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İ d a r e ve yazı işleri için 
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ÇARŞAMBA 
SAYI: 3 6 2 0 

T. B. M.M.KARARLARI 
B ü y ü k Millet Meclisinin Kahraman Orduya selâm ve 

takdirlerinin sunulmasına dair 

Karar No: 994 

Büyük Millet Meclis inin Kahraman O r d u y a selâm ve takdirlerinin sunulmasına karar verilmiştir. 
29/5/1937 

K A R A R N A M E L E R 

Kararname No: 6512 

Beş yıllık oturma müddetini dolduran ve vatandaşlığa alın
masını istiyen ve fena bir hali olmadığı anlaşılan A l m a n tebaa
sından 1883 Stoğrat doğumlu O . Yaşar'ın, 1312 sayılı kanunun 
5 inci maddesine göre Türk vatandaşlığına alınması; Dahiliye 
Vekilliğinin 30/4/1937 tarih ve 785/3073 sayılı tezkeresi üzerine 
İcra Veki l ler i Heyetince 5/5/1937 de onanmıştır. 

5/5/1937 

REİSİCÜMHUR 

K ATATÜRK 

Başvekil V . Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

Dr. R. SAYDAM Ş SARAÇOĞLU K. ÖZALP Ş. KAYA 

Hariciye Vekili 

Dr. T. R ARAS 

İktisad Vekili 

C. BAYAR 

Maliye Veklii Maarif Vekili Nafıa Vekili 

F. AĞRALl S. ARIKAN A. ÇETİNKAYA 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili 

Dr. R. SAYDAM 

Kararname No. 6607 

Beş yıllık oturma müddetini doldurarak vatandaşlığa alın
masını istiyen ve fena bir hali olmadığı anlaşılan 1893 doğumlu 
Aleksandır Oğlu Leonit G l a (Lutfi) nin, 1312 sayılı kanunun 
5 inci maddesine göre Türk vatandaşlığına alınması; Dahiliye 
Vekilliğinin 12/5/1937 tarih ve 5311/3526 sayılı tezkeresi üzeri
ne İcra Veki l le r i Heyetince 15/5/1937 tarihinde onanmıştır. 

15/5/1937 

REİSİCÜMHUR 

K.ATATÜRK 

Başvekil V . Adliye Vekili 

Dr R. SAYDAM Ş. SARAÇOĞLU 
Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 

K. ÖZALP Ş. KAYA 

Hariciye Vekâleti V. 

Ş SARAÇOĞLU 

Iktısad Vekili 

C. BAYAR 

Maliye Vekili 

F. AĞRALl 
Maarif Vekili 

S. ARIKAN 
Nafıa Vekili 

A. ÇETİNKAYA 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 

Dr. R. SAYDAM 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

R. TARHAN 
Ziraat Vekili 

M. ERKMEN 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

R. TARHAN 
Ziraat Vekili 

M. ERKMEN 
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Kararname No. 
2 

6685 

26/5/1936 tarih ve 2/4670 sayılı kararnameye ektir. 
1416 sayılı kanunun 13 üncü maddesine göre Hükümet 

hesabına yabancı memleketlerde okumakta olan talebelere 1937 
malî yılı için altın dolar hesabile ve ilişik listede yazılı nisbet-
ler üzerinden aylık tahsisat verilmesi; Maarif Vekilliğinin 
28/4/1937 tarih ve 4/1514 sayılı tezkeresile yapılan teklifi ve 
Maliye Vekilliğinin 22/5/1937 tarih ve 7531/1 sayılı mütaleana-
mesi üzerine İcra Veki l l e r i Heyetince 25/5/1937 tarihinde 
onanmıştır. 

