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nur 

Cumartesi 

B.M.M Kararı 
Ecnebi devletler Sefarethane kanunun tefsiri Başvekâletten 
ve Konsoloshanelerinin vergi talep edilmiş ise de : 
ve rüsumu belediye ile ferağ 
harcından nıuafivetlerine mü-
tedair olan 1 Mart 1332 tarihli 
Kanun tefsirine imkân olma-

dığı hakkında 

Karar N- : 445 

Ecnebi devletler tarafından 
Sefarethane ve Kosoloshane 
inşa edilmek üzere meccanen 
tefevvuz olunan veya bu 
maksatla teferruğ ve iştira 
edilen arsalarla muhterik ve 
münhedim Sefarethane ve 
Konsoloshane arsalarının ver-
gi ile mükellefiyet veya ademi 
mükellefiyetleri hususunun 
tasrihi için 1 Mart 1332 tarihli 

Mart 1332 tarihli kanunla 
bahş olonan ferağ harci, ver
gi ve hergüna rüsumu İtele
di yeden muafiyet, muamelei 
mütekabile şartile, düveli ec-
nebivenin Sefaret ve konsolos-
hane binalarina ait olup 1341 
senesi müvazenei umumiye 
kanununun 33 üçüncü maddesi 
ise düveli ecnebiyeye, muame
lei mütekabile şartile, Anka-
rada sefarethane ve konso -
loshane inşa edilmek üzere 

meccanen verilecek arsalar için 
bila harç tapu senedi ita kılı-
nacağını ifade etmekte oldu

ğundan, bu sarahatlerden sali-
füzzikir arsaların vergi ve 
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rüsumu blediyeden de muaf 
tutulacağına dair bir hüküm 
istihsali kabil görülmemiştir. 

Binaenaleyh ibare tefsire 
mütehammil olmadığı cihet
le muafiyetin teşmili icap 
ediyorsa bu maksatla yeniden 
ahkâmı kanuniye yazı lazım 
geleceği, Heyeti umumiyenın 
22 - 11 - 1928 tarihli altıncı ini
kadının birinci celsesinde te-
karrür etmiştir. 

22 - 11 - 1928 

Bazı zevatin hamil bulunduk
ları İstiklâl Madalyası şerit
lerinin kırmızıya tebdili kabil 

olamadığı hakkında 
Karar N-446 

Çal kazasından beş zatin 
İstiklâl Madalyaları şeritleri-
nin Kırmızıya tebdili taleb 
edilmiş ise de müracaat yakı
larının isa'fı için gösterdikleri 
vesaik olbapdaki kanunun 
ruh ve medlulüne tevafuk 
etmediğinden taleplerinin red
di, Heyeti umumiyenin 24-11-
1928 tarihli 7 inci inikadının 
linçi celsesinde takarrür et-
miştir. 

24-11-1928 

I ilânlar 
Sihhıye ve Muaveneti içti

maiye Vekâletinden: 
Memlekete ithal edilecek 

hernevi serum ve aşıların 1262 
numaralı ispençiyari ve tıbbî 

müstahzarler kanununun ikin
ci maddesinin son fıkrası ah
kâmına tevfikan vekâletimiz-
ce tayin ve tespit edilen evsaf 
ve şeraiti bervechiatidir: 

Bütün serumların yapıldığı 
memleketlerde Devlet kontro-
luna tabi olduğu üzerinde 
alameti mahsusa ile işaret e-
dilmiş olmalıdır. Bütün serum 
şişe veya kutularının etiketleri 
ve derunundaki prospektus-
leri üzerinde amilinin ism ve 
adresi, ayni istihzardan tevzi 
edilmiş olanların hepsinde ay
nı olmak üzere bir sıra nu -
marası, müstahzarın tabiatı 
(mayi müstahzarat için serum 
veya mütekâsif serum olduğu 
gösterilmelidir), mıktarı(ma-
yi serumlar için santimetre 
mikabı, kuru serumlar için de 
gıram olarak), imal tarihi 
(bu tarih müstahzarın ayar
landığı günün tarihi olacak -
tir), ayarı (bu ayar. mayi se-
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ramlar için beher santimetre | 
mikaba, kuru serumlar için 
ise beher gırama göre yazıla

caktır) ve muzaddı taaffün bir 
madde ilave edilmiş ise tab
iatı ve 100 santimetre mikabı 
seruma ilave edilen miktar 
gösterilmiş bulunmalıdır. 

Bundan başka difteri se
rumlarının muzaddı toksin 

kuvvetleri Amerika Düveli müt-
tehidesince elyevm kabul edil
miş olan Erlich vahdeti ile 
tayin edilmiş olması ve be
her santimetre mikabının 200 
vahdeti ve kuru nevilerinin 
beher gıramı 200 vahdeti ha
vi bulunması ve mayi seru
mun 100 de 10 dan fazla hu-
lassei yabise vermemesi iktiza 
eder. 

