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T. C. 
BAŞBAKANLIK 

özlük ve Yazı işleri Genel 
Müdürlüğü 
1/1-2545 

Ankara, 81/3/1971 

Cumhurbaşkanlığı Yüce Katına 
İlgi : 26/3/1971 tarihli ve 1/1-2442 sayılı yazımız. 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına bağlı olarak yürütülmesi öngörülmüş bulunan Dış Ticaret Dairesi teşkilâtı hizmet ve konularına ilişkin 

çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Ticaret Bakanına ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin, 26/3/1971 tarihinden itibaren, 
Dış Ekonomik İlişkiler Bakanına ve Bakanlığına intikal ettirilmesini, 4951 sayılı Kanunun 1 inci maddesine istinaden yüksek tasviplerine arzederim. 

Başbakan 
Prof. Dr. N. ERİM 

31 Mart 1971 
TÜKİYE 

CUMHURBAŞKANLIĞI 
ANKARA 

3-2480 
Başbakanl ığa 

İlgi : 31 Mart 1971 gün ve 1/1-2545 sayılı yazınız. 
Dış Ekonomik ilişkiler Bakanlığına bağlı olarak yürütülmesi öngörülen Dış Ticaret Dairesi teşkilâtı hizmet ve konularına ilişkin çeşitli ka

nun, tüzük ve yönetmeliklerle Ticaret Bakanına ve Ticaret Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin; 26/3/1971 tarihinden itibaren Dış Eko
nomik ilişkiler Bakanına ve Bakanlığına intikal ettirilmesi, 4951 sayılı Kanunun 1 inci maddesine istinat eden teklifiniz gereğince, uygun görül
müştür. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

KARARNAMELER 
Karar Sayısı : 7/2091 

22/1/1971 tarih ve 7/1857 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesin
deki TS/824 «Ev Su Sayaçları» ibaresinin, TS/824 «Ev Tipi Su Sayaç
ları» (Soğuk su için) şeklinde değiştirilmesi; Sanayi Bakanlığının 
24/2/1971 tarih ve 4/II-03102 sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine. 
Bakanlar Kurulunca 15/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S- DEMİREL 

Adalet Bakanı 
Y. Z. ÖNDER 

Devlet Bakanı 
H. DİNÇER 

Devlei Bakam 
H. ATABEYLİ 

Millî Savunma Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

İçişleri Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

Dışişleri Bakanı V. 
H. DİNÇER 

Maliye Bakanı 
M. EREZ 

Milıllî Eğit. Bakam Bayındırlık Bakanı 
O. OĞUZ T- GÜLEZ 

Ticaret Bakanı 
G. TİTREK 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. A- ÖZKAN 

Güm. ve Tek- Bakam 
A. I. BİRİNCİOĞLU 

Tarım Bakanı 
ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 
O- TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N- CEVHERİ 

Orman Bakanı 
H. ÖZALP 

İmar ve iskân Bakam 
H. NAKIBOĞLU 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. MENTEŞE 

Köy İşleri Bakam 
T. KAPANLİ 

Gençlik ve Spor Bakanı 
SEZGİN 

E 
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Karar Sayısı : 7/2110 

Eskişehir İli'nin, Mihalıççık İlçesinin Yunusemre Köyü civarındaki 
63/19 sayılı taşocağı ruhsatnamesi sahasında Fikri Tek uhdesinde bulu
nan mermerin (Ruhsat sahasına münhasır olmak kaydiyle) Maden Ka
nununun kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
6/3/1971 tarih ve 6517/12276 sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine, 
6309 sayılı Kanunun 11/7/1963 tarih ve 271 sayılı Kanunla değişik 
2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 18/3/1971 tarihinde karar
laştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Adalet Bakam 
Y. Z. ÖN DER 

Devlet Bakanı 
H- DİNÇER 

Devlet Balkanı 
H. ATABEYLİ 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Millî Savunma Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

İçişleri Bakam 
H. MENTEŞEOĞLU 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı 
H. DİNÇER M.EREZ O.OĞUZ T. GÜLEZ 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakanı 
G- TİTREK V. A. ÖZKAN A. t. BİRİNCİOGLU İ. ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
O. TUĞRUL S. ,ÖZTÜRK S- KILIÇ N. MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Balkanı İmar ve İskân Balkanı Kov İşleri Bakam 
N. CEVHERİ H. NAKIBOĞLU T. KAPANLİ 

Orman Bakanı 
H- ÖZALP 

Gençlik ve Spot Bakanı 
/. SEZGİN 

Karar Sayısı : 7/2111 

Propiram «Algeril» ve tuzlarının «N- (l-Methyl-2-Piperidin-oethyl)-
N-2-Pyridylpropionamide» 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Muraka
besi hakkındaki Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 2/3/1971 tarih ve 8/16-00-4491 sayılı yazısı üze
rine, sözü geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
18/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Devlet Balkana 
H- DİNCER 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Savunma Bakanı 
A- TOPALOĞLU 

Devlet Bakam 
T. BİLGİN 

içişleri Bakanı 
R. MENTEŞROĞLU 

Maliye Bakanı Millli Eğit Bakanı Bayındırlık Bakan 
M. EREZ O. OĞUZ T. GÜLEZ 

Başbakan 
DEMİREL 
Adalet Bakanı 
Y. Z- ÖNDER 

Dışişleri Bakanı V. 
ö. DİNCER 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. V. Bakanı Güm ve Tek. Bakanı Tarım Bekanı 
G. TİTREK V. A. ÖZKAN A. /- BİRİNCİOĞLU l. ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabii Kav. Bakanı 
O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N. MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Sakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakam 
N.CEVHERİ H. NAKİBOĞLU T. KAPANLİ 

Onman Bakanı 
H- ÖZALP 

Gençlik ve Spor Bakamı 
İ.SEZGİN 

Barbakan 
S. DEMİREL 

Adalet Bakanı 
Y- Z. ÖNDER 

Dışişleri Bakanı V-
H- DİNÇER 

Devlet Bakanı 
H- DİNÇER 

Devlet Bakanı 
H- ATABEYLİ 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Millî Savuınma Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

İçişleri Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

Karar Sayısı: 7/2122 

istanbul İli'nin, Eyüp ilçesinin Sağmalcılar Beldesi adının Bayram
paşa olarak değiştirilmesi; Danıştay'ın uygun mütalâasına dayanan İçiş-
leri Bakanlığının 8/3/1971 tarih ve 621-70-309-5/6564 sayılı yazısı üze
rine, 1580 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre,Bakanlar Kurulunca 
20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANİ 
C. SUNAY 

Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı Bayındırlık Bakanı 
M. EREZ O. OĞUZ T. GÜLEZ 

Ticaret Balkanı 
G. TİTREK 

Sağ. ve Sos- Y- Bakanı 
V. A. ÖZKAN 

Güm. ve Tek Bakanı 
A. İ. BİRİNCİOĞLU 

Tarım Bakanı 
İ- ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK 

Sanayi Bakam 
S- KILIÇ 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N.CEVHERİ 

Orman Bakanı 
H. ÖZALP 

imar ve iskân Bakanı 
H. NAKIBOĞLU 

Enerji ve Tabiî Kav Bakam 
N. MENTEŞE 
Köy İşleri Bakanı 
T- KAPANLİ 

Gençlilk ve Spor Bakanı 
İ. SEZGİN 

Karar Sayısı : 7/2126 

6/4/1926 tarih ve 3433 sayılı Kararname ile verilip sonradan Mer
sin Üçoklular Limited Şirketi uhdesine devderilmiş bulunan Mersin İli'-
nin Tarsus İlçesinin Namrun Bucağına bağlı Sebil Köyü civarındaki 
maden kömürü işletme imtiyazının 6309 sayılı Maden Kanununun 75 
inci maddesi gereğince, işletme faaliyetine geçilmemiş olması sebebiyle 
feshedilmesi; Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığının 7/8/1969 tarih ve 
GMD. 514-11.55/19562-38988 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 99 
uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 tarihinde karar-
laştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
S- DEMİREL 

Adalet Bakam 
y. Z- ÖNDER 

Devlet Bakanı 
H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Savurana Bakamı 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakam 
T. BİLGİN 

İçişleri Bakam 
H. MENTEŞEOĞLU 

Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
H. DİNÇER M. EREZ 

Millî Eğit. Bakam Bayındırlık Bakam 
O OĞUZ T. GÜLEZ 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tek- Bakanı Tarım Bakam 
G- TİTREK V. Â. ÖZKAN A. I- BİRİNCİOGLU I. ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalınma Bakam Sanayi Bakanı Enerji ve Tabî Kay Bakanı 
O- TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N- MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskan Bakanı Köy İşleri Bakanı 
N- CEVHERİ H.NAKİBOĞLU T- KAPANLİ 

Orman Bakanı 
H. ÖZALP 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ.SEZGİN 

Karar Sayısı : 7/2129 

Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanmış ve Danıştay'ca incelenmiş 
bulunan ilişik «Samsun Liman Tüzüğünün Birinci Maddesinin Değiştiril
mesi hakkında Tüzük» ün yürürlüğe konulması; Bakanlar Kurulunca 
20/3/1971 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
5. DEMİREL 

Adalet Bakanı 
y. Z. ÖNDER 

Devlet Bakanı 
H.DİNÇER 

Devlet Bakanı 
H.ATABEYLİ 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

Millî Savunma Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

İçişleri Bakam 
H. MENTEŞEOĞLU 

Millî Eğit- Bakanı Bayındırlık Bakanı 
O. OĞUZ T. GÜLEZ Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 

H- DİNÇER M. EREZ 
Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos- Y. Bakanı Güm. ve Tek Bakanı Tarım Bakanı 
G. TİTREK V.Â.ÖZKAN A. 1. BİRİNCİOĞLU 1-ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
O. TUĞRUL S- ÖZTÜRK S- KILIÇ N. MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Balkanı İmar ve İskân Bakanı 
N. CEVHERİ H. NAKİBOĞLU 

Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
H. ÖZALP İ- SEZGİN 

Köy İşleri Bakanı 
T. KAPANLI 

Samsun Liman Tüzüğünün Birinci Maddesinin 
Değiştirilmesi hakkında Tüzük 

Madde 1 — 16/7/1970 tarih ve 7/981 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-
rariyle yürürlüğe konulan Samsun Liman Tüzüğünün 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 1 — Samsun Limanı, enlemi : 41° 21' 00" K., boylamı : 36° 
14' 10" D. mevkiinden Doğu, enlemi: 41° 15' 30" K., boylamı: 36° 
23' 10" D. mevkiinden Kuzey yönlerine çizilen mevhum hatların iç kıs
mında kalan deniz sahasıdır. 

Madde 2 — Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük hükümleri, Resmî 
Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 3 — Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Karar Sayısı : 7/2146 

ilişik «Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve bu Yönetmeliğe Ek [Maddeler Eklenmesine Dair Yönet
melik» in yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulunun 1/2/1971 
tarih ve 8 sayılı olumlu raporu üzerine. 28 Temmuz 1967 tarih ve 933 
sayılı Kanunun 3/C maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 20/3/1971 ta
lihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUNAY 

Başbakan 
5. DEMİREL 

Adalet Bakanı 
Y. Z. ÖNDER 

Dışişleri Bakanı V. 
H. DİNÇER 

Ticaret Bakanı 
G. TİTREK 

Devlet Bakanı 
H. DİNÇER 

Devlet Bakanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Savunma Bakanı 
A- TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
T. BİLGİN 

İçişleri Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

Maliye Bakanı 
M. EREZ 

Milli Eğt. Bakam Bayındırlık Bakanı 
O. OĞUZ T. GÜLEZ 

Sağ. ve Sos Y- Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı Tarım Bakam 
V. I ÖZKAN A- İ- BİRİNCİOĞLU t. ERTEM 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakan". 
O. TUĞRUL S. ÖZTÜRK S. KILIÇ N. MENTEŞE 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N.CEVHERİ 

Orman Bakanı H. ÖZALP 

mar ve İskân Bakanı 
II. NAKİBOĞLU 

Köy İşleri Bakanı 
T. KAPANLİ 

Gençlik VE SPOT Bakanı 
İ. SEZGİN 

Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Bu Yönetmeliğe Ek Maddeler 

Eklenmesine Dair Yönetmelik 
Madde 1 — 7/8/1970 tarih ve 7/1119 sayılı Bakanlar Kurulu Ka

rarı ile yürürlüğe konulan Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 4. mad
desinin (B) bendinin 4. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

4. Geminin genel karakteristiklerini gösterir- belge, 
Madde 2 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 4. maddesinin (B) 

bendine aşağıdaki 6. fıkra eklenmiştir. 
6. Gemiyi satacak firma ile yapılan anlaşmanın aslı veya örneği 

ile noterden tasdikli tercümesi. 
Madde 3 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 4. maddesinin (C) 

bendinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
2. Geminin genel karakteristiklerini gösterir belge. 
Madde 4 — Yönetmeliğin 4. maddesinin (D) bendine aşağıdaki 6. 

ve 7. fıkralar eklenmiştir. 
6. Geminin esaslı tadil ve onarımı için lüzumlu ve yurt içinde 

temin edilemiyen ve ithali talep edilen makine, teçhizat ve malzemenin 
cinsi, miktarı, ilgili memleket parası ve Türk parası olarak bedeli, güm
rük tarife numarası ve ithal edilecek memleket adını gösterir liste. 

7. Yurt dışından getirtilecek makine, teçhizat ve malzemenin 
Ulaştırma Bakanlığının muvafakati olmadan tahsis gayesi dışında başka 
bir yerde kullanılmayacağına, diğer bir şahsa devredilmeyeceğine, sa
tılmayacağına, dövizi kullanmaktan herhangi bir sebeple vazgeçildiği 
takdirde, durumun derhal Ulaştırma Bakanlığına bildirileceğine ve kul
lanılmayan dövizin usulü dairesinde Merkez Bankasına iade edileceğine 
dair taahhüt mektubu. (Taahhüt mektubunun metni Ulaştırma Bakan
lığınca tespit edilir.) 

Madde 5 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 4. maddesinin (E) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

E. YURT DIŞINA GEMİ SATILMASI : 
Yurt içinde inşa edilen gemiler, yerine daha üstün vasıflı gemi alın-

ması veya inşa ettirilmesi şartı ile rantabilitesini kaybetmemiş durumda 
olan yurt dışından satın alman gemiler (Ancak rantabilitesini kaybet
memekle beraber, yurt ihtiyacı için fazla olduğu veya tip ve tonajı iti
bariyle memleket ekonomisine faydalı olmadığı veya satışı halinde sağ-
lıyacağı döviz bakımından memleket menfaatine uygun olacağı veya 
Deniz İşletmeciliğinden vazgeçilmesi nedeniyle iç piyasada satılamadığı 
anlaşılan gemilerin yurt dışına satışına, yerine gemi almak veya inşa 

ettirmek şartı aranmaksızın, Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teş
kilâtının uygun mütalâaları alınması kaydiyle Ulaştırma Bakanlığınca 
müsade edilebilir.) ve hurdaya çıkarılan veya rantabilitesini kaybeden 
gemiler, yurt dışına satılabilir. 

1 — Yurt içinde inşa edilen ve edilecek olan gemilerden, yurt dışına 
satılacak olanlar için yapılacak müracaatlarda : 

a) Geminin genel karakteristiklerini gösterir belge, 
b) Gemiyi satın alacak firma ile yapılan anlaşmanın aslı veya ör

neği ile noterden tasdikli tercümesi, 
c) Satış bedelinin döviz olarak memlekete getirileceğine dair Ma

liye Bakanlığınca örneği tespit edilecek bir taahhütname, dilekçelerine 
eklenir. 

2 — Yerine yurt dışından daha üstün vasıflı gemi satın alınması 
veya inşa ettirilmesi şartiyle rantabilitesini kaybetmemiş durumda olan 
gemisini yurt dışına satmak isteyen gemi sahipleri, müracaat dilekçelerine: 

a) Geminin hukukî durumunu gösterir sicil özetini, 
b) Her iki geminin satış bedeli ve ödeme şartlarım, 
c) Satın almak veya yurt içinde veya dışında inşa ettirmek istediği 

geminin, 4 üncü maddenin ilgili bentlerinde belirtilen belgeleri eklerler. 
3 — Gemisi hurdaya çıkarılan veya rantabilitesini kaybeden gemi 

sahibi ise, dilekçesine aşağıdaki belgeleri ekler : 
a) Geminin hurdaya çıkarıldığını veya rantabilitesini kaybetmiş ol

duğunu ispata yarayan her türlü belge kayıt örnekleri, 
b) Geminin NATO standartları dışına çıktığına ve Millî Savunma 

ihtiyaç ve projesinde yeri bulunmadığına dair her türlü belge, 
c) Gemiyi satın alacak firma ile yapılan anlaşmanın aslı veya ör

neği ile tercümesi, 
d) Geminin satış bedeli ve ödeme şartlan, 
Madde 6 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (d) 

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir; 
d. Yurt dışına gemi satılması; 
Satılacak gemilerin fiyatlarının Dünya piyasa fiyatlarına uygun ol

ması ve ödeme şartlarının muvafık bulunması. 
(Yerine daha üstün vasıflı gemi alınması veya inşa ettirilmesi, şar. 

tiyle, satılacak gemilere ait talepler, satın alınacak veya inşa ettirilecek 
taleple birlikte incelenir.) 

