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idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

27 KÂNUNUSANİ 1936 

PAZARTESİ 
SAYI: 3216 

K A N U N 
Bina Vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine dair kamın 

Kanun No: 2898 Kabul tarihi: 20/1/1936 

Madde 1 — 1837 numaralı Bina Vergisi Kanununun 
3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasile 8, 15, 18, 21, 22, 23 ve 
27 nci maddeleri ve 28 inci maddenin 2 nci fıkrasile 33, 37, 
ve 41 inci maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 19 ve 
20 nci maddeleri hükümleri kaldırılmıştır: 

Madde 3 — Fıkra 9: 
Yangın, feyezan, zelzele, hastalıklar, içtimalar, umumî ser

giler ve saire gibi sebebler ve ihtiyaçlar dolayısile inşa edilen 
muvakkat mahiyetteki binalar (ihtiyacın devamı müddetince ) 
(ihtiyacın devamı Dahiliye ve diğer alâkadar Vekaletlerce müş
tereken tayin olunur). 

Madde 8: 
Yıkılan, yanan, yanan veya ikamet ve istimal edilemez bir 

hale gelen ve ikamet ve istimali kanunlara tevfikan menedilen 
binaların vergileri, mükellefler tarafından keyfiyeti ihbar için vi
lâyet hususî idareleri varidat dairesine verilecek beyannamenin 
tesadüf ettiği taksiti takib eden taksitten itibaren alınmaz. 

Madde 15 : 
Belediye hududu içinde bulunan binaların tahriri ve iradla-

rının tahmini üçer kişilik komisyonlar tarafından yapılır. Bu 
komisyonlar valiler tarafından tayin olunacak bir reisin riyase
tinde biri tahriri yapılan mahallin bağlı bulunduğu vilâyet umu
mî meclisince ve münakid değilse vilâyet encümenince vilâyet 
halkından olmak üzere kendi azası haricinden, diğeri belediye 
meclisince ve münakid değilse belediye encümenince kendi 
azası arasından veya o belde ahalisinden olmak üzere hariçten 
seçilecek iki zattan terekküb eder. Köylerde yapılacak tahrirler 
için bu komisyonlara belediye azası yerine köyün muhtarı veya 
köy ihtiyar heyetince seçilecek zat aza olarak girer. 

Istanbulda bu komisyonlara İstanbul Umumî Meclisi ve 
münakid değilse daimî encümen tarafından iki aza tayin 
olunur. 

Gerek şehir ve kasabalarda, gerek köylerde çalışacak ko
misyonların azasına nizamname ile tayin edilecek merasim dai
resinde yemin ettirilir. 

Madde 18: 
Alâkadarlar, ihbarnamenin alındığı günü takib eden günden 

itibaren bir ay içinde itiraz edebilirler. İtiraz istidaları mahallin 
hususî muhasebe müdürüne veya vilâyetlerde valilere ve kaza
larda kaymakamlara verilir. Bu itiraznameler en geç on beş 
gün içinde istinaf komisyonuna gönderilir. 

Hususî idareler tahakkuk memurları da tahrir ve tahmin 
cetvellerinin kendilerine verildiği tarihi takib eden günden iti
baren bir ay içinde mahallin en büyük idare reisine bir itiraz-
name verebilirler. Bu itirazlar idare reisi tarafından istinaf 
komisyonuna gönderilir. İstinaf komisyonunca kısa mucib 
sebeblerile birlikte itirazname mükellefe tebliğ olunur. Mükellef 
bu itiraza karşı bir diyeceği varsa tebliği takib eden günden 
itibaren bir ay içinde yazı ile istinaf komisyonuna bildirir. 

Müddeti içinde itiraz edilmediği takdirde tahmin olunan 
iradlar kat'ileşir. 

Madde 21: 
İstinaf Komisyonu, mahallin en büyük idare reisinin veya 

tevkil edeceği zatın reisliği altında mahallin en büyük malme-
muru veya tevkil edeceği zat ile biri belediye meclisince kendi 
azası arasından, ikisi mahallî ticaret odası tarafından seçilecek 
zatlardan terekküb eder. 

Ticaret odası bulunmıyan yerlerde son iki azayı da beledi
ye meclisi seçer. Bu iki aza ticaret odası azası arasından veya
hut o belde ahalisinden olmak üzere hariçten de seçilebilir. Bu 
komisyonun muvazzaf memurlarından gayri azasına nizamname 
ile tayin edilecek merasim dairesinde yemin ettirilir. 

