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Altıncı Kolordu eski muhasebe kâtibi Ahmed 

Faik Kundaya verilecek ikramiye 
hakkında 

Karar No: 1171 

Altıncı Kolordu Muhasebe Kâtibi iken bir ihtilas suçundan dolayı 
muhakeme altına ve bilâhara da Vekâlet emrine alınarak neticede be
raat etmiş ve beraetini miiteakib de talebi üzerine tekaüdlüğü icra edil
miş olan Ahmet Faik Kunday, hizmeti 30 seneyi mütecaviz olmasına 
binaen ikramiye verilmesini istemiş ise de bu ikramiyenin, Tekaüd Kanu

nunun 58 inci maddesi mucibince son aldığı memuriyet maaşı üzerinden 
verilmesi iktiza ederken Vekâlet emri maaşı üzerinden verildiğinden 
ve bu muamelenin kanuna uygun olmadığından bahsîle Meclisi Aliye 
müracaat etmiştir. 

Meselenin Umumî Heyette müzakeresi neticesinde mumaileyhin 
tekaüd ikrantiyesinin, tekaüd maaşına esas tutulan memuriyet maaşı 
üzerinden verilmesine karar verilmiştir. 

12/4/1940 

KARARNAMELER 
Kararname No. 

2 
13246 

1940 senesi ağustos ayının 20 sinde açılıp eylülün 20 sine kadar 
devam edecek olan onuncu İzmir Enternasyonal Fuarına getirilecek ve 
teşhirden sonra memlekete idhal olunacak mallar bedeline hasredilmek 
üzere ticarî ihtiyaçlar meyanında 100 bin Türk liralık serbest döviz 
tahsisi ve bahsi geçen yabancı memleketler eşyasının, fuarın açık bu
lunduğu müddetçe, ilişik esaslar dahilinde idhali; Ticaret Vekilliğinin 
13/2/1940 tarih ve 1806 sayılı tezkeresile yapılan teklifi ve Maliye Ve
killiğinin 3/4/1940 tarih ve 54254/4849 sayılı mütaleanamesi üzerine 
icra Vekilleri Heyetince 10/4/1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

10/4/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
ir. R. SAYDAM 

Haricîye Vekili 
S. SARAÇOĞLU 

tktısad Vekili 
H. ÇAKIR 

Ziraat Vekili 
M. ERKMEN 

Adliye Vekili 
FETHİ OKYAR 

Maliye Vekili 
F. AĞRALl 

Millî Müdafaa Vekili 
S. ARIKAN 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
FAYIK ÖZTRAK 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESGY 

Slfahat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
A. ÇETİNKAYA 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
İV. TOPÇUOĞLU 

Madde 1 — 1940 izmir Enternasyonal Fuarına teşhir edilmek üzere 
getirilecek ve Fuarın devamı müddetince satılacak mallar memlekete 
5 temmuz 1937 tarihli ve 2/7005 sayılı kararname hükümleri dairesinde 
idhal olunur. 

Madde 2 — Fuara bizzat veya namına harekete salahiyetli yerli 
bir firma tarafından temsil edilmek suretile iştirak eden ecnebi firmalar 
tarafından birinci madde hükümleri dahilinde ve Fuar Talimatname
sinde yazılı esaslara uygun olarak teşhirden sonra memlekete idhal 
olunacak mallar bedeline hasredilmek üzere ticarî ihtiyaçlar meyanında 
yüz bin Türk liralık serbest dövizin 1940 İzmir Enternasyonal Fuvarına 
tahsisi kabul edilmiştir. İşbu yüz bin Türk liralık serbest döviz teşhir-
cilerin iştirak derecelerine ve teşhir ettikleri malların nevi ve menşe-
lerine göre Fuar Komitesi kararı ve Fuar Hükümet Komiserinin tasdiki 
üzerine, üçüncü maddede yazılı istisnalar haricinde, beher teşhirci için 
en çok iki bin Türk lirasını geçmemek üzere taksim ve tevzi edilir. 

Madde 3 — İkinci madde mucibince yapılacak serbest döviz tak
sim ve tevziatından: 

a) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasındaki kliring hesaplarına 
nazaran alacaklı bulunduğumuz memleketler menşeli mallar, 

b) Aramızdaki kliring veya benzeri anlaşmalarında sergi ve pa
nayırlarda teşhir edilecek ve satılacak mallar bedellerinin tarih sırası 
haricinde serbestçe tesviye edileceğine dair umumî hüküm ihtiva eden 
memleketler menşeli mallar veya böyle bir hüküm ihtiva etmekle be
raber bunun için muayyen bir miktar tasrih edilmiş ise bu memleketler 
menşeli malların bu miktar dahilinde kalan kısımları, 
istifade edemezler. 