Madde 7 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 7 — Tahsisli ithal Malları Listesinde yer alan gemi inşaat 
ve onarımı için lüzumlu maddeler, gemi mubayaası ve tersanelerle il
gili kotalardan yapılacak ithalâtta, yurt içinde gemi inşaası veya esaslı 
tadil ve onarım veya tersaneler için 1.000 Türk lirasından as, 25 000 
TL. dan fazla olmamak üzere ithalât bedelinin % O1 i yurt dışında gemi 
inşa ettirilmesi veya yurt dışında gemi mubayaasında, 5.000 TL. dan 
az, 50.COO TL. dan fazla olmamak üzere gemi bedelinin % 02 si teminat 
olarak alınır. 

Teminat, nakden veya teminat mektubu olarak Merkez Bankasına 
yatırılır. 

Madde 8 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinin 8 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 8 — Bu Yönetmeliğe aykırı bir hareket tespit edilmediği 
takdirde, yurt içinde ve dışında gemi inşaası, esaslı tadil ve onarım ve 
yurt dışından gemi mubayaasından alman teminatlar, müteşebbisin 
«Denize Elverişlilik Belgesi» tasdikli örneğinin ibrazı üzerine iade edilir. 

Bu Yönetmeliğe aykırı bir hareket tespit edildiği takdirde, temina
tın tamamı veya bir kısmı Ulaştırma Bakanlığının iş'arı üzerine, Mer
kez Bankasınca Hazineye irat kaydolunur. 

Tersanelere yapılan tahsislerle ilgili teminatların iadesi umumî hü
kümlere tabidir. 

Madde 9 — Gemi Koordinasyon. Yönetmeliğine aşağıdaki ek mad
deler ilâve edilmiştir. 

Ek Madde 1 — Yurt dışından gemi satın alınmasında veya yurt 
dışında gemi inşa ettirilmesinde veya yurt dışına gemi satılmasında 
bedellerinin taksitle ödenmesine müsaade edilir. 

Yurt dışından gemi satın alınmasında veya yurt dışında gemi inşa 
ettirilmesinde gemi bedelleri, Bayrak Şahadetnamesi ve Satış Senedi ör
neklerinin tevdiî üzerine ödenir. 

Ek madde 2 — Gemi Koordinasyon Yönetmeliğinde bulunmayan 
hususlarda ithalât Rejimi hükümleri uygulanır. 

Madde 10 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanlığı yü
rütür. 

YÖNETMELIKLER 
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden : 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim ve 
İmtihan Yönetmeliğinin Tadili Hakkında Yönetmelik 
Madde 1 — Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Öğretim 

ve İmtihan Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Rapor ibraz etmek suretiyle mazeretleri Yönetim Kurulunca haklı 
görülen öğrencilerin rapor tarihleri arasmda kalan derslerden imtihan 
haklan, müteakip dönemde kullanılmak üzere saklıdır. Bu öğrenciler 
için ayrıca imtihan açılmaz. 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden : 

Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin bir kısım 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 

Yönetmelik 

Madde 1 — Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin 37., 38., 39., 
40., 41., 42., 44., ve 45. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 37 — Yurtların disiplin olayları için ceza tayinine yetkili 
organ, YURT DİSİPLİN KURULU'dur. 26. maddenin a ve b bentlerinde 
yazılı cezalar. Yurt Müdürü veya vekili ile Yurtlar Müdürü tarafından 
da verilebilir. 

Madde 38 — Yurt Disiplin Kurulu, her yıl Kasım ayının ilk yarı
sında Yurt Müdürünün görevlendireceği bir Müdür Yardımcısı (Yoksa 
Yurt Müdürü) başkanlığında bir Yönetime Memuru ile öğrenci disiplin 
temsilcisinden teşekkül eder. Ayrıca Kurul için birisi Yurt yönetici
lerinden, birisi de öğrenci temsilcilerinden olmak üzere, ik i yedek üye 
seçilir. Yurt Müdürünün başkanlık ettiği Disiplin Kurulu kararları 
Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer. 

Madde 39 — Kurulun tetkik ve karara bağlayacağı olayın, Kurul 
üyelerin in şahsiyle ilgili olması halinde. Kurulda yedek üye görev alır. 

Madde 40 — Yurt Disiplin Kuruluna seçilen öğrenci temsilcisi 
veya yedeğinin, yurtta en az bir yıl kalmış ve hiç ceza almamış olması 

şarttır. Gerek asil, gerekse yedek üyeliğe seçildikten sonra ceza alan 
öğrenci temsilcileri, üyelik hakkını kaybederler. 

Madde 41 — Yurt Disiplin Kurulu kendisine vazife olarak verilen 
işlere, Yurt Müdürünün havalesi üzerine bakar ve en geç (7) iş günü 
içinde sonuçlandırır. Kurulun kararları Yurt Müdürünün onayı ile 
yürürlüğe girer. (36. madde hükmü saklıdır.) Onay süresi (3) iş gününü 
geçemez. Bu süre içinde Yurt Müdürü, kararın tekrar gözden geçiril
mesini Kuruldan isteyebilir. (3) iş günü içinde Kurul yeniden toplanır. 
Kurulun kararında ısrarı halinde karar kesinleşir. 

Madde 42 — Yurttan süresiz çıkarılmak üzere, Disiplin Kuruluna 
sevkedilen öğrencinin yurtta kalması mahzurlu görülüyorsa, Yurt 
Müdürü veya vekili, öğlenciyi derhal Yurttan uzaklaştırabilir. 

Madde 44 — Yurtların disiplini ile ilgili hususlar hakkında karar 
almak, suç işleyen öğrencileri, bu Yönetmelik hükümlerine göre ceza
landırmak, ,Disiplin Kurulunun görevidir. Disiplin Kurulu her sömestr 
başında toplanarak, yurtların nizam ve disiplini ile ilgili meseleleri 
inceler ve gerekli kararları alır. 

Madde 45 — Öğrencinin Disiplin Kuruluna şevkinden önce yapıl
ması gerekli soruşturmalar, Yurt idarelerince yapılır. Soruşturmayı 
yapan zat, ilgili öğrencinin yazılı savunmasını da alarak sonucu, bir 
rapor ile Yurt Müdürüne sunar. Öğrencinin yazılı savunma verme
mesi halinde durum, bir tutanakla tespit edilir. Soruşturmayı yapan, 
Kurul toplantılarında bulunur, oya iştirak edemez 

Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

G E N E L G E 
Ticaret Bakanlığından : 

Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesine dair 
27 numaralı Sirküler 

Su ürünlerimizin nesillerinin korunması, miktarlarının arttırılması 
ve iktisadi ölçü ve özelliklerde yetiştirilebilmeleri amacıyla tabi tutul
dukları yasak, tahdit ve kayıtlar : 

I. 8/9/1943 tarih ve 2/20509 sayılı Karaname ve 5639 sayılı Ka
nunla Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanılarak geçici süreler için 
ve mutaden her yıl ve ayrıca lüzum hasıl oldukça tespit edilip su ürün
leri avcılığının tanzimine dair sirkülerlerle tebliğ ve ilân olunanlar, 

II. Yukarıda bildirilenler dışında olup devamlı surette yürürlükte 
bulunanlar, 
olmak üzere iki grupta mütalâa olunmuştur. 

Bu gruplara ait yasak, tahdit ve kayıtlar sırasiyle aşağıda bildi
rilmiştir. 

I. Aşağıda yazılı av alanları ve su ürünleri cinslerine ait 1971 -
1972 av yılı (Yani 1 Nisan 1971 - 1 Nisan 1972) devresinde cari olacak 
av rejimleri ve uygulanacak yasak, tahdit ve kayıtlar şu şekilde tes-
pit olunmuştur : 

A. Göl, baraj ve akarsular itibariyle : 

(Bu grubun diğer bölümlerinde yazılı hususlar nazara alınmak 
sartiyle) 

a) Kuşgölü (Manyas), Ulubat (Apolyont), Mermere, Taşkısı, 
Poyrazlar, Akgöl golleriyle rakımı 900 metreden az olan diğer göl, ba
raj gölü ve akarsularda 15 Nisandan Ağustos nihayetine kadar avlan
mak yasaktır. 

b) Beyşehir, Eğridir, Bayındır, Yarışlı, Salda, Akgöl (Konya 
Ereğlisi) , Hazar gölleri ve Karasu, Murat nehirleri ile rakımı 900 - 1500 
metre olan yerlerde 10 Mayıstan Ağustos nihayetine kadar ve 1500 met
renin üstünde olan göl, baraj gölü ve akarsularda 10 Hazirandan Ağus
tos nihayetine kadar avlanmak yasaktır. 

c) Şimdiye kadar balık avlanmayan Burdur Gölünde Incikefalı 
balığının sun'i üretimi devam etmektedir. Mezkûr balıkların biolojik is
tekleri dolayısiyle, göle akan dere ve çaylarda üremeleri sebebiyle, 1 Ni

sandan - Haziran nihayetine kadar göle akan dere ve çaylarda ve ağız
larında balık avlanması yasaktır. 

Ayrıca, göle dökülmekte olan dere ve çaylardan bahçe ve tarlalar 
için ayrılan su kanallarının ağızlarına aralıkları 2 Cm. den daha geniş 
olmayan birer filtre (Izgara) konulacaktır. 15 Mayıstan evvelde dere
lerden tarlalara, bahçelere; gölde balık stokları teşekkül edinciye ka
dar; su ayrılması yasaktır. 

d) Sapanca, İznik, Hotamış, Süleymanhacı ve Gölcük (Ödemiş) 
göllerinde, ayrı av tahdidine tabi tutulmuş olan kerevit hariç olmak 
üzere normal vasıtalarla bütün sene avcılık yapılabilir. 

B. Su ürünleri cinsleri itibariyle : 

a) Yılan balıkları ile aşağıdaki (b) ve (c) fıkralarında yazılı tah
dit ve istisnalar dışında sudak, yayın ve turna balıkları normal av alet
leriyle bütün sene her suda avlanabilir. 

b) Eğridir Gölünde yapılan ilmî araştırmalara göre sudak balık
larının boy ortalaması yavaş da olsa bir düşüş göstermektedir. Bu sebep
ten; Eğridir Gölüne mahsus olmak üzere durum düzenleninceye kadar 
şimdilik, avlanacak sudak balıklarında asgarî balık boyunun 40 Cm. 
(Kuyruk çatalı ortasından burun ucuna kadar) ve ağırlığı ise 740 gr. 
olabilir. 

Diğer göl ve barajlarda ise 43 cm. boy ve 925 gr. ağırlığından daha 
küçük sudak balıklarının avlanması yasaktır. 

a) Yapılan ilmî araştırmalara göre dejenerasyonu halen azamî şe
kilde devam etmekte olan Apolyont (Ulubat) ve Manyas (Kuşgölü) göl
leriyle bunları birleştirerek denize ulaştıran Karaderede, kısmen olsun 
dejenerasyonun önlenmesi gayesi ile : 

— Her ne boy ve ağırlıkta olursa olsun yayın ve turna balıklarının 
avlanmaları bütün sene için yasaktır. 

— Her boy ve ağırlıktaki sazan balıklarının, yasak av şekilleri dı
şında her çeşit av aletleriyle bütün sene avlanmalarına müsaade edil
miştir. 

d) Uygunsuz avlanmaları dolayısiyle esasen stokları azalmış bu
lunan alabalıkların bulundukları Çıldır, Balık (Ağrı) , Abant (Bolu), 
Sünnet gölleri ile alabalık bulunan diğer göl, baraj gölü ve akarsularda 
1 Kasımdan 1 Nisana kadar uzanan kış devresi içinde alabalık avlana-
maz. 
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Bu devre dışında kalan zamanlarda ise; dere ve akarsularda, an
cak ve sadece yalancı yem kullanmak şartiyle alabalık avlanabilir. 

Avlanan balıkların 23 cm. (Kuyruk dahil) boyundan daha küçük 
olmamasına dikkat, edilecek ve oltaya takılan küçük balıklar ise dikkatle 
oltadan kurtarılarak serbest bırakılacaktır. 

e) 15 kilogramdan aşağı kılıç balıklarının avlanması yasaktır. 
f) Yunus balıklarının Haziran iptidasından Eylül nihayetine ka

dar avlanmaları yasaktır. 
g) Boyu 28 santimden küçük kalkan balıklarının avlanması ya

saktır. Pareketa veya kalkan ağlarına takıldığı görülen bu boydaki ba
lıklar derhal serbest bırakılacaktır. 

h) Papalinanın avlanabildiği bütün bölgelerde 1 Hazirandan 15 
Ağustosa kadar avlanmaları yasaktır. 

i) Deniz kaplumbağalarının yumurtalarını sahile bırakmadan önce 
avlanmaları ve gayri insani kesime tabi tutulmaları yasaktır. 

C. Van Gölüne dökülen sularda av yasakları: 

a) Tatvan ilçesi dahilindeki Güzeldere ve Van Merkez İlçesindeki 
Mermit Çaylarında ve bunların mansaplarında balık avlanması, avlanma 
serbest olan diğer çaylarda 20 Nisandan evvel avcılığa başlanması ya
saktır. 

b) Van Gölünde yaşayan încikefalı balıklarının yumurtlamak mak-
sadiyle göle dökülen çay ve derelere göç ettikleri için 20 Nisandan Ma
yıs sonuna kadar avlanmaları yasaktır. 

D. Siyah hayvar balıklarına ait av yasakları : 

Siyah hayvar ve buna paralel olarak da asgarî 150 tonun üzerinde 
bulunan Mersin balığı istihsalimiz son yıllarda uygunsuz avcılıklar do-
layısiyle süratle yok denecek kadar azalmış, hatta Mersin balıklarının 
vücut ağırlığına nispetle fazla havyar veren bazı türlerine, yıllardan 
beri hiç rastlanılamaz olmuştur. Bu sebeple, hiç olmazsa kalanlarının 
nesillerinin tamamen yok olmasını önlemek ve yeniden üretilmeleri im
kân ve vasatlarını temin etmek, üretmelerin neticeye ulaşabilmesini ve 
siyah havyar veriminin arttırılabilmesini sağlamak amaciyle; 

a) Yeşilırmak - Kızılırmak bölgesindeki Ünye - Alaçam arasında : 
Ünyenin takriben 10 Km. batısında Curi deresi ağzından başlıya-

rak kuzey istikametindeki K. 41° 19' 00", D. 37' 13' 00" mevkiine, bu
radan Kızılırmak ağzında Bafra burnu açıklarındaki K. 41* 50' 45", D. 
36° 00' 00" mevkiine, buradan da Gerze körfezinde Alaçam'ın kuzey is
tikametindeki K. 41° 47' 16", D. 35° 31' 24" mevkiine, buradan da Ala
çam'ın takriben 7 Km. batısındaki Gümenüs Köyüne kadar uzanan, bu
runlardan itibaren 6 mil mesafelerde geçmekte olan sahil şeridi ile; 

b) Sakarya Nehri bölgesinde Akçakoca - Kefken arasında : 
Akçakoca'nın takriben 5 Km. doğusundaki Ayazlı Köyünden baş

lamak üzere kuzey istikametindeki K. 41° 12' 08", D. 31° 10' 00" mev
kiinden Kefken bölgesindeki K. 41° 17' 56", D. 30" 23' 46" mevkiine 
buradan da dikili burnuna kadar uzanan 6 mil genişliğindeki sahil şe
ridi boyunca karasularımız dahilinde ve bu sahalara dökülmekte olan 
Sakarya, Yeşilırmak, Kızılırmak gibi nehirlerimizde (Nehirlerin içinde) 
ve bilhassa mansap bölgelerinde her ne tip ve şekilde olursa olsun Trawl 
- Trol (Sürütme) veya benzeri; karmak, yemli veya yemsiz paraketa 
veya benzeri; 26 mm. den daha geniş gözlü olan her tip ve her çeşit 
uzatma, çevirme ağları gibi av aletleri ile avlanmak, bu tür balıkların 
avcılığı için nehirlerin ağızlarında ve içlerinde karmak sistemi tatbik 
etmek ve her ne maksat ve şekilde olursa olsun nehirler üzerine mu
vakkat veya daimî şekilde germe, çit, set ve benzeri manialar kurmak 
suretiyle velhasıl her ne suretle olursa olsun her ne boy ve ağırlıkta 
olursa olsun Şip, Mersin, Karaca, Kolan, Çiga. Mersin morinası vesair 
isimlerle anılan her tip siyah hayvar balıklarının bütün sene boyunca 
avlanmaları, balıkhanelerde satışları, perakendeci satıcılara intikalleri 
ve bu satıcılar tarafından satılmaları yasaktır. 

E. Kerevitlere ait av yasakları : 

İklim şartları dolayısiyle bu yıl, geçen senelere nazaran daha er
ken yumurtlama ve yavrulama devresine girmesi beklenen kerevit adı 
verilen her boyda tatlısu İstakozlarının 1 Nisandan 15 Mayısa kadar av
lanmaları yasaktır. 