25/5/1937 

REİSİCÜMHUR 
K.ATATÜRK 

Başvekil V. Adliye Vekili Mill i Müdafaa Vekili 
Dr. R. SAYDAM Ş. SARAÇOĞLU K. ÖZALP 

Hariciye Vekili 
Dr. T. R. ARAS 

İktısad Vekili 
C. BAYAR 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
R. TARHAN 

Maliye Vekili 
F. AĞRALI 

Maarif Vekili 
S. ARIKAN 

Dahiliye Vekili 
Ş. KAYA 

Nafıa Vekili 
A. ÇETİNKAYA 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. R. SAYDAM 

Ziraat Vekili 
M. ERKMEN 

Yabancı illerde Hükümet hesabına okumakta 
olan talebeye 1/6/1937 tarihinden 31/5/1938 

tarihine kadar verilecek aylık altın 
doların mikdarını gösterir 

listedir 
Verilecek altın Bir altın dolar 210 ku 

Memleketler dolar mikdarı ruş üzerinden tutarı 

A l m a n y a 45 94.50 T L . 
Avusturya 50 105.— n 

Belçika 45 94.50 
Çekoslovakya 50 105.— 
Macaristan 50 105.— 
Fransa 50 105.— » 
Paris 55 115.50 it 

i talya 55 115.50 n 

İngiltere 70 147.— n 

isviçre 60 126.— n 

Rusya 95 199.50 n 

A m e r i k a 55 115.50 n 

A m e r i k a (Connecticut, Massachu
setts, N e w Hampshire, 
N e w Jersety, N e w Y o r k , 
Pennsylvania, Maryland, 
Rhode island) 70 147.— 

T A M İ M L E R 
Maliye Vekâletinden : 

No : 22118/4 - 5917 - 148 Özü: Yıllık hesaplarını ve bilançolarını 
bir merkezde toplıyan ticaretha
nelerin şubeleri tarafından verilen 
hesap hulâsalarının tetkik ve ka-
yıdlarına tatbik edildikten sonra 
alâkadar varidat idaresine irsali 
hakkında. 

2395 numaralı Kazanç Verg i s i Kanununun 10 uncu maddesi 
mucibince, şubelerinin yıllık hesaplarını ve bilançolarını bir mer
kezde toplıyan teşebbüsat erbabile müesseselere, yalnız bir 
beyanname tanzim ederek bunu bütün muamelelerinin toplan
dığı mahal varidat idaresine verebilmeleri hakkı tanınmış ve 
bu kabi l teşebbüsat erbabının şubelerine merkezlerine gönder
dikleri hesap hulâsalarının suretlerin beyannamelerini merkez
leri tarafından verileceğine dair bir ihbarnameye bağlıyarak 
mensub oldukları varidat idarelerine vermeleri mecburiyeti tah
mil edilmiştir. 

Şubelere bu mecburiyetin tahmil olunması merkezin bulun
duğu mahalde verilen beyannamenin istinad eylediği hesapların 
tetkiki sırasında şubelere aid hesapların da mahallindeki kayıd 
ve defterlerle tatbik edilmek suretile tetkikatın tamamiyetini 
temin maksadına müstenid bulunduğu halde bir merkezden 
beyanname veren ticarethane şubeleri tarafından, mahallî vari 
d a t idarelerine verilen hesap hulâsalarının hiç tetkik ve şube 
kayıdlarına tatbik edilmeksizin, merkezlerinin mensub olduğu 
varidat idarelerine gönderilmesile iktifa edildiği ve bu yüzden 
lüzumsuz muhaberelere y o l açıldığı, binnetice merkeze aid tet-
kikat ve tarhiyatın da gecikmesine sebebiyet verildiği anlaşıl
maktadır. 

Kanunun 10 uncu maddesinde, hesaplarını merkezlerinde 
toplıyan bu gibi ticarethane şubelerinin (kazanç muamele def
teri) tutacaklarına dair hükümle, hesap hulâsalarının kayıd ve 
defterlerle tevsik edilmesi maksadı istihdaf edildiğine şüphe 
yoktur. 

Binaenaleyh; 
1 — Ticarethane şubeleri tarafından verilen hesap hulâsa

larının, hesap mütehassısları kullanılan yerlerde bu mütehassıs
lar, ve hesap mütehassısı kullanılmıyan yerlerde de varidat ta
hakkuk memurları tarafından, beyanname tetkikatına müteallik 
usule tevfikan ve diğer işlere takdimen şubenin kayıd ve def
terlerine tatbik ve indelicap haricen de tahkik edilerek tetkikat 
neticesine dair iki nüsha rapor tanzim ve tetkikatı yapanlar 
tarafından imza edildikten sonra bu raporun bir nüshasının 
ihbarnamenin tasdikli bir sureti ve hesap hulâsalarile birlikte 
merkezlerinin mensub olduğu varidat idaresine gönderilmesi 
lâzımdır. 