Her kaza ve vilâyet merkezinde bir istinaf komisyonu bu
lunur. Büyük mıntakalarda Dahiliye Vekâletinin müsaadesile mü
teaddit istinaf komisyonları teşkil olunabilir, İstanbulda en bü
yük mal memuru yerine varidat tahakkuk müdürleri veya tevkil 
edecekleri memurlar istinaf komisyonunda bulunurlar. 

Madde 22: 
İstinaf Komisyonları, kendilerine tevdi olunan itiraznameleri, 

tevdileri tarihinden itibaren en geç üç ay içinde tetkik ederek 
bir karara bağlar ve varidat dairesine iade ederler. 
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Komisyonlar, itiraznamelerib tetkiki sırasında, muterizler 
tarafından istenir, veya komisyonca lüzum görülürse kendilerini 
veya komisyon huzurunda şifahen veya ihtiyar heyetleri maz-
batalarile gıyaben vekil gösterecekleri kimseleri dinlemek ve 
icabı halinde binayı muayene ve vaziyetini tetkik etmek suretile 
kararını vermekle mükelleftir. 

Tayin ve tebliğ olunan günde komisyonda hazır bulunmı-
yan mükelleflerin dinlenmek hakkı düşer. 

İstinaf Komisyonları, hususî idare tahakkuk memurları tara
fından vaki itirazların kısa mucib sebeblerile birlikte mükellefe 
tebliğ edilmiş olup olmadığını da tetkika mecburdur. Bu noKta 
anlaşılmadıkça karar veremezler. 

İstinaf Komisyonları, tam salâhiyeti haizdir. İtiraz edilmiyen 
cihetleri dahi tetkik ile karara bağlarlar. 

istinaf Komisyonlarının kararları, hususî idare varidat 
memurları tarafından kararların kendilerine tevdii tarihinden 
itibaren en geç bir ay içinde alâkadarlara tebliğ olunur. Kanu
nî müddeti içinde temyiz edilmiyen kararlar kat'ileşir. 

Madde 23: 
istinaf Komisyonu kararlan, alâkadar mükellefler veya hu

susî idare varidat memurları tarafından 18 inci maddedeki usul 
dairesinde temyiz olunabilir. Temyiz müddeti mükellefler için 
istinaf komisyonu kararlarının kendilerine tebliğ olunduğu ve 
hususî idare memurları için kararların varidat dairesine geldiği 
günü takib eden günden itibaren otuz gündür. 

Temyiz istidaları verildiği tarihten itibaren bunlara müte
allik evrak ile beraber en geç beş gün içinde merkezde müte
şekkil "komisyona gönderilir. 

Temyiz Komisyonu her üçü de maaşlı olmak üzere bir 
reis ve iki azadan terekküb eder. Reis ve azaların Hukuk Fa
kültesinden yahut Siyasal Bilgiler Okulundan veya Ticaret 
Okulunun yüksek kısmından mezun olması şarttır. Temyiz ko
misyonunun reis ve azası Adliye Vekâletince en aşağı ikinci 
sınıf hâkim vasfını haiz olarak gösterilecek üç namzed ile Ma
liye, Dahiliye Vekâletlerince en az üç sene müddetle 6 ncı ve
ya daha yukarı derecede maliye ve dahiliye memuriyetlerinde 
bulunmuş olanlardan gösterilecek üçer namzed arasından İcra 
Vekilleri Heyetince seçilir. 

Temyiz Komisyonu Maliye Vekâletinin murakabesi altındadır. 
Ancak Komisyonun kazaî içtihadlarına müdahale edilemez. 
Temyiz Komisyonu reis ve azaları muallimlik de dahil ol

mak üzere başka bir vazife alamazlar. 
Temyiz Komisyonu tahrir ve tadil muamelelerinde tatbika

tın kanun ve nizamname hükümlerine uygun olup olmadığını 
tetkik eder. Tahmine itiraz edilmiş ise gerek mevcud vesika
lardan gerek mahallinden sormak suretile elde edeceği malû
mattan hasıl olacak kanaatlere göre tahmin edilen iradın haki
kate uygun bulunup bulunmadığını da araştırmağa salahiyetlidir. 

