu müesseselerde imalâthane 
kısmından ayrılmış olarak işçilerin soyunup giyinmeleri için hususi 
br yer bulunacaktır. 

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 kullanacaktır. Bu müesseselerde her hangi 
maksatla olursa olsun kuyu ve sarnıç sulannın kullanılmaması ve bu 
gibi su tesisatının bulundurulması yasaktır. Mevcut olanlar bir daha 
kullanılması mümkün olmayacak surette kapatılacaktır. 

Çok miktarda su kullanmak mecburiyetinde bulunan değirmen-
ler sıhhat heyetince temizlikleri tespit edilmek, fennî ve sıhhî her 
türlü tertibatı ihtiva etmek şartiyle kendi kuyulannm sularını yalnız 
buğday yıkamak maksadiyle kullanabilirler. Şehir suyu bulunmayan 
temiz oldukları sıhhat heyetince tespit edilmiş ve her türlü televvüse 
karşı iyi korunmuş olmak ve sulan münhasıran tulumba ve motorlii 
tertibat ile alınmak şartiyle kuyu veyahut sarnıç sulannm kullanıl-
masına müsaade edilebilir. Bu gibi yerde kuyu ve sarnıç bulunmadı-
ğı takdirde içi temiz su ile doldurulmak üzere yerden en aşağı elli 
santimetre yüksek konmuş ve her tarafı kapalı madenî su depoları 
kullanılabilir. Buralardan sular ancak masluklariyle alınmalıdır 

25 — Gıda maddeleri imal ve depo edilen veya satılan hiç bir ta-
rafında delik, deşik harap kısımları bulunmayacak, pencereleri mun-
tazaman camla örtülmüş bulunacaktır. Kapı, pencerelerin çuval, tene-
ke, mukavva, keçe vesaire gibi maddelerle örtülmesi yasaktır. Duvar 
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ve tavanların suvalı veya boyalı kısımlarının badana veya boyaları eski-
dikçe tekrar edilecektir. 

26 — Gıda maddeleri imal ve ihzar esnasında gerek imal işle-
rinden ve gerekse yakılan maddelerden hasıl olacak duman, gaz, toz 
gibi her türlü intişara! etrafa yayılmadan icabeden bütün mihaniki 
vasıtalardan istifade edilerek cezb ve gerek içeride çalışanlara ve ge-
rekse muhitindekilere hiç bir zarar vermeyecek tarzda izale edile-
cektir. 

27 — Gıda maddeleri imalâthanelerinde veya satış yerlerinde 
ve içinde yenilen, içilen, istirahat edilen yerlerde hasıl olan çöpler, 
her türlü sulpartıklar öteye beriye atılmadan ağızları mazbut kapalı 
ve madenî kaplarda toplanarak izale edilecektir. Bütün muslukların 
altında çinko ve tahtadan olmıyan muntazam birer yalak bulunması 
ve hasıl olan her türlü kulamlmış veyahut kirli suların doğrudan doğ-
ruya kanalizasyona ve kanalizasyon olmayan yerlerde septik vevahut 
sabit çukurlara şevki mecburîdir. Bu suların kovalara biriktirilmesi, 
sokaklara dökülmesi yasaktır. 

28 — Gıda maddeleri imalâthane ve satış yerlerini veyahut içinde 
yenilen, içilen, oturulan yerleri kuru olarak süpürmek, toz çıkarmak 
bu gibi yerlere ayakkabı boyacılarının girmesine müsaade etmek ya-
saktır. 

29 — Gıda maddeleri imal edilen veya satılan yerlerde yapılan 
sıhhî teftişlerin neticelerini ve islâh edilmesi lâzım gelen noksanları 
yazmağa mahsus Belediyece numunesi verilmiş şekilde bir teftiş def-
teri bulunması mecburîdir. 

30 — Gıda maddeleri imal ve ihzar ve satılan yerler ve depolar-
da sinek hamam böceği vesaiıe gibi haşeratlarla fare, örümcek bu-
lunması ve buralarda her türlü hayvan beslenmesi yasaktır. 

31 — Hıfzıssıhha Kanununun 191 inci maddesi mucibince gıda 
maddelerinin ihzar veya muhafaza edildiği mahalleri, yatıp kalkmak 
veya sair beyti ihtiyaçlar maksadiyle kullanmak yasaktır. Binaenaleyh 
içinde ikamet edilen yerlerde umumen istihlâkine mahsus olarak her 
türlü gıda maddeleri hazırlanması, satılması ve saklanması yasaktır. 

İçinde işçilerin ikameti zarurî bulunan imalâthanelerdeki vatıp 
kalkma yerleri doğrudan doğruya imalâthane içinde girilip çıkılma-
yacak tarzda ayrı bulunacaktır. 

Burada işçilere yetecek adette demir karyola ve yatak aksamını 
havi vatıp kalkma yerleri, elbise dolabı, abdeshane lavabo, duş yer-
leri bulunacak ve bunların hepsi tam bir temizlik içinde tutulacaktır. 

32 _ Pişirilmeden, yıkanmadan veyahut kabukları soyulmadan, 
olduğu gibi venilen gıda maddelerinin her türlüsünün imalâthane ve 
dükkân içinde dahi olsa açıkta olarak teşhir veya satışı yasaktır. Bu 
gibi gıda maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmiyecek surette kapalı 
kaplarda bulundurulacak, el değmeden hususi kaplar veya vasıtalarla 
alınıp müşteriye verilecektir. 

33 — Gıda maddelerinin gerek sabit ve gerek seyyar satışı esna 
sında su, şerbet, ayran... gibi bütün sulu gıda maddeleri her taraf i 
mazbut kapalı ve içindeki gıda maddesinin vasıfları bozulmıyacak ma-
hiyette intihap edilmiş kaplarda bulundurulacak ve bu kaplardan an-
cak muslukları vasıtasıyle alınacaktır. 

Bu kapların içine kepçeler maşrapalar daldırmak suretiyle bu 
maddeleri alıp müşteriye vermek, su ve sulu gıda maddelerinin bu-
lunduğu kapları açık bırakmak veyahut bu maddeleri bardaklara 
doldurarak bilahare müşteriye vermek üzere açıkta bekletmek ya-
saktır. 

34 — Her türlü gıda maddesi imâl, istihsal veya depo edilen ve 
satılan müessese veya dükkânlarda sıhhî muayene cüzdanını hamil ol-
mayan veya sıhhat muayenesi muayyen vakitlerde tekrar edilmemiş 
olan müstahdem ve işçi kullanmak yasaktır. 

35 — Satılan bütün gıda maddelerinin etrafa sızıntı vermiyecek 
ve hariçten görülmiyecek tarzda ambalaj yapılarak müşteriye veril-
mesi mecburîdir. Ambalaj kâğitlannm temiz ve evvelce kullanılmamış 
yeni kâğıtlar olması şarttır. Gazete ve mecmua kâğıtlarıda bu şart-
larla kullanılabilir. 

36 — Satılan ve teşhir edilen her türlü gıda maddesinin üzerine 
cins nevi ve mahiyeti ile beraber fiatını bildirir, birer etiket konması 
mecburîdir. Fabrika ambalajı ile satılan ve üzerinde mahkûk veya 
matbu olarak bu izahatı havi bulunan gıda maddeleri üzerine ayrıca 

etiket konulmasına lüzum yoktur. 
37 — Her türlü gıda maddeleri yapanlar ve gerek perakende ve 

gerekse toptan satanlar yaptıkları ve sattıkları maddelerin temizlik 
ve safiyetinden mes'uldürler ve gıda madesi üzerine konmuş etiketin 
gösterdiği vasıfların doğruluğunu teinin etmekle mükelleftirler. Kirli, 

safiyeti bozuk ve etiketteki ifadesine gerek mahiyet ve terkibine ve 
gerekse nispeti itibariyle uymayan gıda maddeleri satmak yasaktır. 

38 — Gıda maddelerinin satıldığı veyahut yenilip içildiği yerler-
de bulunan müşterilere mahsus oturma yerleri düz cilalı tahtadan ya-
pılmış olacak veyahut üzeri ince hasır, muşamba, maroken veya me-
rakon taklidi gibi kolay temizlenebilir ve delik, deşik ve yırtık, yıp-
ranmış olmıyan bir madde ile örtülmüş olacaktır. Bu maddeler eski-
yince değiştirilecektir. Bu maksatla kaba hasır sandalyeler kullanılmak, 
oturma yerlerini kumaş vesaire ile örtmek, peyke kullanmak yasak-
tır. Lüks smıf olan lokanta, kahvehane, çayhane, birahane gibi yer-
lerdeki oturma yerlerinin daima temiz tutulması lâzım gelen müna-
sip bir kumaş ile örtülmesine müsaade edilebilir. 

GIDA MADDELERİ DEPOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

FASIL: 3 
Madde 39 — Gıda maddeleri üç gruba ayrılır: 
A) Etrafına su veya gaz halinde hiç bir intişarı olmıyacak su-

rette mazbut ve tamamiyle kapalı madenî ambalajlarda saklanan 
sade yağ zeytinyağı ve beyaz peynir gibi gıda maddeleri, 

B) Etrafına koku intişar ettirebilen veya sulu sızıntıları olan 
ve rutubetsiz olan ve meskenlerle ve içinde gıda maddesi işlenen ve 
peyniri, pastırma, zeytin... gibi gıda maddeleri, 

C) Hiç kokusu ve hiçbir sızıntısı olmayarak çuvallar veya tah-
ta ambalajlar içerisinde muhafaza olunan hububat, kuru sebze ve kuru 
meyvalar gibi gıda maddeleri. 

40 — Bütün gıda maddeleri depolan tamamiyle mazbut kâğir 
ve rutubetsiz olan "ve mesketlerle ve içinde gıda îmaddesi işlenen ve 
satılan yerler haricindeki diğer müesseselerle alakası olmayan ve 
içindeki gıda maddelerini iher hangi bir suretle kirletecek işler ya-
pılmayan binalarda saklanacak ve her üç grup gıda maddeleri bir 
birine karıştırılmadan ayrı ayn kompartmanlarda bulundurulacaktır. 
Bu yerlerin zemini ve duvarları yıkanarak temizlenir. Bir madde ile ör-
tülecek ve lüzum görüldüğü takdirde bu maddeler jkâğir zemin üze-
rindeki mütaharri tahta ızgaralar üzerine konacaktır. 

41 — Bu gıda maddelerinden adi hararet derecesinde uzun müd-
det saklanmağa tahammülü olmayarak bozulabilecek olanlar mevsim 
icaplarına göre adi depolardan soğuk hava depolarına veya odalarına 
nakledilecektir. 

42 — Gıda maddeleri depolannın içinde bu maddeler haricinde 
başka bir madde depo etmek ve burada herhangi bir imal için işçi 
çalıştırmak yasaktır. 

43 — Kısa bir müddet için muhtelif maddeleri saklayan transit 
depoları, gıda maddelerinin yukarıda yazılan tasnif dahilinde ayıra-
rak, gıda maddeleri ve alakası olmayan mddelerden tamamiyle ayrıl-
mış olan kâğir bölmeli kompartmanlarda bulunduracaklardır. 

Not : Yenilecek, içilecek bütün maddelerin vasıflarıyle bu mad-
delerin imal, ihzar ve muhafazaları şevkleri, satışlarının mürakabesi 
ve bu maddelerin tağşiş edilmiş, bozulmuş veya sıhhate muzır bir 
hal almış şekilleri ve yenilen, içilen maddelerle herhangi bir surette 
temas etmek üzere kullanılacak malzeme ve vasıtalar hakkında umu-
mî Hıfzıssıhha Kanununun bu hususlardaki hükümleriyle bu kanu-
na müteferri nizamnameler ve Sıhhat Vekâleti tarafından neşredi-
len ve edilecek olan Yönetmelik hükümleri caridir. 

FASIL: 4 

Fınnlar (Ekmek yapma yerleri) 
Madde 44 — Yeniden açılan fırınlar, Belediyenin bu hususta tes-

pit etiği tip fırınlar veya ekmek fabrikalan vasıflarında olacaktır. 
Halen mevcut fırınlar bu Yönetmelik yürürlüğe girdiğinden itibaren 
altı ay içinde aşağıdaki şartlara tamamıyla uyacak surette tadil ve 
İslah edilecekler, bunu yapmayanlar kapatılacaklardır. 

45 — Fırınlar müstakil ve kâğir binalarda kurulmuş olacaktır. 
Tamamiyle kâğir olmak şartiyle diğer katları başka maksatlarla kul-
lanılan binalarda yapılacak fırınlann giriş ve çıkış kapısı ayrı olacak 
ve diğer bina katlarıyle hiç bir iştiraki olmıyacak surette tecrit edil-

miş bulunacaktır. 
46 — Bu imalâthaneler: (a — un deposu, b harman yeri, c 

harmırlıık, d — fınn (Pişirme yeri) ve tezgâh ve satış yerleri e — işçi 
yerleri) ni biribirinden ayrılmış olarak ihtiva edecektir. 

47 — Bu yerlerin hepsinin bol gündüz ışığı ile aydınlatacak t arz-
da kâfi adet ve vüsatta ve sinek girmesine mani olacak surette dışa-
rıdan ince tel ile örtülmüş pencereleri bulunacak ve bütün kısımların 
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zeminleri ile hamurluk, harman yeri ve işçilerin temizlik yerlerinin 
davarları yerden (2) metre yüksekliğe kadar fayans veya mozayik ve-
yahut çimento şapı gibi yıkanarak temizlenebilir ve su geçirmez mü-
nasip bir madde ile döşenmiş olacak ve bu kısımların zeminlerinde 
kirli suları lağıma sevk edecek ızgaralı ve sifonlu deliği bulunacaktır. 

a) Un deposu, rutubetsiz ve bol havalı bir yerde yapılacak ve 
unlar temiz çuvallar içinde tahta ızgaralar üzerinde istif edilmiş bir 
halde saklanacaktır. 

b) Harman yeri : etrafında, işçilerin çalışabileceği ve müsait bir 
gezinti yerini ihtiva etmek üzere yerden en aşağı 0.5 metre yükseklikte 
bir mani'a ile ayrılarak köşeleri müdevver bir havuz şeklinde jap'la-
cak ve içyüzü fayans, mozayik, çimento şapı gibi münasip bir madde 
ile muntazam bir surette döşenmiş bulunacaktır. 

c) Hamurluk ile harmen yeri arasmda, unların harmen yerin-
den hamurîuğa elekten geçerek şevkini temin edecek tertibatı bulun-
duracaktır. Bu elekler otomatik olacak, bulunmadığı takdirde sabit 
olmak şartiyle el ile harekete getirilecektir. 

Hamur tekneleri ve kapakları meşe ve kestane gibi sert bir ağaç-
tan ve satıhları düz olacaktır. Hamur ancak hamur makinasıyle yapı-
labilir. El ve ayakla hamur yoğurmak yasaktır. (Bu makinelerin te-
darik edilmediği zarurî şartlarda zamanla mukayyet müsadeler gös-
terilebilir.) 

Hamura konacak tuz, kapalı ve temiz madenî kaplarda eritildik-
ten sonra yalınız bu maksat için kullanılacak temiz beyaz belerden sü-

zülerek ilâve edilecektir. 
d) Fırın ağzı ile tezgâh ve satış yerleri arasındaki mesafe bu-

radaki işçilerin serbestçe çalışmasını ve hamur tahtalarının kolaylıkla 
alınıp verilmesini temiiıedecek genişlikte bulunacaktır. Tezgâh yeri 
zeminden enaz bir metre yükseklikte olacak ve üzeri fayans, moza-
yik, çimento şapı gibi münasip bir madde ile (Düz) olarak c'ösere-
cektır. Tezgâh yerinin etrafında işçilerin tezgâh üzerinde ekmek top 
laması için kâfi genişlikte bir mesafe bulunacaktır. Her ne sebeple 
olursa olsun tezgâh üzerine çıkmak yasaktır. 