Sayıfa : 13662 

2 
Kararname No: 13258 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 4 uncu ve nizamnamesinin 
9 uncu maddelerinde yapılı hususları temin maksadile hazırlanarak Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 23/2/1940 tarilı ve 1448/281 sayılı 
tezkeresile teklif olunan ilişik esasların kabulü; İcra Vekilleri Heye-
tince 3/4/1940 tarihinde karalaştırılmıştır. 

3/4/1940 
REİSİCÜMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Hariciye Vekili 
Ş. S A R A Ç O Ğ L U 

İktısad Vekili 
H. ÇAKIR 

Ziraat Vekili 
M. ERKMEN 

Adliye Vekili 
FETHİ OKYAR 

Maliye Vekili 
F. A Ğ R A L I 

Millî Müdafaa Vekili 
N. TINAZ 

Maarif Vekili 
Y Ü C E L 

Dahiliye Vekili 
F AYIK Ö Z T R A K 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOY 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. A L A T A Ş 

Münakalât Vekili 
A. ÇETlNKAYA 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. K A R A D E N İ Z 

Ticaret Vekili 
N. T O P Ç U O Ğ L U 

1 — Orta mektep başlangıç yaşı olan 12 - dahil - yaşından itibaren 
askerlik mükellefiyeti nihayeti olan 45 - dahil - yaşına kadar her evkek 
yurddaş ve 12 - dahil - yaşından 30 - dahil - yaşına kadar her kız ve 
kadın yurddaş Beden Terbiyesi ve spor mükellefiyetine dahildir. 

Bunlardan hangi mahalde, hangi yaşda ve ne gibi vasıf ve şartlara 
sahip olanların kısmen veya tamamen bu mukellefiveti ifa için kııliıb-
lere girmeğe davet edilecekleri ilân olunur. 

2 — Resmî ve hususî daireleı imkân mevcut oldukça kendi men
suplarının beden faaliyeti yapmasını temin edecek tedbirleri hazırlaya
caklardır. 

3 — Her mükellef haftanın yedi gününde en az 4 saatlik beden 
faaliyeti yapar. Kulüp ve gurup idareleri bu faaliyetleri mükelleflerin 
şahsî ve hususî vaziyetlerini ve mahallî iklim şartlarını göz önünde bu
lundurarak onların heveslerini arttıracak şekilde tanzim ederler. Çift, 
çapa, orak, harman ve emsali işleri bilfiil yapanlar o işin devamı mud-
detince izinli sayılırlar. 

No 
Düstur 
Tertib 

3530 Beden Terbıyesı Kanunu 
2/13238 Beden Terbiyesi Nizamnamesi 

Resmi 

Sahife Sayı 

3961 
•M84 

T A M İ M 
M a l i y e Vekaletinden : 

İktisadî Buhran Vergisi U m u m î Tebliği 

Seri No: 

5 5 

ÖZÜ: 

Memur ve müstahdemlere aıd vergilerin 
ücretlerinden kesîlmeyip mensub olduk
ları müesseselerce ödenmesi halinde vergi 
matrahının sureti tayinine dair. 

Memur ve müstahdemlere aid vergilerin, ücretlerinden kesilmeyip 
mensub oldukları müesseselerce ödenmesi halinde müesseselerin öde
diği vergilerin de memur ve müstahdemlerin maddî menfaatlerini teşkil 
etmesd itibarile ücretlerine ilâve edilmek suretile matraha idhal edile
ceği 14 seri numaralı ve 5/1/1933 tarihli Buhran Vergisi Umumî Teb
liğinde beyan edilmiş ise de tatbikatta bu gibi hizmet erbabı vergi 
matrahının lâyıkile hesap ve tayin edilememesi yüzünden verginin nok
san kalmasına sebebiyet verilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Malûm olduğu üzere, müstahdemin vergilerinin ücretlerden kesil
meyip müessesece deruhde ve tediye edilmesinin sebebi müstahdeme 
safi olarak muayyen bir meblâğı tediye etmek maksadından doğmak
tadır. 