Temyiz Komisyonu bozduğu kararları, bozulma sebeblerini 
zikrederek istinaf komisyonuna geri gönderir. İstinaf komis
yonları, bozma kararına uyarak bozma muamelelerini temyiz 
kararı dairesinde tamamlar ve evrakı tasdik edilmek üzere 
temyiz komisyonuna gönderir. 

Ancak tahmine müteallik nakızlarda istinaf komisyonu ısrar 
edebilir. Temyiz komisyonu tekrar nakzederse istinaf komisyo
nu ittibaa mecburdur. 

Temyiz komisyonu, tebliğlerini doğrudan doğruya vilâyet
ler vasıtasile yapar. Temyiz komisyonu tetkiklerini evrakın gel
mesinden itibaren en geç üç ay içinde bitirmekle mükelleftir. 

Komisyon kararları, hususî idareler varidat idaresi tarafın
dan, kararların alındığı tarihten itibaren on gün içinde alâka
darlara tebliğ olunur. 

Madde 27: 
Bir şehir, kasaba veya köyün tamamında veya bir mahal

lesinde veya meydanında veyahut sokağında bulunan binaların 

iradları her hangi bir sebeble yüzde 15 nisbetinde artar ve ek-
silirse on senede bir yapılacak umumî tahrirden maada mükel
leflerden bir veya bir kaçının veya hususî idareler varidat me
murlarının talebleri üzerine tadilât yapılır. 

Bu tadilât; belediye sınırı içinde olan meydan ve sokak
lardaki binalar için belediye encümenlerinin ve köydekiler 
için de köy ihtiyar meclislerinin tanzim edecekleri mazbatalar 
üzerine vilâyet idare heyetleri kararile ve bunlar haricindeki 
mahaller için de belediye encümenlerinin veya köy ihtiyar 
meclislerinin mazbatası üzerine vilâyet idare heyetlerinin kararı 
ve Dahiliye Vekâletinin iznile yapılır. 

Bununla beraber her hangi bir mükellefin kendi binaları 
hakkında vaki olacak talebleri nazarı itibara alınır. Vaki tale
bin muhik olmadığı temyiz komisyonu kararile tahakkuk ettiği 
takdirde tadilât komisyonunun bu iş dolayısile yapılmış mas
rafları, müracaat sahibine tazmin ettirilir. 

Bu kanunun neşrinden sonra umumî tahrir neticelerinin 
mer'iyete girdiği yerlerde mer'iyet tarihinden itibaren üç sene 
geçmedikçe münferîd tadilât istenemez. Kayid hataları her za
man düzeltilebilir. 

Madde 28 — Fıkra 2: 
Bu komisyonlar, belediye hududu içinde bulunan binalar için, 

mahallin en büyük idare reisinin; maliye veya tahakkuk memurluğu 
vazifesini yapmıyan hususî idare, memurları arasından seçeceği 
bir memurun reisliğinde belediye meclisince biri kendi azası 
arasından, diğeri tadilât yapılacak şehir ve kasaba halkından 
ve belediyede vazifesi olmıyanlar arasından seçilecek birer 
zattan terekküb eder. 

Köylerde bulunan binalar için tadilât komisyonu, köyün 
tâbi bulunduğu merkezin en büyük hususî muhasebe memuru 
tarafından yukarı fıkradaki şartlar dairesinde seçilecek varidat 
memurunun reisliği altında köy muhtarı ile ihtiyar meclisi tara
fından köy halkından seçilecek bir zattan teşekkül eder. İcab 
eden yerlerde müteaddit komisyonlar teşkil olunur. 

Madde 33: 
Tadilât komisyonları kararlarına vaki itirazlar 21 inci mad

dede yazılı istinaf komisyonları tarafından 22 nci maddede ya
zılı şekilde tetkik edilerek karar altına alınır. Bu kararlar da 
hususî idare varidat memuruna tevdi ve onun tarafından ihbar
name ile alâkalılara tebliğ olunur. 

Madde 37: 
Tevdi edilen evrak üzerindeki tetkikatı mazeretsiz 22,23 

ve 34 üncü maddelerde yazılı müddetler içinde bitirmiyen ko
misyonlar reis ve azalarının vazifelerine nihayet verilmekle 
beraber haklarında ihmal suçundan takibat yapılır. 