Kuyruk ucundan burnun önündeki diken ucuna kadar boyu en az 
11 cm. den ve ağırlığı en az 40 gr. dan az olan Kerevitler bu devre dı
şında da avlanamaz. 

Yukarıki paragrafta yazılı ölçüler, özellikle siyaha yakın koyu ye
şilimsi esmer renkleriyle açık gri yeşil veya esmerimsi yeşil renklerdeki 
diğer bölgeler kerevitlerinden ayırt edilen ve avlandıkları gölün adı, 
avlanma tarihi ve avlanan miktarı bildirir mahallî yetkili makamca dü
zenlenmiş bir menşe şahadetnamesi ile tevsik edilen Samsun İli dahi
lindeki göller mahsulü kerevitler için en az boy 9,5 cm. ve en az ağırlık 
25 gr. olarak kabul edilmiştir. 

F. Balıklandırmaya ait yasaklar : 

Göl, baraj gölü, gölet ve benzeri yerlerin, ilmi etüdü yapılıp en 
uygun balık türü tespit edilmeden balıklandırılmaları fayda yerine Millî 
iktisadiyatımız için, çok kere telafisi müşkül ve hatta imkânsız za
rarlar doğurabileceğinden, Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmadan 
balıklandırılmaları yasaktır. 

11. Devamlı surette yürürlükte olan yasaklar : 
Zabıtai Saydiye Nizamnamesi ile bu Nizamnameye bazı maddeler 

eklenmesi hakkında 721 sayılı Kanun, 815 sayılı Kabotaj Kanunu, Ka
çakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Kanunun tadili hakkındaki 
6829 sayılı Kanun, istanbul ve Tevabii Balıkhane idaresine dair 
19/4/1298 tarihli Nizamnamesinin 13. maddesi ve 8/9/1943 tarihli ve 
2/20509 sayılı Kararname ile mevzuatta yer almış bulunan su ürünle
rine müteallik amir hüküm, yasak ve tahditlerden bazılarının burada 
belirtilmesinde fayda görülmüştür. 

Bu mevzuata göre : 
— Deniz, göl ve derelerde balık saydı her mahalde müstamel olan 

alât vasıtasiyle icra olunur (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi : Madde 27). 
— Avlanması menedilen su ürünlerini yasak süresince nakletmek 

(Zabıtai Saydiye Nizamnamesi : Madde 25, 26 ve 8/9/1943 tarih ve 
2/20509 sayılı Kararname : Madde 1 ve 4), 

— Balık avında torpil, dinamit ve benzeri patlayıcı maddeler kul
lanmak (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi : Madde 27 ve 721 sayılı Ka
nun : Madde 1 ve 2), 

— Geceleri karbür ve asetilen gibi kuvvetli ziya neşreden vasıta
lardan faydalanarak zıpkınla balık avlamak (721) sayılı Kanun : Mad
de 1 ve 2), 

—Deniz, göl ve derelerde her mahalde müstamel olmayan alât 
vasıtasiyle balık avlamak, nehir ve derelerde sıhhate muzır bataklıklar 
meydana getirecek surette çit ve set yapmak, kimyevî terkip istimaliyle 
balıkların tohum ve yumurtalarını bozmak ve yoketmek (Zabıtai Say
diye Nizamnamesi : Madde 27), 

— Boğaziçinde ve Marmara Denizinin Akdeniz Boğazı haricine 
kadar olan bütün sahalarında ve diğer yerlerde sahilden itibaren 3 mil 
açığa kadar, sürütme ağı (Tröl) ile balık ve kangava ile sünger avcı
lığı yapmak (Zabıtai Saydiye Nizamnamesi : Madde 29), 

— Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 30. maddesinde tespit edilmiş 
olan ölçülerden ufak gözlü ağlar kullanmak, 

— Hamsi göçü mevsimi olan Aralık, Ocak. Şubat ve Mart ayla
rından maada diğer aylarda, ağlarda hamsi kurnaları kullanmak (is
tanbul ve tevabii Balıkhanesine ait Nizamname : Madde 13), 
yasak olup aksine hareket edenler hakkında yukarıda kaydedilen mev
zuatta bildirilen hükümler tatbik edilecektir. 

Bilumum idare ve zabıta teşkilâtı ve liman reislikleri su ürünlerine 
müteallik yasak ve tahditlerin uygulanmasiyle görevlidir. Zabıtai Say
diye Nizamnamesinin 49. ve 721 sayılı Kanunun 3. maddeleri gereğince 
bu yasak ve tahditlere ait suçlara müteallik hükümlerde nahiye ve za
bıta müdürlerinin, polis, jandarma, orman memurları, arazi ve emlâk 
korucuları, ve kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevli bulunan
ların takrir ve şahadetleri, aksi sabit olmadıkça muteber olduğu gibi 
bu memurlarla liman reisleri yukarıda yazılı suçlar hakkında tutanak 
tanzimine yetkilidirler. 

Keyfiyetin balıkçı ve süngercilerimizle balıkhanelere, balık nakil 
ve satışı ile iştigal edenlere ve bilumum idare ve zabıta teşkilâtımıza 
duyurulmasını ve mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi hususunda 
gerekli tedbirlerin alınması tebliğ olunur. 
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T E B L I Ğ L E R 
Maliye Bakanlığından : 

Türk Parası Kıymetini Koruma hakkında 17 Sayılı 
Karara ilişkin Tebliğ 

5/2/1971 tarih ve 13745 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan ve 
1/3/1971 tarihinde yürürlüğe giren Seri; III No : 9 bedelsiz ithalât teb
liğinin geçici 1 inci maddesinde yazılı bir aylık müracaat süresi bu 
Tebliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay daha uzatılmıştır. 

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Sanayi Bakanlığından : 

izmir'de Elektrik Teçhizatı İmalâtı Tesisleri Anonim Şirketine ait 
fabrikada imal edilen transformatörlerin fabrika teslimi toptan satış fiyat
ları hakkındaki 28 Ağustos 1963 tarih ve 11492 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan Bakanlığımız tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

I L Â N L A R 
Ankara Lv. A. 1 No. Iu Satın Alma Komisyonu 

Başkanlığından 
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı 

(Bir) kalem (Tavuk eti) maddesi (Komsiyon pazarlığı) suretiyle 
satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Cinsi : Tavuk eti, Miktar ı : 10.000,— TL., M . bedeli: 10.000 — 
TL., K. teminat ı : 1.500,— TL., İhale günü : 3 Nisan 1971 Cumartesi, 
Saati: 10.30 da. 3303 / 1-1 

Enereji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — Aşağıda, cinsi, miktarı, ihale tarihi ve saati, muvakkat temi
nat miktarı gösterilmiş olan malzemeler teklif isteme suretiyle satın 
alınacaktır. 

Şartname Muvakkat 
bedeli teminatı İhale tarihi ve 

İhale No. ve Cinsi TL. TL. saati 

70- 51D-O68 250 adet yağış 
ölçü kabı 5,— 

71- 72D-017 Rambler Ambas
sador yedekleri 5,— 

71-74D-004 Eğe, törpü, me
tal kesen testere 
laması ve ağaç 
kesen şerit tes
tere 15,— 

70-74D-0S2/1 Muhtelif daire 
testere, freze bı
çağı, pafta lok
ması ve klavuz-
lar 23,— 

400-

500,-

6.500,-

15/4/1971 — 15.00 

15/4/1971 — 16.00 

16/4/1971 — 15.00 

13.000— 19/4/1971 — 15.00 

2 — İhaleler, yukarıda yazılı gün ve saatlerde DSİ Makina ve İk
mal Dairesi Başkanlığında toplanacak Satın Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

3 — Yukarıda bedelleri gösterilen şartnameler Ankara'da DSİ 
Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığından (Yücete Mahallesi - Maltepe 
R-7 Ankara) istanbul'da 14. Bölge Müdürlüğünden (Firuzağa Süngü 
Sokak 3-5-7 Tophane / Istanbui) temin edilecektir. 

4 — İsteklilerin, teklif mektuplarını, idarî şartnamenin 9 uncu 
maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 
1 saat evvel Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etme
leri şarttır., 

5 — Postada vaki gecikmeler, telgrafla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez. 

6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
3242 / 1-1 

Orman Gene) Müdürlüğünden : 

2 — Muhammen bedeli 49.697,30 lira olup, geçici teminatı 
3.750,— liradır. 

3 — Şartname Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğü ile Istanbul 
ve İzmir Orman Başmüdürlüklerinde görülebilir. 

4 — Eksiltme 12/4/1971 Pazartesi günü saat 15.00 de Genci Mü 
-dürlük binasında Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

5 — İhaleye gireceklerin 1971 yılı ticaret veya sanayi odasınca ka 
sıtlı olduklarım gösterir belgeyi haiz olmaları şarttır. 

6 — 2490 sayılı Kanuna göre hazırlanacak teklifler ihale saa 
tinden bir saat önce Satın Alma Komisyon Başkanlığına verilecektir 

7 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
2894 / 4-3 

Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezinden : 

5 TON IODURE DE POTASSIUM SATIN ALINACAKTIR 
Şartnamesi Ankara'da Genel Merkezden, istanbul'da Kızılay 

İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir. 
Tekliflerin en geç 17/5/1971 günü saat 16.00 ya kadar Genel Mer

kezimize tevdi edilmiş olması şarttır. Postada vukua gelecek gecikme 
ler nazarı itibara alınmaz. Derneğimiz 2490 sayılı Kanuna tabi de-
ğildir. 3348 / 1-1 

istanbul Onbirinci Asliye Ceza Hâkimliğinden: 

E. No : 1969/582 
K. No : 1970/900 
C. Savcı No : 1969/17240 
Müesir fiil ika etmekten Mahkememizin 26/12/1970 günlü ilâmı 

ile T. C. K. nun 456/1, 59, 647/6 ncı maddeleri gereğince beş ay hapis 
cezasına hükümlü, Ayazağa Köyü Taşocağı Sokağı No. 75 de oturur, 
bahçıvanlık yapar, Kemal A n hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara 
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince 
ilânen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün 
sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiyet ilânen tebliğ olunur. 3174/1 

î — Genel Müdürlüğümüz ihtivacı için 7250 litre haşere mücedel 
ilâcı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

E. No : 1970/228 
K . No : 1970/914 
C. Savcı No : 1970/5132 
Dolandırıcılıktan Mahkememizin 28/12/1970 günlü ilâmıyle T. C. K. 

nun 503/1 inci maddesi gereğince ve ik i defa tatbiki suretiyle ve 5435 
sayılı K. nun 2, T. C. K . nun 522/1, 71, 75 inci maddeleri gereğince iki 
ay hapis, 166 lira 60 kuruş ağır para cezasına hükümlü, istanbul Kum-
kapı, Muhsine Hatun Mahallesi Cemre Sokak No. 1 de oturur, işporta
cılık yapar, Fadıl Bıçakçı hakkındaki gıyabî ilâm, bütün aramalara rağ-
men bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28, 29, 30, 31 inci maddeleri gereğince ilânen leb-
liğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılmasına karar verilmiştir. 

Keyfiye tilânen tebliğ olunur. 3174/2 
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Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığın dan 

Aşağıda cinsi, miktarı, teminatı ve ihale gün ve saatleri yazılı (İki) 
kalem (Taze patates) maddesi (41-C açık eksiltme) suretiyle satın 
alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda görü 
lebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. 

Tahminî Muhammen Geçici 
fiyatı bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i Kr . Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

Taze patates 100 9.000 Kg. 9.000,— 675 — 19 Nisan 1971 
Pazartesi 10.30 

(Çubuk) 

Taze patates 100 9.000 Kg. 9.000,— 675,— 19 Nisan 1971 
Pazartesi 10.40 

(Kırıkkale) 

3159 / 4-1 

Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (Bir) kalem (Taze patates) kapalı zarfla eksiltmeleri hizaların
daki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çal ışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Cinsi : Taze patates, Tahminî fiyatı: 100 kuruş, Miktar ı : 27.000 
Kg., M . bedeli: 27.000,— lira, G. teminat ı : 2.025,— lira, İhale günü : 
19 Nisan 1971 Pazartesi, Saati: 11.00 de. 3160/4-1 

Aşağıda cinsi ,miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları 
yazılı (İki) kalem (Floresant ampuller) kapalı zarfla eksiltmeleri hiza
larındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve 
şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amir
liğinde görülebi l i r İsteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı 
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul 
edilmez. 

Tahminî Muhammen Geçici 
fiyatı bedeli teminatı İ H A L E 

C i n s i Lira Kr . Miktarı Lira Kr . Lira Kr . Günü Saati 

20 W. Floresant 21 Nisan 1971 
ampul 14,50 3.000 adet 43.500— Çarşamba 
40 W. Floresant 11.00 
ampul 15,50 14.000 » 217.000 — 

T A M A M I : 260.500 — 14.170,— 
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Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

Tahminî bedeli 16.800,— TL., geçici teminatı 1.260,— TL. olan 
71-2812-1 dosya numaralı 14 adet döner ışıklı sirenin satın alınması 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 20 Nisan 1971 Salı günü saat 16.00 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle bedelsiz verilir. 

İstekliler 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf 
belgesini ve alman şartnamenin her sahifesini imzalayarak dış zarf 
içine koymak şartiyle hazırlayacakları teklif mektuplarını, eksiltmeyi 
açma saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komis
yon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Duyurulur. 3158 / 4-1 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge 
Müdürlüğünden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş : 20.250 ton. istanbul Silivri, Sirkeci 
Florya, Boğaz üst yollarında yapılacak bitümlü temel asfalt betonu işi 
olup keşif bedeli 1.570.275,80 liradır. 

Sahife : 7 

2 — Eksiltmesi 27 Nisan 1971 Salı günü saat 11.00 de Küçükyalı-
daki Bölge Müdürlüğünde kapalı zarf usulüyle yapılacaktır. Şartname
leri istanbul'da Bölge Müdürlüğünden 50 lira mukabilinde temin edile
bilir. 

3 — Eksiltmeye girebilmek için: 
a) İsteklilerin 1971 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi, 

şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve 
usulü gereğince 60.858,27 liralık geçici teminat vermeleri. (Teminatlar 
mektup olarak verildiği takdirde mektupların müddetsiz veya son mü
racaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığı
nın 12/1/1956 gün 5297 - 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları). 

b) İsteklilerin en geç 21 Nisan 1971 Çarşamba günü mesai saati 
sonuna kadar dilekçe ile Karayolları 1 inci Bölge Müdürlüğüne mü
racaat etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir) 
Dilekçelerine : 

1 - Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış 
(III - B) grubundan ve en az bu işin ilk keşif bedeli kadar müteahhit
lik karnesi ve bu işin cins ve öneminde bir iş yaptığını belirtir tas
dikli belge ile, 

2 - Eksiltme dosyasındaki örneğine uygun malî durum bildirisi, 
3 - Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mek

tubu, 
4 - Müteahhidin iş hakkındaki tasarılarını ve işte kullanacağı 

makina ve teçhizat bildirisini, (Bildiride gösterilen ana inşaat maki 
nalarının sahibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, kira ile ha
riçten temin edilecek ana inşaat makmaları için beyanda bulunmama
ları), 

5 - İsteklilerin gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şir
ket olması halinde şirket sirkülerini, 

6 - Müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş durumdaki bütün işlen 
gösterir bildiriyi, 

7 - İşyerini görüp tetkik ettiklerine dair işin ait olduğu kontrollük-
ten alınmış tasdikli bir belgeyi, 

8 - Teknik personel bildirisini, 
Eksiksiz olarak bağlayarak yeterlik belgesi almaları lâzımdır. 
İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez. 2, 4, 6, 8 

No. da yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imzalanması 
şarttır, vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. 

4 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci ve müteakip mad
deleri ve eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlaya
cakları teklif mektuplarını eksiltme günü saat 10.00 a kadar makbuz 
mukabilinde Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
3181/4-1 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

1 — Ofisimiz ihtiyacı olan 1 adet 125 K V A Dizel elektrojen gru
bu, şartnamesi esasları dahilinde kapalı zarf usulü ile iç piyasadan sa
tın alınacaktır. 

2 — Bu işe ait geçici teminat 11.750,— TL. dır. 
3 — Şartname, Genel Müdürlük Satın Alma Komisyonu Başkan

lığından temin edilebilir. 
4 — İhaleye iştirak edecek firmalar teklif mektuplarının dış 

zarfının üzerine yalnız (125 K V A Dizel elektrojen grubu teklifidir) iba
resini yazarak en geç 28/4/1971 günü saat 17.00 ye kadar Genel Müdür
lük Muhaberat ve Arşiv Şube Müdürlüğüne vereceklerdir. 

5 — Ofisimiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir. 
3221 / 2-1 

Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. Genel Müdürlüğünden : 

1 — Adana Çimento Fabrikası III üncü ünitesine ait 2 adet 
elektrofiltre tesisatı için lüzumlu elektrik teçhizatı satın alınacaktır. 

