
Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 - 1920 

İdare ve yazı işleri için 
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat 

Dairesi Müdürlüğüne 
müracaat olunur 

12 KÂNUNUSANİ 1943 

SALI 
SAYI: 5302 

K A N U N L A R 

Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa bağlı 5 saydı 
cetvelin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kamım No: 4351 Kabul tarihi: 6/1/1943 

Madde 1 — 14 kânunusani 1938 tarih ve 3312 sayılı Hariciye Vekâ
leti Teşkilât Kanununa bağlı 5 sayılı cetvel çıkarılmış, yerine bu kanuna 
bağlı cetvel konulmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer ıdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Hariciye ve Maliye Ve
killeri memurdur. 

8/1/1943 

Meslek, idare ve ihtisas memurlarının merkez teşkilâtında işgal 
edecekleri memuriyetlerin makam itibariyle unvan ve bu me

muriyetlere tâyin edilecek memurların derecelerini 
gösterir cetvel 

Derece Meslek İd are İht :ısas 

1 - 2 Kâtibi umumî 
2 - 3 Kâtibi umumî birinci mua

vini, müsteşar 
3 Kâtibi umumî mua\ ini, Dai

re reisi 
4 Müdürü umumî 
5 Daire re s rnuc<v;n' 
6 Şube ımıdjrü 
17 Şube müdürü 
8 Başkâtip 
9 İkinci kâtip 

Başhukuk müşaviri 

Hukuk müşaviri 

Daire reisi Hukuk müşaviri 
Müdürü umumî Hukuk müşaviri 
Birinci sınıf müdür Hukuk müşaviri 
Müdür 
Müdür 
Müdür muavini 
Şef 

Derece Meslek 1da İhtisas 

10 
11 
12 
14 

N o . 

Üçüncü kâtip 
Kâtip 

Mümeyyiz 
Mümeyyis 
Memur 
Memur 

Dfiaraı Cuete 
Tertip ait Sahile S a n 
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Maaşatm tevhit ve teadülüne dair kanunlara müzeyyel 
1843 sayılı kanunun 2 nci maddesinin birinci 

fıkrasının tadili hakkında kanun 

Kanun No. 4352 Kabul tarihi: 6/1/1943 

Madde 1 — 19/7/1931 tarih ve 1843 sayılı kanunun 2 nci madde
sinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ecnebi memleketlerdeki memurlardan muvakkat bir vazife ile mer
keze çağırılanlara Türkiye sınırlarına girdikleri tarihi takip eden ay 
başından itibaren ve avdetlerinde Türkiye sınırlarını terkettikleri tari
he kadar olan maaşları dereceleri maaş emsali hâsılı üzerinden Türk 
parası olarak tesviye olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
8/1/1943 

Baslıth 
Düstur 
TerÜF 

1843 Maagatın tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 ve 1498 nu-
Maralı kanunlara müzeyrel kanmn 26/7/1931 

Resmi 
C&ıete 

Sahile Ser) 
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K A R A R N A M E 

Kararname No. 19288 

4305 sayılı "Varlık Vergisi Kanununun çalışma mecburiyetine dair 
Jıükümleri ihtiva eden 12 ve 13 ücü maddelerinin tatbik suretini gösteren 
•ilişik Talimatnamenin meriyete konulması; Malîye Vekilliğinin 3/1/T943 
tarihli ve 22î0o71/305 sayılı tezkeresiyle- yapılan teklifi ürerine, İcra 
Vekilleri Heyetinin 7/1/1943 tarihli toplantısında kabul olunmuştur. 

7/1/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Mîllî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
S. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCIOĞLU A. R. ARTUNKAL R. PEKER 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
fi, MENEMENCIOĞLU F. AĞRALl YÜCEL A. F. CEBESOY 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
& R HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAŞ 

Münakalât Vekili 
F. ENGIN 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

4305 numaralı Varl ık Vergisi Kanununun çalışma 
mecburiyetine dair hükümleri ihtiva eden 12 

ve 13 üncü maddelerinin tatbik sureti 
hakkında Talimatname 

1 — Mükelleflerin tesbiti ve iş mahallerine gönderilmesi 

Madde 1 — 4305 numaralı Varlık Vergisi Kanunu mucibince vergi 
tarh cetvellerinin asıldığı tarihten itibaren bir ay içinde borcuna öde
meyenler hakkında çalışma mecburiyetinin tatbikine esas olmak üzere 
mahallin en büyük malmemurluğunca bu gibilerin adlarını, soyadlarını, 
iş adreslerini ve bilindiği takdirde ikamet adreslerini ve vergilerinden 
ödemedikleri miktarı gösteren cetveller hazırlanır. Bu mükellefler aşa
ğıda yazılı sıraya göre şevke tabi tutulur. 

1) Varlık vergisi borcuna mukabil hiç bir tediyede bulunmamış 
olanlar, 

2) Vergisini kısmen ödemiş olmakla beraber haczi kabil mallarını 
kaçırmış olanlar, 

3) Menkul malını kaçırmadığı ve borcunu ödemek hususunda ivi 
niyet gösterdiği anlaşılanlar, 

4) Münhasıran agyri menkulden dolayı mükellef tutulmuş bulu
nanlar, 

Mükelleflerin bu şekilde tasnifini ihtiva edecek olan cetveller, en 
büyük malmemurluğu tarafından mahallin en büyük mülkiye amirli
ğine üç nüsha olarak tevdi olunur. 