2 — Ticarethane merkezlerinin mensub olduğu varidat ida
resince şubelere aid bu raporlardaki malûmat esas ittihaz edil
mekle beraber yalnız raporla iktifa edilmiyerek, merkeze aid 
beyannamenin tetkikinde bütün şubelere aid hesapların da tek
rar tetkik edilmesi ve bu suretle karşılıklı bir kontrol tesisi 
icab eder. 

O n a göre muamele ifası ve ticarethane şubelerine aid he
sap hulâsalarile birlikte tetkikat raporlarını da göndermiyen 
malmemurlarının tecziyeleri mukaırer olduğundan, bu gibi ah
valde Vekâlete malûmat verilmesi esbabının temini ve keyfi
yetin merkez ve mülhak kazalar malmemurlarına da tebliği 
temenni olunur. 

10/3/1937 
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Maliye Vekâletinden: 

No: 22113/43- 10105/168 Özü: Belediyelerce idare edilen elektrik 
tesisat ve tenviratından dolayı ara
nılacak kazanç vergisi hakkında. 

Belediyelerce tesisat vücude getirilerek elektrik istihsal ve 
furuhtu halinde b u teşebbüsten ne suretle kazanç vergisi ara
nılacağı ve belediyelerin 2395 numaralı kanunun sekizinci mad
desinin birinci fıkrasında zikredilen daire ve müesseselere 
verdikleri cereyan bedelinden tediye sırasında vergi kesilip ke-
silmiyeceği hususunda bazı mahallerce tereddüd edilmekte o l 
duğu anlaşıldığından keyfiyetin tavzihine lüzum görülmüştür: 

1 — 2395 numaralı Kazanç Verg is i Kanununun birinci 
maddesinin (A) fıkrası mucibince belediyelere aid olup ticarî 
gaye takib eden müesseseler, vergi mevzuuna idhal edilmişler
dir . Elektrik fabrikası işletilmesi ve elektrik tesisatı vücude 
getirilmesi, 1580 numaralı Belediye Kanununun 15 inci madde
sinde sayılan belediye vazifeleri meyanında zikredilmeyip mez
kûr kanunun 19 uncu maddesinin A fıkrasile belediyenin hakları, 
salâhiyet ve imtiyazları meyanında tadad edilmiş olmasına 
mebni bu teşebbüsat, belediyelerin mecburi hizmetleri arasında 
bulunmamaktadır. 

Binaenaleyh belediyece yapılması kanunen mecburi olmıyan 
ve Ticaret Kanunu hükümlerine nazaran ticarî muamelelerden 
madud bulunan elektrik fabrikası ve tesisatının, ticarî gaye 
takib eden belediye müesseselerinden olması itibarile, kanunun 

6 ncı maddesinin (3) üncü fıkrası mucibince beyanname usu
lünde vergiye tâbi tutulması iktiza eder. 

2 — Kanunun sekiznci maddesinin birinci fıkrası mevzuuna 
giren ve tediye sırasında vergiye tâbi tutulması lâzım gelen 
istihkaklar, bir taahhüd mevzuu teşkil eden işlere aid bulun-
maktadır. Belediyelerce mevzuubahis sekizinci maddede yazılı 
daire ve müesseselere verilen elektrik cereyanı için bir abone 
man mukavelenamesi tanzim edilmekte ise de elektrik fiatmın 
Nafıa Vekâletince tetkik ve tasdik edilen bir tarifeye müstenid 
olması ve imtiyaz şeklinde idare edilen elektrik istihsal ve 
tevzii işinde müesseselerin, Hatlarını tesbit ve tayinde serbest 
bulnmamaları ve aboneman mukavelenamelerinin de, daire ve 
müesseselerin tayin ettiği şeraiti değil, bilâkis abonelerin riayet 
etmeği daire ve müesseseye karşı deruhte ettikleri kuyud ve 
şurutu muhtevi bulunması dolayısile belediyelerce mezkûr daire 
ve müesseselere elektrik cereyanı verilmesinin bir taahhüd va
ziyetinde telâkkisine imkân yoktur. Binaenaleyh cereyan be
dellerinin belediyeye tediyesi sırasında 8 inci maddenin bir inci , 
74 üncü maddenin B fıkraları mucibince vergi kesilmeyip bu 
cereyan bedellerinden mütehassıl kârın da belediyenin aynı 
işten mütehassıl diğer kârları meyanında yukarıda birinci fıkra-
da zikredildiği veçhile beyanname usulünde vergiye tabiiyeti 
icab eder. 