Ekmek rafları: bir ağız fırından çıkacak bütün ekmekleri ala-
bilecek genişlikte olarak kâğir veyahut cilalı tahtadan yapılmış ve ze-
min hizasından işçilerin tezgâh üzerine çıkmak ekmekleri alıp koyabi-
lecekleri azamî yükseklikte bulunacaktır. Tezgâh ve rafların bulunduğu 
satış kısmının sokak ve giriş yolu üzerindeki cepheleri camekânla ör-
tülmüş olacaktır. 

e) îşçi yerleri: imalâthane kısmı haricinde veyahut buradan hu-
susi bir kapı ile ayrılmış münasip yerlerde tesis olunacaktır. Burası 
işçilerin soyunup giyinmeleri için ve yemek yemeleri için gerekli teı ti-
batı havi müsait yerlerde el yüz yıkama musluğu, abdeshane ve duş 
bulunacaktır. İşçileri imalâthane dahilinde yatırılan fırırlarda ayrıca 
yatıp kalkma ve yemek pişirme yeri olacak ve yatıp kalkma yerinde 
her işçinin çelik somyalı demir karyolası yatak ve aksamı buluna-
cak ve bütün bu malzeme tam bir temizlik içinde tutulacaktır. 

49 — Fırının bütün malzemesi ve içinde çalışanlar tam bir te-
mizlik içinde bulunacaklar ve işçiler beyaz çeket, takke, pantolon iş 
elbisesi giyerek çalışacaklardır. Hamurkârlar iş elbiseleri üzerine ayrıca 
birde önlük takacaklar, bu iş elbiseleri daima temiz, lekesiz olacak ve 
sık sık yıkanarak temizlenecektir. Fırınlarda her türlü hayvan bes-
lenmesi, sinek, hamam böceği gibi haşarat bulunması ve buna meydan 
verilmesi yasaktır. Pasa bezleri daima temiz ve lekesiz bulunacak ve 
lüzumu kadar adedi yedek bulunacaktır. 

İşçilerin iç çamaşırları veyahut sokak elbiseleri ile çalışmaları iş 
elbiseleriyle imalâthane dışına çıkmaları, önlük yerine çuvallar tak-
maları yasaktır. Fırıncılar ekmek imalinde tam sıhhate ve mütehassıs 
işçi çalıştırmaya mecburdurlar. 

50 — Fırancala, simit, çavdar ekmeği yapan fırınlarda bu hü-
kümlere tabidir. 

EKMEK NAKLİ ve SATIŞI 

FASİL: 5 
Madde 51 — Fırınlardan perakende satış dükkânlarına veya istih-

lâk yerlerine ekmeklerin nakli için içi tamamiyle çinko veya kalvenizli 
saç veyahut kontroplak döşenmiş ve toz girmeyecek surette mazbut 
ve intizaclı bir surette her tarafı kapalı kapıları yan veya arka taraf-
larında açılan, raf tertibatını haiz hususi kamyonlar veya arabalarda 
diğer nakil vasıtalarına yükletilmek veya elde taşımak üzere aynı şart-
larla yapılmış dolaplar veya sandıklar kullanılacaktır. 

52 — Fırınlardan başka yerlerde perakende ekmek ancak, hususi 
ekmek dağıtma dükkânları ile bakkallarda satılabilir. İçinde diğer 
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maddelerde bulunabilen satış yerlerinde ekmekler her tarafı camekânla 
kapalı hususi hücrelerde ve raflar üzerinde bulundurulacaktır. 

MEMBA SULARI ve NAKLİ 

53 — Memba suları ve nakli 162 sayılı memba ve içme suları Yö-
netmeliğinde mevcut hükümler dairesinde yapılacaktır. 

PERAKENDE BARDAKLA SU SATIŞ YERLERİ 

54 — Perakende su satışı yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a) Perakende bardakla su satışı sucu dükkânlarında kahveha-

nelerde, lokanta, birahane ve ahçı dükkânlarında veya muhallebici, 
şerbetçi, bozacı, şıracı, tütüncü, şekerci dükkânlarında yapılabilir. 
Başka dükkânlarda veya müesseselerde bardakla su satmak yasak-
tır. 

b) Bu dükkânların su satışına mahsus olan kısımları diğer yer-
lerinden ayrı olacak, sular ya kapalı şişelerle veyahut tezgâh üstüne 
konulmuş cam, mermer veya suyun evsafını hiç değiştirmeyen made-
nî bir depodan, depo kaidesinden 10 santimetre yükseklikteki bir mus-
lukla alınarak satılacaktır. Bu depoların kaidesinin en çukur yeri de 
dışından açılıp kapanan bir boşaltma musluğu bulunacaktır. Dükkân 
haricinde çok yüksek mahallere konulmuş veya yere gömülü depolar-
dan el tulumbası vesair surette su alınıp satmak yasaktır. Bu dük-
kânlarda ihtiyat sular ancak membalarından mühürlenmiş damacana 
ve şişeler içinde saklanacak ve icap etikçe buradan perakende satış 
deposuna doğrudan doğruya akıtılıp boşaltılacaktır. Üzerinde eti-
keti ve ağzında kapsülü ve damgaları sağlam olarak bulunmayan veya 
damgasız kaplarda su satılması yasaktır. 

c) Bardakla şehir suyuna veya şehir suyu bulunmayan mıntıkalar-
da temiz sularla doldurulmuş su depolarında merbut kuvvetli su ce-
reyanları ile ve içine el sokulmadan yıkanarak her tarafı camla ka-
palı raflarda bulundurulacaktır. 

d) Perakende su satışı için kullanılan depoların üzerine hangi 
memba suyu olduğu yazılacaktır. 

SEYYAR SU SATANLAR 

55 — Seyyar Su satanlar aşağıdaki hükümlere tabidir. 
a) Seyyar su satan esnaf camdan veya suların vasıflarını hiç 

bozmayacak bir maddeden yapılmış mazbut, ağızları kaplı ve mus-
luklu kaplar kullanılacaktır. Memba suları behemehal musluktan alına-
rak müşteriye verilecektir. Kova, testi, bardak gibi kaplarla su sat-
mak ve suları su kaplarının içinden kepçelerle almak yasaktır. 

b) Su kaplarının üzerine uzaktan görülebilecek şekilde suyun 
membamı bildirir sabit etiket konulması mecburîdir. 

c) Bardaklar toz toprak girmiyecek, sinek konmayacak şekil-
de camdan veya münasip bir maddeden yapılmış kapalı kaplarda bu-
lundurulacak ve bunlar satıcının yanında bulunduracağı temiz sular-
la her kullanışta iyice yıkanacaktır. 

d) Seyyar su satanlar gerek şahsî temizlik ve sıhhî muayene ve 
gerekse sattıkları sular bakımından gıda maddeleri satan esnafın tabi 
olduğu hükümlere tabidirler. 

MEMBA SULARININ TAKSİM ve TEVZİİ 

56 — Memba suları ancak membalarında veya doğrudan doğru-
ya hususi bir kalizisyonla membalarına bağh tevzi yerlerinde sıhhî ve 
fennî şartlar altında büyük ve küçük kaplarla doldurulup kapatılarak 
ve memba sahibi veya müsteciri ile Belediye tarafından müştereken 
damgalanarak bir daha hiç bir surette taksimat ve tevziiata uğramak-
sızın membasmda doldurulduğu şekilde nakledilip satılır. 

57 — Memba sularının nakledileceği kaplar damacana, galon kü-
çük şişelerle modeli Belediyece kabul edilen, mazbut kapaklı alemin -
yum veya kalvenize edilmiş kaplardır. 

Memba sularının tahta fıçılarla, veyahut suyun evsafını bozabi-
lecek herhangi bir maddeden mamul kaplara konulup satılması yasaktır. 

53 — Memba suyu doldurulan yerler kâğir ve müstakil binalar-
da tesis edilecek ve : 

A — Kapları doldurma, kapatma, etiketleme yeri, 
B — Doldurulmuş kaplan depo mahalli, 
C — Boş ve kirli su kaplarının depo yerleri, 
D — Boş ve kirli su kaplannın yıkanma yerlerini, 

Binbirinden' ayrılmış olarak ihtiva edecek ve bütün kısımla-
rın zemini ve iki metre irtifa kadar duvarları mermer veya çini veya 
mozayik veyahut karosiman ile örtülmüş ve döşenmiş olacak ve her 
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kısmı zemininde lâğıma bağlı ızgaralar ve sifonlu bir deliği buluna-
caktır. 

59 — Şişeleri kapatma, doldurma ve etiketleme işi sıhhî ve tennî 
tesisat ile otomatik olarak yapılacak, bu tesisat bulunmadığı takdir-
de membalarından gelen sular içi kristal veya fayans veya suyun va-
sıflarını bozmayacak surette intihap edilmiş madenî bir depoya doğ-
rudan doğruya alınarak el deymeden temiz su kaplarına doldurulacak-
tır. Bu su depolarının her tarafı muntazam ve kapalı bulunacak şişe-
lere tevzi borusu kaidenin 20 santimetre yukarısından çıkacak ve de-
po kaidesine en çukur bir yerinden dışardan açılıp kapanan bir tah : 
üye musluğu bulunacaktır. 

60 — Memba suyu nakledilen damacanalarla aleminyum kapsül 
konulmamış olan galonların ve madenî kapların ağızlarındaki pirinç 
kapaklar Belediyece kabul edilmiş numunesine uygun olacak ve diğer 
galonlarla küçük şişelerin ağızları ancak yırtılarak açılabılen ve su ile 
temas eden iç kısmı kalay ile kaplanmış bulunan kapsüller ile eldeğ-
meden otomatik bir suretle kapatılacaktır. 

Kirli, ağızları kırık, çatlak şişeler kullanmak ve içinde ecnebi 
maddeler bulunan veyahut bulanık olan suları satmak yasaktır 

61 — Membalarında veya membalara hususi kanalizasyonlarla 
bağlı tevzi yerlerinde suyun doldurulacağı bütün kapların fennî ve sıh-
hî şekilde temizlenmeleri için lüzumlu tesisatın yapılması mecburîdir. 

Memba suyu doldurulacak bütün su kaplan evvelâ 70 - 80 dere-
cede sıcak sodalı ve sabunlu sularla aşağıdan yukarı tazyikle yıka-

nıp dezenfekte edildikten sonra yine aşağıdan yukarıya tazyikle lış-
kıran memba suyu ile iyice yıkanıp çalkalanır. 

62 — Sıhhî ve fennî şartlar dahilinde doldurulmuş olan memba 
suyu kapları ağızlarına sahipleriyle Belediyece garanti mühürleri hc-
lezoni bir telle geçirilmiş olan kurşun damgalar halinde vurulur. Bu 
damgaların üzerinde memba'ın sahibinin isimleri mahkûk olarak bu 
lunur. 

Bu kaplar memba'm ismini vesaire izahatı havi birer kâğıt eti-
ket yapıştırılır. 

63 — Galonlar ve şişeler renksiz olacaktır. 
64 — Memba sularının gerek kaptaj ve gerek nakillerinde ve 

gerekse taksim ve tevzi edildikleri esnada kurşundan yapılmış veya-
hut terkibinde kurşun bulunan maddelerle temas ettirilmesi yasak-
tır. 

MEMBA SULARININ NAKLÎ 

65 — Memba sulannın nakli aşağıdaki hükümlere tabidir : 
a) Memba suları ancak membalarında doldurulmuş ve ağızları 

mühürlenmiş damacana, galon, küçük şişelerle veyahut alüminyum 
veya içi galvanize mazbut kapah saç kaplarla nakledilebılir. Memba 
sularını, fıçılarla veyahut suyun evsafım bozacak herhangi bir mad-
deden mamûl kaplarla taşınması yasaktır. 

b) Memba suları nakleden araba veya kamyonların ön tarafın-
da arabacı veya şoförün oturması için hususi bir oturma yeri bulu-
nacak ve burası su kaplarının bulunduğu kısımdan en aşağı 75 san-
timetre yüksekliğinde bir hâil ile ayrılmış olacaktır. Su kaplarının 
üzerine oturmak veya herhangi bir nevi eşya ve malzeme koymak ya-
saktır. 

c) Memba suları nakleden deniz nakil vasıtalarında dahi su kap-
lannın televvüs etmemesi için ittihazı lâzım gelen tedbirler alınmış 
olacaktır. 

PERAKENDE BARDAKLA SU SATIŞ YERLERİ 
66 — Perakende su satışı yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir : 
a) Perakende bardakla su satışı sucu dükkânlarında, kahveha-

nelerde, lokanta, birahane ve ahçı dükkânlarında veya muhallebici, 
şerbetçi, bozacı, şıracı, tütüncü, şekerci dükkânlarında yapılabilir, baş-
ka dükkân veya müesseselerde bardakla su satmak yasaktır. 

b) Bu dükkânların su satışına mahsus olan kısımları diğer yer-
lerinden ayn olacak, sular ya kapalı şişelerle veyahut tezgâh üstüne 
konulmuş cam, mermer veya suyun evsafını hiç değiştirmeyen ma-
denî bir depodan, depo kaidesinden 10 santimetre yükseklikteki bir 
muslukla alınarak satılacaktır. Bu depolarm kaidesinin en çukur ye-' 
rinde dışından açılıp kapanan bir boşaltma musluğu bulunacaktır. 
Dükkân haricinde çok yüksek mahallere konulmuş veya yere pomü-
lü depolardan el tulumbası vesair surette su alıp satmak yasaktır. Bu 
dükkânlarda ihtiyat sular ancak membalannda mühürlenmiş dama-
cana ve şişeler içinde saklanacak ve icap ettikçe buradan perakende 
satış deposuna doğrudan doğruya akıtılıp boşaltılacaktır. Üzerinde 

| etiketi ve ağzında kapsülü ve damgaları sağlam olarak bulunmayan 
veya damgasız kaplarda su satılması yasaktır. 

c) Bardakla şehir suyuna veya şehir suyu bulunmayan mıntıka-
larda temiz sularla doldurulmuş su depolarına merbut kuvvetli su ce-
reyanları ile ve içine el sokulmadan yıkanarak her tarafı camla ka-
palı raflarda bulundurulacaktır. 

d) Perakende su satışı için kullanılan depolarm üzerine hangi 
memba suyu olduğu yazılacaktır. 

SEYYAR SU SATANLAR 
67 — Seyyar su satanlar aşağıdaki hükümlere tabidir : 
a) Seyyar su satan esnaf camdan eya suların vasıflarını hiç boz-

mayacak bir maddeden yapılmış mazbut, ağızlan kapalı ve musluk-
lu kaplar kullanacaklardır. Memba suları behemehal musluktan alı-
narak müşteriye verilecektir. Kova, testi, bardak gibi kaplarla su sat-
mak ve suları su kaplannın içinden kepçelerle almak yasaktır. 

b) Su kaplarının üzerine uzaktan görülebilecek şekilde suyun 
membaını bildirir sabit etiket konulması mecburîdir. 

c) Bardaklar toz toprak girmeyecek, sinek konmayacak şekilde 
camdan veya münasip bir maddeden yapılmış kapalı kaplarda bulun-
durulacak ve bunlar satıcının aynında bulunduracağı temiz sularla 
her kullanışta iyice yıkanacaktır. 

d) Seyyar su satanlar gerek şahsî temizlik ve sıhhî muayene ve 
gerekse sattıkları sular bakımından gıda maddeleri satan esnaim tabı 
olduğu hükümlere tabidirler. 

GAZOZ İMALÂTHANELERİ 
68 — Bu imalâthanelerle, meskenler veyahut diğer sanat ve ti-

caret yerleriyle doğrudan doğruya alakası olmayan, her tarafı kâğir 
binalarda tesis edilecekler ve birbirinden ayrılmış olarak: 

1 - a) (Mevcutsa) iptidai maddeler deposu, b) şurup imal yeri, 
c) gazoz ihzar kısmı, d) kirli ve kullanılmış şişelerin yıkandığı kısım 
e) doldurulmuş şişelerin depo yeri, f ) işçi yerlerini ihtiva edecektir. 

2 - Bütün bu kısımların zemini ile işçi yerlerinden başka diğer 
kısımların (2) metre yüksekliğe kadar duvarları fayans, mozayık, şap 
çimento... gibi su geçirmez ve yıkanarak temizlenebilir bir madde ile 
örtülmüş olacak ve zeminin münasip yerlerinde kirli veyahut yıkantı 
sularını lâğıma sevkedecek ızgaralı ve sifonlu delikler bulunacaktır. 

3 - Her tarafı gündüz ışığı ile tamamiyle aydınlatılmasına kâfi 
gelecek adet ve vüsatta ve dışardan sinek girmemesine mani olacak 
surette ince tel ile örtülü pencereleri bulunacaktır. 

4 - Muntazam işler aeration tertipleri ile imalâthane havası de-
ğiştirilecektir. 