Madde 41: 
Bu kanun mucibince umumî tahrir, şehir, kasaba ve köy 

cüzütamlarına göre mer'iyete konur. 
Nüfusu 40 000 den fazla olan şehirlerde ve İstanbul bele

diye hududları dahilindeki kazalarda valiler, mevkiin vaziyet ve 
icablarını göz önüne alarak bu yerleri nihayet üç cüzütama 
ayırmağa salahiyetlidir. Bu takdirde muaddel 24 üncü madde 
mucibince itiraz tetkikatı biten her cüzütamda yeni tahrir neti
celeri mer'iyete girer. 

Kanunun umumî tahrire müteallik hükümleri kararın ma
hallinde ilânından itibaren tatbik olunur. 

Muvakkat Madde — Temyiz komisyonu reis ve azaları 
hakkındaki 23 üncü maddede yazılı kayıdlar işbu kanunun 
mer'iyete girdiği tarihten sonra yeniden tayin edileceklere şa
mildir. Halen mevcud reis ve azalara, bu vazifelerde kaldıkları 
müddetçe maaş yerine ücret de verilebilir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1936 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü yerine getirmeğe Da

hiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 24/1/1936 

1837 sayılı Kanun: 1848 sayılı Resmî Gazetededir. 
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İ L A N L A R 
Maliye Vekâletinden : 

1 — 1500 kilo cidde malı parça halinde zamkıarabî kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

2 — Muhammen kıymeti 1800 liradır. İsteklilerin 135 lira-
lık muvakkat teminat mekruhları ile birlikte 7/2/1936 tarihine 
müsadif cuma günü saat 15 de Maliye Vekâleti kırtasiye mü
dürlüğünde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. Buna 
aid şartname merkezde Kırtasiye Müdürlüğünden, İstanbulda 
Dolmabahçe kırtasiye deposundan alınabilir. 

46/4-2 

İktısad Vekâletinden: 

Balıkesir Vilâyetinin Edremit Kazasına bağlı Sarıcalar 
Köyünde kâin olup imtiyazı 18/6/1934 günlemeçli kararname 
ile Şevket Karısı Ünzile ile İsmail Hakkı üzerlerine ihale kılın
mış olan Simli Kurşun Madeninin altı ay zarfında lâzım gelen 
harcının tediyesile mukavele ve şartname lâyihaları imza ve 
taati edilmemiş olmasına mebni imtiyazı İcra Vekilleri Heyeti
nin 26/11/1935 günlemeç ve 2/3604 sayılı kararile fesh edilerek 
adı geçen madenin mekşuf madenler meyanına alındığı ilân 
olunur. 53/3-2 

§ 
Balıkesir Vilâyetinin Susurluk Kazasına bağlı Demirkapı 

ve Ömer Köylerinde kâin olup imtiyazı 12/4/1335 günlemeçli 
fermanla Şemsettin ve Ekrem Hasan ve şeriki uhdelerine ihale 
kılınmış olan Borasit madeninin işletilmemesinden dolayı imtiyazı 
İcra Vekilleri Heyetinin 26/11/1935 günlemeç ve 2 / 3605 sayılı ka
rarile feshedilerek adı geçen madenin mekşuf madenler meya
nına alındığı ilân olunur. 54/3-2 

Balıkesir Vilâyetinin Yenicei Kebir Köyünde kâin olup im
tiyazı 6 Mayıs 307 günlemeçli fermanla Haydar ve arkadaşları 
uhdelerinde bulunan Antimon madeninin işletilmemesinden dola
yı imtiyazı İcra Vekilleri Heyetinin 26/11/1935 günlemeç ve 
2/3606 sayılı kararile feshedilerek adı geçen madenin mekşuf 
madenler meyanına alındığı ilân olunur. 55/3-2 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedeli 7500 lira olan 6 tane motorlu yangın 
tulumbası 9/3/1936 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
İdare binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe 
girmek istiyenlerin 562 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon, Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız 
olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Haydarpaşada Tesel
lüm ve Sevk Müdürlüğünde dağıtılmaktadır. 

60/4-2 

Taahhüdün ifa edilememesinden dolayı mukavelesi bozulan 
ve muhammen bedeli 14383,98 lira olan 479,466 m 3 1 çam 
dilme ve tahta 11 şubat 1936 pazartesi günü saat 15 de açık 
eksiltme usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1078,80 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya mektuplarını hamilen yukarda yazılı saatte Ko
misyon Reisliğine müracaatları lâzımdır. 