Bilfarz bir müessese veya ticarethane memuruna safi olarak ayda 
100 lira ödemeği kabul ettiği zaman bu memurun eline 100 lira geçmesi 
için ona aid vergileri kendisi kabul ederek artık 100 liradan hiç bir 
tevkifat yapmamaktadır. 

Bu gibi hallerde yapılacak iş, itası 100 lira olan bir istihkakın as
lının kaç lira olması lâzım geldiğini bilhesap bularak bunu vergi mat
rahı olarak bordroya idhâl etmekten ibarettir. Meselâ vergi tevkıfaü çık
tıktan sonra müstahdeme 100 lira ödenmesi kabul edilmiş olsa bu is
tihkakın aslının 130,32 lira olması ve bordroda. 

Aslî istihkak Tevkifat 
130,32 9,73 Kazanç vergisi % 7 ve 9 

9,06 İktisadî buhran vergisi 
8.92 Muvazene » 

30,32 2,61 Hava Kuvvetlerine yardımı vergi : 

100,00 İtası 
Şeklinde gösterilmesi lâam gelir. 

Halbuki bazı müesseselerin bu şekilde hareket etınıyerek 100 lira 
üzerinden hesapladıkları 

Liıa K. 

7 00 Kazanç vergisi 
6 30 Buhran » 
6 94 Muvazene» 
2 00 Hava K. Y. V. 

22 24 lira vergiyi ücretten kesmiyerek kendileri ödedikleri 
için istihkakın aslını 100.00 + 22,24=122,24 lira olarak tayin ve binnetice 
122.24 liranın vergi tevkif atı yekûnu olan 28,15 lira ile 100 liranın vergi 
tevkifatı yekûnu olan 22,24 lira arasındaki 5,91 lira farkı ödemekle ik
tifa etmektedirler. Bunun neticesi olaıak istihkak miktar 122,24 ve ver
gi miktarı da 28,15 liradan ibaret kalmakta ve müesseselerin müstahdem 
lehine ikinci, üçuncü ilâh., defalar ödedikleri vergiler matraha idhal 
edilmemektedir. Yani yukarıki misale göre şu şekilde bir Hazine zararı 
vaki olmaktadır. 

Müstahdemin 
eline geçmesi 
meşrut para 

Lira K. 

100 00 
100 00 

aslî 
Vergi istihkak 
Lira K. Lira K. 

30 32 
28 15 

130 32 doğrusu 
122 24 yanlışı 

Hazine zararı 

Binaenaleyh bu gibi yanlışlıklara mahal kalmaması için memur 
ve müstahdemin eline geçmesi müessesece matlup olan para miktarına 
takılması ve bu para vergi tevkifatından geri kalan miktarı ifade ede
ceğine göre bu tevkifat yapılmadan evvel aslî istihkakın ne olması lâ
zım geldiğinin bilhesap bulunması ve bordroda yukarıki misalde izah 
edildiği şekilde aslî istihkakın ve bundan kesilen verginin ve müstah
demin eline geçecek miktarın gösterilmesi lâzımgelir. 

Şimdiye kadar buna muhalif hesaplar neticesinde noksan yatırıl
mış vergiler varsa bu farkın tarhedilip tahsili ve hadise suiniyete mak-
run olmayıp kanun ve umumî tebliğ hükümlerine lâyıkile nüfuz edile
memesinden mutevellid olduğu cihetle cezaî bir muameleye tevessül 
edilmemesi ve keyfiyetten, bu yolda hareket eden müesseselerin de ha
berdar edilmesi tamimen tebliğ olunur. 

9/4/1940 

( Resmî Gazete) 17 NİSAN 1940 

3 19 1650 

cad Başlığı 

2 17 8 08 



17 NİSAN 1940 ( Resmî Gazete ) Savıfa : 1 3663 

İLÂNLAR 
Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez 

Satın Alma Komisyonundan 
Müteahhid nam ve hesabına 100 ton 

hamızı azot alınacak 
Tahmin edilen bedeli (26.000) lira olan 100 ton hamızı azot müte

ahhid nam ve hesabına Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonunca 20 nisan 1940 cumartesi günü saat 12 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (30) kuruş mukabilinde 
Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (1950) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair ticaret 

«odası vesikasile mezkûr gün ve saatte Komisyona müracaatları. 
1824/3-2 

500 aded 9,50X0,22X0,16 M. eb'adında çıralı çam ağacı 
150 » 7,50X0,16X0,14 » » » » > 
125 » 2,20 X 0,25 X 0,25 > » » » » 