5 - Muhtelif imal veya temizlik işleri için kullanılan butun raf-
lar, masalar, küvetler ve depolarm üzerleri fayans veya buna benzeı 
bir madde ile örtülecek, bunlardan madenî olanların emaye ile dö-
şenmesi veyahut tahammuz etmez ve bozulmaz evsafta olması temin 
edilecektir. 

6 - Kirli şişelerin kaba kirleri alındıktan ve etiketleri çıkarıldık-
tan sonra % 2,4 sodalı ve sabunlu sıcak sularla temizlenecek ve için-
den kaynar su veya (100°) lik buhar geçirilerek dezenfekte edilecektir. 

7 - Gazoz imalinde kullanılacak şişeler renksiz olacak ve doldu-
rulmuş şişelerin ağızları iç kısmı alüminyum veyahut kalay kaplı ma-
denî kapsüllerle kapatılmış olacaktır. 

8 - Gerek gazoz imali ve gerekse temizlik maksadiyle doğrudan 
doğ rüya kaptaj tesisatına bağlı memba suları veya merkezî olarak 
dağıtılan şehir suyu kullanılacak, bu suyun bulunmadığı yerlerde te-
miz olduğu sıhhat heyetince tespit veya tasdik edilmiş sularla doldu-
rulmuş ve en aşağı bir ton hacminde olan depolara bağlı su tesisatı 
yapılmış olacaktır. 

9 - Perakende gazoz satılan ve içilen yerler, perakende su satışı 
yapılan yerler hakkındaki hükümlere tabidir. 

KASAPLAR 

69 — Belediye mezbahasından başka yerlerde her türlü kasaplık 
hayvan kesilmesi yasaktır. 

70 — Mezbahada kesilen hayvan etlerinin nakli için içi kalvanizli 
saç veya çinko ile döşenmiş her tarafı kapalı hususi kamyonlar veya 
hususi arabalar kullanılacaktır. Bu vasıtalarda müteaddit hava-
landırma menfezleri bulunack ve etler birbirine sıkıştırılmadan 
üst üste konmadan çengellerde asılı olarak nakledilecektir. Et kam-
yon veya arabalarından başka nakil va«ıtalarıyle et taşınması ve nak-
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line mahsus vasıtalarla etten başka bir şey taşımak yasaktır. 
71 — Kasap dükkânlarında aşağıda yazıh sıhhî şartlara uyulacak-

tır 

a) Kasap dükkânları, her tarafı kâğir binalarda olacak ve di-
ğer işler yapılan veya yatılan, oturulan yerlerle doğrudan doğruya 
alâkası olmayacaktır. Bu dükkânların et bulunan kısmından, zemi-
ninden itibaren en aşağı 1,5 metre yükseklikte kâğir veya camekân bir 
bölme ile ayrılmış kısımlarında sebze satılabilir. 

b ; Kasap dükkânlarına girip çıkmak için 1 - 1 , 5 metre genişli-
ğindeki kısım serbest kalmak üzere dükkânların ön cephelerinin müte-
baki kısımları sabit bir camekânla örtülmüş olacaktır. 

c) Etlerin muhafazası için soğuk hava tesisatı bulunmayan dük-
kânların on cephesindeki camekânsız kısımları gece örtülmesi için 
içinde kedi, fare, girmiyecek fakat hava ceryanmı teminedecek suret-
te sebekevi kalın telden yapılmış istorlu vasıtalar veyahut üzeri avni 
ebatta tel ile örtülmüş demir parmaklıklar kullanılacaktır. 

d) Dükkânların zemini ve zeminden enaz (2) metre yüksekliğe 
kadar duvarları her zaman yıkanacak, temizlenebilecek veçhile fayans, 
karosiman, mozayik gibi su geçirmez münasip bir madde ile döşeli 
bulunacak, duvarların tavana kadar mütebaki kısımları ile tavan kıs-
mı da sıvalı ve üzeri yağlıboya olacak, bir taraftan delik deşik bulun-
mayacaktır. 

e) Şehir suyuna ve şehir suyu bulunmayan yerlerde temizliği sıh-
hat heyetince tespit edilmiş sularla doldurulmuş bir depoya bağlı 
olan ve kirli suları doğrudan doğruya lâğıma sevk edilen bir lavabo 
bulunacaktır. 

Dükkânın yıkanma sulan zeminin münasip bir yerinde yapılacak 
ızgaralı ve sifonlu bir delikle lâğım çukuruna veya lâğım kanalına akı-
tılacaktır. 

f ) Tezgâhlar mermer veya mozayik gibi su geçirmez ve yıkanarak 
temizlenebilir bir maddeile döşenmiş olacak, ağaç kütükleri, kıyına 
makinaları iş haricinde bir çinko kapla daima örtülü bulunacaktır. 

g) Tezgâh altında içi çinko veya galvanize saç levhalarla yapıl-
mış olması lâzımken dirhem dolabından başka dolap veya çekmece 
bulunmıyacaktır. Hayvan akşamma ait her türlü artıklar, süprüntü-
ler ve çöpler ağzı kapalı madenî kutulara konacak ve bu kutular her 
gün yıkanarak temizlenecektir. 

h) Etler madenî veya içi çinko döşemeli ve yağlı boyalı sürme 
kapılı tel kafeslerde veya soğuk hava depolan içinde bütün olarak 
veyahut bütün parçalar halinde ve birbirinden aralıklı asılı bulundu-
rulacaktır. 

Kasap dükkânlarında tel kafesler haricinde ancak etlerin satılır-
ken asılıp kesilmesi için bir kaç çengel bulunabilir. Dolap ve kafes-
leri örten teller kalaylı veya beyaz olacak, tel gözlerinin genişliği (2) 
milimetreyi geçmiyecektir. İçinde et teşhir edilen cephe caöıekânla-
nnın iç tarafına aym vasıflı tel ile örtülecektir. Dükkân dışında veya 
giriş çıkış yolu üzerinde ve dolaplar haricinde et asılması yasaktır. 

i ) Et asılan çengeller passız olacak, etler temiz olmıyan şeyler-
le temas ettirilmiyecek, dolap ve kafeslerde sinek bulunmıyacaktır. 

j ) Etlerin üzerine madenî varakalar veyahut süs bakımından 
renkli kâğıtlar yapıştırılması yasaktır. 

k) Tamam veya parça halinde bulunan bilcümle etlerin üzerine, 
koyun, keçi, sığır, manda, dana, ilâh... ile erkek veya dişi olduğu ve 
etin nev'i ve mahiyetini ve fiatını bildirir boyalı çinko veya emaye eti-
ketler konacaktır. Keçi ve manda eti satan kasaplar bu etlerin dük-
kânlarında satıldığını göstermek üzere Belediyece yaptırılan levhayı 
bedeli mukabilinde alıp halkın kolaylıkla görebileceği yere asacaktır 
Bu levhaların etrafında veya üzerinde görülmesine mani olabilecek 
hiç bir şey bulundurulmıyacağı gibi daima temiz tutulacaktır. 

ı ) Satılan etler tartıldıktan ambalaj kâğıtlarına sarılarak her 
tarafı tamamen örtülü muntazam bir paket halinde müşteriye verile-
cektir. 

Etlerin kaba kâğıtlarla tartılması yasaktır. 

72 — Büyük parça etlerin dükkânlardan herhangi bir yere gön-
derilmesi için çinko kaplı ve üzeri örtülü temiz kaplar kullanılacaktır. 

73 — Kasap dükkânlarında kıyma makinası bulundurulması mec-
buridir. Kıyma müşterinin gözü önünde yapılacaktır. Hazır kıyma bu-
lundurmak yasaktır. 

74 — Başka yerlerde kesilip temizlenmiş olmak ve ayrı bir dolap 
içinde bulundurulmak şartiyle kasap dükkânlarında kümes hayvanla-
rıda satılabilir. Ancak ayaklarının hanez mafsalından kesilmiş olması 
lâzımdır. 

75 — Dükkân her gün yıkanacaktır. Tezgâh ve kütükler, kıyma 
makineleri sodalı ve sabunlu su ile fırçalanarak yıkanacaktır. Kasap 
dükkânlarında çalışanlar uzun ve temiz bir gömlek giyeceklerdir. Dük-
kânın her tarafı tam bir temizlik içinde bulunacaktır. 

Kullanılan kesici aletler paslanmaz cinsinden olacak ve sapları 
madenî ve abanozdan olup adi tahtadan olmıyacaktır. Kemiklerin ke-
silmesi için kemik testeresi kullanılacaktır. 

76 — Pazar yerlerinde kasaplık edenler, içi iyice çinko kapalı ve 
dışı yağlı boyah tel kafes kullanacaklardır. Artıklarla süprüntüleri koy-
mak için ağzı kapalı madenî bir kutu bulunduracaklardır. Bunların 
da kasap dükkânlarının etlere ait hükümlerine uymaları mecburîdir. 

SAKATAT SATANLAR 

77 — Sakatat satılacak dükkânlarda zeminin ve duvarların su 
geçmez maddelerden olması ve yerden lâğıma bağlı sifonlu ızgaralı 
bir delik bulunması, kasap dükkânlarında olduğu gibi temizliğe dik-
kat edilmesi ve akar su bulunması şarttır. Sakatatın soğuk hava do-
laplarında veya tel kafesler içerisinde satışa arzı mecburîdir. Üflene-
rek şişirtilmiş akciğerlerin satılması ve temizlenmemiş sakatatın nakli 

ve satılması yasaktır. Sakatat temizlenip getirilecektir, 

ŞEHİRDE SAKATAT NAKLİ 

78 — Şehir dahilinde mezbahadan satış yerlerine ciğer, beyin, 
işkembe gibi hayvan aksamının nakli için, içi ve raflan muntazam 
bir surette kalvenize saç ile örtülmüş ve her tarafı kapalı ve hava ce-
reyanı için delikleri bulunan motorlu vasıtalar, at arabaları veyahut 
el arabaları kullanılacaktır. Bu vasıtalarm içinde başka maddeler nak-
letmek veyahut bunlardan başka vasıtalarla veya açıkta sakatat nak-
letmek yasaktır. 

HARİÇTEN ŞEHİRE SAKATAT NAKLÎ 

79 — Hariçten şehre sakatat naklinde şu şartlara uyulacaktır: 
1 - Sakatat içerisi çinko kaplı sandıklar derununda kâfi miktar 

buzla istif edilmiş olmak şartiyle sevkedilecektir. 
2 - Kabın içerisine konulacak buz miktannm sakatatın tekayyür 

etmeksizin ve buz erimeksizin mahalline vasıl olmasınm temin edecek 
surette ve en aşağı sakatatın ağırlığının üç misli ağırlığında tespit 
edilmesi gerektir. 

3 - Bu suretle sevk edilen sakatat mahrecinde resmî veteriner veya 
tabip tarafından muayene edilecek ve aynı gün zarfında kesilmiş hay-
vanlara ait olduklarına ve taze bulunduklanna dair alınacak rapor 
sevk kâğıtlan araşma konulacaktır. 

4 - Her defsında bu kaplann içerisi sodalı sıcak su ile yıkanarak 
temiz bulundurulacaktır. 

5 — Bu suretle sevk edilen sakatat sevk edildiği mahalle vusu-
lünde mahallî hükümet ve belediye tabibi tarafından görülerek sevk 
kâğıdı arasında sıhhî raporu tetkik ve kaplann uygunluğu ve sakata-
tın tegayyür etmemiş bulunduğu edilmeden satılmasına müsaade edi-
lemez. (Edilmiyecektir) 

SEYYAR KASAPLIK 

80 — Seyyar kasaplık ve seyyar sakatat satıcılığı yasaktır. (Bele-
diye, lüzum görüldüğü takdirde, şehrin kenar mahallelerinde ve say-
fiyelerde hususi surette yapılmış tel dolaplarla satılmasına sakatatın 
satılmasına ruhsat verebilir.) 

TAVUKÇU DÜKKÂNLARI ve TAVUK KESME YERLERİ 

81 — Tavukçu dükkânlan esas itibariyle: 
a) Diri tavuk kafeslerinin bulunduğu mahal, 
b) Tavuk kesme mahalli, 
c) Kesilmiş tavuk eti satışı ve teşhir kısmı olmak üzere üç kı 

sımdan ibarettir. Kesilmiş tavuk eti satışı ve teşhir yeri cadde veya 
sokak tarafındaki ön kısım olacaktır. Arası duvarla ayrılmış olmak 
ve mazbut kapısı bulunmak şartiyle kesim kısmı arkada ve yine du-
varla yarılmış ve mazbut kapısı olmak üzere diri hayvanların bu-
lunduğu kısım da en arkada bulunacaktır. Her üç kısım bol havalı 
ve ziyada" olacaktır. 

1 - Kesim ve tüyleri yolma mahalli asgarî 2,5 metre yüksekliğin-
de ve (5) metre murabbaı vüsatmda olacaktır. Zemini 2,5 metreye ka-
dar duvarlar su geçirmez şekilde fayans veya açık renk çini veya ka-
rosiman veya karomozayik olacak; temiz akar su ve lavabosu buluna-
caktır. Sifonlu tertibatlı umumî kanalizasyona veya çukura bağlan-
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mış mecrası olacak, tavan açık renkte yağlı boyalı olacak ve ahşap 
olmayacaktır. 

2 - Yolunan tüyler mazbut kapaklı ve asgarî bir metre derinlikte 
ve 50 santimetre kutrunda madenî ve üstüvanî kaplara konulacak ve 
kaplar daima yıkanıp temiz tutulacaktır. 

3 — Kesilmemiş hayvanların bulunduğu mahaldeki kafesler mun-
tazam, temiz, altları çinkolu olacak, su ve yem kaplan temiz tutula-
cak ve kafesler her zaman temiz ve muntazam yıkanacaktır. Kafesler-
de izdiham olmayacaktır. 

4 - Hayvanları kan ahşası ve atılacak kısımları da yine mazbut 
kapaklı ve madenî kaplarda toplanacak ve daima temiz tutulacaktır. 
Kesim yeri her zaman temiz tutulacağı gibi biriken tüy ve diğer atı-
lacak kısımları her gün kaldırılacaktır. 

5 - Tavuk, Ördek, Kaz, Hindi vesaire kanatlı hayvan cinsleri, ayrı 
ayrı kafeslerde bulunacaktır. Kafeslerin haricinde hayvan bulundu-
rulmıyacaktır. Kesilmemiş hayvanların bulunduğu mahallin zemini be-
ton karosiman veya karomozayik ile döşeli ve, duvarları yağlı bova 
olacaktır. 

6 - Satış ve teşhir kısımları 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 mozayik döşeli olacaktır. 

7 - Kesilmiş tavuklar, dükkânın iç tarafına müteveccih cephesi 
kalvanizli veya nikelajlı ve gözlerinin genişliği 2 milimetreyi geçmeyen 
ince teller örtülü camekânlarda teşhir edilecek ve bir gün zarfında ke-
silmiş tavuklardan arta kalanlar soğuk dolapta saklanacaktır. Tezgâh 
mermerle örtülü olacaktır. 

8 — Satıcı daima beyaz ve temiz gömlek giyecek, kesicide tu-
lum gömlek lastik çizme giyecek ve önüne her zaman yıkanabilecek 
şekilde kauçuk önlük takacaktır. 

9 - Satıcı ayrı; kesici ayn, ve diri hayvanlarla uğraşan ayrı şa-
hıs olacaktır. 

10 - Kesilmiş olarak teşhir edilen veya kesildikten sonra veri-
len hayvanların ayakları hanep mafsallarından kesilerek dükkânda 
kesim mahallinde bulunan kapaklı kaba atılacaktır. 

11 - Tavuk ve emsalini her suretle üfliyerek şişirmek memnu 
dur. 

12 - Kesildikten sonra barsaklan çıkarılanların karınları beyaz, 
ince, temiz kâğıt sokulabilir. (Kullanılmış kâğıt veya gazete kâğıdı 
yasaktır) 

82 — Av kuşları müstesna olmak üzere tavuk, hindi, kaz, ördek 
ve emsali kümes hayvanlarının kesildikten sonra tüylü olarak ve bar-
saklan çıkarılmadan teşhir edilmesi ve saklanması yasaktır. 

83 — Tavukhanedeki tavuklarda ölüm vakayii husule geldiğin-
de dükkân sahibinin şube veterinerine malûmat vermesi ve ölümün 
sebebini tespit ettirmesi mecburîdir. 

84 — Tavukların geldikleri mıntıkalardan bulaşıcı hastalık ol-
madığına dair menşe şahadetnamesi alınacak, dükkân sahipleri talep 
vukuunda bu şahadetnameleri şube veterinerine her zaman gösterme-
ye mecburdurlar. 