Şartnameler Ankarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa
şada Tesellüm ve Sevk Müdürlüğünde görülebilir. 

64/4-1 

2370 sayılı Resmî Gazetede münteşir 20 numaralı Cumhu
riyet Merkez Bankası ilânının devamıdır: 

Osmanlı Bankası İstanbul Şubesinin tevdiatı 
İsim Adres Tevdi T. Meblâğ-

Raziye binti Hüse
yin Nafiz Meçhul 18/2/1934 34,94 
Dr. Rıza Said Dr. Salih Said vasıtasile „ 2,73 

Babıali 87, İstanbul 
Léon Rollin et Co. Kahire, Posta kutusu 970 „ 1,298,14 
Salih Asım bin Hacı Bursa Yeşil Mahallesi „ 425,58 

Rüstem Üsküplü 
Salih Vehbi bin Necib Meçhul „ 23,46 
Sabina Shayer „ „ 18,50 
A . K. Shimavonian Amerika Sefarethanesi „ 16,94 
Marek Schwark Mühendis, Pera Palas, ika- „ 2,90 

metgâhı Viyanada, Kirine" 
Schfiıgasse, No : 26 

Şeyh Şamil Zade Sami Meçhul „ 14,82 
Alfred Sılley Khédivial Mail Line „ 3,15 
Madam Nora Silley Alf. C. Silley vasıtasile, „ 36,37 

Khédivial Mail Line 
E. Spoliansky ve M. Kredi Lion Alman Ban-
Gouss kası Galata „ 24,32 
Süleyman Paşa bin Taşkasabda, Topkapı „ 201,80 
Halil sokak 161 
Tevfik bin Davud Meçhul „ 50,22 
Sofi Talasso „ „ 27,56 
Alex Theologos Osmanlı Bankasında memur „ 32,24 
Ernest Thomson Meçhul „ 2,12 
G. Pears Thomson „ „ 33,19 
Harry Verra Voyvoda Han, Galata „ 2,75 
R. Wenhoms and Co Adresi meçhul „ 6,90 
Avukat E. Whittall 18 Coleherne Row Lon- „ 7,70 

don, S. W. 10 
L. de Wroblesky Merlo Via Monte Napo- „ 32,39 

leoni 28 Milân III 
Dem. Yakovon Meçhul „ 6,39 
Yusuf İzzettin „ „ 135,83 
Yusuf Nazım Mustafa „ „ 68,14 
Flora Zarifopulo „ „ 6,90 
Anglo Continental prd. „ „ 16,62 
Co. 
British American En- „ „ 57,61 
test For Soldiers 
İngiliz klübü Beyoğlu Kabristan So- „ 27,93 

kak JVs 35 
Muvakkat Adliye Ko- Meçhul „ 3,687,01 
misyonu 
Mültecilere Yardım Meçhul „ 60,39 
Cemiyeti Milliyesi 
Rıfat Şerif „ „ 15,63 
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Osmanlı Bankası Galata Merkezinin tevdiatı 
isim Adres Tevdi T. Meblâğ 

Nizamettin Meçhul 22/1/1931 12,49 

A . Aslan „ n 5,50 

Pandigon „ n 1,78 

» » n 0,93 

Mahmud Hamdi n 15,-
Kazancıyan n 2 -
A l i Şahab » 2 , -

Emin Bostancı İhtiyat Zabit n 5 , -
4 üncü bölük Yazı 

General Enver Meç'ıul n 6,74 

Mehmed Hamdi Erkanı Harp Evrak Me tı 6,58 

muru 
A . Kaldinikyan Selimiye Hastahanesinde n 2 , -

nefer 
A l i Şevki Malûm değildir m 1,71 

Halil Onbaşı 16 ncı depo alây 2,_ 

İsmail Usta Eyüb Sullan Cami 71 5 , -

Mehmed Bin Hamdi Meçhul n 4 , -
Oğlu Mustafa 
Tevfik „ » 10,-

İsmail Mehmed Oğlu . 5 , -
D. Raptopulo 10,-
M . Aşot » 3 , -
Madam A . Aslanides „ 25,-
1. Karagörgiyu » 20,-
P. Kracker „ tı 5 , -
Tiano et Co. Starr tı 40, -
P. Kracker „ tı 5 , -
Abdülvahap it 30,-
P. Kracker n 5 , -
Kemal „ n 0,50 
Şakir Oğlu A l i tı 5 , -
Şûrayı Devlet Reisi n 281,25 
A . Aslan m 5 , -
M. Petaris 71 52,47 
Hristakis „ n 25,-
Çerşi Oğlu İsmail „ » 12,80 
Müzeyyen „ 15,-
Hüseyin Bin Mehmed n 5 , -
Dökmeci Manuk n 4 , -
Şakir Oğlu Salih tı 13,-
Halil Oğlu Mustafa tı 8,_ 