2 — Tekliflerin kapalı olarak en geç 17/5/1971 günü saat 11.00 e 
kadar Şirketimiz Genel Müdürlüğünde bulundurulması zaruridir. 

Teknik ve idarî şartnameler. Şirketimizin Ankara Kavaklıdere'deki 
Merkezinden veya istanbul Karaköy, Perşembe Pazarı Güzel İzmir 
Han'daki istanbul Alım ve Satım Müdürlüğümüzden temin oluna
bilir. 

Postada vaki olacak gecikmeler nazara alınmaz Şirketimiz iha 
leyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte tamamen serbesttir 

3239 / 3-1 

(Resmî Gazete) 
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Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden : 
KARABÜK 

3 ADET ELEKTROPOMP İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — İşletmelerimiz tarafından 3 adet Elektropomp ithal edile

cektir. 
2 — Bu işle ilgili şartnameler; 
a) Karabük'te Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğünden, 
b) istanbul'da Karaköy Okçumusa Caddesi Şair Eşref Sokak 

No. 7 Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden, 
c) Ankara'da Karanfil Sokak No. 30/7 de Ankara İrt ibat Bürosu 

Şefliğimizden, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 30 Nisan 1971 Cuma günü saat 14.30 a kadar 
Karabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne 
tevdi edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 

4 — 30 Nisan 1971 günü saat 14.30 dan sonra vürud eden veya 
tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak tenzi
lâtlar kabul edilmeyecektir. 3162 / 2-1 

7 K A L E M D E 280 ADET GRAFİT POTA İTHAL EDİLECEKTİR 
1 — İşletmelerimiz tarafından 7 kalemde 280 adet grafit pota it

hal edilecektir. 
2 — Bu işle ilgili şar tnameler : 
a) Karabük'te, Genel Müdürlük Malzeme İkmal Müdürlüğün

den, 
b) istanbul'da, Karaköy Okçu Musa Cad. Şair Eşref Sokak No. 

7 Beyaz Han'da istanbul Mümessilliğimizden. 
c) Ankara'da, Karanfil Sokak 30/7 de Ankara İrt ibat Büromuz

dan, 
bedelsiz olarak temin edilebilir. 

3 — Teklifler en geç 27 Nisan 1971 günü saat 15.00 e kadar Ka
rabük'te Genel Müdürlüğümüz Muhaberat ve Arşiv Müdürlüğüne tevdi 
edilmiş veya vürud etmiş olacaktır. 

4 — 27 Nisan 1971 günü saat 15.00 den sonra vürud eden veya 
tevdi edilen teklifler ile mezkûr gün ve saatten sonra yapılacak ten
zilâtlar kabul edilmeyecektir. 

3163 / 2-1 

Ankara Cumhuriyet Savcılığından: 

Cinsi : Gıda maddesi, Miktarı : 24 kalem, Muhammen bedeli : 
211.250.— lira, Geçici teminat ı : 11.812,50 lira, İhale tar ihi : 28/4/1971, 
Perşembe günü, Saati: 15.00 de. 

1 — Ankara Kapalı Cezaevinin 1971 malî yılı gıda maddesi ihti
yacı olan 24 kalem muhtelif cins erzak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 — İhale 28/4/1971 Perşembe günü saat 15,00 de Ankara C. Sav
cılığı Başmuavinliği makamında yapılacaktır. 

3 — Talipler her gün şartnameyi C. Savcılığı Başmuavinliğinde 
görebilirler. 

4 — Talipler muvakkat teminata ait vezne makbuzu veya banka 
mektubu ile diğer belgelerini ihale günü saat 14.00 e kadar Komisyona 
vermiş olmaları şarttır. 

Postada vuku bulacak gecikmelerin nazara alınmayacağı ilân 
olunur. 3155 / 4-1 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünden : 

1 — İzmir DSİ II. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan 
Adala sol sahil sulaması ana drenaj kanalları 5. kısım inşaatı işi 
ihaleye çıkarılmıştır. 

2 — İnşaatın muhammen keşif bedeli (13.500.000,—) lira olup. 
geçici teminatı (418.750,—) TL. dır. 

3 — Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere, iş programına 
uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 

2 adet 1,5 yd3 lük ve 2 adet 3/4 yd3 lük ekskavatör, 2 adet dozer 
(D7 ve D8) 1 adet keçiayağı silindir ve çekicisi, 1 adet lastik teker
lekli silindir, 1 adet greyder ve kâfi miktarda; betoniyer, vibratör, 
arazöz, motopomp ve kamyon bulundurulacaktır. 

4 — İhale 13/4/1971 Sah günü saat (15.00) de Yücetepe Mahal
lesi 1. Cadde Gülhane - Ankara DŞİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı 

1 NÎSAN 1971 

katında toplanacak olan DSİ Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından 
kapaplı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 — İhale tasarısı ve ekleri (100,—) lira bedel mukabilinde 
4 üncü maddede yazılı adresten 26/3/1971 tarihinden itibaren temin 
edilebilir. 

6 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Baş
kanlığına 7/4/1971 Perşembe günü saat (17.00 ye kadar bir dilekçe ile 
müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye 
aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır. 

a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış müteahhitlik karnesi, 
(B grubundan en az (13.500.000,) liralık) 

b) Makina ve teçhizat beyannamesi, 
c) Taahhüt altında bulunan işler beyannamesi, 
d) Teknik personel beyannamesi, 
e) 3 üncü maddede istenilen iş makinelerini iş programına 

uygun olarak şantiyede çalışır vaziyette hazır bulunduracağına dair 
usulü veçhile tanzim edlimiş bir taahhütname, 

7 — İstekliler iştirak belgesi alıp almadıklarını 9/4/1971 saba
hından itibaren DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına müracat 
ederek öğrenebilirler. 

8 — 7/4/1971 tarihine kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış 
olanlara iştirak belgesi verilmez. 

9 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif 
zarflarını 13/4/1971 Sah günü saat (14.45) e kadar 4 üncü maddede 
belirtilen adresteki DSİ Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabliinde teslim etmeleri şarttır. 

10 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikme
ler kabul edilmez. 2973 / 2-2 

Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numaralı yazılı gayrimenkullere ait 62680 
No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : 2753, Parsel No : 6, 13 

3218 /1-1 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 
52450/B No. lu plan, Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmıştır. 

İlânen ilgililere duyurulur. 
Ada No : 2006, Parsel N o : 25, 26 

3219 / 1-1 

A. Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığından : 

OTO SATIŞ İLANI 
Fakültemize ait 1958 modeli otomatik tamire muhtaç Playmouth 

Station Wagon oto 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usulü ile sa
tışa çıkarılmıştır. 

Tahminî bedeli 22.000.— lira olup, şartname mesai saatleri dahilinde 
Hukuk Fakültesinde görülebilir. 

Bu işe ait geçici teminat 1.650,— liradır. 
Satış 8/4/1971 Perşembe günü saat 15.00 de Hukuk Fakültesinde 

yapılacaktır. 
Teklifler muhammen bedelinin % 75 İni bulmadığı takdirde ikinci 

artırma 26 Nisan Pazartesi aynı yer ve saatte yapılacaktır. 
İsteklilerin geçici teminat ile birlikte teklif mektuplarını ihale saa

tinden 1 saat öncesine kadar Komisyon Başkanına vermeleri şarttır. 
Keyfiyet duyurulur. 2617 / 4-3 

Adana İkinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

1970/683 
Davacı: Nebahat Gürtunç vekili Avukat Edip Mutlu Adana, 
Davalı : Sabriye Pekgüleç (Adresi meçhul), 
Dava: Şuf'a, 
Davalı adına davetiye gazete ilâm ile tebliğ edilmiş ve 17/3/1971 

günlü duruşmaya gelmemiştir. 
Bu kere 3/5/1971 günü yapılacak duruşmada bizzat veya kanunî 

bir vekille duruşma günü hazır bulunması için işbu ilânın gıyap kararı 
yerine kaim olduğu ilânen tebliğ olunur. 3234 

(Resmî Gazete) 



1 NİSAN 1971 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden 

Lastik Miktarı T. bedeli G. teminatı 
Grup Eb'adı cinsi adet TL. TL. 

1 Muhtelif îç 4566 
Dış. 4841 4.054.349,45 135.380,48 

2 » îç 3915 
Dış 4537 3.652.291,61 123318,75 

3 > İç 2989 
123318,75 

Dış 3365 3.034.070,47 104.772,11 
4 îç 2273 

Dış 3144 2.956260,74 102.437,82 
71-2523-1 dosya numaralı yukarda gösterilen havalı 13743 adet iç 

ve 15887 adet dış lastiklerin hizalarında gösterilen tahminî bedel ve ge
çici teminatları üzerinden 4 grup halinde imal ettirilerek satın alın
ması kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltmesi 19/4/1971 Pazartesi günü saat 16.0 da Ankara'da Kara
yolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak
tır. İstekliler grupların birine, bir kaçma veya hepsine birden reklif 
verebilirler. Şartnamesi aynı yerden dilekçeyle 10, TL. bedelle verilir 

İsteklilerin 1971 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya 
esnaf belgesini, şartnamede istenen belgeleri ve alman şartnamenin 
her sahifesini imzalayarak dış zarf içerisine koymak şartiyle hazır
layacakları teklif mektuplarını eksiltme saatından bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyurulur. 

3132 / 4=-2 

Bayındırlık Bakanlığı Yapı ve İmar îşleri Reisliği Yapı İşleri 5 inci 
Bölge Müdürlüğünden: 

1 — Zonguldak - Kozlu Ortaokulu 16 Derslik yeni bina inşaatı, 
2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

2 — İşin keşif bedeli (1.936.986,80) liradır. 
3 — Eksiltme Ankara'da Yapı îşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Ek

siltme Komisyonunda 16/4/1971 Cuma günü saat 12.00 de yapılacaktır. 
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5 inci 

Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 
A) (72.670,20) liralık geçici teminatını, 
B) 1971 yılma ait ticaret odası belgesini, 
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart

namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) 
a - Plan ve teçhizat beyannamesini, 
b - Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi ve 

bunu belirten banka referansını, 
c - Teknik personel beyannamesini, 
d - Taahhüt beyannamesini, 
e - Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke 

şif bedeli kadar için eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit 
lik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5 inci Bölge Müdürlüğü Komisyonundan 
alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile birikte zarfa koy
maları lâzımdır. 

6 — İstekliler teklif mektuplarını 16/4/1971 Cuma günü saat 
11.00 e kadar makbuz mukabilinde Eksiltme Komisyonu Başkanlı
ğına vereceklerdir. 

7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 13/4/1971 
Salı günü mesai saati sonuna kadardır. 

8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul 
edilmez 

Keyfiyet ilân olunur. 3022/4-2 
• 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından: 

Sıra No : 1, Eksiltmeye konan işin çeşidi ve mik ta r ı : Tahminen 
36 forma civarında «Sağlık Dergisi» baskı işi, Muhammen bedeli: 
21.600 TL., Geçici teminat ı : 1.620 TL., İhalenin tarihi: 12/4/1971, 
Günü: Pazartesi, Saati: 15.00 de, İhalenin ne suretle yapılacağı: 
Kapalı zarf, Şartname bedeli: Bedelsiz, 

Sahife : 9 

1 — Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü 
ve saat ile vapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, İzmir ve 
istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 

3 — Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Dona
tım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satm Alma Komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanunun 2, 3 ve 
32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan 
eksiltme saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. 

5 — Postada vaki gecikmeleri kabul edilmeyeceği, 
İlân olunur. 3101 / * - 5 

Ankara Etlik Veteriner Konrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlü
ğünden 

Cinsi : Keçi, Miktarı : 600 Baş, Muhammen bedeli Fiyatı : 88,00 
TL., Tutarı : 52.800,— TL. 

1 — Kuduz aşısı istihsali için yukarıda cins ve miktarı yazılı ihti
yaç kapalı zarf usulü ile satm alınacaktır. 

2 — İhalesi 6/4/1971 tarihinde Sah günü saat 15.00 de Müease 
mizde yapılacaktır. 

3 — Bu ihaleye ait şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Mü
essesemizde görülebilir. 

4 — Muvakkat teminatı 2640,— TL. ve kat'i teminatı ise 5.280,— TL. 
dır. Teminatın yatırılacağı yer Ankara Okullar Saymanlığıdır. Entitümüz-
ce hiç bir suretle teminat kabul edilmez. 

5 — İsteklilerin belirtilen günde ihale saatinden bir saat evvel te
minatları, teklif mektupları ve ticaret odasındaki kayıtlı olduğuna dair 
evrakları ile Komisyonumuzda hazır bulunmaları ilân olunur. 

Postada vaki gecikmeler kabul edilmez, 2847 / 4 - 4 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden: 

İskenderun civan Sarıseki - Payas arasında kurulmakta olan tesis
lerimizin tel çit ile çevrilmesi işi teklif alma yolu ile ihaleye çıkarıl
mıştır. 

İhale 26/4/1971 günü saat 15.30 da Tunus Caddesi No. 63 Kavaklı
dere / Ankara adresinde, Müessese Müdürlüğümüz İhale Komisyonunca 
yapılacaktır. 

İşin süresi üç ay olup, yaptırılacak işlerin başlıcaları aşağıda 
belirtilmiştir. 

Kafes tel örgü çekilmesi 5.500 mt. 
Dikenli tel örgü çekilmesi 7.500 mt. 
Prefabrike B . A . direk 4.000 adet 

İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs ve şirketlerin sn geç V4/1971 
Salı günü saat 17.30 a kadar bir dilekçe ile Müessese Müdürlüğümüze 
başvurarak ihaleye giriş için yeterlik belgesi istemeleri ve bu dilekçeye 
aşağıdaki belgeleri eklemeleri gereklidr. 

a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları müteahhitlik kar
nesi, 

b) İsteklinin benzer bir işi müteahhit olarak tamamladığına ve 
kabulünü yaptırdığına dair resmî belge, 

c) Taahhüt bildirgesi, (Tamamladığı ve devam eden işleri) 
d) Plan ve teçhizat bildirgesi, 
e) Teknik personel bildirgesi, 
f) Banka referans mektubu, 
Yeterlik belgesi verilen isteklilere durum bir yazı ile 10/4/1971 

tarihinde bildirilecektir. 
Teklif verebilmek için isteklilerin, 
a) 50.000— TL. lık geçici teminatı, 
b) Teklif isteme şartnamesinde belirtilen belgeleri, 
Teklif mektupları ile birlikte 26/4/1971 Pazartesi günü saat 

14.30 a kadar yukanda bildirilen adresteki Müessese Müdürlüğüne 
makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. 

Telgrafla yapılan başvurmalar ve postadaki gecikmeler kabul 
edilmez. 

Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna bağlı değildir. İhaleyi yapıp yap
mamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 3243 /S-2 

(Resmî Gamete) 



Saıhife : 10 (Resmî Gazete) 1 NİSAN 1971 

Ereğli (Konya) Belediye Başkanlığından : I 

Ereğli (Konya) Belediye Zabıta Yönetmeliği 

A) Bu Yönetmelik 1580 numaralı Belediye Kanunu ile diğer ka
nunların belediyelere tahmil ettiği vazifelerini başarmak ve halkın sağ
lığını, rahatlığını korumak için yapılmıştır. 

B) Ereğli Belediyesi sınırlan içinde bulunan herkes bu Yönet
melikte yazılı emir ve yasaklara uymağa mecburdurlar. 

C) Bu Yönetmelikteki emir ve yasaklara dinlemeyenler ve buna 
karşı gelenler Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Kanununun 
bazı maddelerinin muaddil 1608 sayılı Kanuna maddeler eklenmesine 
ve 2575 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin kaldırılmasına dair 151 
sayılı Kanundaki cezalaı görürler. 

B İ R İ N C İ K I S I M 

F A S I L : I 

A) UMUMİ YERLERİN GÜZELLİK V E İNTİZAMI, BAHÇE
LER, ABİDELER, K A V U Z V E ÇEŞMELER : 

Madde 1 — Umuma mahsus olan yerlerde ve nakil vasıtalarına 
girilip çıkılırken veya gişelerden bilet alınırken sıra beklememek, öne 
geçmeye çalışmak ve bu suretle başkalrmı rahatsız etmek yasaktır. 

Madde 2 — Umumî toplantı yerlerinde, spor ve koşu mahallerinde 
inzibatı teminine memur zabıta memurlarının halk için gösterdik
leri yerlerin haricine girmek ve atlamak, durmak yasaktır. 

Madde 3 — Belediyenin tayin edeceği serler haricinde yollarda 
fıçı, tekerlek, çember vesaire yuvarlamak ve patent, kızak gibi şey
lerle gezmek, buz üstünde kaymak, kar topu, futbol vesaire gib; 
diğer bütün oyunlar oyunamak, uçurtma uçurtmak, fişek yakmak, 
hâsılı halkın gidip gelmesini, huzurunu bozacak şeyler yapmak ya
saktır. Cezai mesuliyet çağma giımemiş çocukların velileri veya 
vasileri men'ine mecburdurlar. 