85 — İçinde bir tavuk beslenip kesilen tavukçu dükkânlarında 
satılmak üzere başka hiç bir gıda madesi bulundurulamaz. 

BALIKÇILAR 

86 — Balıkçı dükkânlarının haiz olmalan ve uymaları lâzım ge-
len vasıflar ve şartlar şunlardır. 

1 - Balıkçı dükkânlan kâğir ve genişliği en az 3 metre derinliği en 
az 3 metre olacak ve dükkânın meskenlerle veya başka dükkânlarla 
doğrudan doğruya hiçbir alakası olmayacaktır. Zemini ve zeminde iki 
metre yüksekliğe kadar duvarları daima yıkanabilir şekilde su geçmez 
bir maddeden yapılmış olacak ve dükkânın içinde ve zeminin müna-
sip yerinde lâğıma bağh ızgaralı ve sifonlu bir delik bulunacak ve bü-
tün kirli sular bu delik vasıtasıyle lâğıma akıtılacaktır. 

2 - Balıklar; beton, mermer veya üzerine fayans, karosiman, veya 
mozayik döşenmiş raflar veya tezgâhlar üzerinde bulundurulacak ve bu 
tezgâh veya raflar sıksık yıkanarak sulan sabit bir boru ile doğru-
dan doğruya lâğıma akıtılacaktır. 

Balıkçı dükkânlarında temiz akar su tertibatı bulundurulması 
mecburîdir. 

4 - Her türlü artıklar ve süprüntüler ağzı daima kapalı duran 
madenî kaplarda toplanacaktır. 

5 - Balık satanlar şu geçmez birer önlük takacaklardır. 

6 - Balıkçılar sattıklan balıklan müşterilerine sağlam ve temiz 
kâğıtları sararak suları ve kanlan dışarıya hiç sızmıyacak surette, 
muntazam paket yapıp vereceklerdir. Açıkta balık taşımak yasaktır. 

7 - Balıkçı dükkânlarında balıkların vesair su mahsulâtının yı-
kanıp temizlenmesi, ıslatılması için temiz su kullanılacaktır. Balık 
vesairenin üzerlerine kirli örtüler, bezler, çuvallar koymak yasaktır. 

8 - Istirit yeri açılmış olarak, midye ve emsalinin kabuğundan 
çıkarıp su içinde satmak yasaktır. 

9 - Balık kesilen tahta ve bıçaklar ve sair levazımı temiz olacak 
ve bu dükkânlar tam bir temizlik içinde bulunacaktır. Balıklatın ve 
sepetlerin yerlere konulması yasaktır. 

BALIK NAKLÎ 

87 — Şehir dahilinde balıkhaneden balıkçı dükkânlanna vaki olan 
balık nakliyatı, her türlü sıhhî şartlara uygun ve sırf bu maksatla kul-
lanılan motorlu veyahut atlı vasıtalar veya el arabalan ile yapılır. Bu 
vasıtaların içi ve bulunduğu takdirde rafları muntazam surette kal-
venize saç döşeli olacak ve balıklar sepetlere veyahut buna benzer 
kaplar içinde olarak bu arabalara konulmak suretiyle nakil edilecek-
tir. Bu nakliyat esnasında dışanya hiçbir sızıntı ve akıntı husulüne 
kat'iyen meydan verilmiyecek ve bu vasıtalann içi her gün yıkanarak 
temizlenmiş olacaktır. Bu vasıtalarla başka maddeler taşınması ya-
saktır. 

SEYYAR BALIKÇILAR 

88 — Şehir dahilinde seyyar balık satışı ancak suyun ve kanın 
sokağa akmaması için icap eden tertibatı havi kaplarla yapılır. 

Seyyar balıkçılar, balık vesaire bakiyelerini beraberinde bulun-
duracaklan ağzı kapah mazbut ve madenî kaplarla saklıyacaklardır. 

KONSERVECÎLER 

89 — Hararetle ta'kim usulünü takip eden müesseseler: 
Hararetle ta'kim usulünü tatbik eden (Et, balık, meyva ve seb-

ze) konserve imalâthaneleridir. 
1 - Bu mahaller tamamen müstakil ve kâğir binalarda olacak ve: 
a) İptidai maddeleri ayıklama, hazırlama, 
b) Pişirme ve kutulara koyma, 
c) Ta'kim etme, 
d) Etiketleme ve depo, 
e) Kutu yapma, 
f ) Bulaşık kaplan yıkama, 

gibi başka başka işlere mahsus yerleri birbirinden kâğir bölmelerle 
aynlmış olacaklardır. 

2 - Bütün bu mahallerin zemini ve mezinden itibaren iki met-
re yüksekliğe kadar duvarları her vakit yıkanabilecek veçhile su geç-
mez maddelerden olacak ve her çalışma yerinde lâğıma bağh sifonlu 
ızgaralı delikli taşlar bulunacak ve su birikintilerine meydan veril-
miyecek. 

3 - Bol gündüz ışığı ile aydınlatılmış ve hava tazeleme tertibatı 
yapılmış olacak ve pencereler ince tel ile örtülecektir. 

4 - Muhtelif yerlerinde akar su muslukları ve şehir suyu geç-
miyen mıntıkalarda da en az bir tonluk temiz su deposu bulunacak, 

5 - Ocaklar dumanlan içeriye ve dışarıya rahatsızlık vermiye-
cek surette çekecek tertibatı havi olacak. 

6 - Konservesi yapılacak maddelerin ayıklanıp temizlenmesine 
vesairesine yanyan masalann üzerleri mermer, çini, karosiman, karo-
mozaik gibi maddelerle döşenmiş olacak. 

7 - İmalâthanenin yukarıda zikrolunan iş kısımları sık sık kay-
nar sodalı sularla yıkanacak. 

8 - Her taraf temiz tutulacak ve artıklar ve her türlü süprüntüler 
üstü kapah madenî kaplarda toplanacak. 

9 - İşçilerin çalışırken giyecekleri elbise ve takkeleri, önlüğü bu-
lunacak. 

10 - İşçiler için ayn bir yerde yıkanma, soyunup giyinme ve ye-
mek yeme yerleri ve sıhhî şartlara uygun abdesthaneler bulunacak. 

90 — Yapılan konservelerin üzerinde fabrikanın admı, bulundu-
ğu yeri ve kutunun içindeki maddelerin cinsini ve miktarım gösterir 
bir etiket bulunması mecburîdir. 

91 — Her türlü süt konservelerinin kutulan üzerinde fabrika-
nın, isminin bulunduğu yeri, süt miktarını, yağlı veya yağsız, şekerli 
veya şekersiz olduğunu ve imâl tarihini gösterir birer etiket bulun-
ması mecburîdir. 
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92 — Etiketi olmayan veya içindeki maddenin bozukluğuna de-
lâlet edecek en ufak bir şişkinlik gösteren veya kutusu delik veya la-
hammuz etmiş bulunan konserveleri satmak yasaktır. Kutularında 
delik, deşik olmadığı halde tefessüh etmiş çıkan konservelerden âmil-
leri mes'uldür. 

93 — Başka yerlerden ve ecnebî memleketlerden gelecek konser-
velerin de etiketli ve iyi bir halde bulunması mecburîdir. 

94 — Sebze ve meyve konserveleri yapılan müesseseler d binlin-
de bunlarla beraber olarak aynı zamanda balık veya et konserveleri 
yapmak yasaktır. 

Et konserveleri ancak belediye mezbahasında kesilmiş etlerden 
yapılabilir. 

SUCUK VEYA PASTIRMA İMALÂTHANELERİ 

95 — Aşağıda yazılı şartları haiz olduğu belediye merkez sıhhat 
veteriner ve fen heyetlerince tasdik edilmeden sucuk ve pastırma 
imalâthanesi açmak yasaktır. Evvelce açmış olanlardan Belediye ri-
yasetine müracaat ederek hali hazırını tespit ve noksanlarını tamam-
lıyarak bu şartlan yerine getirmeğe mecburdurlar. 

1 - İmalâthaneler müstakil ve kâğir olacak ve ancak Belediye 
mezbahasında kesilmiş etler kullanılacaktır. Evlerde, hanlarda ve baş-
ka işler için kullanılan yerlerde imalâthane kurulmasına müsaade edi-
lemez. 

a) Mezbahadan gelen etlerin konup muhafaza edileceği soğuk 
hava oda veya dolabı veya günlük olarak et bekleme yeri, 

b) Etlerin parçalandığı, kemiklerinden tecrit edildiği veya kı-
rıldığı mahallin, 

c) İmalâthane kısmı, 
d) Kurutma mahalli, 
e) Müstahzaratı saklama mahalli, 
f ) Bulaşık yıkama mahalli, 
g) Ambalaj ve etiketleme mahalli, 
h) imalâthane içinde olmamak şartiyle işçiler için soyunup gi-

yinme yıkanıp yemek yeme mahalleri ile sıhhî tertibatı haiz abdesha-
neler bulunacaktır. 

2 - İmalâthanenin zemini tamamen ve duvarlan zeminden enaz 
iki metre yüksekliğine kadar su geçmez ve daima yıkanabilir bir mad-
de ile döşenmiş olacak ve zeminin icap eden yerlerinde ucu mecraya 
baölı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacak ve hiç bir tarafta su biri-
kintisi olmvyacaktır. 

3 - İmalâthanenin her tarafı bol gündüz ışığı ile avdmlatılmış 
olmak üzere kâfi derecede pencereleri olacak ve pencerelerinin her 
tarafı ince tel ile örtülü bulunacak ve lâzım olduğu kadar hava te-
mizleme tertibatı yapılacaktır. Hariçte açılan kapıların iç tarafında 
içe ve dışa doğru açılabilir tel kapı konulacaktır. 

4 - imalâthanelerde şehir suyu tesisatı bulunacak şehir snvr 
geçmeyen mıntıkalarda en az yarım tonluk temiz su rtenosu b r ' " " 
durulacaktır; imalâthanenin lüzumlu mahallerine ve depodrn boır 
larla su sevkedilecektir. 

5 - Ocak ve kazanlar; etlerin bulundurulduğu ve tuzlandığı ver-
lerden ayn olacak ve duman veya gaz çıkarak imalâthanenin içine 
ve dışına zarar vermemeleri için muntazaman bacaları bulunacaktır 

7 - Bütün işçiler beyaz iş gömleği giyeceklerdir. 
8 - Kullanılan her türlü aletler, kaplar ve vasıtalar tam bir te-

mizlik içinde bulunacak ve et, müstahzar hale gelinceve kadar bakır, 
kurşun sırlı ve tahta kaplar içine konmıyacak, etin dokunacağı her 
şey aralıksız, çatlaksız ve muntazam, düz bulunmak şartiyle mermer, 
beyaz çini veya mozayik olacaktır. 

9 - Etleri kesmek ve doğramak ıçm kulanılan âlet paslanmaz ve 
kolay temizlenir cinsinden olacaktır. 

10 - Sucuk ve pastırma imalâthanelerinin içinde, mahsus bu iş için 
yaptırılmış, bol hava cereyanı olan yerlerde kurutulacaktır. 

9 6 Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali satılan dükkânlarda bu j 
maddelerin rutubetli, tozlu, doğrudan doğruya güneşe ve haricî televvüs-
lere maruz açık yerlerde ve diğer malzeme arasında bulundurulması ya-
saktır. 

Teşhir edilen mallar kapalı camekânlar içinde bulundurulacaktır. 
Bunları kesmek, ayırma kiçin kullanılan bıçak, tezgâh vesairenin temiz J 
tutulması mecburidir. I I 

97 — Pastırma, sucuk, kavurma ve emsali toptancılar malarım soğuk 
hava depo veya oda veyahut dolaplarda muhafaza etmeğe mecburdurlar. 

Parekendeciler buzdolabı olmadığı takdirde ancak bir haftalık satışa 
yetecek kadar malı bulundurabilirler. 

BALIK TUZLAMA YERLERİ 

98 — Balık tuzmla yerleri münhasıran bu işe mahsus olarak aşağıda 
yazılı taksimatı havi kârgir binalarda yapılacaktır. 

1 - Burada (Gelen balıkların bulunduğu, ayıklandığı) yer ile (Tuz-
lama ve fıçıları doldurma) yeri ve (Dolmuş fıçılann bekleme) yerleri bir-
birinden sabit bölmelerle ayrılmış olacakür. 

2 - Bütün aksamı tamamen gündüz ziyasıyle aydınlanacak surette 
pencereleri bulunacak ve pencereler dışmda ince bir tel ile örtülmüş ola-
caktır. Pencerelerin üst kısmına hava tazelenmesini temin edecek surette 
vasistaslı veya otomatik vantilâsyon tertibatı yapılacaktır. 

3 - Bütün kısımların zemini ve iki buçuk metre yüksekliğe kadar 
duvarları her vakit yıkanabilecek ve temizlenebilecek surette (Karoaiman, 
mozaik veya fanas gibi) münasip bir madde ile örtülmüş olacaktır. 

4 - Her kısımda, lâğımda nihayetlenen ızgaralı ve sifonlu ve delikli 
bir taş olacak ve hiç bir yerde su birinkintisi hasıl olmamak üzere zemin 
bu delikler istikametinde hafifçe meyilli olacaktır. 

5 - Tuzlama yerlerinde, balıklar yıkanmak ve temizlemek için şehir 
suyu tesisatı yapılacaktır. Şehir suyu bulunmadığı yerlerde bu tesisat 
en aşağı yarım tonluz temiz su ile doldurulmuş depolara bağlanacaktır. 

6 - İşçiler hususi iş elbisesi verilecek ve temizlenmeleri için lavabo-
lar yapılacaktır. 

BAKKALLAR 

99 — Bakkkalların tabi olacaklan sıhhî şartlar : 
1 - Meskenlerle doğrudan doğruya ilişiği olmayan kâgir dükkânlarda 

kurulacak ve sokak cepheleri camekânla örtülmüş olacaktır. 

3 - Zeminleri yıkanarak temizlenebilen ve su geçirmez münasip bir 
madde ile döşenmiş olacak ve yıkama sulan ızgaralı ve sifonlu deliklerle 
lâğıma sevkedilecektir. 

3 - Her tarafı bol gündüz ışığı ile aydınlatılacak ve açılıp kapana-
bilir pencereleri dışarıdan ince tel ile örtülmüş olacaktır. 

4 - Bütün malzeme nevi ve cinsine göre bir tasnife tabi tutularak 
yüksek olarak yapılan hususi bölmeler, raflar veya kompartimanlarda sak-
lanacak ve mahiyeti itibariyle birbirlerini kirletecek olan maddeler bir-
birlerinden tamamen ayn bulundurulacaktır. 

5 - Soyulmadan, pişilmeden ve yıkanmadan yenilebilen maddeler toz 
ve sinek girmesine ımani olacak surette hususi camekânlı yerlerde sak-
lanacak ve bunlardan lüzum görülenler için ince tel ile örtülmüş hava-
landırma delikleri yapılacakhr. 

6 - Her türlü temizlik maksadiyle bakkal dükkânlarında yalağı lâ-
ğıma bağlı akarsu tertibatı bulunacaktır. 

7 - Bakkal dükkânlarında sinek, böcek, fare bulunmasına mahal 
verilmiyecektir. 

8 - Bakkaların daima temiz tutulan bir iş gömleği giymesi gerek 
şahsî temizliklerini ve gerekse dükkânın her tarafının tam bir temizlik 
içinde bulunmasını temin etmeleri mecburdurlar. 

LOKANTALAR, AŞÇİ DÜKKÂNLARI, KEBAPÇILAR VE 
İŞKEMBECİLER 

100 — Bu yerlerin tabi olacağı sıhhî şartlar : 
1 - a) Yemek yemeğe, b) Pişirmeğe, c) Kapları yıkamağa mah-

sus olmak üzere birbirinden ayrı en az üç kısımdan teşekkül edecek ve 
her kısmm zeminini yıkanabilecek veçhile su geçmez bir madde ile döşeli 
bulunacak ve zemini münasip yerlerinde bir ucu mecraya bağlı ızgaralı 
sifonlu delikleri olacaktır. Bu dükkânlann halen mevcut olanlann yemek 
pişirme ve bulaşık yıkama yerlerinin zemini beton veya çini ile döşen-
mek şartiyle, yalnız yemek yeme mahallerinin zeminlerinin tahta olma-
sına müsaaade edilir. Bu ahşap zemin parke olmadığı takdirde muşamba 
ile örtülecektir. Kaplann yıkanacağı yerlerle yemek pişirmeğe mahsus 
kısımların duvarları zeminden bir buçuk metre yüksekliğe kadar fayans, 
mermer veya çini, gibi yıkanabilir madde ile kaplanmış olacaktır. Bulaşık 
mahalleri mermer veya dökme mozaik taştan olacak ve yıkanmış kaplann 
süzülmesi için oluklu bir kısım buhıncaktır. 