4350 » 4,00 X 0,25 X 0,065 » » » » kalas 
300 » 2,00X0,14X0,14 » » dişbudak veya meşe 
200 > 1,00X0,10X0,10 » » > » » 

Tahmin edilen bedeli (35.833) lira olan cins, eb'ad ve miktarı 
•yukarıda yazılı altı kalem kereste Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonunca 24/4/1940 çarşamba günü saat 14 te 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) lira (80) kuruş mukabilinde 

i Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (2687) lira 
(48) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 

İlcumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına 
dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte Komisyona müra-

•acaatları. 
1825/3-2 

150 ton mazot alınacak 
Tahmin edilen bedeli (23.670) lira olan 150 ton mazot Askerî Fab

rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 25 nisan 
1940 perşembe günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

parasız olarak Komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan 
(1775) lira (25) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte Komisyona 
müracaatları. 1842/3- 2 

60 ton yerli linters pamuğu alınacak 
Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 60 ton yerli linters pa-

muğu Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonunca 25 nisan 1940 perşembe günü saat 14 te pazarlıkla ihale 
«edilecektir. Şartname parasız olarak Komisyondan verilir. Talihlerin 
muvakkat teminat olan (1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
.maddelerindeki vesaikle kumüsyoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkûr gün ve saatte 
vKomisyona müracaatları. 

1843/3- 2 

•212,5 ilâ 425 metre mikâbı 3,50 : 4 X 0, 15 X 0, 025 M. ebadında çıralı 
çam kereste 

212,5 ilâ 425 metre mikâbı 3,50: 4X0, 18X0.025 M. ebadında çıralı 
çam kereste 

75 ilâ 150 melre mikâbı 3,50: 4 X 0 ' 25X0'025 M. eb'adında çıralı 
çam kereste 

•500 metre mikâbı 3,50: 4X0, 22X0,025 eb'adında çıralı çam kereste 
Tamamen çıralı çam vermek mümkün olmadığı takdirde her kalemin 
nısfı beyaz Köknar olabilir. 

Mikdar ve eb'adları yukarıda yazılı dört kalem kereste Askerî Fab
rikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 24/4/1940 
çarşamba günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Çıralı çamın 
leheı metre mikâbına 46 lira ve Beyaz Köknar'ın beher metre mikâbına 
-da 44. lira bedel tahmin edilmiştir. Şartname (3) lira (45) kuruş muka
bilinde Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4700) 

lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle kumüs
yoncu olmadıklarına ve bu işle alâkadar tüccardan olduklarına dair 
Ticaret Odas"ı vesikasile mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

1870/3-1 

M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 
Mamakta Gaz Okulu için muhtelif cins ve miktarda mobilya ve 

mefruşat eşyası 29 nisan 1940 pazartesi günü kapalı zarf usulile satın 
alınacağından isteklilerin mezkûr tarihte saat 13 e kadar teklif mektup
larını Ankarada M. M. V. Satın Alma Ko. Başkanlığına vermeleri. 

Bu mobilya ve mefruşata aid şartname ve resimler 145 kuruş mu
kabilinde Ankarada Cebecide Gaz Genel K. lığından alınır. Heyeti umu
miyesine tahmin edilen fiyat yirmi sekiz bin altıyüz elli üç lira olup ilk 
teminat 2149 liradır. 

1819/4 2 
9 

tktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden: 

Balıkesir Vilâyetinin Balya Kazası dahilinde kâin olup işletilme
leri imtiyazı 25 haziran 1329, 3 teşrinisani 1327, 10 temmuz 1878 ve 7 ha
ziran 1885 tarihli fermanlarla devren Balya - Karaaydın Madenleri Türk 
Anonim Şirketi uhdesinde bulunan Patlak ve Hacıveliobası mevkile
rindeki manganez, Mancılık mevkiindeki linyit, Karaaydın mevkiindeki 
simli kurşun, keza Edremit Kazasının Papaslık mevkiindeki simli kur
şun madenleri sahalarında kabili imâl cevher kalmamış olduğundan 
Şirketçe mezkûr beş maden imtiyazının terki taleb edilmiş ve keyfiyet 
İcra Vekilleri Heyetinin 9 mart 1940 tarihli ve 2/13015 numaralı kararile 
tasvib ve kabul edilmiştir. 1768/3-3 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Muhammen bedeli 19.000 lira olan, 25 adet pülzometre 30/5/1940 

perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

ıBu işe girmek isteyenlerin 1425 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden' dağıtılacaktır. 