Madde 4 — Belediyece konulmuş olan sokak levhalariyle, bina 
levhalarını ne suretle olursa olsun bozmak, kirletmek, düşürmek 
veya bunların yellerim değiştirmek yasaktır. 

Made 5 — Şehrin ana caddelerinde şehrin sükûnetini ihlâl 
edecek, nizam ve güzelliğini bozacak dükkân ve müesseselerin açıl
ması yasaktır. Bu gibi dükkân ve müesseseler Belediye Encümenince 
tespit edilen caddelerde açılacaktır. 

Madde 6 — Dükkân ve binaların sokak üzerine kurulan tente 
ve siperleri sabit olsun, müteharrik olsun ancak veya kaldırımının 
genişliği kadar olacak ve bunların saçaklarının kaldırımdan yüksek
liği 2.20 metreden ve duvara dayanan kollarının yüksekliği ise 2 met
reden aşağı olmayacaktır. Bu tente ve siperler aynı tipte olacaktır. 

Madde 7 — Bahçe içerisinde caddenin manzarasını bozacak ku-
iubemsi yerler ve buna benzer barakalar bulundurmak yasaktır. 

Madde 8 — Umumî park ve bahçelere hayvan salmak yasaktır. 
Madde 9 — Umumî bahçelerde ve parklarda aşağıdaki şeyleri 

yapmak yasaktır. 
1 - Çimenlere ve çiçek tarhlarına basmak, 
2 - Ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak ve kesmek, çıkarmak 

varsa meyvesini koparmak, 
3 - Girmesine müsaade edilen hayvanlara bu zararları yaptır

mak, 
4 - Bu yerlerde bulunan şeyleri bozmak, kirletmek, yerinden 

oynatmak, üzerlerine çizgi vesair yapmak, 
5 - Bahçe ve parklara kâğıt parçası, şunu veya bunu atarak 

kirletmek, 
6 - Havuzlara girmek veya hayvan sokmak, birşey atmak veya 

buradaki balıklan tutmak, 
7 - Her ne şekilde olursa olsun avlanmak ve kaydırak, çelik 

çomak, saklambaç ve buna mümessil oyunlar oynamak ve sapan at
mak, 

8 - İçki içmek, 
9 - Çalgı çalmak ve şarkı söylemek, 
10 - Çamaşır yıkamak, ip germek, öteberi temizlemek veya 

silmek, 
11 - Beyanname veya ilân yapıştırmak, 
12 - Yaş veya kuru çalı veya odun toplamak, 
13 - Belediyeden izinsiz sergi kurmak veya her ne suretle olursa 

olsun yiyecek ve içecek satmak, 

14 - Motorlu, motorsuz her türlü nakil vasıtaları ile ve hayvanla 
yollarda gezmek ve buralardan hayvan geçirmek, 

15 - Bu gibi yerlere umuma açık bulundurulmadıkları zaman
larda girmek, 

16 - Yollar, meydanlar, umumî nakil vasıtalan vesaire gibi yer
lerde yapılması bu Yönetmelik ile yasak edilmiş şeyleri yapmak, 

17 - Park ve bahçelerde çimenler veya kanepeler üstünde yat
mak yasaktır. 

Madde 10 — Şehrin yeni ve eski abideleri ile heykellerini en 
hafif bir derecede dahi kirletmek, çizmek veya bozmak ve bunlara 
karşı her ne suretle olursa olsun saygısızlık göstermek yasaktır. 

Madde 11 — Umumî havuzlan, çeşmeleri ve etraflarını kirlet
mek, vanalarını açmak, otomatik muslukların üzerine taş vesaire 
koymak, bunları bozmak ve buralara öteberi atmak, buralarda yıkan
mak, hayvan ve eşya yıkamak, hayvan sulamak yasaktır. Umumî çeş
melerin ayakları ızgaralanmış delikle doğrudan doğruya bir kuyuya 
rapdedilmiş olacaktır. Umumî çeşme önlerindeki bilumum yalaklar 
kaldırılacaktır. 

B) İLÂNLAR, YAZILAR V E SÖZLER: 

Madde 12 — Belediye ilân pulu yapışmamış ilânları dağıtmak 
yasaktır. 

Madde 13 — Belediyece tayin edilmiş yerlerden gayrısma ilân 
•/apıştırmak yasaktır. 

Madde 14 — Belediyeden izin almadan ve kanunen verilmesi 
lâzım gelen resmi vermeden her türlü ilân ve reklam yapmak yasaktır. 

Madde 15 — Her türlü duvar ilânları ile ziyalı reklamlar ve 
umuma mahsus kapalı ve açık yerlerdeki ziyalı, ziyasız sabit ve 
müteharrik yazılar zevke, renge uygun olacakları gibi bunların üst 
kısmı okunaklı ve düzgün imlâlı ve güzel hatlı olarak Türkçe yazıla
cak ve başka lisanlarla olan yazılar bunların alt tarafına gelmekle 
beraber puntolariyle tuttukları yerler Türkçenin yansından fazla 
olmayacaktır. Bu şartlara aykırı şeyler yapmak yasaktır. 

Madde 16 — Nakil vasıtalarivle vesair suretle yapılan seyyar 
reklamlar, kapı pencere ve duvarlarda sabit ziya ile veya projek
siyonla ve bir binadan karşısındaki bir yere her ne şekilde olursa 
olsun levha asılarak yapılacak ilân ve reklamlar da yukarıdaki madde
ler hükümlerine tabi oldukları gibi bunların halkı rahatsız etmeyecek 
ve gelip geçmeyi güçleştirmeyecek şekilde yapılmaları Belediyenin 
iznine ve tenbihlerine uygun olmaları da şarttır. 

C) ALIŞ, VERİŞ İŞLERİ : 

Maded 17 — Her çeşit gıda maddelerini Belediye tarafından 
konulmuş olan narhtan fazlasına satmak yasaktır. 

Madde 18 — Umumun yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, tara
nıp temizlenmesine ve eğlenmesine mahsus yerlerin müşterilerden 
Belediyece tetkik ve tasdik edilmiş olan ücret tarifelerinden fazla 
para alınması veya tarifeleri Belediyece tasdik ettirilmesi ve 
tasdik edilmemiş tarife kullanılması yasaktır. İşbu tarifeler karşıdan 
kolayca okunacak kadar büyükçe harflerle yazılmış veya basılmış 
olarak müessesenin münasip yerlerine asılacağı gibi bunların küçük 
kıtaîarındakileri de masaların üzerine konacaktır. 

Madde 19 — Belediyece nakil vasıtalarına mahsus olarak tan
zim edilmiş olan ücret tarifelerine riayet etmeyenler hakkında 1608 
sayılı Kanuna 151 sayılı Kanunla eklenen ek madde 1 hükmü tatbik 
edilir. 

Madde 20 — Borsaya tabi maddeler müstesna olmak üzere her 
nevi et, yağ, balık, zeytinyağı, peynir, sebze, meyve, turşu, gibi mu
hafazası ve satılma&ı sıhhî ve baytari şartlara bağlı yenilecek şeyleri 
Belediyenin göstereceği yerin haricinde satmak yasaktır. 

Madde 21 — Kanunun emri mucibince Belediyenin muraka
besine tabi olan gayri resmî satışların Belediyenin koyduğu usul ve 
kaidelere ve bu husustaki tamimlere aykırı olarak yapmak ve her ne 
suretle olursa olsun bunları Belediye murakabesinden çıkarmak 
yasaktır. 

Madde 22 — Dükkânlarda satılmak üzere veya numune olarak 
bulundurulan her nevi gıda maddelerinin üzerine fiyat ve cinsini, 
nevini ve evsafını gösterir birer etiket konacak ve bunlardan yazılı 
fiyattan başka istenilmeyecektir. 

Madde 23 — Gıda maddelerini toptan satan yerle, sattığı mad
delerin fiyatları, menşeleri ve satış fiyatı unsurları hakkında istenilen 
malumatı vermeğe mecburdurlar. Bunlar miktarlannı Belediyeye 
talep vukunda bildireceklerdir. 
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Madde 24 — Eğlence yerleri ile her türlü ticaret ve sanat erba
bının müşteri çağırmak üzere müessese ve dükkânlarının önlerinde 
gezinmeleri, çığırtkan bağırtmaları ve müşteri çağırmak maksadıyle 
yüksek sesle hoparlör açmaları ve oradan gelip geçeni içerden işaretle 
veya bir takım sözlerle davet etmeleri yasaktır. 

Madde 25 — Belediyenin önceden tayin ve ilân ettiği yerlerde 
ve zamanlardan madasmda pazar kurmak yasaktır. 

Madde 26 — Pazar yerlerinde ve hallerde her satıcı, bulunduğu 
veri temiz tutmaya ve civarındaki sokakları kirletmemeye, kendine 
gösterilmiş olan yerden fazlasını işgal etmemeye ve yerini ancak 
pazarın devam ettiği müddetçe tutmağa, gürültü derecesinde bağırıp, 
çağırmağa ve her hususta temizliğe son derece riayet etmeye mec
burdur. Alıcılar da yerleri kirletmeyeceklerdir. 

Madde 27 — Pazar yerlerinin ortalarında daima serbestçe geçi
lebilecek kadar boş yer bırakılacaktır. 

Madde 28 — Ölçülerin, Ölçüler Nizamnamesindeki eşgal ve ef-
sarı haiz bulunmaları şarttır. Bu ölçülerin temiz tutulmaları mec
buridir. 

D) YAYA YÜRÜYÜŞ : 
Madde 29 — Yaya kaldırımları, yalnız yayalara ve el ile sevk 

ve idare edilen hasta ve çocuk arabalarına mahsustur. 
Madde 30 — Yaya yürüyenler, yaya kaldırımlarında ve kaldırı

mın daima sağ tarafından yürüyeceklerdir. Yaya kaldırımın dışında 
yürümek mecburiyetinde kalanlar nakil vasıtalarına yol vermeğe 
mecburdurlar. 

Madde 31 — Dar olan yaya kaldırımında konuşmak için veya 
başka bir sebeple durarak veyahut ik i kişiden fazla yanyana, kolkola 
yürüyerek başkalarının yürüyüp geçmelerine engel olmak yasaktır. 

Madde 32 — Yaya kaldırımlarında kıta ve dizi halinde yürüyüş 
yasaktır. 

Madde 33 — Yaya kaldırımlarında ve yaya yürünen diğer yer
lerde çuval, küfe vesaire kabilinde olan büyük yüklerle keskin veya 
sivri şeylerin taşınması varil ve mümasilinin yuvarlanması yasaktır. 

Madde 34 — Yukarıdaki maddede gösterilen yerlerde boya gibi, 
gelip geçenlerin üstlerini kirletebilecek şeylerle görünüşü, kokusu 
fena olan her türlü eşyanın açık olarak taşınması yasaktır. 

Madde 35 — Yaya kaldırımlarının dükkânlar tarafından işgali 
yasaktır. 

F A S I L : II 

A) BİNEK V E YÜK H A Y V A N L A R I V E ŞEHİR İÇİNDE HAY
V A N S E V K V E NAKLİ : 

Madde 36 — Ata binmeyi bilmiyenlerîe medenî ve ruhî vasıfları 
veyahut çok küçük veya çok yaşlı olmaları dolayısiyle hayvan idare 
edemiyecek vaziyette bulunanların şehir içinde bir hayvana biîiroib 
olarak gezinmeleri ve bu gibilere binmek üzere hayvan teslim edil
mesi yasaktır. 

Madde 37 — Gelip geçenlere zarar verebilecek derecede azgın 
veya huysuz olan hayvanlara umumî yerlerde binmek, pek sıkı bir 
tedbirler almadan yedekte olarak bu gibi yerlerden geçirmek j 'asaktır. 

Madde 38 — Yük hayvanları, yük arabalarının işleyebilecekleri 
sokaklarla sayfiye yollarından, şehir dışında kalan yollardan geçe
bilirler. Bunların büyük veya kalabalık yollardan geçmeleri yasaktır. 

Madde 39 — Binek hayvanlarının şehir içinde süratle veya dört 
nala kaldırılmaları yasaktır. 

Madde 40 — Cadde ve sokaklarda binek ve yük hayvanlarım 
dövmek yasaktır. 

Madde 41 — Şehir içindeki yollardan başıboş ve sürü halinde 
her türlü hayvan geçirmek yasaktır. Birer, ikişer veya sürü halinde 
sevkedilecek hayvanların, ne vakit, nerelerden ve ne suretle geçirile
bilecekleri Belediye tenbihleriyle ilân edilecektir. Bunlara aykırı 
hareket etmek yasaktır. 

Madde 42 — Canlı kümes hayvanlarının ayaklarından bağlı ve 
aşağı sarkıtılmış olarak taşınmaları ve şehir içinde sürü halinde 
götürülmeleri ve kafesle nakledilirken kafeslerin sımsıkı doldurul
maları yasaktır. 

Madde 43 — Vahşi hayvanların şehire sokulmaları veya bun
ları şehir içinde bir yerden başka bir yere götürülmeleri için Bele
diyeden izin alınmak ve nakle ait tertibatın kifayeti şarttır. 

B) YÜKLER (YÜKLEME. BOŞALTMA, TAŞIMA) : 

Madde 44 — Yükletme, yükün bir kısmını veya hepsinin yolda 
dökülmesini, arabanm ve hayvanın devrilmesini, şuraya buraya takıl

masını mucip olmayacak yollar ve trafiğe en ufak bir zarar dahi ver
meyecek surette yapılacaktır. 

•Madde 45 — Yüklerin genişliği 2.30 ve yüksekliği yerden 3.70 
metreyi geçmiyecektir. Bu hattan fazla genişlik ve irtifada olan eşya 
ancak Belediyece tayin edilen zamanlarda nakil olunabilir. 

Madde 46 — Her türlü eşanm, yenecek ve içilecek şeylerin yük
lenilme, taşıma ve boşaltılmalarında temizliğe son derece riayet edil
mesi şarttır. (Gıda maddelerini taşımaya mahsus olan araba ve kap
ların nevi ve şekilleri Belediye tenbihleriyle tespit ve ilân edilebilir.) 

Madde 47 — Kömür, toprak, kum, taş, tuğla ve emsali taşıya
cak arabalarının kenarları yüksek ve arka ve taban tahtaları ara
sında hiç bir açıklık olmayacak ve arabaya konan bu maddeler 
kenar tahtalarından 10 santim kadar aşağı olacaktır. Bu şeylerin 
dökülmesi halinde arabacı lâzım gelen tedbiri almacaya kadar yoluna 
devam ettirilmeyecektir. 

Madde 48 — Toz yapan yüklerin gerek taşınmalarında, gerek 
yükleme ve boşaltmalarında toz çıkartmamak için ne lâzım ise yapı
lacak ve icap ediyorsa arabanın üstü örtülecektir. 

Madde 49 — Taşınacak her nevi kuru şeylerin kapları sızmaya 
cak ve dökülmeyecek şekilde yapılacaktır. 

Madde 50 — Belediyece tayin olacak yerlerden başka yerlerde 
sürüklenerek, yuvarlanarak, yük nakli yasaktır. 

Madde 51 — Yükletmede, taşımada ve boşaltmada halkı rahat
sız edecek derecede gürültü yapmak ve yükleri, yolları, kaldırımları 
bozacak şekilde yukarıdan atmak yasaktır. 

Madde 52 — Bir araba veya hayvan yürürken yükünden bir 
kısmı veya tamamı yola dökülürse, bunlar en kısa bir zamanda iyice 
kaldırılmadan yola devam etmek yasaktır. 

Madde 53 — Şehir içinde açık araba veya küfe ile gübre, süp-
rüntü veya bunlara benzer şeyleri taşımak yasaktır. 

Madde 54 — Hayvan sırtında et, posteki, kereste, taş, tuğla, 
demir veya vesaire gibi görünüşü çirkin, gelip geçenlere ve yollara 
zarar vermesi ihtimali olan şeylerin taşınması yasaktır. 

Madde 55 — Araba veya hayvan yükletip ve boşaltmak için yol
larda, meydanlarda ve umuma mahsus bu gibi yerlerde rampa yap
mak yasaktır. 

Madde 56 — Tek beygirli veya katırh arabaya 500, çift beygirli 
arabaya 1.000, öküz arabasına 1.000, manda arabasına 1.200, beygire 
120, eşeğe 70 kilodan fazla yük yükletmek yasaktır. Çıplak hayvan 
sırtına doğrudan doğruya yük yükletmek yasaktır. 

C) H A M A L L A R : 

Madde 57 — Şehirde hamallık edecek kimseler sıhhat muayene
sine tabi olup, bunun içinde Belediyeye müracaatla markayı ivice 
görünecek suretle yakalarına takmaya mecburdurlar. Hamalların se
merleri muntazam, elbiseleri düzgün olacak, ayakları çıplak olma
yacaktır. Markasız hamallık etmek yasaktır. 