2 - Dükkânların ön tarafı bir camekânla kapalı olacaktır. Yenüecek 
Şeylerin açıkça bulundurulması ve açıkta pişirilmesi ve vitrinlerinde piş-
miş veya çiğ şeylerin açıkça bulundurulması ve açıkta pişirilmesi ve vit-
rinlerinde pişmiş veya çiğ olarak yemek vesaire teşhiri yasaktır. 
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Yemek yenilen salonda pişirilmiş olarak, ateş üzerinde teşhir olunan 
yemeklere mahsus olan mahal tavana kadar bir. camlı bölme ile salondan 
ayrılmış olacak ve yemekler buradan bir pencere vasıtasiyle garsonlara 
verilecektir. Bu mahalle müşterilerin girmesi yasaktır. 

3 - Kalaysız bakır tencere vesaire ile kırık ve çatlak kap, bardak ve 
fincan, kaşık, çatal ve bıçak; lekeli, kirli, kokulu örtü ve havlu ve bun-
lara benzer şeyler bulundurmak yasaktır. 

4 - Dükkânın münasip bir yerinde müşterilerin el yıkamalarına mah-
sus ve içi yemek yenen yerden görünmez bir yere bulunacaktır. El 
yıkama yerlerindeki el havluları ufak kıt'ada ve bir defa kullanılacak şe-
kilde olacaktır. 

5 - Bulaşık kaplar sabunlu ve sodalı sularla sıcak olarak yıkandık-
tan sonra ayrıca kaynar temiz sulardan geçirilecek; kazan, tencere, tabak, 
çatal, bıçak, kaşık gibi yemek edevatı temiz raflarda ve dolaplarda sakla-
nacaktır. Bütün servis tabaklan ve havlular, peçeteler her müşteri için 
temizleri Ue değiştirüecektir. 

6 - Yemek pişirilen ve bulaşık yıkanan kısımlarda abdesthane yapıl-
maz. Bu gibi mahaller dükkânın ayrı bir yerinde ve sıhhî şartlara uygun 
olacaktır. 

7 - Ocak mahallinin üzerinde koku ve duman halinde her türlü inti-
şarları harice def ve tardı için ayrıca kâfi genişlikte ve bir ucu binanın 
damında nihayetlenen veya daha yüksek mücaviri binanın damım geçen 
bacaya bağlı bir davlumbaz bulunacaktır. 

8 - Tuzluk, biberlik ve emsalinin ağızlan, muhteviyatının serbestçe 
serpileceği süzgeçli bir kapakla örtülmüş olması lâzımdır. Parmakla veya 
sair suretle alınmak üzere açıkta tuz, biber ve emsali bulundurmak ya-
saktır. 

9 - Müstahdemin elbise vesairesini koymak üzere hususi bir soyunup 
giyinme odası veya münasip bir yerde bu maksatla kullanmağa elverişli 
elbise dolabı bulunduracaktır. 

10 - Müşterilerin şapka ve monto vesairesini koymak üzere ayrı bir 
kardolap dairesi bulunmadığı takdirde yemek yenilen salonun münasip 
yerlerinde ve müşteri adedine yetecek surette elbise asacak tertibat bu-
lunacaktır. 

101 — içerisinde yemek yeme mahallî bulunmayıp yalnız harice 
satmak üzere yemek pişirilen mahaller, lokantaların ve aşçı dükkânları-
nın tabiî olacakları şeraitin mutfak ve bulaşık mahalleri hakkındaki hü-
kümlere tabidir. 

102 — Gıda maddelerinin ayakta yenilip içildiği yerlerde kirli kap-
lamı yıkanıp temizlenmesi için sıhhî şartları ihtiva eden ayrı bir bulaşık 
mahallî bulunacaktır. Müşterilerin artığı olan bütün mayi gıda maddeleri 
doğrudan doğruya lâğıma bağlı bulunan yalaklara dökülecek, artıkları hiç 
bir yerde bekletilmeden çöp kaplarına atılacaktır. Her türlü artıkların 
saklanması veya müşteriye verilmesi yasaktır. 

103 — Balık, köfte vesaire kızartarak veya her ne suretle olursa 
olsun seyyar aşçılık yapmak yasaktır. 

KAHVEHANE, ÇAYHANE, GAZİNO VE BİRAHANELER 

104 — Bu dükkânların haiz oldukları vasıflarla uyacakları hükümler 
şunlardır : 

1 - Bu dükkânlar ve zeminleri parke, veya muşamba döşenmiş tahta 
veyahut karosiman, mozaik veya ksiloit gibi bir madde ile döşeli olacak 
ve kâgir zeminin münasip bir yerinde bir ucu lâğıma bağlı sifonlu ve 
ızgaralı bir delik bulunacaktır. 

2 - Masalar, iskemleler, kanepeler daimî bir temizlik içinde buluna-
cak ve masaların üzerleri mermer, cam, veyahut temiz örtülerle örtülmüş 

olacaktır. Kanape ve sandalyelerin düz ve cilalı tahtadan veya üzeri ma-
roken veya maroken taklidi kolay temizlenebilir bir madde ile örtülmüş 
bulunması veya ince hasır olması şarttır. Lüks kahve ve çayhaneler ve 
pastahanelerle birahaneler ve gazinolar mefruşata ait bu kayıtlara tabi 
değildir. 

3 - Kahve, çay pişirilen veya içki ve meze hazırlanan yerlerin ze-
mini ve bir buçuk metreye kadar duvarlan her vakit yıkanabilecek veç-
hile su geçirmez bir maddeden yapılmış bulunacak ve tezgâhın üzeri de 
mermer, cam, veya mozaik kapalı olacaktır. 

4 - Yağsız kirli kaplar şehir suyuna ve bu suyun bulunmadığı mın-
tıkalarda temiz olduğu sıhhiye heyetince tasdik edilmiş sularla doldurulan 
su depolarına bağlı bulunan akarsu ile yıkanacaktır. Bütün yıkantı suları 
lâğıma gitmek üzere sifonlu deliklerle mecraya verilecektir. 

5 - Yağlı kaplar, evvelâ sodalı ve sabunlu sularla temizlendikten 
sonra kaynak temiz sudan geçirilmesi şarttır. Birahanelerde bulaşık ve 
yemek pişirme ve meze hazırlama yerleri lokantaların bu kısımlara ait 
hükümlerine tabidir. 

6 - Yıkanmış fincan, bardak vesair kaplar ya her tarafı kapalı maz-
but camekânlara konacak veyahut temiz raflarda hususi mesnetlerle takı-
larak ağızları yere dokundurulmıyacaktır. 

7 - Çatlak, kırık fincan, bardak, tabak vesaire kullanılması yasaktır. 

8 - Bu dükkânların içinde berber bulundurmak yasaktır. Kapısı 
büsbütün dışardan olmak ve her tarafı iyice çevrilmiş ve dükkânlardan 
ayrılmış bulunmak şartiyle müsaade olunabilir. 

9 - Buralarda ayakkabı boyatmağa müsaade etmek yasaktır. 

10 - Vasat havasını koku ve duman birikmesine mahal bırakmadan 
daima temiz tutacak surette ve içeride oturanları cereyanlarla rahatsız 
etmeyecek tarzda muntazam hava değiştirecek tertibatı bulunacaktır. 

11 - Birahane ve meyhanelerde artık mezeler ile içkiler müşterile-
rin önünden kaldırılınca hemen bunlara mahsus kapalı kutuya boşaltıla-
caktır. Artık mezelerin ve içkilerin müşteriye verilmesi veyahut yukarıda 
yazıldığı üzere, kutuya dokülmiyerek bir tarafa alıkonulması yasaktır. 

BUZ SATAN YEKLER 

105 — Buz satılan yerlerin bağlı oldukları şartlar şunlardır : 
Buz satışına mahsus depolar televvüse maruz olmıyacak şekilde 

kâgir binalarda ve zeminleri ile bir buçuk metre yüksekliğe kadar duvar-
ları yıkanabilir surette su geçmez maddelerle döşeli olacak ve zeminlerinde 
lâğıma bağlı sifonlu bir delik bulunacaktır. 

106 — Buz konan dolaplar ahşap ise iki cidarın arası, hararetin nak-
line mani olmak üzere ince tahta talaşı ve kömür tozu ile doldurulmuş bu 
dolapların iç cidarları çinko ile tamamen örtülecek ve kaidelerinde bir 
boşaltma musluğu bulunacaktır. 

107 — İstihsal yerlerinden satış yerlerine buz nakli için kullanılacak 
vasıtaların her tarafının kapalı ve cidarlarının tecrit edilmiş olması 
lâzımdır. 

108 — Parekende buz satış yerlerinde müşterilere kesüip verilecek 
buzların temiz bir testere ile ve müşterilerin isteği miktarında kesilip 
tartılarak Belediyece tespit edilen fiyattan verilmesi mecburidir. Buz satış 
yerlerinde resmen tespit edilmiş olan fiyatı gösteren büyük bir levha müş-
terilerin görebileceği bir yere asılacaktır, 

SEBZECİ VE YEMİŞÇİ DÜKKÂNLARI 

109 — Sebze veya meyva satılan dükkânlarda aşağıdaki şartlara 
uyulacaktır : 

1 - Dükkânlar kâgir, zeminleri ile bir buçuk metre yüksekliğe kadar 
duvarları daima yıkanabilecek surette su geçmez bir maddeden yapılmış 
olacaktır. Zeminin münasip bir yerinde ucu lâğıma bağlı ızgaralı sifonlu 
bir delik bulunacaktır. 

2 - Sebzeler ve meyvalar ayrı ayrı olmak üzere daima temiz tutulan 
masa veya raflarda bulundurulacaktır. İçinde sebze veya mevya buulnan 
küfeler ve selpetler zeminden yüksekçe ve muhkem bir mesnet üzerine 
konacaktır. 

3 - Pirilmeden yenmesi mûtat olan sebzeler ayrı raflara konula-
caktır. 

4 - Süprüntüler ve sebze ve meyva parçalan ağzı kapalı madenî 
kutularda toplanacaktır. 

5 - Sebzelerin, meyvaların yıkanması vesaire için kullandacak sular 
ancak şehir suyu veya temiz olduğu heyeti sıhhiyece kabul edilmiş olan 
sular olacaktır. 

SEYYAR SATICILAR 

11 0 Seyyar olarak her türlü gıda maddesi satabilmek için Bele-
diyeden izin almak mecburidir. 

111 Seyyar satıcılar aşağıdaki şartlara uymağa mecburdurlar : 

1 - Seyyarak olarak : Kasaplık, ciğer ve işkembe.... gibi sakatat-
çılık, tavukçuluk, yapılması ve kullanılmış elbise ve eşya alım ve satımı 
yasaktır. 

2 - Seyyar esnafın büyük caddelerde, meydanlarda, parklarda, köp-
rüler üzerinde, iskele başlarında, istasyon giriş ve çıkış yerlerinde mek-
tep, park kapılan önünde, cami avlularında, vapur, tramvay ve otobüs 
gibi umumî nakil vasıtaları içinde satış yapmaları yasaktır. 

3 - Yıkanmadan, pişirmeden, soyulmadan yenebilecek şeylerde sinek 
toplantısına, etrafı kirletmeye ve suları akmağa müsait olan her türlü 
maddeler her tarafı camekânla veya toz, çöp, »inek girmeyecek surette 
ayrı kabili nufuz bir madde ile örtülü ve daima kapalı vasıtaların içinde 
satılacaklardır. Buna aykın düşen satışlar yasaktır. 
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4 - Başka yerlerde evvelden hazırlanmış olan (Yoğurt, ayran, şerbet, 
limonata, dondurma, sütlâç, mahallebi...) gibi gıda maddelerini satan 
seyyar satıcılar, bu gibi maddelerin yapılacağı yerleri evvelden Belediyeye 
istida ile bildirerek bu yerlerin, bu maksatla kullanılmalarında sıhhî ve 
idarî bir mahzur olup olmadığım tetkik ettirerek müsaade almağa ve bu 
müsaadeyi her zaman yanlarında taşımağa mecburdurlar. 

5 - Muayyen ve sabit bir imalâthanede yapılan gıda maddelerini 
eatan muhtelif seyyar satıcılar, bu imalâthaneye ait müsaadeden istifade 
edebilirler, bu halde sabit imalâthane sahibi kendi mamulâtmı verip sat-
ürdığı eşhasın isimlerini ayrı ayrı bir beyanname ile bulunduğu mıntıka 
başhekimliğine bildirerek buradan bilâresim alacağı vesikayı daima taşı-
mak üzere seyyar satıcılarına vereceklerdir. Bardakla su satan seyyar 
satıcılar da, aynı hükümlere tabidir. 

6 - Limonata, şerbet, su gibi içilecek şeyler camdan veya bunların 
vasıflarını hiç bozmıyacak bir maddeden yapılmış mazbut, ağızları kapalı 
ve musluklu kaplar içinde satılacaktır. Bu kaplar içindeki sulu maddeler 
behemehal musluktan alınarak müşteriye verilecektir. Dondurmacılar ağzı 
sağlam kapaklı kaplar, salepçiler ve bozacılar ağzı iyi kapanan göğümler 
kullanacaklardır. Bardaklar, fincanlar toz toprak girmiyecek, sinek konmı-
yacak şekilde camdan veya münasip bir maddeden yapılmış kapalı kap-
larda bulundurulacak ve bunların satıcının yanında bulunduracağı temiz 
sularla her kullanışta iyice yıkanacaktır. Kova, desti, bakraç gibi kaplarla 
su satmak ve su kaplarının içinde suları kepçelerle almak yasaktır. 

7 - Satış münasebetiyle olacak her türlü döküntü ve kırıntı vesaire 
satıcının beraberinde bulunduracağı kapalı kaplarda biriktirilecektir. 

8 - Yenilecek içilecek şeyleri satan seyyar esnaf, gerek şahsî temiz-
lik ve sıhhî muayene ve gerek kullandıkları malzeme, vasıta, alet vesaire 
bakımlarından aynı şeyleri satan dükkânlar ve satıcılar hakkmdaki hü-
kümlere de tabidirler 

9 - Bir kaç şeyi birden satanlar bunlann birbirine zarar vermlyecek 
neviden olmaları için önceden Belediyenin ruhsatım alacaklardır. 

10 - Seyyar satıcıların saat yirmiden sabahın sekizine kadar sokak-
lrda bağırmaları ve bu müddetin haricinde de gürültü sayılacak, herkesi 
rahatsız edecek derecede yüksek ses çıkarmaları ve düdük öttürmek, çalgı 
çalmak gazel veya şarkı söyliyerek her ne suretle olursa olsun gürültü 
ederek satış yapmalan yasaktır. 

11 - Ayakkabı boyacıları ancak bulunduklan mıntıkanın Belediye-
since kendilerine gösterilecek olan yerlerde çalışabileceklerdir. 

12 - Sandal, kayık vesaire gibi küçük deniz vasıtalanyle yapılan 
satıcıhk'ta seyyar satıcılıktır ve bu fasıldaki hükümlere tabidir. 

13 - Seyyar sütçüler Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından 
yaptırılmış olan hususi talimatnamesine tabidirler. 

BU FASILDA AÇIKÇA ADI GEÇMİYEN YERLER 

112 Yenilecek, içilecek şeylerle bunlarla münasebeti olan madde-
leri yapmak, satmak veya nakil ve tevzi edilipte adı bu fasılda açıkça geç-
memiş olan müesseseler ve dükkânlar faslın müşterek hükümlerine tabi 
olduklan gibi mahiyetleri itibariyle fasılda bahsi geçen yerlerden en çok 
benzerlerinin hususi şartlarına da uymağa mecburdurlar. 

