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3 KANUNUSANİ 1933 

SALI 
SAYI: 2294fdsdsdfsdfsdfsdfsdfsdf  

KANUNLAR 

Ankara Şehri imar Müdürlüğünün 1932 mali 
senesi bütçesinde bazı tadilât yapılması 

hakkıdda kanun

cxcfvxcvxcvxcv

 

Madde 1 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1932 malî 
senesi bütçesinin birinci faslının birinci maddesinden 2 400 lira 
tenzil edilerek yedinci faslın birinci maddesine naklolunmuştur. 

Madde 2 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1932 malî 
senesi bütçe kanununun üçüncü maddesine merbut (C) cetve
linde müdür unvanı hizasında yazılı ( mühendis ) kelimesi ( mü
hendis veya şehir mimarı « ürbanist » ) suretinde tadil edilmiştir. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye Vekili 

memurdur.

900 lira tenzil ve ( 19683 numaralý kanunun 58 inci maddesisi

bütçesinin yedinci faslýnýn ikinci (açýk maaþý) maddesinden

 

1/1/1933 

Yüksek Mühendis Mektebinin 1932 mali senesi 
bütçesinde fasıl küşadı ve münakale icrası 

hakkında kanun 

Madde 1 — Yüksek Mühendis Mektebinin 1932 malî senesi 

bütçesinin yedinci faslının ikinci (açık maaşı  maddesinden 

mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi) namile yeniden açılacak 

11 inci fasla tahsisatı fevkalâde olarak ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanun ahkâmını icraya Maliye ve Nafıa 

Vekilleri memurdur. 
1/1/1933 

eretetertertert

7 Mayıs 1928 tarih ve 1240 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun

sdfsdfsdfsdfsdfsdfsdf932

 

Kanun J^J0S( ^Mj5^ÎÜİ^?ll?ll ^B 

Madde 1  Bazı mebanıi sıhhiye inşası için 7 mayıs 

1928 tarih ve 1240 numaralı kanunun birinci maddesi ile veril

miş olan taahhüt icrası mezuniyetine ilâveten daha iki yüz elli 

bin liraya kadar taahhüde girmeğe ve 1933, 1934 malî sene

lerine şamil mukaveleler aktine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu mezuniyetin istimali dolayısile sarfo-

lunacak mebaliğ 1240 numaralı kanunda sayılan binaların 

inşaatının ikmali, tesisat ve sair bilûmum levazımının tedariki 

için kullanılmak üzere Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdür

lüğü cari sene ve ati seneler bütçelerinin varidat fazlasından 

ve ihtiyat akçesinden alınır ve ati senelerde de devren sarf ve 

istimal olunur. 

Ancak bu mezuniyetin istimalile yapılacak işlerin 1934 mail 

senesi nihayetine kadar itmamı meşruttur. 
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Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekilleri memurdur. 

1/1/1933 

Madde 4 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye v-
Nafıa Vekilleri memurdur. 

1/1/1933 

25 haziran 1032 tarih \e 2027 numaralı kanunun 
neşri tarihine kadar mukaveleye bağlanmış bulu

nan su işlerinin tesrii için bono ihraeı 
mezuniyetine dair kanun 

Kanun .W. 2082 KabulJarihhJ9j1^932 

Madde 1 — 25 haziran 1932 tarih ve 2027 numaralı kanu

nun neşri tarihine kadar 29 mayıs 1929 tarih ve 1482 numaralı 

kanunun verdiği mezuniyete istinaden müteaddit senelere sari 

olmak üzere mukaveleye bağlanmış olan su işlerinin tesrii için 

tediye edilecekleri seneler bütçelerindeki sular tahsisatından 

mahsup edilmek kaydile yüzde yedi faizli yalnız beş yüz bin 

liralık bono ihracına Maliye ve Nafıa Vekilleri mezundurlar. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince ihraç edilecek bono

lar, istihkakın istinat eylediği evrak ve vesaikin Divanı Muha

sebatça tasdikından sonra verilir. 

Madde 3 — istihkak raporları üzerine müteahhitlere yapı

lacak tediyattan kesilecek teminat paraları iade edilecekleri 

sene bütçesinden mahsup edilebilir. 