Divanı Muhasebatça d a b u noktai nazara iştirak edilmiş 
olduğundan bundan sonra bu yolda muamele yapılması esba
bının temini ve keyfiyetin merkez ve mülhak kazalar malme-
murlarile belediye reisliklerine de tebliği rica olunur. 

| 16/4/1937 

D Ü Z E L T M E 
Resmî Gazetenin 

sayısı 

3616 

Kanunun 
Numarası Maddesi Satırı Yanlış 

3177 1 

Doğru 

vesikalarile ecnebi 
seyahatlar 

vesikalarile gelen 
ecnebi seyyahlar 

İ L Â N L A R 
lktısad Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden : 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli kanun hükümlari dairesinde 

Türkiyede iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden 
(Nidkvist ve H o l m - Nydquvist & Holm) Şirketi bu kerre mü
racaatla Şirketin Türkiyedeki faaliyetine nihayet verildiğini 
bildirmiş ve tasfiye işlerini ifa etmeğe Muhtar Aİcsel ve A v u k a t 
Bensiyon Gaün'i veki l nasb ve tayin etmiştir. 

B u Şirketle alâkası olanların İstanbulda Baker Hanında 
mukim Muhtar A k s e l ve Galatada Billur Hanında mukim A v u 
kat Bensiyon Galin 'e ve icabında İktısad Vekâletine müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

1958/3-2 

Refahiye Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 
Refahiyenin Şaip Köyünden Keziban Oğulları İhsan ve 

Kâmil vekil i Osmanın Zöhrap Köyünden A h m e d Oğlu Gülağa 
aleyhine ikame eylediği Zöhrap Köyünde vaki malumul hudud 
27 p a r ç a tarlanın taksimi davasından dolayı cereyan eden mah
kemede müddeabih tarlalarda hissesi bulunan Zöhrap Köyün
den İbrahim Oğlu Şabana da davanın ihbarı karargir olmasına 
ve Şabanın ikametgâhı da meçhul bulunduğu anlaşılmasına 
binaen ilânen tebligat icrasına karar verilerek duruşma 2/7/1937 
cuma günü saat ona talik edilmiş olduğundan keyfiyet mumai
leyhe tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

1606 

A n k a r a Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sici l l i ticaretin 269 numarasında müseccel bulunan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası A n o n i m Şirketinin esas mukave
lenamesinde yapılan ve tasdiki A l i y e iktiran eden tadil lâyiha
sının vukubulan talebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteni
den 28/5/1937 tarihinde tescil edildiği ve bu lâyihanın aşağıda 
aynen neşredilmekte bulunduğu ilân olunur. 

2003 

ESKİ METİN 

Madde 19 — Her hisse se
nedi İdare Meslisİ Reisile Mü
dürü Umuminin imzalarını, sı
ra numarasını, hangi seriden ol
duğuna dair işareti, itibarî kıy
meti ve sair münasib kuyud ve 
meşruhat ile 30 kuponu muh
tevi olacaktır. Hisse senedi 
bedellerinin tamamen tahsilin
den sonra asıl sened verilmek 
üzere hissedarlara bankaca 
her taksite mukabil kayıd 
muamelesi yapan bankalar va-
sıtasile veya doğrudan doğru-

TADİL EDİLEN METİN 

Madde 19 — Her hisse se
nedi İdare Mecl is i Reis i ile 
Müdürü Umuminin veya banka 
namına birinci derecede vaz'ı 
imzaya salâhiyettar i k i memu
run imzalarını, sıra numarasını, 
hangi seriden olduğuna dair 
işareti, itibarî kıymeti ve sair 
münasib kuyud ve meşruhat 
ile 30 kopunu muhtevi olacak
tır. Hisse sened bedellerinin 
tamamen tahsilinden sonra 
asıl sened verilmek üzere his
sedarlara bankaca her taksite 
mukabil kayıd muamelesi ya-
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ESKİ METİN 
ya muvakkat makbuz ilmüha
beri verilecektir. 