YATILACAK. YIKANILACAK, TEMİZLENECEK YERLER 

A Oteller, hanlar, pansiyonlar ve bekâr odalan : 
113 Oteller, pansiyonlar, bekâr odalan ve benzerlerinin tabi ol-

dukları şartlar şunlardır : 
1 - Yeniden yapılacak olan otellerin her tarafının kâgir olması mec-

buridir. Yalnız istirahat yerlerinin veya yatma odalarının zemini parke 
olabilir. Halen mevcut olanlar aşağıdaki şartlara tabidir : 

2 - Bu mahallerin döşemeleri ya kâgir veya parke, muşambalı tahta, 
gibi gayrikabil nufuz maddelerle kaplanmış olacaktır. 

3 - Tek yataklı odalarda adam başına en az yirmibeş metre mikâbı 
hava hacmi ve iki veyahut daha fazla yataklı yerlerde adam başına en az 
onbeş metre mikâp hava hacminin ihtiva edecek surette her odanın ala-
bileceği yatak adedi tayin edilecek ve bu adet ücretle beraber odada ko-
layca görülebilecek bir yere levha ile asılacaktır : Odalarda bu adetten 
fazla karyola bulndurmak ve fazla ücret almak yasaktır. 

4 - İçinde insan oturup yatacak bütün odaların ve salonların bol 
gündüz ışığı ile aydınlanacak veçhile kâfi miktarda ve genişlikte pence-
releriyle odaların hususi hava tazeleme tertibatı olacak veyahut bir kısım 
pencerelerin üst camlan (Vasistas) tarzında mütarik bulunacaktır. Doğru-
dan doğruya kâfi derecede gündüz ziyası almıyan odalarda müşteri yatır-
mak yasaktır. 

5' - Her odada müstahdemini çağırmaya mahsus zil veya ziya terti-
batı Ue elbise asmağa mahsus tertibat ve lavabo bulunacaktır. Yıkanma 
tertibatının bulunacağı masaların üzeri ya mermer veya fayans, mozaik bir 
madde üe döşenmiş olacaktır. Odalarında lavabo bulunmayan yerlerde 
her beş yatağa bir adet hesabiyle her katta müteaddit yıkanma musluklan 
bulunacaktır. Bu kısımda zemin kâgir ve birbuçuk metre irtifaa kadar 
duvarları mermer veya fayans vesaire gibi bir madde Ue döşenmiş olacak 
ve lâğımda nihayet bulan bir sifonlu deliği bulunacaktır. Odalarda müş-
teriler için saç fırçası, tarak, terlik bulundurulması yasaktır. 

6 - En az her on yatağa bir tane isabet etmek üzere ve her katta 
kâfi adette abdesthaneleri olacak ve her abdesthanede akarsu muslukları 
bulunacak ve helâ ve yıkanma yalakları lâğıma sifonla merbut olacaktır. 

7 - Bütün süprüntüler ağzı kapalı madenî ve temiz kaplarda topla-
nacaktır. 

8 - Her binada muhakkak şehir suyuna, şehir suyu geçmeyen mahal-
lerde temiz sularla doldurulmuş ve ihtiyaca yetecek vüsatte bulunan bir 
su deposuna merbut olarak akarsu tesisatı bulunacaktır. 

9 - İçinde mutfak, yemek salonu, çamaşırhane vesaire bulunan otel-
lerin bu kısımları Talimatnamenin bu gibi yerlere ait şartlarına uygun 
olacaktır. Bu binalarda müşterilerin fazla eşyasını koymağa mahsus maz-
but birer depo bulunacaktır. 

10 - Oda döşemeleri vesairesi daima temiz, duvarlar her vakit açık 
renkte boyalı veya badaıılı ve lekesiz olacak, karyolalar ve somyalar 
temiz ve muntazam, kırık dökükten arî, bütün yatak takımlan havlu 
vesaire gibi şeyler her müşteri değiştikçe ve aynı müşteri için sık sık 
yıkattırılıp ütülenerek değiştirUecektir. Badanalı kısımların badanası en 
az üç ayda bir tazelenecektir. Bit, tahtakurusu, pire, sinek vesaire haşe-
ratın bulunmasına kat'iyeıı mahal verilmiyecektir. Renkli çarşaf, yatak ve 
yorgan yüzleri ve havlu kulanmak yasaktır. Yataklar yün veya pamuk 
veyahut kıldan olacaktır. Yer yatakları, içi saman veya otla doldurulmuş 
şUteler kullanUması yasaktır. Heyeti sıhhiyece lüzum gösterildiği takdirde 
hanlarla bekâr odalarının, otellerin muayyen zamanlarında senede iki 
kere Belediyece fennî tathiratm yapılması mecburidir. 

11 - Bu müesseselere gelen müşterilerden hasta olanlar bulunsa veya 
evvelce mevcut müşterilerden biri hastalanırsa derhal Belediye hekimine 
haber verUecektir. 

12 - Bu müesseseleri işletenler, her kısmın, her şeyin ve müstah-
demlerin temizliğine dikkat etmeğe mecburdur. Bu yerlerin içinde, bahçe, 
veya havuzların büyük, küçük her türlü hayvan beslemek, odalarda, ko-
ridorlarda ve avlularda her ne şekilde olursa olsun yemek pişirmek ya-
saktır. Sırf aUe ikametine tahsis olmuş hanlarda ve pansiyonlarda fennî 
şartları haiz müşteri veya hususi mutfaklar bulunacaktır. 

13 - Ahır bulundurabUecek mıntıkalardaki otel ve hanlarda mevcut 
ahırlar bu müesseselerin umumî giriş yerleri üe katiyen alâkadar olmıya-
cak şekUde ayrı olarak yapılacak ve bu ahırlar şehir içinde kalmalann 
müsaade edilen ahırların bütün sıhhî ve fennî şartların cemi olacaktır. 

14 - İçinde aile yatan hanlarda ve pansiyonların diğer kısımlarında 
her türlü sanat ve ticaret icrası yasakatır. İçinde ticaret veya sanat icra 
olunan hanlar içinde yatıp kalkmak ve iskân etmek yasaktır. Bu yerler 
Yönetmeliğin bu gibi ticaret veya sanatlar hakkındaki şartlarına uygun 
olacaklardır. 

17 - BUumum otel, han pansiyon ve bekâr odalarında Belediyece 
tasdikli (Lüzumu kadar) tarife bulundurulacaktır. Bunlar müşterinin 
görecekleri yerlere asılacaktır. 

114 — Ahşap konakların oda oda kiraya verilmesi yasaktır. Bunlar-
dan fennî ve sıhhî şartları haiz olduğuna dair Belediyece ruhsat verUen-
lerin ancak kat kat ve yalnız birer aUeye mahsus olmak üzere kiraya 
verilmesi caizdir. Bu binalar bu tarzda iskân edebUmek için sahipleri 
Belediyenin göstereceği bütün tadilât ve ıslahatı yapmağa mecburdurlar. 
Bu gibi yerlerde her katta muhakkak bir abdesthane ve şehir suyuna 
bağh el, yüz, yıkama musluğu ve ayrıca zemini kâgir ve ocak tertibatım 
haiz bir mutfak bulunacak ve her katta ayn ayrı olmadığı takdirde bütün 
kiracılar için müşterek çamaşırhane yapılacaktır. Oteller han ve emsa-
linde şehir merkezi suyu ve bu suyun bulunmdığı mıntıkalarda temizliği 
sıhhat heyetince kabul edUmiş su tesisatı bulunacaktır. Bu gibi mahallerde 
temiz olmayan sular kulanmak yasaktır. Oteller münhasıran merkezi tes-
hin usulleriyle ve olmadığı takdirde fennî şartlar haiz vasıtalarla teshin 
edüecektir. Mangal ile teshin yasaktır. 

115 — Otel, han ve emsali gibi yerlerde merdiven başlarında yan-
gın söndürücü vasıtalar bulundurulması mecburidir. 

116 — Otel, pansiyon, han ve bekâr odalarının yeni esaslara uyma~ 
lan içüı Belediyece yapılan tebliğat nazara alınarak üç ay içinde lüzumlu 
tadîlâtlar yapılacaktır. 
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HAMAMLAR 

117 — Sıcak hamamlarla bunlara benzer yerlerin uyacakları hüküm-
ler şunlardır: 

1 - Şehirde yeniden umuma mahsus hamam, yüzme havuzu açıl-
ması; Belediyece tespit edilecek sıhhî ve fennî şartların yerine getirilme-
sine bağlıdır, mevcut olan eski umumî hamamlar aşağıdaki şartlara göre 
ıslah edileceklerdir. Soyunup giyinme yerleri bölme veya camekânla ayrıl-
mış olarak mahfuz bir şekilde olacaktır. 

2 - Soyunup giyinme yerleri bölme veya camekânla ayrılmış olarak 
mahfuz bir şekilde yapılacak ve hücreler, hararet hiç bir zaman (Zayit 20) 
nin altına düşmemek üzere lüzumunda ısıtılacaktır. Her hücrede soyu-
nanlara kâfi gelecek miktarda elbise asmağa mahsus vasıtalar buluna-
caktır. 

3 - Kerevetler üzerine konulan şilteler kolay taşınır ve temizlenir 
şekilde olacak ve üzerlerinde mutlaka her müşteri için değiştirilecek beyaz 
ve temiz örtüler bulunacaktır. Ot ve saman minder, yastık kullanmak ya-
saktır. Terlik ve nalınlar temiz olacaktır. 

4 - Döşemesi ahşap olan bütün soyunup giyinme yerleri ile merdi-
venlere ve koridorlara muşamba döşenecektir. Cilalı parke olduğu takdirde 
muşambaya lüzum yoktur. Hamamın girilecek yerinde paspas ve temiz 
ince talaş bulundurulacaktır. 

5 - Yıkanma ve temizlenme yerleri ile helâlarm zemini ve iki metre 
yüksekliğine kadar duvarları mermer, mozaik, fayans gibi ve hiç bir yerde 
su birikintisi toplanmıyacak veçhile, su geçirmez bir madde ile muntazam 
surette döşeli olacak ve kulanılmış sular hususi mecralarla kanalizasyonda 
nihayetlenen ızgaralı ve sifonlu deliklere akıtılacaktır. 

6 - Her türlü süprüntüler ve döküntüler ağzı kapalı madenî kova-
larda toplanacaktır. 

7 - Hamamların her tarafının duvarları azamî altı ayda bir badana 
edilecek ve hiç bir tarafında bit, hamamböceği, tahtakurusu, vesair haşerat 
bulunmıyacaktır. 

8 - Hamam müstahdeminin, azamî temizliğe riayete mecburdurlar. 

9 - Hamam takımları mutlaka her müşteri için değiştirilecek ve kul-
lanılmış olanları sabunlu, sodalı su ile kaynatılıp yıkanıp kurutulduktan 
sonra ütülenecektir. Kirli, yıpranmış, yırtılmış takımlar kullanmak ya-
saktır . 

10 - Hususi temizlenme aletleri, kulanıldıktan sonra kaynatılacak 
veya yüzde iki nispetnide nizol mahlülüne batırılacaktır. Tahta saplı ustu-
raların kulanılması yasaktır. Hamamlarda kan alınması, sülük tatbik 
edilmesi yasaktır. 

BERBER DÜKKÂNLARI 

132 — Berber dükkânları diğer maksatlarla kulandan yerlerle doğ-
rudan doğruya alâkalı olmıyan binalarda tesis edilecektir. 

1 - Dükkânların zemini su geçmez bir madde ile döşeli olacak, ah-
şap olanlarınki muşambalanacaktır. Duvarları (1,5) metre yüksekliğe kadar 
aym şekilde döşeli veya yağlı boya ile boyalı bulunacaktır. 

2 - Bu dükkânların sokağa bakan yüzleri camekânlı olaack ve bu 
oamekânların alt kısmı içerisi dışarıdan görünmiyecek surette camları 
buzlandırılacakveya perdelenecektir. 

3 - Masaların üzeri mermer, mozaik, çini gibi münasip bir madde 
ile döşenmiş olacak, koltukları, kanepeler her vakit kolayca temizlenebi-
lecek surette maroken veya benzerlerinden biriyle döşeli bulunacak, iskem-
leler, her tarafı cilalı tahtadan yapılacaktır. 

4 - Dükkânda şehir suyu ve şehir suyu olmıyan yerlerde temiz ol-
duğu heyeti sıhhiyece tasdik edilen sularla doldurulmuş depolara bağlı 
akarsu bulunacaktır. Bütün kirli sular sifonlu yalaklarla doğrudan doğ-
ıuya lâğıma sevkedilecektir. Saç, sakal kırmtılarıyle her türlü süprüntüler 
ağzı kapalı madenî ve temiz kapta toplanacaktır. 

5 - Berber dükkânlarında başka bir sanat yapmak veya lavanta, 
kolonya ve pudra gibi tuvalete müteallik eşyadan başka bir sey satmak 
ve başka işlerin görüldüğü dükkânlarda berberlik yapmak yasaktır. 

6 - Berberler çalışırken uzun beyaz bir gömlek giyecekler ve her 
çalışmadan evvel ve sonra ellerini sabunlu sularla yıkayacaklar, gerek 
şahsî temizliklerine ve gerek dükkân içindeki her şeyin temizliğine dikkat 
edeceklerdir. 

7 - Her türlü levazım gayet temiz olacak ve havlular her defa kul-
lanıldıktan sonra kaynatılıp yıkanıp ütülenmeden tekrar kullandmıya-
caktır. 

8 - Bütün tıraş ve tuvalet malzemesi ve aletleri daima kapalı kutu 
kapların içinde bulundurulacak ve pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk 
parçası üe sürülecek ve bir kere kullanılan pamuklar derhal atılacaktır. 

9 - Tıraş ederken ustura üzerinde biriken kıl ve sabun parçaları hu-
susi ince kâğıtlarla veya razorlerle temizlenecektir. Bu maksatla lastik 
küvet ve buna benzer şeyler kullanmak yasaktır. 

10 - Ustura, makas, makine gibi şeyler, ya hususi kuru hararet 
fırınlarında veya her tıraştan evvel ya alevden geçirmk veyahut % 3 - 4 
likrol veya lizol mahlülüne batırılarak temizlenecektir. Tahta sapı ustura 
kulanmak yasaktır. Tarak ve fırçalar kırık, dökük kısımları olmıyacak ve 
sık sık sabunlu su ile yıkanacaktır. 

11 - Tıraş olurken müşterilerin koltukta başlımı dayadıkları yer her 
defasmda ayn ve temiz bir kâğıt ile örtülecektir. 

12 - Kadın berberleri ve güzelleştirme müesseseleri de yukanda 
şartlara tabi olup buralarda kullanılacak alet ve cihazların teknik vasıfları 
Belediye Fen Heyetinin müsaade ve murakabesine tabi olup bunlar müş-
terilere zarar vermiyecek surette ve sıhhî ve fennî esaslara uygun olarak 
tatbik edilecektir. 

UMUMÎ ÇAMAŞIRHANELER 

133 — Yeniden açılacak umumî çamaşırhaneler Belediyece tespit 
olunacak sıhhî ve fennî evsaf ve şeraite göre yapdacaktır. Halen mevcut 
olanlar aşağıdaki şartlara uyacaklardır. 

1 - , kurutma, kazan ve yıkanma ve amelenin elbise koyduktan, ye-
mek yedikleri yerleri birbirinden tamamen ayrı bulunacaktır. 

2 - Çamaşırhanelerin her_ tarafının zemini ve zeminden (iki) metre 
yükseldiğe kadar duvarlan her vakit yıkanabilir şekilde su geçmez mad-
delerden olacak ve bütün sular hiç birikinti yapmadan, üzerine kapalı 
kapalı kanallarla ızgaralı ve sifonlu deliklerle lâğıma akıtılacaktır. 

3 - Çamaşırhanelerde husule gelen buhar vesaire aspiratörlerle mü-
cehhez hava değiştirme tertibatı veyahut hususi, fennî tessiat vasıtasıyle 
derhal izale edilecektir. 

4 - Her çamaşırhanenin biri kirli çamaşır kabulüne, diğeri temiz ça-
maşır teslimine mahsus ayrı ayn iki odası bulunacaktır. 

5 - İntani hastalann çamaşırlarını dezenfeksiyon merkezlerinde temiz-
lenmeden çamaşırhaneye kabul etmek yasaktır. Uvzi mahsulât Ue kirlen-
miş çamaşırlar yüzde dört grezü sodik havuzlannda en aşağı altı saat 
bırakıldıktan sonra yıkanacaktır. 

6 - Kirli çamaşırların müesseseye nakli için içi kapalı ve içi çinko 
veya kalvanize saçla kaplanmış, kamyon veya araba şeklinde ve yalnız bu 
maksatla kullanılan hususi nakil vasıtalan kullaıulacaktır. 