1807/4-2 

Muhammen bedeli 180.000 lira olan 16 kalem vagon ve tender ban
dajları 31/5/1940 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare Binasında satın alınacaktır. 

ıBu işe girmek isteyenlerin 10.250 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 900 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 1829/4-2 

Muhammen bedeli 26.500 lira olan üç adet röntgen cihazı ve tefer
ruatı 30/5/1940 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare Binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1987,5 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 130 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa
tılmaktadır. 1837/4-2 

Muhammen bedeli 2200 lira olan bir aded Metal Izâbe Ocağı 
3/6/1940 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1845/4-1 
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M. M . V. Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan 

1 — 600 ton karabük kok kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 
24/4/1940 saat 15 te Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 15600 lira ilk teminatı 1170 liradır. Şart
namesi Komisyonda görülür. İçinde kanunî ve ticaret odası vesikası da 
bulunan teklif mektupları saat 14 e kadar kabul olunur. 

1780/4-3 

M . M . V. Deniz Merkez Levazım Satın 
Alma Komisyonundan 

1 — Tahmin edilen bedeli (102.000) lira olan (3000) ton kardif 
kömürünün pazarlıkla eksiltmesi 29 nisan 1940 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat 14 te Vekâlet binasındaki Komisyonumuzda yapıla
caktır. 

2 — işbu tahminî fiata % 56 takas primi dahil bulunmaktadır. 
3 — (510) kuruş bedel ile şartnamesini almak istiyenlerîn her gün 

ve eksiltmeye girmek isteyenlerin de 6350 liralık ilk teminat ve kanunî 
vesikalarla birlikte ve belli gün ve saatte Komisyona müracaatları. 

1859/3-1 

1) Beherinin tahmin edilen bedeli 741 kuruş olan 24400 aded kazan 
ve süperhiter borusunun pazarlık eksiltmesi 29/4/1940 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 11 de Vekâlet binasında müteşekkil Komis
yonumuzda icra edilecektir. 

2) İşbu muhammen bedele % 56 takas primi dahil bulunmaktadır. 
3) 904 kuruş bedel ile şartnamesini almak istiyenlerin her gün ve 

eksiltmeye girmek istiyenlerin de 10.290 lira 20 kuruşluk ilk teminatı 
ve kanunî vesikalarile birlikte belli gün ve saatte Komisyonumuza mü
racaatları. 

1858/3-1 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonundan: 

1 — Bir metresine üç yüz yirmi beş kuruş kıymet biçilen vasıf ve 
örneğine uygun on beş bin metreden yirmi bin metreye kadar erat kışlık 
elbiselik kumaşı 18/4/1940 perşembe günü saat onda kapalı zarf usulü 
ile satın alınacaktır. 

2 — Şartnamesi 325 kuruş karşılığında Komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 4500 liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat dokuza 
kadar Komisyona vermiş olmaları. 

1716/4-4 

1 — Vasıf ve örneklerine uygun ve bir metresine üç yüz elli bir ku
ruş kıymet biçilen on dört bin metre erat kaputluk kumaş ve bir tane
sine bin kırk sekiz kuruş kıymet biçilen beş bin battaniye ile bir tanesine 
üç yüz altmış beş kuruş kıymet kesilen dört bin kilim hizalannda gös
terilen gün ve saatte kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 — Battaniye şartnamesi 245 kaputluk kumaş şartnamesi 262 kuruş 
karşılığında ve kilim şartnamesi de parasız olarak komisyondan alına 
bilir. 

3 — Her üç eksiltmeye girmek isteyenlerin hizalarında gösterilen 

ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgele
rini en geç eksiltme vaktinden bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. 

Cinsi İlk teminat İhale gün ve saati 

1 — Kaputluk kumaş 
2 — Battaniye 
3 - Kilim 

3686 
3870 
1095 

25/4/1940 Perşembe 10 
25/4/1940 » 14,30 
25/4/1940 » 16 

1774/4-3 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için 9 aded posta vagonu kapalı zarfla eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedel (162162) muvakkat teminat (9358.10) lira 
olup eksiltmesi, 22/5/1940 çarşamba günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektubile ka
nunî vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat (15 e kadaı 
mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, Istanbulda P. T. T, 
Levazım Ayniyat Şubesi Müdürlüklerinden (811) kuruş mukabilinde 
verilecektir. 