Madde 58 — Yaşları, (12 yaşlarından aşağı olmayacak) bedenî 
ve ruhî vasıfları müsait olmayanlarla, hırsızlık, dolandırıcılık ve em
niyeti suistimal suçlarından ve bunlara benzer suçlardan biriyle mah
kûm olanlar, iyi hal ve harekete sahip oldukları zabıta raporuyla 
tasdik edilmeyenler ve hamallar hakkında yönetmelik hükümlerine 
aykırı hareketten dolayı Beledivece 3 defadan fazla cezalandırılanlar 
hamallık edemezler. Bu gibilere evvelce marka verilmiş ise geri alınır. 
Yeniden verilmez. 

Madde 59 — Görünüşe göre insangücü ile ezici sayılacak dere
cede ağır olan yüklerin nakli yasaktır. 

Madde 60 — Hamallar kalabalık yerlerde geçerlerken kimseye 
çarpmamaya dikkat edecekler ve bunun için geleni, geçeni icap et
likçe nezaketle görültüsüzce ikaz edeceklerdir. 

ÜÇÜNCÜ K I S I M 

F A S I L : I 

A) YAPI İŞLERİ : 
Madde 61 — Yapı işleri hakkında 6785 sayılı İmar Kanunu ve 

Nizamnamesi hükümleri tatbik edilir. 
Madde 62 — İnşaat mahallinde ruhsat ve eklerini bulundurma

yan malsahipleri ile inşaatı yapacak usta, taşoran ve müteahhitlerin 
ruhsatlarını görmeden 'inşaat mahallinde faaliyet göstermeleri ya
saktır. 
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B) YANGINA KARŞI YAPILACAK ŞEYLER: 

Madde 63 — Dükkân, imalâthane, fabrika, vesaire gibi umuma 
açık yerler, yangına karşı ihtiyat tertibatı olarak bulundurulması 
işbu Yönetmelikte ve yangına karşı korunma hakkındaki Yönetme
likte veya Belediye tenbihlerinde lüzum gösterilen her türlü vasıta ve 
tertipleri bulundurmağa bu kabil müesseseler bulundurmaya mecbur 
durlar. 

Madde 64 — Kâğıt ve bez parçaları ile fırınlarda kullanılan ot, 
talaş, tahta parçası, çalı vesaire gibi kolayca parlayan ve tutuşan şey
leri açığa bırakmak yasaktır. Zarurî olarak kapalı yerde muhafaza 
edenlerin ocak ve bacadan uzak olan yerde ve her türlü yangın terti
batını alarak bulundurabileceklerdir. Bu gibi maddelerin damlar 
üzerinde toplanması yasaktır. 

Madde 65 — Şehir içerisindeki sokak ve meydanlarda kâğıt, 
benzin, ot, çöp, vesaire kabilinden olan şeyleri her ne maksatla 
olursa olsun yakmak yasaktır. 

Madde 66 — Eski devirlerden kalma iptidaî bir şekilde bulunan 
ekmek tandırları ve çardakları kullananlar için tehlikeli ve gayrî 
sıhhî olmakla beraber yangın çıkartmak ve komşularını rahatsız 
etmek bakımından da mahzurlu olmasına binaen bu tandırların ve 
çardakların emin ve sıhhî bir şekilde ifraz edilmedikçe kullanılması 
yasaktır. 

F A S I L : II 

EĞLENCE YERLERİ 

A) SİNEMALAR: 

Madde 67 — 1 - Her sinemanın mesul bir müdürü bulunacak ve 
isimleri Belediyeye bildirilecektir. 

2 - Sinema gösterildiği müddetçe, sinemanın sahip veya mesul 
müdürü orada bulunacaktır. 

3 - Yeniden açılacak olan bir sinemanın işe başlıyabilmesi için 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden sinemadaki bütün daire, tesisat 
vesairenin işbu Yönetmelik ahkâmına uygun olduğuna dair bir rapor 
alınması şarttır. 

4 - Sinema sahip ve mesul müdürü, elinde sinemayı teftiş veya 
kontrola salâhiyettar olduğuna dair Belediyenin resmî vesikası bulu
nan memurlara, sinemanın bütün dairelerini göstermeğe mecburdur
lar. Her sene başında sinemalar teftiş ve kontrol edilecektir. 

SİNEMA BİNALARININ ŞEKLİ V E İÇ TESİSATLARI: 

5 - Sinemaların ahşap olmaları veya içinde kolay yanar madde
ler ve saklamağa mahsus bir depo veya işleyen bir imalâthane bulu
nan binaların içinde kurulmaları yasaktır. 

6 - 500 den fazla seyirci alan sinemaların kapıları 3 ten aşağı 
olmayacak ve muhakkak surette muhtelif umumî caddelere açıla
caktır. 

ESAS D U V A R L A R : 

7 - Sinemanın esas duvarlarıvle koridor, merdiven, çıkış ve giriş 
yerlerini ve hava tazelemeye yarıyan kanallarının duvarları ve tavan 
çatı arasından aydınlık veren yerle ateşe dayanıklı bir tarzda insa 
olunacaktır. Gerek ateş, gerek hava tazeleme bacaları çatının en yük
sek yerinden 50 santim daha yüksek olması şarttır. Esas duvarlardaki 
kapı ve pencere delikleri cephesinden veya bizzat aynı binanın karşı 
tarafına düşen kısımlardan en az 6 metre mesafede bulunacaktır. 

OTURULACAK MAHAL P L A N I : 

8 - Her sinema sahibi binanın vaziyeti, koridorları, mevki ve 
ebatı, oturacak mahallerin miktar ve mevkiini, bu oturacak mahal 
arasındaki yolların vaziyetini, merdivenleri, çıkış yerleriyle tehlike 
ve tenviratını gösterir bir plan yaparak Belediye Fen İşleri Müdür
lüğünden tasdik ettirmeye ve tasdikli olan kopyasını da bilet satılan 
yerin civarında iyice görülebilir bir yere asmaya mecburdur. Tasdik 
edilen plandan gayri tertibat alabilmek için tekrar Belediyeye müra
caat ederek yapılacak değişiklikleri tasdik ettirmek şarttır. 

GARDIROP V E SATIŞ MAHALLİ : 

9 - Gardırop yerinin sinemanın boşaltılmasını zorlaştırmavacak 
surette seçilmesi şarttır. Satış mahalli ihdası Belediyenin iznine bağ
lıdır. Merdivenlerde satış yeri yapmak yasaktır. 
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TENVİRAT : 
10 - Seyirci salonu ile koridor ve çıkış yerlerini aydınlatan elekt

rik lambalarım açıp kapatmaya mahsus tevzi tablosu münasip yerde 
bulunacak ve göze çarpacak veçhile işaretlendirilecektir. Tesisatın 
makina dairesinden çıkacak herhangi bir yangından müteessir olma
yacak bir şekilde yapılması şarttır. Seyirci salonuna giden koridor
larla kapılan bilhassa iyi tenvir edilecektir. 

KORUMA TENVİRATI: 
11 - Esas tenvirattan başka, membaî esas tenvire membamdan 

tamamiyle ayrı bir kullanma lambalan şebekesi tesisi şarttır. Bu 
uyanma tenviratı, esas tenvirat tamamiyle söndüğü zaman tabi seyir 
cinin görebileceği kudrette olacaktır. Seyirci salonunun çıkış kapılan 
koridor ve merdivenler ve umumiyetle çıkış yerleri bilhassa kuvvetli 
tenvir edilecektir. Doğrudan doğruya serbest mahalle açılan kapılar 
kırmızı lamba ile işaretlendirilecektir. Salondaki yanma tertibatı 
sinema oynadığı müddetçe kapılann önüne aydınlatılacak veçhile 
kısılobilir. 

YANGIN SÖNDÜRME V A S I T A L A R I : 
12 - Belediye Fen İşleri Müdürlüğü her sinemada bulundurulması 

icap eden yangın söndürme vasıtalarını tayin edecek ve bu arada lüzum 
görürse ihbar telefonu bulundurulmasını isteyebilecektir. 

SİGARA YASAĞI: 

13 - Sinema salonunda sigara içmek ve buraya yanar sigara ve 
pipo ile girmek yasaktır. Her sinemada salon ve ahalinin çıkmasına 
yarar koridorlarla münasebeti olmayan bir yerde, sigara salonu bulu
nacaktır. B u salonun eşyası zor yanar maddeden olacak ve perde 
vesaire kolay yanar tertibatı bulunmayacaktır. Sigara salonundaki 
dumanların esas salona girmesine mani olacak aspiratör tertibatı 
bulunacaktır. Sinema müdüriyeti sigara içmek yasağının tatbikinden 
mesuldür. Binaenaleyh memur ve müstahdemlerin, sigara içenleri 
yasağa riayete davet ettirmeğe ve dinlemeyenler olduğu takdirde hemen 
zabıtaya bildirmeğe mecbur kılmalıdır. Sinema salonu ile koridorlara 
okunaklı yazı ile Belediye salon ve koridorlarda sigara içmeyi yasak 
etmiştir. Levhası asılacaktır. 

SEYİRCİLERİN ÇIKMASINA Y A R A Y A N KORİDOR V E KAPI
LARIN EMNİYETİ: 

14 - Sinema salonu içinde yollara masa, iskemle vesaire kovarak 
geçilmez bir hale getirilmesi ve aynı suretle seyircilerin herhangi bir 
tehlike anında serbest mahalle çıkmasına yaravan yerler, sinemanın 
falivette bulunduğu zaman zarfında daima serbest kalacak ve yönet
melik hükümlerine göre aydınlatılmış olacaktır. 

15 - Makina dairesi de bu babtaki vönetmeliğe uvgun olarak 
vapılacaktır. Makina dairesinde makinistin tehlike vukuunda serbestçe 
hareketini zorlaştıracak veçhile birden ziyade makina bulunduğu 
takdirde ikinci bir çıkış kapısı bulunacaktır. 

16 - Makina dairesinde çıkacak bir filim yangınından hasıl olan 
alevlerin tehlikesini azaltmak için kapı ve pencerelerin dış tarafına 
50 santim genişliğinde ve sağlı sollu en az 30 santim taşacak şekilde saç
tan bir markiz bulunacaktır. 

17 - Makinistin çıkmasına yarayan kapı ve koridorların daima 
serbest olması şarttır. 

H A V A L A N D I R M A : 

18 - Makina dairesindeki baca ve pencereler, daireyi havalandır
maya kifayet etmediği takdirde Belediyenin hususi bir havanladırma 
cihazı koydurmağa hakkı olacaktır. 

FİLİMLERİN MUHAFAZASI V E BULUNDURULACAK FİLİM
L E R : 

19 - Makina dairesinde ancak o gün gösterilebilecek filimler bulu
nabilecek ve bu filimlerde, makina üzerinde bulunanlardan maadası 
makinadan mümkün mertebe uzak bir verde ve en az (1) metre yük
seklikte bulunan hususî bir dolap içinde muhafaza edilecektir. 

FİLİM DEPOLARI : 
20 - Filim dolabı ve sandıklan muhakkak surette sert ağaçtan va-

pılmış olacak ve bu sandık veya dolap şakulî bölmelerle bir tek filim 
alan gözlere ayrılacaktır. Bu gözlerden her biri ufKÎ istikamet içinde 
hareket eder ve duman nüfuzuna mani olacak şekilde kendiliğinden 
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kapanan sürgülerle mücehhez olacak ve bu sandık ayrıca bir demir 
sandık içinde bulunacaktır. Makina dairesindeki filim şeritleri bir ma
kara içerisinde bulunacak ve bu makaranın makara dışında bulunan 
filim parçasının yanması halinde alevin makara içindeki filime siraye
tine mümkün mertebe mani olacak şekilde olacaktır. Bunun içinde 
filmin makaralardan çıkmadan evvel ancak filmin geçebileceği kadar 
dar, lakin uzun dört tarafı madenî bir yarıktan çıkması şarttır. 

FİLİM ŞERİTLERİ: 

21 - Bu makaralar, kapağı açacak şekilde filim gösterilmeyecek 
bir tarzda yapılmış bulunacaktır. 

FİLİM YAPIŞTIRMAĞA MAHSUS E C Z A : 

22 - Makina dairesinde fevkalâde kolay yanar bir madde olan 
filim yapıştırma eczalarından ancak 30 gram kadarının muhafazasına 
izin verilebilir. 

FİLİM SARMA CİHAZI; 

23 - Fil im sarma cihazı sinema makinasmdan asgari 1,5 metre 
uzakta bulunacaktır. 

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI: 

24 - Makina dairesinde tazyikli su şebekesi olacak ve sinema 
makinası yanında en az 8 -10 litre hacminde bir su kovası ile bir 
tane zor alev alır örtü bulunacaktır. 

DİĞER CİHAZLAR: 

25 - Makina dairesinde ancak sinema için lâzım cihazlar bulun
durulabilecektir. Ancak, bütün bu cihazların zor alev alır maddeden 
yapılmış olmaları şarttır. 

SİNEMA MAKİNASI V E B U N U N VAZİFELERİ MAKİNİSTİN 
HAİZ OLMASI İCAP E D E N V A S I F L A R I : 

26 - Sinema makinasmı idare edecek olanların bu işe elverişli 
olduklarına dair Belediye tarafından verilmiş bir vesikaları bulunması 
şarttır. 

MAKİNİSTİN MEVKİİ : 

27 - Sinema oynadığı müddetçe makinistler makina başından 
hiç bir vesileyle meselâ, bilhassa filim sarmak için ayrılmayacaktır. 
Makina dairesinde ik i tane makina mevcutsa o zaman her makina için 
bir makinist kullanılacaktır. Makinaların kendiliğinden işleyebilme
leri ispat edildiği takdirde ikinci bir makinistin yerine ehliyet vesika
sına haiz olmak şartıyla makinist muavini olmasına izin verilir. 

MAKİNİSTİN MESULİYETİ: 

28 - Makinist 21 - 29 uncu fıkralarda yazılı hükümlerin iyi bir 
surette tatbikinden ve makina dairesi mahreçlerinin daima serbest bir 
halde bulunmasından mesuldür. 

Y A S A K L A R : 
29 - Makinist için yasak olan şeyler şunlardır : 
A) Şeritleri makina civarında koymak, 
B) Elbise vesaire gibi giyecek şeyleri makina dairesinde dteye 

beriye asmak, 
C) Makina dairesinde sigara içmek veya buraya açık ateş, yanar 

sigara veya pipo ile girmek veya girenlere göz yummak yasaktır. 

SİNEMA MAKİNALARI : 

Makina lambasının projektörüne mahsus muhafaza : 

30 - Makina lambaları her tarafı yanmaz bir maddeden yapılmış 
ve aralarında en az 2,5 santim mesafe olan ik i katlı bir muhafazaya 
konacaktır. Bu muhafazanın içi asbest veya buna benzer ateşten 
yanmaz bir madde ile tecrit edilecek ve yanan kömürlerin dışarıya 
düşmemesini temin edecek bir tarzda yapılmış olacaktır. Muhafazanın 
dış gömleğinde delikler bulunacak ve bu suretle ik i gömlek arasındaki 
havanın yenilenmesi temin edilecektir. 

FİLİM MAKARALARI V E EMNİYET TERTİBATI: 

31 - Fil im yukarıdan çıkan filim seri bir suretle ve aynı suretle 
diğer makinaya sarılacaktır, i k i makina arasında ve serbest kalan fil
min uzunluğu mümkün mertebe az olacak ve harekete maruz olan 

kısımlarında ateş almaması için lâzım gelen tertibat alınacaktır. 
Fil im koptuğu veya herhangi bir arıza olduğu takdirde filim projektör 
muhafazasının kısımlarıyla temasa geçmeyecektir. 

Herhangi bir arızadan dolayı şerit hareket etmediği veya hareket 
sürati pek az olduğu zaman şeritle ateş arasında kendisine girecek 
kabiliyette bir muhafaza siperi mevcut olacaktır. 

ZİYA: 
32 - Makinalarda kullanılacak ziya membaı yalnız elektrik ola

caktır. 
33 - Mevcut sinemaların vaziyeti ve yönetmeliğe uygun olmayan 

noktaları tespit edilecek ve bunların ıslahı için ne kadar mühlet veril
mesi icap edeceğini dahi encümen tayin edecektir. 

Makina dairesinin yönetmeliğe uygun bir hale getirilmesi için 
en çok bir sene mühlet verilecektir. 

Sinema makinalarına ve bunların projektör muhafazlanna dair 
olan hükümlere uygun olmayan noktalar en çok altı ay içinde düzel
tilecektir. 

B) TİYATRO, KARAGÖZ, K U K L A , VESAİRE : 
Madde 68 — Hem tiyatro, hem sinema olarak kullanılan yerler 

sinema sayılır. Sinemalar hakkındaki hükümlere tabidir. 
Madde 69 — Kukla, Karagöz ve benzeri oyunların yapılacağı yer

ler dahi emniyet ve sıhhat şartlarını havi ve bu cihetten Belediyenin 
tetkikine ve ruhsatına tabi olacaklardır. 

C) ÇALGILI K A H V E , BAR V E BENZERLERİ Y E R L E R : 
Madde 70 — Bar açmak için Belediyeden izin almak şarttır. Bar

lar ancak Belediye tenbihi ile tayin ve ilân edilen yerlerde ve sıhhî, 
fennî şartları haiz oldukları Belediyenin tetkiki neticesinde anlaşılan 
kagir binalarda açılabilecektir. 