Madde 20 — Bir hisse se
nedi bedelinin yüzde yetmişi 
tahsil edilmedikçe ferağ olu
namaz. Bedelinin yüzde yet
mişi ödenmiş olan hisse sene
dinin ferağı senedi devredenle 
alanın bu işe mahsus olarak tan
zim edecekleri beyannameler 
üzerine banka idare meclisince 
karar ittihaz edilmesine ve 
hissedaran defterine kayıd ve 
tescil olunmasına mütevakkıftır. 
Bu suretle hissedaran defteri
ne kayıd ve tescil edilmiyen 
ferağlar muteber değildir. 

TADİL EDİLEN METİN 
pan bankalar vasıtasile veya 
doğrudan doğruya muvakkat 
makbuz ilmühaberi verilecektir. 

Madde 20 — Bir hisse se
nedi bedelinin yüzde yetmişi 
tahsil edilmedikçe ferağ olu
namaz, Bedelinin yüzde yet
mişi ödenmiş olan hisse sene
dinin ferağı senedi devredenle 
alanın bu işe mahsus olarak 
tanzim edecekleri beyanname
ler üzerine bankaca muvafa
kat edilmesine ve hissedaran 
defterine kayıd ve tescil olun
masına mütevakkıftır. 

Bu suretle hissedaran def
terine kayıd ve tescil edil
miyen ferağlar muteber de
ğildir. 

YENİDEN İLÂVE O L U N A N M A D D E L E R 

Madde 1 — Esas nizamnamenin 32 nci maddesinin (C) 
fıkrası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası filen altına ka
bi l i tahvil ecnebi dövizleri alıp satmağa mezun olduğu gibi 
beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca paraların bu şeraiti 
yeniden ihraz edeceği tarihe kadar Merkez Bankası göreceği 
lüzum üzerine bu şeraiti haiz olmıyan ecnebi serbest diğer dö
vizleri de alıp satmağa ve bu dövizler mukabil i emisyon yap
mağa mezundur. 

Vadeler i doksan günü tecavüz etmiyecek bu ikinci nevi 
dövizlerin alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mukabil i yapılacak 
emisyon miktarının tayini için idare meclisinde en az beş azanın 
ittifakı şarttır. 

Bu dövizlerin alım ve satımından dolayı hasıl olabilecek 
zararlar sene gayelerinde aşağıdaki maddede mezkûr hususî 
ihtiyat akçası mevcudundan mahsub olunur. 

Madde 2 — Ecnebi dövizleri üzerine yaptığı muameleden 
mütevellid normal kârlar fevkinde hasıl olabilecek fevkalâde 
kârlar ile Merkez Bankası (hususî ihtiyat akçası) teşkil ede
cektir. 

İşbu hususî ihtiyat akçası Merkez Bankası Nizamnamesinin 
32 nci maddesinin (ç ı) fıkrasında muayyen evsafı haiz devlet 
tahvilâtı mubayaası suretile tenmiye edilebilir. Bu tahsilat ge
lirleri (hususî ihtiyat akçası) altı milyona baliğ oluncıya kadar 

ana paraya ilâve olunur. A n a para bu hadde vasıl olup da bi 
rinci maddede zikrolunan mahsuplardan sonra altı mi lyon l ira 
sermayeyi tecavüz ederse fazlası bankanın ihtiyat akçasına 
ilâve olunur. 

Fevkalâde kârlara ve zararların bu kârlardan müteşekkil 
ihtiyat akçasından mahsubuna dair olan hükümler 1936 sene
sinden itibaren mer'idir. 

Madde 3 — Beynelmilel tediye vasıtası olan başlıca para
ların yeniden filen altına kabil i tahvil döviz vasfını iktisab 
ettiği tarihi takib eden ilk sene başından itibaren bu hususî 
ihtiyat akçasile alınmış tahvilât sermayeden tahsil edilmemiş 
yüzde otuz bakiyeye mahsuben ve borsa fiatı ile hissedarlara 
mal edilir. Bakiye kalacak 1.500.000 lira 2794 numaralı kanunla 
teşkil edilmiş olan amortisman sandığına devredilir . 