KULLANILMIŞ EŞYA SATANLAR 

134 — Kulanılmış eşya alım ve satımı üe meşgul olanlar aşağıdaki 
şartlara uymağa mecburdurlar : 

1 - Kulanmış eşya alım ve satımı ancak bu maksatla açılmış olan 
dükkânlarda yapılabilir. Başka yerlerde veya seyyar olarak kullanılmış 
eşya almak ve satmak yasaktır. 

2 - Kullanılmış elbise, çamaşır, çuvallar vesair eşya alınıp satılma-
dan evvel Belediye tephirhanelerinde dezenfekte edüerek üzerlerine kur-
şun mühür konacaktır. Bu mühürü havi olmıyan kullanılmış eşyayı dük-
kânlarda bulundurmak ve satmak yasaktır. Tathir ve tephir edilmeden 
satılığa çıkanlan kulanılmış elbise ve eşya hakkmda Umumî Hıfzıssıhha 
Kanununun 86 nci maddesi tatbik olunur. 

3 - Kullarulmış ve kullanılmamış eşyayı bir arada bulundurmak ya-
saktır. Her iki türlü eşyayı birlikte satan dükkânlar bunlara ait kısım-
ları birbirnden bir bölme ile iyice ayırmış bulunacaktır. 

Paçavaraların, ayıklandığı, işlendiği ve depo edildiği yerlerin uya-
cakları şartlar : 

135 — Paçavraların, ayıklanması, depo edilmesi gibi işler evlere ve 
he türlü binalara uzak, kâgir ve aşağıdaki şartlara uygun olan yerlerde 
yapılabilecek ve bunun için Belediyeden izin almacaktır. 

Bu gibi yerlerde : 
1 - Biri kirli öbürü dezenfekte edümiş eşyaya ait olmak üzere bir-

birinden ayn iki kısım bulunacak ve her iki kısmın zeminleri ile en az 
iki metre yüksekliğe kadar duvarlan her vakit yıkanacak bir madde ila 
döşenmiş olacaktır. 

2 - Her kâfi gündüz ışığı ile aydınlatılmış bulunacak, pencerelerinde 
ince tel olacaktır. 

3 - Zemini karosiman, beton, çini ve emsali gibi su geçmez bir 
madde üedoşenmiş olacak ve münasip bir yerinde mecraya bağlı olan 
ızgaralı, sifonlu bir delik bulunacaktır. 
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4 - Müessese içinde akarsu ile hava temizleme tertibatı bulunacaktır. 
5 - Bu işte çalışacak işçiler iş elbisesi, takkesi ve ayakkabısı ile el-

diven giyecek ve icabına göre hususi toz maskesi ve gözlük kullanacaklar, 
paçavra vesaireyi masalarda tutulacak ve üç ayda bir sıhhî muayeneye 
tabi tutulacaklardır. Bu gibi yerlerde çalışanlara muayyen zamanlarda tifo 
ve veba aşısı yapılacakutır. 

6 - İşçiler için, çalışan yerden ayrı olarak soyunup giyinme ve yı-
kanma yerleri ile helâ yaptırılacaktır. 

7 - Toplanan paçavralar - içleri kolayça yıkanabilir ve dezenfekte 
edilebilir - kapalı kaplar ve kendilerine mahsus hususi vasıtalarla nakle-
dilecektir. Bunlara açıkta veya umumî nakil vasıtalanyle götürmek ya-
saktır. 

8 - Her paçavra deposunda yekdiğerine yakın depolar içni müşterek 
olmak üzere formol odası tarzında veya tazyikli su buharıyle işleyen bir 
dezenfeksiyon odası olacak tephirhane memurunun nezareti altında kirli 
paçavralar muntazaman dezenfekte edüecektir. Dezenfekte edilmiş pa-
çavraların depo edüdiği yer tephirhanenin resmî mühürü ile mühürlene-
cektir. Balyalara taksim tephirhane memurunun huzuru üe yapılacak ve 
temizlenmiş paçavra balyaları kurşun mühür ile damgalanacaktır. Tathir 
olunduğu Belediyenin resmî şahadetnamesiyle ve üzerinde dezenfekte 
edildiğine dair hususi mühür ve damga bulunan paçavra balyalan tama-
miyle açılıp bozulmadıkça ayrıca dezenfeksiyona tabi değildirler. 

9 - Dezenfekte edilmemiş paçavralan işlemek, balya yapmak veya 
başka bir yere nakletmek satmak ve bir haftadan fazla olmak üzere depo 
nihailerinde bekletmek yasaktır. 

10 - Paçavra depolarında boynuz, kemik vesaire bulundurulması 
yasakür. 

11 - Bütün bu müesseselerin her tarafı tam bir temizlik içinde ola-
cak koku ve toz olmasına meydan verilmiyecektir. 

12 - Paçavra depolarında, alındığı yerlerle sevkedildiği yeri ve mik-
tarım ve tathir olunduğu tarihi gösterir muntazam bir defter tutulması 
mecburidir. Amelenin iş elbisesi ile dışarı çıkmaları ve hariçle temas et-
meleri ve işyerinde yemek yemeleri yasaktır. 

13 - Kemik, boynuz... gibi süprüntüler arasında ayrılan maddelerin 
kapalı bir mahalde ve % 2 (Kolorrürdöşo) mahlulünden geçirildikten 
sonra ayrıca depo edilmesi mecburidir. 

FABRİKALAR İMALÂTHANELER VE KÜÇÜK SANAT 
MÜESSESELERİNDE ARANILACAK SIHHİ ŞARTLAR 

136 — Şehir dahilinde büyük, küçük her türlü sanat müesseselerinin 
tesis ve faaliyetleri Belediyenin müsaadesine tabidir. Açılacak bütün sanat 
müesseseleri Hıfzıssıhha Kanunun icaplanna ve kanuna zeyl olarak neş-
rolunan (Müesseselerin sınıfları cetveli) ndaki vasıflarına göre muamele 
yapılmak üzere evvelâ kurulacakları yerleri Belediyeye tetkik ettirerek 
bu yerlerde çalışmalarında bir mahsur bulunmadığı anlaşıldıktan sonra 
Belediyece gösterilecek sıhhî ve fenni gartlara göre inşa ve tesis oluna-
caklaıdır. Bu muameleyi yaptırmadan ruhsatsız olarak inşa edilen mües-
seselerin faaliyetlerine müsaade edilmez. 

1 - Bütün sanat müesseseleri gerek tesislerinden ve gerekse faaliyet-
lerinden dolayı içinde çalışanlar ve muhitinde yaşayanların sıhhat ve 
ıstirahatlerini bozmıyacak şartlarla yapılacaktır. Bu zararın mevcut ola-
cağı anlaşılan yerlerde bu kabil müesseselerin kurulmasına müsaade 
edümez. 

2 - Sanat müesseselerinin faaliyetlerinden hasıl olan duman, koku, 
gaz ve toz gibi intişarlar gerek müessese içinde çalışanlar ve gerekse 
civarında yaşayanları rahatsız etmiyecek surette fennin emrettiği bütün 
tedbirler izale edilecektir. Halen şehir içinde ve meskenler arasmda kal-
mış olup ocaklanndan neşrettikleri duman ve gazlarla muhitindekileri 
rahatsız ettikleri Belediyece tetkik edilerek anlaşılan bütün müesseseler 
bacalarında ve ocaklarında alacakları tertibat ile bu zaran izale edemez-
lerse ocaklarını elektrik, havagazı veyahut kok Ömürü ile faaliyete getir-
meğe mecburdurlar. Bu zararı tamamen izale etmeyen müesseselerin faa-
liyetine müsaade edümez. 

3 - Sanat müessseelerinin faaliyetlerinden çıkacak her türlü gürültü 
ile etrafındakıleri rahatsız etmemeleri şarttır. Halen şehir içinde ve mesken-
ler arasında kalmış olupta yaptıklan gürültü ile muhitinde yaşayanların, 
istirahat ve sükunetlerini bozan müesseseler bu zararı tamamen izale 
edecek tertibat almağa mecburdurlar. Bu mahzuru tamamen ortadan 
kaldırmayan müesseselerin faaliyetine müsaade edilmez. 

4 - Bütün sanayi müesseseleri içinde çalışanların sıhhat ve istirat-
leri ve şahsî ihtiyaçlan ve temizlikleri için lüzumlu tesisatı yapacaklardır. 

5 - Bu müesseseler yapılan işin bütün teferruatım gösterecek surette, 
tercihan bol gündüz ziyası ile tenvir edilecekler, tabiî ziya kâfi olmıyan 
yerlerde sunî tenvir ile aydınlık ihtiyacı temin edüecektir. 

Sunî tenvir goz kamaştırmıyacak, rüyeti güçleştirmeyecek şekilde 
sıhhî şartlarla idare edilecektir. 

6 - Bu müessesede çalışan işçi başına en aşağı (10) metre mikâplık 
hava hacmi düşecek surette geniş olacak ve her taraftaki havayı muntazam 
ve daimî olarak değiştirecek tabiî veya sunî hava değiştirme tertibatı 
bulunduracaktır. 

7 - Büyük ve küçük her türlü sanayi müesseselerinin zeminleri 
beton asfalt veya mozaik, karosiman halinde kâgir olarak yapılacak bir 
ve bunlardan Belediyece lüzum gösterilenlerin ve içinde kirli sulaT mey-
dana gelenlerin 1,5 - 2 metre yüksekliğe kadar duvarları yıkanabüir bir 
madde ile örtülecek ve bunların münasip yerlerinde lâğıma bağh ızgaralı 
ve sifonlu delikler bulundurulacaktır. 

8 - Şehir dahilindeki bilumum ev veya apartmanların kalorifer ve 
sıcak su kazanlarının ocaklarında münhasıran kok veyahut mümkün ise 
havagazı yakılacakür. 

Bu ocaklarda kısmen veya tamamen maden kömürü yakmak yasak-
tır. Mutlak surette ayakta çalışılması sanat icabı olarak zarurî bulunma-
yan işlerde çalışan işçilerin oturmaları için cilalı tahtadan yapılmış sıra 
veya sandalyeler bulunacaktır. İşçilerin yerlere oturarak çalışması yasak-
tır. İçinde her türlü sanat işleri yapılan müesseselerin hiç bir kısmı harap, 
dökük bulunmıyacak pencereleri muntazam camlı bulunacaktır. Duvar-
ları sıvası z veya badanasız yerlerde çalışmak, pencere ve kapılan çuval, 
teneke, bez parçaları ile kapatmak yasaktır. 

9 - Bu müesseselerde iş sahasında aynlmış olarak (Belediyece lüzum 
gösterilenlerinde büsbütün müessese haricinde) kadm ve erkek işçiler 
için ayrı ayrı soyunup giyinme, yemek yeme yerleri Ue içinde akar suyu 
bulunan sifonlu ve otomatik yıkama (şaşdo) tertibatım havai erkek işçi-
ler için (20) kişiye ve kadın işçiler için on kişiye bir adet olmak üzere 
abdesthane ile her on kişiye bir adet lavabo bulunması mecburidir. 

10 - Her türlü bakiyeler, döküntü ve süprüntüler ağzı kapalı ma-
denî bir kaplarda toplanarak izale edileceklerdir. Kirli sular, üstü kapalı 
kanallarla umumî mecraya verüecek ve bu mecralar bulunmadığı yer-
lerde fennî şartlar dahilinde yapılacak çukurlara sevkedüecektir. 

11 - Sinek ve diğer haşeratlarla farelerin yaşayıp toplanmasına mü-
sait bulunan müesseselerin pencere ve kapıları ve diğer açık yerleri dışa-
Tidan ince tel ile korunacak ve fare girmesine müsait bulunan delik deşik 
kapatılacak veya ızgara tarzında kapaklarla örtülecektir. 

12 - İşçUer çalışırken iş elbiseleri kullanacaklar ve fazla kirletici iş-
lerle uğraşanlar ayrıca su geçmez bir iş önlüğü takacaklardır. Sularla 
ayakları ıslanmağa maruz İşçUer çizme giyeceklerdir. 

13 - Müessese sahipleri, iş sahalarım, işçi yerlerini tam bir temİ2İik 
içinde bulunduracaklardır. 

137 — İçinde gıda sanayii yapılan imalâthaneler bu fasıldaki şart-
larla beraber Yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler 
hakkındaki umumî hükümlerine de tabidirler. Bu Yönetmelikte ismi 
geçmiyen diğer sanat ve ticaret yerleri yaptıkları işin mahiyetine ve civa-
rında yaşıyanlar için bir mahzuru olup olmadığına göre Yönetmeliğin 
sanayi müesseseleriyle gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkm-
daki umumî hükümlerine tabi tutulacaklardır. 

NAKİL VASITALARI 

138 — insan nakline mahsus vasıtalar : 
1 - İnsan taşıyan her türlü nakil vasıtalan, yolcuların tam emniyeti 

için gerekli bütün sıhhî ve fennî tesisleri havi olacak tarzda inşa edümiş 
olacaktır. 

2 - Döşemeler Unolyom veyahut muşamba Ue örtülmüş olacak ve 
oturma yerleri döşemeden sıfır 0,45 metre yüksekliğinve beher yolcu için, 
0,40 X 0,40 genişlik ve derinlikte olarak ve üzerleri maroken veya benzeri 
bir madde ile örtülmüş veyahut cilalı ve düz tahtadan yapılmış olacak ve 
oturma yerinin kenarı Ue öndeki oturma yerinin arka kenan arasmda en 
aşağı 0,20 metre serbest mesafe bulunacaktır. 

3 - Yolcuları dış müessirlerden koruyacak gerekli tedbirleri alınacak 
ve otobüs, tramvay, gibi toplu nakU vasıtalann üst cidarları güneş sıcak-
lığına karşı mücerrıt, maddelerle aynlmış olacak ve vasat havasım mun-
tazaman değiştirebilecek otomatik (Tercihan bacalar tarzında) havalan-
dırma tertipleri bulunacak yakılan maddelerden ve makinelerden araba 
dahilinde gaz veya duman yayılmasına katiyen mahal verilmiyecektir. 



29 MART 1968 (Resmî Gazete) Sahife: 23 

4 - Toplu nakil vasıtalarında şöför veya, vatmanın bulunduğu yer 
yolcuların oturduğu kısımdan camlı bir bölme ile tamamiyle ayrılmış 
olacaktır. 

5 - İnsan nakil vasıtaları ile cenaze, hayvan ölüleri enfekte veyahut 
kirli eşya ve malzeme taşınması yasaktır. Dışarısına gaz halinde bir inti-
şarı veyahut sulu hiç bir sızıntısı bulunmamak şartiyle ambalaj halinde 
kuru maddeler nakledilebilır. 

6 - Her türlü nakil vasıtalarının tesisat veya mefruşatının tam tpmiz-
lık içinde bulunması şarttır. Camlan kırık, döşeme ve oturma yerleri yır-
tık veya harap olmuş veyahut içinde tahtakurusu, bit, pire gibi haşerat-
lar bulunan vasıtaların insan nakli için kullanılması yasaktır. 

KAPAL I SİNEMA, TİYATRO VE BENZERLERİ YERLER 
HAKKINDA UMUMÎ SIHHÎ HÜKÜMLER 

139 Sinema ve tiyatrolar tamamiyle kâgir binalarda yapılacak, 
yangın tehlikesine karşı ve seyircilerin kolay ve çabuk binayı boşaltabü-
meleri için gerekli taksimatı ve emniyet tedbirini ihtiva edecektir. Bu gibi 
yerler» giriş ve çıkış yerlerinin tamamiyle ayrı olması mecburidir. 

1 - Bütün kısımlann zemini mozaik, ksiloit, çimento şapı gibi müna-
sip kâgir bir madde ile döşenmiş olacaktır. 

2 - Oturma yerleri seyircilerin perde veya sahneyi tamamiyle serbest 
ve rahat görebileceği tarzda tertiplenecek ve bu yerler her şahıs için kol-
tuklarda 0,50 X 0,50 ve tahta sandalyelerinde 0,40 X 0,40 vüsatinde ola-
caktır. 

3 - Localar haricindeki bütün koltuk ve sandalyeler sabit olacak ve 
oturma yerinin ön kenarı ile önündeki sıranın arka kenarı arasında en 
aşağı (0,30) metre serbest mesafe bırakılacaktır. 