1785/4- ! 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli Ticaretin 1089 numarasında müseccel olan Ankara Halk 
Sandığı Türk Anonim Şirketi Umumî Heyetinin 22 mart 1940 tarihli 
fevkalâde toplantısında şirket esas mukavelenamesinin 4 ve 5 inci mad
delerinin tadiline dair verilen kararı havi zabıtnamenin vaki olan ta
lebe mebni dairede mahfuz vesaike müsteniden 13/4/1940 tarihinde tes
cil edildiği ve muaddel maddelerin yeni ve eski şekillerinin tasdikli bit 
örneğinin aşağıda neşredilmekte bulunduğu ilân olunur. 

1846 

Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. Fevkalâde 
Umumî Heyet toplantısı 

Sandığın esas mukavelenamesinin 4 üncü ve 5 inci 
maddelerinin tadili 

Eski şekli Yeni şekli 

Madde 4 — Halkın ve bilhassa 
Ticaret ve sanayi erbabının küçük 
kredi ihtiyaçlarını tatmin maksa-
dile muayyen vadeli ikrazlar, kü
çük ticaret ve san'at erbabının mes
lekî inkişaflarına yardım edebile
cek her nevi kredi muameleleri ifa 
ve 8/6/1933 tarih ve 2284 numaralı 
kanunda yazılı esaslara uygun bil
cümle banka muameleleridir. 

Sandık, merkez ve vilâyet da
hilindeki ajansları için muktazi 
her nevi pavrdmenkul tasarrufuna 
ve İdare Meclisinin kararı ile ala
caklarını sağlamlaştırmak maksa-
dile munzam teminat olarak gayri 
menkul ipotek kabulüne ve lüzumu 
halinde bunları teferruğ etmeğe 
ve başkaları lehine ipotek tesisine 
salâhiyettardır. 

Madde 5 — Şirketin merkezi 
Ankara'dır. Lüzumu halinde Mec
lisi idarenin kararı ve Halk Ban
kasının muvafakatile İktısad Ve
kâletinden müsaade istihsal oluna
rak Ankara Vilâyeti hududları 
dahilinde ajanslar kuşat edebilir. 

Madde 4 — Halkın ve bilhassa 
Ticaret ve sanayi erbabının küçük 
kredi ihtiyaçlarını tatmin maksa 
dile muayyen vadeli ikrazlar, kü 
'•ük ıticaret ve san'at erbabının mes 
lekî inkişaflarına yardım edebile 
cek her nevi kredi muameleleri ifr 
ve 8/6/1933 tarih ve 2284 numaral 
kanunda yazılı esaslara uypun bil
cümle banka muameleleridir. 

Sandık, merkez ve ajanslar içiı 
muktazi her nevi gayrimenkul ta 
sarrufuna ve İdare Meclisinin ka 
raıı ile alacaklarını sa&lamlaştır 
mak maksadile munzam temina 
olarak gayrimenkul ipotek kabu 
lüne ve lüzumu halinde bunlar 
teferruğ etmere ve bankaları le 
hine ipotek tesisine salâhiyettardır 

Madde 5 — Şirketin merkez 
Ankaradır. Halk Bankasının göste 
rece<H lüzum üzerine Ticaret Ve 
kâleti tarafından verilecek müsa 
ade ile ve idare Meclisinin karar 
larile diğer mahallerde de şubeleı 
daimî ve muvakkat ajanslar kuşa 
edebilir. 

Derlet Matbaam 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

       

İÇİNDEKİLER 

            Sayfa 

T. B. M. M. Kararı 

 
1171  Altıncı Kolordu Eski Muhasebe Kâtibi Ahmed Faik Kundaya Verilecek İkramiye 

Hakkında Karar           1 

 

Kararnameler 

 
2/13246 1940 Senesi Ağustos Ayının 20 Sinde Açılıp Eylülün 20 Sine Kadar  

Devam Edecek Olan Onuncu İzmir Enternasyonal Fuarı Hakkında  

Kararname           1 

 

2/13258  Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 23/2/1940 Tarih ve 1448/281  

Sayılı Tezkeresile Teklif Olunan İlişik Esasların Kabulü Hakkında  

Kararname           2 

 

Tamim 

 
İktisadi Buhran Vergisi Umumi Tebliğ Seri No :55       2 

 

İlanlar             3 

 