2t> mart 1931 tarih \e 1782 numaralı Ölçüler 
Kanununun 28 inci maddesinin tadiline 

dair kanun 

 KarmnJ^^2083 KJ?^US!2Mi^l!IMI^İsdsdsss 

Madde 1 — 26 mart 1931 tarih ve 1782 numaralı öl$ileı 

Kanununun 28 inci maddesi aşağıda yazılı olduğu gibi tadil 

edilmiştir: 

Bu Kanunda yazılı bulunan olçüierde-n hangilerinin- hangi 

tarihten itibaren mecburî olarak tatbik edileceği İcra Vekiller 

Heyetinin kararile tayin olunur. Ancak 1933 senesi birine 

kânununun 31 inci gününe kadar bu ölçülerin tamamen ve 
I 

1 mecburî olarak tatbik edilmiş olması şarttır. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

| Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini tatbika İktisat Vekili 
memurdur. 

1/1/1933 

ı ı . ı ı » « j « l 1 «( I f » ı l 11 1 

İ L Â N L A R 
Nafia Vekâleti Aın^ara^ Şehri^jçme^u^uJConusy^mm^ani 

Ankara su isalesi ve şehir dahilindeki şebeke tevsii için 1 
font boru ve aksamı hususiyesile vana yangın musluğu, font 
çeşmeler ve saire 1 - kanunusani-1933 tarihinden itibaren iki ay 
müddetle kapalı zarf usulile ve takas kaydile münakaşaya ko
nulmuştur. Münakaşa 1/3/933 tarihinde saat 15 de komisyon Iş 
Hanında dördüncü katındaki dairei mahsusasında icra kılına
caktır. Taliplerden istenilen vasaik ve teminatı muvakkate bu 
husustaki şartnamede bildirildiği veçhile olacaktır. 

ABONE ŞARTLARI 
o 

Abone seneliktir. Abone bedeli: 
Ankara için: 750 kurar 
Vilâyetler » : 900 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

e« 

8 M. M. ala Ur jftftu nefluia* ah zabıt ••ridalari Ur 

malik addolanar. Rasarî Gaz«t»y« Zabıt Caridoi il* blrÜktı 

aboD* kaydolnndafa farrtt* fSzata bıdsli iki aaiıHa* iblfif olan». 

Taliple tçfeu şa*tnafl**kn 2 lira bedel rnukâbitakle komis
yondan alabilirler. 561/6-1 

DEVLET DEMİRYOLLARI BLÂKl 

4000 adet meşe traversin kapalı zarfla münakaşası 21 
ikinci kânun 193 3 cumartesi günü saat 14,30 da Ankarada 
İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilât Ankara, Haydarpaşa 
ve Mudanya veznelerinde ikişer liraya satılan şartnamelerde 
yazılıdır. 900/5-2 

İLÂN ŞARTLARI 

Resmî Hânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 
ücret alınır 

Yevmi nüsha 100 paradır.

adasdasdasdasdasdasdasdasssssd
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                                                             İÇİNDEKİLER 

 

 

 

Kanunlar                                                                                                                                              Sayfa  
 

2079  Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1932 Mali Senesi Bütçesinde Bazı Tadilât Yapılması  

          Hakkında Kanun            1 

 

2080  Yüksek Mühendis Mektebinin 1932 Mali Senesi Bütçesinde Fasıl Küşadı ve Münakale İcrası  

          Hakkında Kanun            1 

 

2081  7 Mayıs 1928 Tarih ve 1240 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun      1 

 

2082  25 Haziran 1032 Tarih ve 2027 Numaralı Kanunun Neşri Tarihine Kadar Mukaveleye  

          Bağlanmış Bulunan Su İşlerinin Tesrii İçin Bono İhracı Mezuniyetine Dair Kanun   2 

 

2083  26 Mart 1931 Tarih ve 1782 Numaralı Ölçüler Kanununun 28 inci Maddesinin Tadiline  

          Dair Kanun             2 

 

 

İlanlar     2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

          

 
 