4 - Seyircilerin oturduğu en ön sıra ile sinema perdesi arasmda en 
az (5) metre serbest bir mesafe bulunacaktır. 

5 - Sinema ve tiyatroların her tarafın kışın —18 den aşağı düşmi- ı 
yecek ve (22) yi geçmiyecek surette ısıtılacaktır. Merkezi teshin bulun-
mıyan yerlerde kullanılacak sobaların bu şartı temin edecek surette ko-
nulması ve soba etrafının amyant bir siper ile çevrilmiş olması ve salona 
gaz ve dUman intişar ettirmemesi lâzımdır. 

6 — İçinde seyirciler bulunan bütün kısımların havasım muntaza-
man değiştirecek havalandırma tertibatı bulunacaktır. Salona mevsime 
göre ısıtılmış veya serinleştirilmiş rutubeti ayarlı hava şevkini temin eden 
modern havalandırma tesisleri bulunmayan yerlerde bu tertipler, içinde 
seyirciler bulunduğu halde işleyerek vasat havasını muntazaman ve satte 
3 ilâ 5 defa değiştirecek kudret ve kaabiliyette olacak, kirli ve kullanıl-
mış havanın dışarıya şevkini temin eden havalandırma bacaları ile dış 
havaya açılmış menfezler aspiratörle teçhiz edilmiş bulunacaktır. Bu men-
fezler ve baca ağızları salonda şiddetli hava cereyanları yapmıyacak su-
rette muhtelif kısımlara dağılmış olarak tesis edilecektir. 

7 - Salonu havasını her tarafında kâfi derecede değiştirecek fennî 
tesisatı bulunmıyan sinemalar azamî (1,5) saatlik bir devre nihayetinde 
salonu seyircilerden boşaltarak kapı ve pencereleri açıp en aşağı (15) da-
kika havalandırmak mecburiyetindedir. Bu gibi sinemaların fasılasız faa-
liyetleri yasaktır. 

8 - Sinema ve tiyatrolarda kadın ve erkekler için ayn olmak üzere 
seyircilere yetecek adette abdesthane ve lavabo bulunacaktır. 

9 - Sinema ve tiyatroları idare edenlerin Belediyece tespit edilecek 
fasılalarla umumî denezfeksiyon yapılmaları mecburidir. 

10 - Kapalı sinema ve yitarolarda sigara içmek yasaktır. 

YAZLIK SİNEMA VE TİYATROLAR 

140 — Üzerleri açık sinema ve tiyatrolar, ses ve gürültüleriyle mu-
hitinde yaşayanlann huzur ve istirahatlerinin bozulmasına mahal verilmi-
yecek münasip yerlerde tesis edilecektir ve mahallî iklim şartlanna göre 
Belediyece müsaade edilmiş mevsimlerde faaliyette bulunabileceklerdir. 

141 — Kapalı sinemalarda seyircilerin oturma yerleriyle en ön sıra-
nın perdeden uzaklığı, lavabo ve abdesthaneler hakkında mevcut hüküm-
ler bu sinemalar hakkmda da caridir. 

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

İŞ VE SANAT ERBABININ SIHHÎ MUAYENELERİ 

143 Şoförler, vatmanlar, arabacılar, hamamlar, motörlü, motörsüz 
büyük ve küçük deniz vasıtalarının kaptan, çarkçı ve tayfalarının ve her-
hangi bir münasebetle bu vasıtaları kullananlar ilk defa işe başlarlarken 
ve bilâhara her sene mütehassıs tabipler tarafından umumî muayenelerini 
yaptıracaklardır. 

144 Sütnine ve mürebblyeler ilk defa ve bilâhara her altı ayda 
bir mutehasıs tabipler tarafından umumî muayeneye tabidirler. 

145 Bilumum yenilen ve içilen madleleri yapanlar, satanlar, depo 
edenlerle yardımcıları, temizlik ve nezafete ait işlerde çalışanlar (Berber-
ler, güzellik enstitüleri müstahdemleri, çamaşırcdar, kolacılar, hamamcı-
lar . . . . gibi), halkla teması bulunan meslek sahipleri (Biletçiler, hizmet-
çiler, hademeler, otel, han, pansiyon müstahdemleri... gibi) ilk defa 
mütehassıslarca yapılacak umumî muayeneye ve bundan sonra her üç 
ayda bir tabip muayenesine tabidirler. 

146 — Mütehassıc tabip muayeneleri, mevcutsa Belediye sıhhi mua-
yene komisyonu heyetmce veyahut ihtisasları Devletçe tasdik edilmiş diğer 
mütehassıs tabiplerce usulü dairesinde yapılır. 

147 — İhtisasa taallûk etmeyen muayeneler Belediye tabipleri, bu-
lunmadığı takdirde Hükümet tabipleri tarafından parasız olarak yapılırlar. 
Bu muayeneler imzaları Hükümet Tabipliğince tasdik edilmiş diğer tabip-
ler tarafından da yapılırlar. 

148 — Her türlü sıhhî muayene neticeleri, muayene edilenlerin sıh-
hat cüzdanı veya vesikalarına Belediyece kayıt ve tescil olunur. 

149 — Sıhhî muayene cüzdanı bulunmıyan veyahut bu muayene-
leri zamanında yaptırmamış olan işçilerin çalışması ve iş sahipleri tara-
fından çalıştırılması yasaktır. İşçilerin muayenelerinin vaktinde yaptınl-
masmdan müessese sahipleri mesuldur. 

CENAZELER - MEZARLIKLAR 

150 — Şehir ve kasabalarda insan ölülerinin yıkanma, kefenlenmesi, 
nakli ve gömülmesi hakkında Umumî Hıfzısıhha Kanununun bu husustaki 
hükümleriyle bu Kanunun 230 uncu maddesi mucibince yapılmış hususi 
talimatname maddeleri ve 11410 numaralı Mezarlıklar Nizamnamesi ve bu 
Nizamnamenin 8 inci maddesi mucibince Dahiliye ve Sıhhat Vekâletlerince 
yapılmış talimatname hükümleri tatbik olunur. 

HAYVAN LEŞLERİNİN İMHASI 

151 — Her türlü hayvan leşleri Belediyece aynlan hususi hayvan 
mezarlığına gömülecektir. Şehir ve kasabalar dahilinde hayvan leşlerini 
gömek veya bunları açıktan olarak herhangi bir yere bırakmak yasaktır. 

152 — Bu Talimatnamenin emir ve yasak ve lüzumlarım yerine ge-
tirmeyenler hakkındaki hususi kanunlarda ayrıca bir ceza mevcut değflse 
(Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanununu tadil eden 
15/5/1930 tarih ve 1608 numaralı Kanunun) birinci maddesinde yazılı olan 
(Elli liraya kadar hafif para cezası ile üç günden onbej güne kadar tica-
ret ve sanatı yapmaktan men) cezası verilir. 

153 — Bu Talimatname emir ve yasaklarını yerine getirmiyenler 
ayrıca 150 ve 151 sayılı Kanunlar gereğince cezalandırdacaklardır. 

6433 

Azdavay Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Davacı Kırcalar Köyünden Satiye Ateş ve Kadir Özkan tarafmdan 
davah Kâzım Yılmaz ve arkadaşları aleyhine açılan hudut tashihi dava-
sının yapılan muhakemesi sırasında : 

Kırcalar Köyü hududu dahilinde ev altı öküz örüsü, köy altında 
odunluk deresi, namı ile anılan taşınmazların hudutları tashih edilmesi 
talep edilmekle: Hudutlarının tashihi istenen taşmmazlann hudut kom-
şuları olarak davaya katılan Azdavay Kırcalar Köyü huduüan dahilinde 
hudut komşusu gayrimenkuller varislerinden olan aynı köyden İbrahim 
kızı Halime Ünal ile aynı köyden İbrahim kızı Ayşe Ünal'ın adresleri 
meçhul olduğundan ilânen tebliğat yapdmasma mahkemece karar veril-
miştir. 

Karar gereğince bahis mevzuu taşınmazların huduüanmn tashihine 
bir itirazları bulunup bulunmadığının ve bir itirazları var ise duruşmanın 
muallâk olduğu 20/6/1968 günü saat 9 da Azdavay Asliye Hukuk Mahke-
mesinde davetiye yerine kaim olmak üzere hazır bulunmalan üânen teb-
liğ olunur. 

2344 
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Etibank Genel Müdürlüğünden: 

Ek ve irtibat malzemesi yaptırılacaktır 
Muhtelif kesitte alüminyum iletken için ek ve irtibat malzemesi 

yaptırılacaktır. 

Bu işe ait şartnameler Necatibey Cad. AK - ÖN Han No. 5 de Mu-
haberat Servisinden; istanbul'da Alım Satım Şubemizden ve İzmir'de 
İzmir Şubemizden temin edilebilir. Teklifler kapalı zarf İçerisinde en 
geç 17/4/1968 günü saat 18.00 e kadar Genel Müdürlüğümüz Umumi 
Muhaberatında bulunacak şelulde ya bizzat getirilecek veya postalana-
caktır. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
2526 / 3-2 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Üniversitemiz Vehbi Koç öğrenci Yurdu binasında yapılacak hld-
raifor ve kalorifer kazanlarının brülör tahvili ve diğer tamir ve tadil iş-
leri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 — Bu işe ait keşif bedeli (112.500,—) TL. olup geçici teminatı 
(6.875) TL. dır. 

2 — Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi 
Durağmdaki Ankara Üniversitesi İnşaat Dairesinde görülebilir. 

3 — Eksiltme 18/4/1968 Perşembe günü saat 15.00 de Rektörlük 
binasındaki Komisyon tarafından yapılacaktır. 

Nakit teminat aym binadaki Rektörlük Muhasebesine yatırıla-
caktır. 

4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 15/4/1968 Pazartesi 
günü saat 17.00 ye kadar Rektörlük İnşaat Dairesince, iştirak belgesi 
şartnamede istenilen lüzumlu evrakı ekledikleri bir dilekçe ile müracaat 
etmeleri şarttır. 

5 — Teklif zartfları en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra veri-
len zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

2635/4-1 

Azot Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

Damperli kamyon almacaktır 
Kütahya Azot İşletmelerimiz ihtiyacına binaen 4 adet 7 tonluk 

damperli kamyon, kapalı teklif almak suretiyle, TL. karşılığında ve 
derhal teslim edilmek üzere satın alınacaktır. 

Teferruatlı malûmatı, prospektüs ve katalogları havi, 3/6/1968 
tarihine kadar opsiyonlu tekliflerin kapalı olarak engeç 24/4/1968 Çar-
şamba günü saat 18.00 e kadar Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi 2. Işkur 
Handaki Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmiş veya elden Haber-
leşme ve Arşiv Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

Postada vaki gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 
Genel Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya bölmekte 

serbesttir. 
2 6 0 1 / 2 - 2 

Ankara Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden : 

967/248 
Davacı : DSÎ Genel Müdürlüğü 
Vekili: Avukat Nihaıt Tolluoğlu 
Davalı : Selâhattin Vural 
Dava : Alacak 
Selâhattin Vural: Davacı İdarede Ambar Memuru olarak çalıştı-

ğıma sırada teslim aldığınız malzemeden 23 kalem muhtelif cins ve 

(3 085,65) liralık kısmını teslim etmediğinizden zimmetinizde kalmış olup 
hakkınızda yukarıda yazılı meblâğın tahsili içm alacak davasıdır. 

Dava dilekçesinde yazılı adresinize dava dilekçeli ve duruşma günü 
davetiye tebliğe çıkarıldığında tanınmadığınızdan bila tebliğ iade edilmiş 
ve yaptırılan polis tahkikatında da adresiniz tespit edilememiştir. 

Duruşma 16/5/1968 günü saat 9.30 a muallak olup muayyen günde 
gelmeniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde hak-
kınızda gıyap kararı çıkarılacağına, işbu ilânm dava dilekçesi ve dave-
tiye yerine kaim olmak üzere ilânen teibliğ olunur. 

2629 /1-1 

Burdur Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

16/10/1967 tarihinde müşteki Burdur Yenimahalleden Hü-
seyin Ünver'in geceleyin mesken masuniyetini ihlâl ve sarhoşluk suç-
larından maznun Ağlasun ilçesi Kibrit Köyü 2 hanesinde nüfusa kayıt-
lı Hasan oğlu Ayşe'den doğma 20/12/1940 doğumlu Ali özmen hak-
kında açılan amme davasının Burdur Asliye Ceza Mahkemesinde 3005 
sayılı Kanuna göre yapılan açık duruşmaları sonunda : 

Maznunun sabit olan suçundan dolayı fiil ve hareketine uyan 
T. C. K. nun 193/2 nci madesi gereğince altı ay müddetle hapis ve 
T. C. K. nun 572 nci maddesi gereğince iki ay müddetle hafif hapis 
cezası ile mahkûmiyetine nezarette kaldığı bir günün mahkûmiyetin-
den mahsubuna, 647 sayılı Kanunun tatbikine mahal olmadığına 7165 
kuruş mahkeme masrafının maznundan tahsiline 29/12/1967 gün ve 
543 - 427 sayı ile karar verildiği ve fakat maznunun adresi meçhul ol-
duğundan tebliğat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebliğat Kanu-
nun hükümlerine tevfikan keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 

2492 

D Ü Z E L T M E L E R 

23/3/1968 günlü ve 12856 sayüı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana-
yasa Mahkemesine ait kararda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekilde 

Düzeltilir. 

Sahife Sütun Sütundaki Esas ve Karar 
No. No. satır No. karar tarihi Yanlış Doğru 

57 1966/24 - 1967/8 
28/2/1967 görülmektedir görünmektedir 

12 kişiler 

—ı 

kişilerle 

23/3/1968 günlü ve 12856 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ana-
yasa Mahkemesine ait kararda görülen yanlışlıklar aşağıdaki şekilde 

Düzeltilir. 

Sahife Sütun Sütundaki Esas ve Karar 
No. No. satır No. karar tarihi Yanlış Doğru 

3 3 61 1966/24 -1967/8 
28/2/1967 nedenlerde nedenlede 

48 

49 

» karşıyım karşıyız 

Üye 
Muhittin Taylan 

» katılıyorum katılıyorua 

Başkan Üye Başkan 
İbrahim Senil Muhittin Taylan İbrahim SenU 

» düşüncesindeyim düşüncesindeyiz 

RESMÎ G A Z E T E A B O N E L E R İ N E : 
a) Resmî Gazete'nin günü geçmiş nüshalarının beherinin fiyatı 50 kuruş olduğundan ve abone bitim tarihinde de sevkiyat derhal durdurula-

rak müracaatlarda abone yenilemeleri geçmiş tarihe teşmil edilemiyeceğinden abone müddeti 30/4/1968 tarihinde sona erecek Resmî Gazete 
sahiplerinin abonelerini 1/5/1968 tarihinden 30/4/1969 tarihine kadar yenilemeyi istedikleri takdirde abone bedeli 45 lirayı, abone bitim tarihinden 
en geç 10 gün evvel Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (Ulus Meydanı - Ankara) adresine posta havalesi gönderilerek 
bir yanlışlığa meydan verilmemesi ve gerekli işlemin yapılabilmesi için abone numaraları yazılmak suretiyle durumun hemen aynı Müdürlüğe 
bir yazı Ue bUdirUmesi, 

b) Aboneler, adreslerini değiştirmek istedikleri takdirde ücreti (300) kuruşu damga pulu olarak adres değiştirme isteğini havi mektupla 
birlikte göndermeleri, 

gerekmektedir. 

Başbakanlık Basımevi D. S. t. 



29 Mart 1968                                         RESMİ GAZETE                                                Sayı:12861 

 

 
 
       

 

  

    İÇİNDEKİLER 

 

Kararnameler                               Sayfa 

 
6/9437 Türk-Fransız Mali Protokolünün Onaylanması  Hakkında Kararname   1 

 

İçişleri Bakanlığına Ait Belediye Kurulması ve Sınır Tespit Kararları    3 

 

Yönetmelikler  

 
27 Ekim 1967 Tarih ve 1519 Sayılı, Tarım Bakanlığı Hayvan Sağlığı Memurları  

Okulları Yönetmeliğinin Bazı Maddelerini Değiştiren Yönetmelik     4 

 

Çalışma Müşavirleri, Çalışma Ataşeleri, Ataşe Yardımcılariyle, Sosyal Yardımcıların  

Sınav Şekli ve Sınav Kurulları Hakkında Yönetmelik      4 

 

İlanlar            4 

 