A n c a k banka esas nizamnamesinin 32 nci maddesinin (ç ı ) 
fıkrası mucibince sermaye ve ihtiyat akçasının yüzde ellisinden 
fazla bir meblâğı tahvilâta yatıramıyacak olan bankanın bu 
münasebetle portföyünde bir tecavüz vukuu halinde vaziyet 
o sene ve müteakib seneler hissei temettü tevziatında A , B, 
C , serileri hissedarlarına hissei temettüleri nakid yerine borsa 
fiatı ile bu tahvilâttan verilme suretile düzeltilir. 

Madde 4 — Deruhte ettiği tedavül karşılığı olarak 
Merkez Bankasına devredilen veya muahhar tarihlerde aynı 
mahiyette olarak bankaca iktisab edilen menkul kıymetlerden 
bir kısmının veya tamamının satılarak yerine diğer menkul 
kıymetler ikamesine - Maliye Vekâletinin tahrirî muvafakati 
alınmak şartile - Merkez Bankası mezundur. 

Madde 5 — İkinci madde' mucibince teşkil edilecek hususî 
ihtiyat Akçası 4.500.000 liraya baliğ olunca esas nizamnamenin 
32 nci maddesinin (d) fıkrasındaki limitler Merkez Bankası ser
mayesinin tamamı tediye edilmiş sayılarak hesap edilir. 

Esas Nizamnamenin 32 nci maddesinin (d) fıkrasında mev-
zuubahis üç imzalı hazine bonoları 39 uncu maddedeki kayde 
tâbi olmaksızın mükerrer iskontoya arzedilebilir. 

Madde 6 — Memurlarına sigorta ve tekaüd maaşı gibi 
muavenetler temini için bir fon tesisi maksadile ve bir misli de 
banka memurlarının maaşlarından kesilmek ve bankaca esas 
nizamnamenin 85 inci maddesindeki hükmünü tatbik etmek üze
re senede memurların bir aylık maaşını geçmemek şartile 
bir hisse ayırmağa banka idaresi mezundur. 

İcra Veki l ler i Heyetinin 20/4/1937 tarihli toplantısında ona-
narak Türkiye Cumhuriyeti Riyasetinin A l i Tasdikına iktiran 
eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Esas Mukavelena
mesinin 19 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine ve yeniden 
6 maddenin ilâvesine aid işbu tadil lâyihası tasdik olundu. 

İktısad V e k i l i N . 
Mümtaz 

A B O N E Ş A R T L A R ! 
—• 

A>>one seneliktir. Abone bedeli • 
Jnkara için : 7,5 lira 

Vilâyetler » : 9 *• 
Ecnebi memleketler için: 1.5 lira 

tin 

B. M. M. nİD bir içtima ««nesine c d Znbıt Cerideleri 

• «nelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 

xbons kajrdolundn£n snrett* abone bedeli iki misline iblâf oinnar. 

tLÂN Ş A R T L A R I 
o -

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » W » 
ücret alınır 

. O O 

Nüshası 2,5 kuruştur. 

100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk 
makbuz puluna tabidir. ı 

Başvekâlet Matbaam 
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Tamimler 

 

Düzeltme
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İlanlar                   3 
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Yıllık Hesaplarını ve Bilançolarını Bir Merkezde Topl yan Ticarethanelerin Şubeleri Tarafından
 Verilen Hesap Hûlâsalarının Tetkik ve Kayıdlarına  Tatbik Edildikten Sonra Alâkadar 

Varidat İdaresine İrsali Hakkında Tamim  
 

2 

Belediyelerce İdare Edilen Elektrik Tesisat ve Tenviratından Dolayı Aranılacak Kazanç
 Vergisi Hakkında Tamim      3 

 

994  Büyük Millet Meclisinin Kahraman Orduya Selâm ve Takdirlerinin Sunulmasına Dair    

 
       Karar 

Kararnameler  
 
2/6512   Türk Vatandaşlığına Alınma Hakkında Kararname 
 
2/6607  Türk Vatandaşlığına Alınma Hakkında Kararname 1 
 
2/6685  Hükümet Hesabına Yabancı Memleketlerde Okumakta Olan Talebelere 1937 Malî    
             Yılı İçin, Altın Dolar Hesabile Aylık Tahsisat Verilmesi Hakkında Kararname  

 ( 3177 Numaralı Kanun ile İlgili Düzeltme ) 

ı 