BUNLARDA UYULACAK ŞARTLAR ŞUNLARDIR : 
A) Barlar sınıflarına göre Belediyece tayin edilecek mefruşat 

tezyinat ve tertibatı havi olacaklardır. 
B) Barlar, eşya, levazım ve müstahdemleri içilecek şeylere ve 

bütün hususata taalluk eden sıhhî şartlar itibariyle gazino ve barhane-
lere mahsus olan hükümlere tabidirler. 

C) Barın kolayca görünür ve gidilir bir yerinde şehir telefonu 
bulunacaktır. 

D) Barlarda binanın yapılışı ve sağlamlığı ve emniyet, «ıhhat 
tertibatı noktasından alabilecekleri en çok müşteri adedi Belediyece 
tayin edilecektir. Bu miktardan fazla müşteri kabul etmek yasaktır. 

Madde 71 — Çalgılı kahveler, gazinoların tabi oldukları hüküm
lere uygun olmakla beraber barlarda aranılan emniyet ve sıhhat 
şartlarını ve maddenin (C) fıkrası hükmünde havi olacaklardır. 

D Ö R D Ü N C Ü K I S I M 

F A S I L : I 

A) A K A R Y A K I T DEPOLARI V E SATIŞ YERLERİ : 
Madde 72 — Satış maksadiyle veya zaruret halinde depolardan 

çıkarılan petrol Belediyeden satış müsaadesi alman dükkân vesair yer
lerde bir varilden fazla bulundurulmaz. Bu miktardan fazla bulunursa 
müsadere olunur. Petrol satılacak yerler hiç bir bina ile iltisakı bulun
mayacak, münferit ve betonarme veya kagirden yapılmış yerler ola
caktır. 

Madde 73 — Perakende petrol satacakların Belediyeden satış ya
pacakları yerler hakkında ruhsatname almaları şarttır. 

Madde 74 — Belediye sınırları içindeki yollar üzerinde yapılacak 
ve açılacak tesisatlar : 

Belediye sınırları içindeki karayolları kenarında kurulacak olan 
akaryakıt depoları, benzin istasyonları, servis istasyonları, umumî 
garaj, otobüs ve otomobil terminali, yolcu indirme ve bindirme yer
leri, taşıt parkı, taşıt kiralama yerleri, araç tamir ve sökme yerleri, 
şoför veya sürücü, okul veya kursları (M. S. B . lığına ait gezici ve 
geçici olanlar hariç) nakliyat, ambar ve depolan, park yeri ihtiyacı 
gerektiren otel, lokanta, gazino, işhanı, sinema, tiyatro, spor tesisleri 
ve benzeri tesislerin yapılmasına açılmasında 27 Temmuz 1966 tarihinde 
yürürlüğe giren Belediye sınırları içindeki yollar üzerinde yapılacak 
ve açılacak tesislerle ilgili Yönetmelik hükümleri tatbik edilir. 

B) BARUT V E BARUTLU MADDELER SATILAN Y E R L E R : 
Madde 75 — Barut ve barutlu maddeler satanlar Belediyeden ruh

sat alacaklar. 
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a) Bu dükkânların muhakak kagir olması, tavam ateşe dayanıklı 
maddeden yapılması şarttır. 

b) Bu dükkânlar Belediyece tayin edilecek yangın söndürme va
sıtalarını bulundurmağa mecburdurlar. 

c) Bu dükkânlarda ruhsatnamede yazılı miktardan fazla baruı 
veya barutlu madde bulundurmak yasaktır. 

F A S I L : II 

A) K E R E S T E D E P O L A R I : 

Madde 76 — Her türlü depolarda yığılacak kereste, odun, kömür 
vesairenin hiç bir suretle yıkılıp kalmayacak şekilde muntazam şekilde 
istif edilmesi şarttır. (Mahalle arasındaki oduncu ve kömürcü dükkân
ları da bu kayda "tabidirler.) 

Madde 77 — Kereste depoları aşağıdaki şartlara uyacaklardır. 
1 - Kereste depolan yüz metreküpten fazla kereste konulan yer

lerdir. 
2 - Kereste depolarında bulundurulması lâzım gelen inşaî şaıt 'ar 

şunlardır : 
a) Depo binası kagir olacaktır. 
b) Kapı ve pencereleri demir çerçeveli, demir kepenk veya sitorlu 

olacaktır. 
c) Çatı kagir veya demir olacak ve çatı örtüsü Marsilya tipi 

kiremit veya diğer yanmaz maddelerden yapılmış olacaktır. Çatı altı 
döşemesi yani son kat tavanı betonarme veya putreli kâgiı olarak ya
pıldığı takdirde çatı aralığı hiç bir suretle kullanılmamak şartiyle çatı 
iskelesi ahşap olabilir. 

3 - Kereste depolarına ancak aşağıdaki şartları ihtiva eden yer
lerde müsaade olunur. 

a) Kereste depoları şehir dışında ve mahallelerden uzak yerlerde 
olacak ve mevkiileri Belediye Daimî Encümenince tayin ve tespit olu
nacaktır. 

b) Kereste depolariyle tam kagir olamayan binalar arasında her 
taraftan en az 15 kagir binalar arasında ise 5 metrelik boş bir saha 
bırakılacaktır. 

4 - Şehir içinde bulunupta ötedenberi depo olarak kullanılan bina
ların ikinci maddedeki fennî şartları tamamlanacaktır. Bu suretle dü
zeltilmesi mümkün olmayan mevcut depolar kapatılacaktır. 

5 - Kereste depolarında bulundurulacak yangın söndürme vası
taları Belediyece tayin edilecek ve icap ederse bunun için Belediye 
tenbihleri çıkartılacaktır. 

B) Odun, kömür ve enkaz depoları : 
Madde 78 — 1 - Kapalı yerlerdeki odun ve enkaz depolan U;,:ı 

kereste depolarından aranılan şartlar tatbik olunur. 
2 - Açık yerlerdeki odun ve enkaz depolarının sınırları Belediye

ce gösterilecek ve bu sınırların dışına hiç bir suretle enkaz ve odun 
yığılmayacaktır. 

3 - Odun ve enkaz depolarının sınırlanndan itibaren her (.ararın
da en az 15 metrelik bir yer bulunacaktır. 

4 - Odun ve enkaz depo edilecek yerler Belediyenin tayin etliği 
yerlerde olacaktır. 

5 - Şehir içinde bulunupta uzun zamandanberi odun ve enkaz de
posu olarak kullanılan yerler hakkında kereste depoları için kullanı
lan 4 üncü fıkra aynen tatbik olunacaktır. 

6 - Kömür depoları aşağıdaki şartlara tabidir. (Buradaki kömür
den maksat odun kömürü ve her nevi maden kömürüdür.) 

7 - Kömür depoları 100 metre mikabından fazla kömür depo edi
len yerlerdir. Kömür depoları hakkındaki sair hükümler odun depo 
lan hakkındaki hükümlere tabidir. 

C) Oduncular ve kömürcüler : 
Madde 79 — Oduncularla kömürcülerin tabi oldukları hükümler 

şunlardır : 
1 - Şehir içinde ve mahalle aralarındaki- oduncu ve kömürcü dük

kânları tam kagir olacaktır. Ahşap binalann bu maksatla kullanıl
ması yasaktır. 

2 - Bu dükkânlarda en çok 50 metre mikabı odun ve kömüı bu
lundurulabilecek ve bundan fazlası 76 ve 77 nci madde hükümlerine 
tabi olacaklardır. 

3 - Odun ve kömür satılan yerlerin Belediyece lüzum gösterile
cek (Yangından koruma) tertibatım tamamiyle haiz olmaları şarttır. 

4 - Odun ve kömürlerin bulundukları yerlerde ateş yakılması ve 
sigara içilmesi yasaktır. 

5 - Enkaz da odun hükmündedir. 

6 - Kömürcüler gerek yığın halinde ve gerek çuval içinde bulu
nan kömürlerin üzerine cinsi ve fiyatlanm gösterir birer etiket koya
caklardır. 

7 - Oduncular da odunların üzerine kuru ve yaş oldukların) gös
terir birer etiket koyacaklardır. 

F A S I L : III 

A) Ahırlar: 
Madde 80 — Belediyeden izin almamaksızın Belediye sınırları 

içinde ahır veya ağıl yaptırmak ve açmak yasaktır. Ahırların haiz ola
cakları vasıflar şunlardır. 

1 - Ahırlar kagir olacak, ahşap ve bağdadî olmayacaknr. 
2 - Ahırlar yüksek bir mevkide olacaktır. Bu mümkün olmadığı 

takdirde dışarının zemininden biraz yüksek olması şarttır. 
3 - Ahırlar ayrı bir yerde olacak ve insanlann oturduğu binalara 

bitişik olmayacaktır. 
4 - Beygir ahırlarının yanında kümes bulundurulması ve aı ar

larda ve ağıllarda hayvan barınan hanlarda tavuk, hindi, kaz, ördek, 
güvercin gibi kuşlann beslenmesi yasaktır. 

5 - Beygir ağıllan hayvanın cinsine ve boyuna göre beher beygir 
için 1,5-2 metre genişliğinde ve 34 metre uzunluğunda olacaktır. İnek 
ahırlarında beher hayvan için 1,5 metre genişlik ve en az 3 metre 
uzunluk hesap edilecek ve hayvanın arkasında serbestçe dolaşmak 
için 1 -1,5 metre genişliğinde bir yol bulunacaktır. 

6 - Hayvanlar, ahırlar adedine göre bir veya ik i sıra üzerine ve 
muzaaf ahırlarda ise ya sağrı sağrıya veya başbaşa bağlanacaktır. 

Basit bir ahırda yemlik genişliği 50 santimetre hayvana tahsis 
olunan uzunluk 3 metre, hayvanlann arkasma bırakılan gezinti yeri 
1,5 metre k i hepsi birden 5 metre olacaktır. Yemliğin önünde de ge
zinti yeri bırakılırsa bu da bir metre olacağına göre mecmuu 6 met
re olur. Hayvanlar ik i sıra üzerine bağlanan ahırlarda arka arkaya 
bağlandığı takdirde gezinti yeri müşterek olacağına göre genişlik 
8,5 metre olacaktır. Muzaaf ahırlarda hayvanlar duvarların uzun-
luğunca bağlandıkta aralarında genişçe bir yol ve baş başa konul
dukta arkalarında birer yol bırakılacak ve yem dağıtılması için yem
likler arasında birer yer aynlacak ve bu suretle muzaaf ahırların ge
nişliği 10-11 metreden aşağı olmayacaktır. 

7 - Mevkiin icaplarından ötürü ahırların genişliği asgarî derece 
yapılması lâzım geldikçe kâfi miktarda metre mikap havayı ihtiva 
etmesi için yüksekliği o nispette artırılacaktır. 

8 - Ahırların iç yüksekliği hayvamn cins ve adedine değişirse de 
gerek inekler gerek beygirler için vasatî 35 metreden aşağı olmaya
caktır. 

9 - Ahırların zemini ikinci fıkraya göre dayanıklı, temiz ve kutu 
olacak, su, idrar vesairenin kolaylıkla akması için 1 metrede 1,5 cm. 
meyil bulunacaktır. 

10 - Zemin betondan, asfalttan ve araları çimento ile birleştiril
mek şartiyle parkeden veya düz taştan olacaktır. Betondan yapıldığı 
takdirde hayvanların kaymaması için üzerine derince çizgiler yapılır. 
Zemin parke taşı gibi kesilmiş 12 - 23 santimetre kalınlığında meşe 
ağacından dahi yapılabilir. Bu takdirde üzerine kaim bir tabaka mayi 
ve sıcak katran dökülerek su geçmez bir hale getirilecektir. 

11 - Zeminde hayvanların arkasında azamî 7 cm. derinliğinde bir 
oluk bulunacak idrar ve gübreyi yıkama suları buradan akıp bir yer
altı mecrası ile ızgaraları delikli olan lağıma gidecektir. 

12 - Duvarlar dayanıklı ve hava ile rutubeti geçirmez bir tarzda 
olacaktır. 

13 - Ahır duvarlarının iç köşeleri kolaylıkla temizlenmek için 
içeriden yuvarlak olacaktır. 

14 - Duvarları 1,75 metre yüksekliğe kadar çimento ile sıvana
cak ve üst tarafları da harçla sıvanıp kireçle badana edilecektir. Ta
vanlar kolayca temizlenebilir bir şekilde olacaktır. 

15 - Ahırların kapıları kâfi derecede büyük, yüksek ve geniş ola
cak, kolayca açılacak, iyice kapanacak ve ahınn zemini ile aynı hi
zada bulunacaktır. Kapılar 1,20 - 1,50 metre genişliğinde 2,40 - 2,50 met
re yüksekliğinde ve dışarıya açılacak bir tarzda çift kanatlı veya yan 
taraflarına doğru sürmekle açılacak surette yapılacaktır. İçinde 15 
den fazla hayvan bulunan beygir ahır lan da lynı şartlara haiz ikinci 
bir kapı bulunması şarttır. 

16 - Pencereler, hayvanlara mazarrat vermemek için tavana yakın 
açılacak, uzun değil geniş olacaktır. 3 hayvana bir pencere hesap edi 
lecektir. Pencereler i k i makaradan geçen müteharrik bir zincir vası-
tasiyle açılır bir tarzda olacaktır. 

(Resmî Gazete) 
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17 - Pencereler her duvarda yapılabilir, ancak rüzgârların ve gü
neşin gelişine göre ters istikamettekilerin kapatılması lâzımdır. 

18 - İnekleri güneşin şiddetli ziyasından korumak için pencerele
rin camlan şef laf olmayacak ve tercihan hafif mavi renkte olacaktır. 

19 - Pencereler sineklere karşı ik i milimlik kutrunda tel kafes
lerle örtülecektir. 

20 - Ahırlarda çok hayvan bulunduğu takdirde pencerelerden 
başka her 8-10 hayvan için aynca birer havalandırma tertibatı yapı
lacaktır. 

21 - Havalandırma tertibatı mümkün olduğu kadar merkezde ya
pılacak ve yağmur, rüzgârlara karşı müteharrik bir şapka ile örtül
müş bulunacaktır. 

22 - Ahırların harareti daima (Santigrat) 15 derecenin altında 
20 derecenin üstünde olmayacaktır. 

23 - Bütün ahırlarda yemlikler, beygir ahırlarında her hayvan 
için ayn yapılacak. 

İnek ahırlarında bir yemlik yapılıp ineklerin adedine göre kom
partımana taksim edilecektir. Her inek için ayrı yemlikte yapılabilir 

24 - Yemlikler betondan veya emaye ve herhalde su geçmez bir 
maddeden olacak üst kenan orta beygirler için bir ilâ 1,20 metre yük
seklikte bulunacaktır. 

25 - Bir yemlik 20 cm. derinliğinde 40 cm. genişliğinde ve 50 cm. 
uzunluğunda olacak ve beygirlerin yemi çiğnemesini güçleştirmeyecek 
ve dışarı dökülmeyecek şekilde, dibi dar olmayacak ve iç cidarları şa
kuli ve köşelerinde yuvarlak olacaktır. 

26 - İnek yemlikleri yerden 0,40 cm. yüksekliğinde olacaktır. 
27 - Yemlikler daima temiz tutulacak ve her yem verildiği za

man temiz olmasına dikkat edilecektir. 
28 - Beygir ahırlarında, her hayvan arasında yapılacak bölmelerin 

yerden itibaren hayvanın baş tarafına gelen kısmı 1 metre yüksekli
ğinde olacaktır. 

29 - Beygir ahırlarında, bölmelerin hayvanların arkasına gelen 
şakuli direklerin arasına ufkî direkler tespit edilerek üzerine eğer, 
semer, başlık, koşum takımlan vesaire konulabilir. 

30 - Ahırlarda tazyikli su bulundurulacak ve sabah, akşam ahır, 
avlu ve inek ahırının süt yerleri temizlenecektir. 

31 - Hayvanlara yapılacak yataklık, samandan ve ottan olacaktır. 
32 - Hayvanların yem, saman ve ot gibi yiyecekleri ahırların dışın

daki avlularda ayrılmış hususî yerlere saklanacaktır. Bu yerler her 
halde ahırdan bir duvarla ayrılmış olacaktır. 

33 - Arpa, yulaf gibi şeylere mahsus yem ambarlarının içi tahta 
kapalı olacak ve otluk, samanlıkların üzeri kapalı olacaktır. 

34 - (Arabalıklar, ahırın dışarısında olacaktır. Yalnız ahır ile 
arabalık arasında müşterek bir kapı yapılabilir. 

35 - Bir ahır herhangi bir cins hayvan için ruhsat alınmışsa an
cak o cins hayvan için kullanılacak ve orada başka bir cinsten hiç bir 
hayvan bulundurulmayacaktır. 

36 - Ahır içinde, WC. ve gübrelik bulunmayacaktır. 
37 - Gübrelikler ve gübreler su kuyularına ve her türlü su mecrala

rına hiç bir zarar vermeyecek veçhile bu gibi yerlerde Belediyece lü
zum gösterilecek miktara uzak bulunacak ve sızıntı olmaması için 
lâzım olan her şey yapılmış olacaktır. 