Madam Mehmed Nazif „ tt 20,_ 
I ere Cie. Hongroise 
d'Assurance „ tı 17,05 

Mehmed İbrahim » 4 , -
Keresteci Mustafa 
Demir Oğlu „ » 10,-
Leon Çarikyan „ n 50,— 
Rifat yt 100,— 
Sapancı Oğlu Abdur
rahman „ İt 70, -
Hambacı Oğlu Halil n 3 , -
S. Bakci Oğlu n 10,.-
Aleks Panourya „ n 7,_ 
S. Speçarides „ n 1.078,-
Şaziye tı 49,15 

•G. Rossi „ a 11,50 

İsi s i m Adres Tevdi T. Meblâğ 

Agabiyan Nahabet 

Arditi Abraham 
Dul Madam Eglan
tine Celine At ger Meçhul 
Agalyan Ohanes 
Madam Helen'i Ba-
nahari 

Tüccar, Mahmudiye Cad- 22/1/1934 
desi 52, Galata Yervant 
Beyazciyan vasıtasile 
Düyunu Umumiye Müfettişi 

Buldukyan Repen 
Bonetta Jean 
Balloviç Mark 

Şahin Edg 
Madam Mathilda 
Cokynescu 
Hristidis Jan 
Madam C. Karato-
dori Paşa 
Madam A . KasabOğlu 
Şaloni Israel 
Hrissoleon R. 

Dayan Avedis 

Madam Roz Dabbah 
Dast K. 
Depanyan Maksud 

Daluzeaux Charles 

Matmazel Andromak 
Efelides 
Ermayer Godefroy 

Ôstratios X . Demetre 
Frank Jacques (Kay
makam.) 
Fermann Antoine 
Fatma Melâhat H . 
Binti Halid 
Famosa Antoine 
A . Yorgiades 
Halaçyan C. P. 

Haralambides Jorj 
Hafız Hüseyin Mu
hittin 

Hacoplu Teoderi 

Hastali Madam, Ar -
giro J. 

Jacques Mélitz vasıtasile 
(Sanghton et cie) Per
şembe Pazarı 25 Galata 
Meçhul 

Loyd Triestino, Batum 
Acentası 
Meçhul 

Ağa Hamam, Tülbentçi 
sokak, Ereğli han 2 nci 
kat. 
Ohanis Terlemeziyan va
sıtasile Celâl Bey Han, 
istanbul 
Meçhul 
Kamento Sokağı Galata 
Adana İstinaf Mahkemesi 
sabık azasından Orta-
köy Ermenin Klişesi Bar-
telemi sokağı, 14 mükerrer 
Şark Demiryolları Yedi-
kule Merkez deposu Şefi 

Beyoğlu, Teke, 543 
Ereğli Şirketinde Mu
hasebeci 
Meçhul 

Nişantaşı Maksud Apar-
tımanı 4 
Meçhul 

Madenci Galata Laci
vert Han 6 
Abit Han 9 
Kızıltoprak Zühtü Paşa 
Mahallesi Kör dere So
kak Ne : 19 

Kalyoncukulluk, Aya 
Kostantin 108 
Kadıköy Moda Badem 
Altı 21 Madam Çolakidis 
vasıtasile 

4,02 

10,50 

6 , -
19,27 
16,19 

3,01 
9 , -
4,03 

2,11 

19,03 
3,38 

42,19 
12,46 
27,98 
7,04 

2,16 

27,87 
12,10 

2,53 

12,98 

10,68 

1,85 
8,88 

15,71 
10,45 

6,84 
19,80 
11,57 

18,49 
7,74 

1,14 

2,97 

16,52 

(Devamı var) 

Başvekâlet Matbaası 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

     

                 İÇİNDEKİLER 

 
Kararnameler                 Sayfa 
 

2898  Bina Vergisi Hakkındaki 1837 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 

Dair Kanun             1 

 

İlanlar              3 

 

 

 