Yine ayni kanunda zikr 
edilen her nevi aşılar için de 
kutular ve etiketleri üzerinde 
Devlet kontroluna tabi oldu
ğuna ait alâmeti mahsusa [ 
amilinin ismi, müstahzarın 
tabiatı, imal tarihi, miktarı 

ve ihtiva ettiği mikrobun adedi 
ve muzaddı taaffün bir madde 
ilâve edilmiş ise ismi ve 100 san
timetre mikabındaki miktarı 
vazıh olarak yazılmalıdır. 

Bundan sonra işbu evsaf 
ve şeraiti haiz bulunmayan 
serum ve aşıların memlekete 
ithal edilmeyeceği alakada-
ranca malum olmak üzere 
keyfiyet ilân olunur. 

iktisat Vekâletinden : 
Balıkesir Vilayetinin su sı-

ğirlık kazasının demir kapo 
kariyesinde kâm olup imtiya
zı 2 Teşrinisani 313 tarihli fer
manla ihale kılınmış olan 
Antimuvan madeninin tas
fiyeye tabi on beş hissesi 
müddeti kanuniyesi zarfında 
tasfiye idilmemiş olmasına 
mebni Hükümetçe tasfi -
yesi iktiza eylediği cihetle 
işbu hisse en yüksek bedel ve
ren talibe beyi ve füruht edi
leceğinden taliplerin kapalı 
zarfla Kânünevvelin on beşin
ci cumartesi günü saat on 
beşe kadar Iktisati Vekâleti 
maadin müdüriyeti umumiye-
sine müracaat eylemeleri ilân 
olonur 

Posta ve Telgraf mebani 
ve levazım müdürlüğünden -:, 
Ankara telgraf hanesine gi

den telgraf tellerinin şehir 
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haricine kadar tahtelarz ya
pılması iç in muhtelif nakilli 
680u metro zırhsız kurşunlu 
telgraf kablosı la 220« adet 
k â ğ ı t ve bakır manşon kapalı 
zarf usulü ile m ü n a k a ş a y a j 
vazolunmustur. 

Malzemei mezkurenin ır> 

Kânunsani 1928 tarihine musa- j 
çarşanba g ü n ü ihalesi icra \ 
k ı l ınacağından taliplerin ş a r t 
name almak için ş imdiden ve 
şartnamenin , ikinci , ü ç n c ü 
maddelerindeki tarifat dahi
nde ihzar olunması laz ım 
gelen teklif name ile teminat ı 
ihtiva edecek kapal ı ve mem
nu r zarf ların tevdii i ç in de 
yevmi mezkurde saat on dört 
b u ç u ğ a kadar Istanbulda yeni 
postahanede levazım m ü d ü 
riyetine müracaat lar ı i lân 
olunur. 

Bursa Belediye Riyasetinden: 
su isalesi nünakasas ı 

bursanın cenubunda u l u d a ğ 
eteklerindeki' menba suları 
n ın şehre isalesi, kapal ı zarf 
usulile m ü n a k a ş a y a konul
m u ş t u n 

! - Bedeli k e ş f i : ( 123453 ) 
lirası suların t e f evvüç mev
kiinde insa edilecek depoya 
kadar isalesi ve (79758 ) l irası 
da şehir dahilindeki tevziat 
ve iki depo inşası masraf ı ol
mak üzere (2032li) liradır. 

2 — Ş a r t n a m e ve projeler 
ve müddeti inşaat ile bedeli
nin sureti tesviyesi hakkında 
malumat almak iç in Bursa 
belediye Riyasetile İstanbul 
Şehremanet i heyeti fenniye-
sine m ü r a c a a t o l u n a c a k t ı r . 

3 — taliplerin teklifname-
leri ve teminat ları kapal ı zarf 
derununda olarak, 8 Kânun 
evvel 928 cumartesi g ü n ü saat 
on a l t ıva kadar Bursa Bele 
ediy Meclisine tevdi etmeleri 
lüzumu ilân olunur. 

İlân ve abone ş a r t l a r ı : 
Resmi ilânların satarından 5 
Hususi 10 
Kuruş ücret alınır. 
Abone . Seneliktir, abone bedeli 
Ankara için 750 
Vilayetler için 900 
Ecnebi memleketler için 1500 Kuruş 
Yevmi nüsha 100 Paradır. 
8. M. M. nin bir içtima senesine ait zabit 

Cerideleri bir senenelik addolunur. Resmî gazete
ye zabît ceridesi ile birlikte abone kayd olun
duğu surette gazete bedeli iki misline iblağ 
olunur. 

Hakimiyeti Milliye Matbaa 
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