38 - Gübreliklere yığılan gübreler her mevsimde haftada 3 defa 
ve yazın 8 de kışın 9 dan evvel kaldırılmış olacaktır. Ahalisi kalabalık 
yerlerde hususî ihtiyaçlar ve hizmetler için evlerin avlu ve bahçele
rinde inek ve beygir besleyenler gübreleri behemahal her gün kaldı
racaklardır. Gübreler her kaldırıldıktan sonra yerleri temizlenecek ve 
kokusu giderilecektir. Bütün ahırlarda etrafı rahatsız etmeyecek de
recede koku ve rutubet intişarlarına meydan verilmeyecek şekilde 
tertibat alınması mecburîdir. 

39 - Ahır için müsavî aralıklarla senede en az 3 defa badana edi
lecek ve zemine yemlikler, bölmeler vesaire kısımlar müzadi tsaffün 
maddelerle temizlenecektir. 

40 - Sari hastalık ve meselâ, beygir ahırlarında, ruam, inek ahır
larında tüberküloz, veba gibi hastalık zuhurunda ahır, hayvanlardan 
tamamiyle boşalttıktan sonra alâkadar memurların nezareti alımda 
dezenfekte edilecektir. 

41 - Şehir içinde koyun ve keçi besleyenler bunlar için hususî bir 
yer yaptırmağa mecburdurlar. Beygir ve inek ahırlarında koyun ve 
keçi beslenmesi yasaktır. 

42 - Eşek ahırlarının yerden itibaren yüksekliği 3 metre ve yem
liklerinin 0,75 cm. olacaktır. Temizlik vesair beygir ahırlarmdakine 
benzer. 

B) Ahırların kontrolü : 
Madde 80 — Veterinerlerle Belediye Zabıta 6 Memurlarının ahır

lara her zaman teftişe hak ve salâhiyetleri bulunduğundan ahır sahip 
ve müstecirleri bu hususta kendilerine kolaylık göstermeğe mecbur
durlar. 

Madde 81 — Şehir içerisinde bu fasıldaki vasıfları haiz olmayan 
ve yukarıda yazılı şartlara uymayan eskiden beri mevcut ahırların kul
lanılabilmeleri için Belediyenin lüzum göstereceği tertibatı yapmağa 
mecburdurlar. Yapmayanlar ahırlar ıslahedilinceye kadar kapatılırlar. 

F A S I L : IV 

Nalbantlar : 
Madde 82 — Nalbantların uyacakları şartlar şunlardır : 
1 - Nalbant dükkânı açmak isteyenler Belediyeden izin almağa 

mecburdurlar. 
2 - Yeni açılacak nalbant dükkânlarının biri ateiye diğeri hay

van nallamağa mahsus hangar olmak üzere en az iki parçadan ibaret 
olacaktır. 

3 - Ateiye, yani ocağın bulunduğu yer sıhhî olmak için kâfi de
recede geniş ve zemini parke veya çimento ile döşeli olacaktır. Yal
nız, örsün dikildiği mahtut bir yer kazılmış toprak olabilecektir. Han
gar, yani hayvan nallanan kısım ateiye ile bir kapı vasıtasiyle ayrıl
mış olacaktır. Nalbantla işçilerin hareketine yetişecek kadar geniş bu
lunacaktır. Duvarlar 2 - 2,5 metre kadar bir yükseklikte çimento ile sı
vanacak ve zeminden 1,10 metre mesafede ve takriben 1,5 metre fasıla 
ile halkalar tespit edilecektir. Zemin düz, sert ve kokıylıkla temizlene
bilir bir halde olacaktır. Hayvanın kaymaması için aralan çimento ile 
birleştirilmiş düş parke taşından yapılacaktır. 

4 - Nalbant dükkânları her zaman temiz bulunacaktır. Eski mıh
lar dükkânın rasgele yerlerine atılmayacaktır. 

5 - Nalbantlar sanatlarını iyice bildiklerine dair Belediyece im
tihan vererek ehliyet vesikası alacaklardır. 

6 - Nalbantlar, hayvan nallamakla meşgul olacaklar. Hasta ve 
yaralı hayvan tedavisine kalkışmayacklardır. 

7 - Halen mevcut nalbantlarda yukarıdaki şartlara tabidirler. F.s-
kiden nalbant dükkânlarının tabi olacakları şeraiti sıhhiye ve fenniye 
Belediye taarfmdan tespit edilir. 

8 - Büyük caddeler ve işlek sokaklar üzerinde nalbant dükânı bu
lunmaz. 

9 - Nalbant dükkânlarında akarsu veya depo bulunacak. Dükkân 
sık sık yıkanacaktır. 

10 - Tırnak vesair kırıntılar ile her türlü süprüntü ağzı kapalı 
madenî kaplara konacak, dükkânlarda koku olmayacaktır. 

MEZRUAT SULAMA İŞLERİ 

1 - İdaresi Belediyeye ait bulunan ivriz suyu ile bağ, bahçe, ve
sair mahsulün sulanmasında, sulama Yönetmeliği hükümleri tatbik 
edilir. 

2 - Yola su taşırılması, mezruatın izinsiz sulanması, mezruatını 
sulaması için su yolunu takip etmeyerek yoldan su geçirilmesi yasaktır. 

3 - Fabrika ve değirmen döndürmek için Belediye ve Sulama İda
resince yapılan su tevziatı bozulamaz. 

SON HÜKÜMLER 
Madde 83 — Bundan evvel neşredilmiş olan Belediye Yönetme

liği hükümleri mülgadır. 
Madde 84 — Bu Yönetmeliğin icrasına Ereğli / Konya Belediye 

Başkanı memurdur. 
Madde 85 — Bu Yönetmelik üân tarihinden itibaren yüriirlüğe 

girecektir. 7459/1 

Konya İîine bağlı Ereğli Belediyesi duhuliye ile girilen 
sinema, tiyatro, konser, temsil, varyete vesair eğlence 

mahallerinde vazifeli Belediye memurlarına ait 
Yönetmelik 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 27 nci maddesinin A, 
B ve C fıkrasına istinaden tanzim ve Belediye Meclisince kabul edi
lerek tatbik mevkiinde bulunan tarifenin aşağıdaki esaslar dairesin
de kontrol işleri yapılacaktır. 
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1 — Eğlence mahallerinin duhuliye biletleri Belediyece kabul ı 
edilen numuneye göre müteselsil seri ve varak numaraları ile eğlence 
mahallindeki mevkii itibariyle tertiplenip, kabul edilmiş olan tarife 
dahilinde müessese hissesi, Belediye resmi ayrı ayrı gösterilen bilet
ler 3 bölüm olarak tabettirilir. Bunlar dip koçanı kontrol memuru
na verilecektir ve (Seans sonuna kadar saklanacaktır) kayıtlarım 
muhtevidir. (Dip koçanı) satış gişesinde hıfzolunur, ikinci ve üçüncü 
parçası müşteriye tevdi olunur. (Kontrol memuruna verilecek) iba
resi yazılı parça giriş kapısında alâkalı müessese ve Belediye kontrol 
memuru tarafından kesilerek alınır ve üçüncü parça müşteriye iade 
edilir. Müşteri, bu parçayı eğlence sonuna kadar hıfzetmesi ve kont-
rolda ibraz etmesi mecburiyetindedir. Bu biletler maliyet bedeli üze
rinden peşinen ayniyat memurluğunda mahfuz, matbu (Eğlence res
mi bilet ihraç pusulası) ismini taşıyan talepname eğlence yeri sahibi 
tarafından doldurulmak ve imzalanmak suretiyle eğlence yeri sahibi 
tarafından doldurulmak suretiyle eğlence yeri sahibine verilir. 

BİLET SATIŞI 

2 — Eğlence mahallerindeki bilet satış gişesi eğlencenin başla
ma saatinden en geç bir saat evvel açılır ve eğlence başladıktan bir 
saat sonra kapanması mecburîdir. Gişe kapandıktan sonra bilet satışı 
ancak müteakip seans veya gün için yapılır. 

KONTROL M E M U R L A R I N I N ESAS VAZİFELERİ 

3 — Kontrol memuru, vazifesinde seans ve eğlencenin başlama
sından bir saat evvel hazır bulunur, memurun esas vazifesi eğlence 
mahalline biletsiz veya Belediye resmi tahsil olunmaksızın müşteri 
kabul olunmasına mani olmaktır. Memur vazifeye başlamadan evvel 
bilet satışı yapıldığı veya müşteri eğlence mahalline alındığı takdir
de kontrol memuru, satılan bilet adet ve mevkiine göre mevcut müş
teri adet ve mevkii kontrol eder, satılan bilet ve müşteri adedi ile 
mevkii farkı tespit olunduğu takdirde müşterinin oturduğu mevkie 
göre bilet kesileceği gibi, mevkii farkının noksanı tamamlattırılarak 
bu hususlar bir zabıtla tespit olunur. Biletsiz olarak kabul edilen, 
müessese misafirlerinin işgal eyledikleri mevkiin Belediye resmi 
ayrıca kontrol memuruna makbuz mukabili tevdii edilmesi mecburî
dir. Biletsiz olarak eğlence mahalline girmeye teşebbüs olunması ve 
biletsiz olarak içeriye müşteri veya misafir alınmak istenilmesi ha
linde keyfiyet Belediye Zabıtasına derhal ihbar olunarak kontrol ve 
zabıta memuru ile müştereken bir tutanakla tespit olunur. Bu gibi 
ihbar vukuunda zabıtanın derhal icabeti mecburîdir. 

4 — Bilet satışı gişesinin kapanmasını müteakip kontrol memu
ru ile müessese sahip veya mümessilinin imzalarını taşıyan bir tuta
nak yapılır. Numunesi mahfuz olduğu veçhile bu tutanakla eğlence 
mahallinin ismi, işletmenin seans saati, eğlencenin nev'i ve ismi. fil
min yerli veya yabancı olduğu, sarfedilen biletin adet ve nev'i ve bun
ların mecmuu sarfiyat miktarı gösterilir. İşbu tutanak iki nüshadan 
ibaret olmak üzere tanzim olunur, kopyalı 2 nci nüshası müessesede 
hıfzolunur. Kontrol memuru tarafından alman tutanağın aslı mües
sese kapısında toplanan bilet parçaları ile birlikte muhasebeye tevdi 
ve teslim olunur. 

KONTROL M E M U R U N U N MÜTEMMİM VAZİFELERİ 
5 — Kontrol memurları aynı zamanda eğlence yerlerinde hopar

lör, davul ve sair suretlerle reklâm mahiyetinde harice neşriyat ve ilân 
yapılması veya salon dahilinde sigara içilmesi vesair gibi halkın isti-
rahatini celbedecek fiil veya hareketlerde bulunması ve eğlencenin 
devamı esnasında seyyar satıcılığın nevi ve seyircinin oturmasına tah
sis edilmiş olan yerlere ait plan dışındaki sandalye, koltuk vesair gibi 
gelip geçmeye mani olacak vasıtalar bulundurulması gibi Belediye ya
sakları meyanına alınmış olan hususat ile mukayyet olan bu gibi 
ahvalin vukuunda keyfiyeti, telefon vesair ihbar vasıtalariyle Beie-
diye zabıtasına bildirmekle tutulacak zaptın memuru ile müştereken 
imza etmekle mükelleftir. Zabıtanın müdahalesine kadar geçecek za
man zarfıdan müessese müdür veya memurunada keyfiyet ihbar olu
narak men'i istenir. Kontrol memuru eğlence yeri dahilinde reklâm 
mahiyetinde, projeksiyon veya hoparlör veya sair suretle yapılan neş
riyat ilânlarının, Belediye resminin ödenip, ödenmediğini, müessese 
veya mümessilinden tahkikat yapmaya ve yazı ile keyfiyeti muhasebe 
müdürlüğüne bildirmeye mecburdur. 

6 — Her eğlence müessesesi Belediyeden temin ederek satışa 
arzettiği biletleri, diğer müesseselerde satılan biletlerden tefrikine 
ve bu suretle diğer müesseselerinde istimaline mani olmak maksa-

ı dıyla veya sair suretlerle bu biletlerin üzerine kendi müessesesine ait 
olduğu damgayı basmakta muhtardır . 

MURAKIPLARIN V E KONTROL M E M U R L A R I N I N İNTİHAPLARI 
7 — Eğlence yerlerinde vazife görecek olan memurlar, Belediye 

muhasebesi tarafından intihap olurlar. Bu memurlar vazife görecek
leri gün, saat, eğlence yerleri, muhasebece tanzim olunacak aylık lis
telerde gösterilir. İşbu listelerin, 8 inci madde gereğince tadil veya 
yeniden tanzimi muhasebeye aittir. 

8 — Eğlence yerlerinde vazife gören memurları kontrol etmek 
üzere' her yıl Belediye Encümeni tarafından ik i murakıp kontrol olu
nur. Murakıplar memurları ve görmekte oldukları vazifeleri murakebe 
etmekle ve memur bulunmadığı veya bu memurun ademi kifayesi 
halinde bu memurların görmekte olduğu vazifeleri müştereken veya 
diğer bir memurun vuruduna kadar ifa ile mükelleftir. Murakıp lü
zumu halinde kontrol memuru hakkında her hangi bir ihmalinden 
zabıt tanzim ve derhal işinden uzaklaştırmak yetkisine maliktir. 

SORUMLULUK 
9 — Kontrol memurlarının vazife göremeyeceklerine dair maze

retlerini muhasebeye yazı ile bildirilmesi ve işbu mazeretin ani olarak 
zuhuru takdirinde vazife saatinden en az iki saat evvel murakıba şi-
faen bildirilmesi mecburîdir. Murakıpların mazeretini yek diğerine 
bildirmemesi ve eğlence mahallindeki kontrol memurlarının hiç bir 
suretle murakebesiz bırakılmaması lâzımdır. Bu hükümlere muhalefet 
edenler hakkında kanunî, inzibatî takibat icra olunur. 

10 — Mesai gün ve saatlerinde Belediye memurları meyanmda 
vazifeli murakıp ve kontrol memurlarına bu işler için ayrıca 
ücret verilmez, hariçten yevmiye ile tavzif edilen gece ve gündüz 24 
saat itibariyle yevmiyesi tayin edilir. Mesai saatleri dışında eğlence 
yerlerinde ifa olunan murakabe ve kontrol vazifeleri için verilecek 
ücret miktarı Belediye Encümenince ayrıca takdir olunur. 

11 — Bu Yönetmeliğin infazına Belediye Başkam yetkilidir. 
7459/2 

istanbul Beşinci Asliye Ceza Hâkimliğinden : 

6136 sayılı Kanuna muhalefetten sanık, aslen Samsun Terme Ka
zası Er l i Köyü 227 sayılı evde nüfusa kayıtlı olup, aynı yerde oturur, 
istanbul Feriköy Asker Sokak 18 No. da suç tarihinde ikamet etmiş, 
Süleymen oğlu Zeynep'ten doğma 1/1/1953 doğumlu, evli, bir çocuklu, 
okur, yazar, sabıkasız, Muzaffer Yüdırım hakkında istanbul Asliye 
Beşinci Ceza Mahkemesinde sanığın gıyabında icra kılınan duruşması 
sonunda, sanığın suçu sabit görülerek hareketine uyan 6136 sayılı Ka
nunun 15, 647/6 T. C. K. nun 89, 36 ncı maddeleri gereğince altı ay 
hapis ve beşyüz lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine ve emniyette 
kayıtlı bıçağın Müsaderesine ve (150) kuruş yargılama giderinin sa
nıktan tahsiline dair verilen 25/5/1970 gün ve 1969/377, 1970/333 sayılı 
kararın sanığa tebliği için adına çıkartılan tebligatlar ve yaptırılan 
tahkikatlarda bulunamamış ve gıyabî karar örneğinin tebliği mümkün 
olmamış ve kararın tebliğ işleminin 7201 sayılı Kanunun 28, 31 mci 
maddeleri gereğince ifasına karar verilmiş olmakla, ilânın Resmî Ga
zete'de yayınlanmasına ve ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur. 3176/5 

istanbul Dördüncü Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 1969/1394 
K. N o : 1970/674 
Davacı: H . A. 
Maznun : Mehmet Fikret özaydın, Beyoğlu Toprak Lüle Sokak 

13/1 
S u ç : Kumaf oynatmak, 
Suç tarihi: 12/12/1969 
Kumar oynatmaktan maznun Mehmet Fikret Özaydın'ın sabit 

olan fii l ve hareketinden dolayı T. C. K . nun 567/1 inci maddesi uya
rınca bir ay hafif hapis, 250 lira ağır para cezasiyle tecziyesine 
19/6/1970 tarihinde karar verildiği ve fakat sanığın adresinin meç
hul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunu hükümlerine tebfikan ilânın yapıldığı tarihten onbeş- gün 
sonra tebligatın yapılmış sayılmasına karar verildiği ilân olunur. 

3176/4 

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ 
Döner Sermayt if ItUmeti 
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