Madde 2 — En büyük mülkiye amirliği bu cetvellerde yazılı mü
kelleflerin kadınlardan maadasını sevk imkânlarını göz önünde tutarak 
zabıta marifetiyle kısım kısım celpettirir ve bunlar arasından : 

A) Umumî, mülhak ve hususi bütçelerle belediye bütçelerinden 
ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseselerden tahsisat, maaş ve ücret alan
larla kadroya müsteniden istihdam edilenleri, 

B) 18 yaşını bitirmemiş olanlarla vesayet ve hacir altında bulu
nanları ve elli beş yaşını mütecaviz olanları, 

Ayırmak üzere, tensibedeceği zatın reisliği altında maliye ve emniyet 
dairelerince seçilecek birer zattan mürekkep bir heyet teşkil eder. 

Bu heyet, A fıkrasında yazılı memur ve müstahdemlerin hüviyet
lerini müsbit evrakı ve diğerlerinin fotoğraflı nüfus tezkerelerini ve 
vesayet ve hacir vesikalarını tetkik etmek suretiyle şahıslarını ve adres

lerini tesbit ettikten sonra, Vekiller Heyetince bunlar hakkında bir karar 
alımncıya kadar şevklerini tehir eder. 

Kadınların şevki de, İcra Vekilleri kararına talikan geri bırakılır. 
Madde 3 — İkinci madde mucilbince yapılan tefrikten sonra geriye 

kalanlar arasından iki gözü kör veya kolsuz olan Veya bir ayağı bulun--
mıyan Veya bir kolu ve bir ayağı yok denecek derecede sakat olanlarla 
seyahata mâni derecede hummalı ve had bir hastalıktan yatmakta bu
lunduğu srhhî heyet raporiyle Ve heyet fculunmıyan yerlerde Hükümet 
dokforluğunca (verilen raporla sabit olanlar da ayrılarak mütebakisi 
şevke tabi tutulur. 

Yukarıda yazıldığı şekildte hastalığı tahakkuk edenler zabıta mari
fetiyle Hükümet hesabına hastaneye yatırılır. Hastanede yer bulunma
dığı takdirde bu gibilerin evlerinde yatmalarına müsaade olunur. Bun
lardan iyileşenler hemen mürettep mahallerine gönderilir. 

Madd'e 4 —• ikinci madde mucibince celbolunanları, tefrik veya 
şevklerine kadar zabıta nezareti altında bulundurmak üzere millî em
lâkten münasip bina tahsisi veya hususi bina isticarı suretiyle bir veya 
bir kaç (toplantı yeri) tedarik ve temin olunur. Celbedilen mükellefle-

|l rin feslimi ve şevki hususları zimmet imzası mukabilinde icra edilir. 
Madde 5 — Üçüncü madde mucibince şevke tabi olanlar, nafıa 

hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Nafıa Vekâletince mahallerinin en 
büyük mülkiye amirliklerine bildirilecek ilk tevzi merkezlerine veya t | 
yerlerine polis veya jandarma nezareti altında gönderilir. 

Kadınların şevki içirt Vekiller Heyetince karar ittihazı halinde bun
lar da belediye hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Dâhiliye Vekâletince 
bildirilecek mahallere sevkolunur. 

Madde 6 — Mükellefler arasında bulunan ve askerlik hizmetini 
yapmakta olan muvazzaf ve ihtiyat erler hakkında çalışma mecburiye
tinin tatbiki, askerliklerinin hitamına bırakılır. En büyük mülkîye âmir
leri bu gibilerin bulunduğu kıtalar komutanlığına keyfiyeti bildirmekte 
mükelleftirler. 

Madde 7 — İkinci ve üçüncü maddelerde yazılı haller haricinde 
hiç bir mükellefin şevki tehir olunamaz. En büyük mülkiye amirliğince 
sevk hususunda alınan karara karşı idarî ve adlî kaza mercilerinde 
dâva açılamaz. 

Llçuncu maddede yazılı maluliyet ve hastalıklar haricinde hastalığı 
olduğunu iddia edenlerin sıhhi muayeneleri iş için gönderilecekleri son 
tevzi merkezinde sıhhi bir heyet tarafından yapılır. 

Madde 8 — Seıvkedileceklerin iaşe masrafları kendilerine aittir. 
Bunlar ilk tevzi merkezlerine varıncaya kadar yetecek derecede yiye
ceklerini birlikte götüreceklerdir. Vesika usûlü taljbik edilen mahallerde 
bu gibilere bir kaç günlük ekmek tayinlerinin birden verilmesi zabıtaca 
temin olunur. Ancak iaşesini temin edemiyecek derecede muhtaç olduğu 
anlaşılanların celplerinden itibaren sevkedilecekleri iş yerlerine muva-
saletlerine kadar iaşeleri zabıtaca temin olunur. 

Madde 9 — Mükelleflerin şevki ve çalıştırılmaları için ödenecek 
bilûmum ücret ve masraflarla, çalışmalarına mukabil kendilerine veri
lecek ücret, Maliye bütçesinde açılan hususi tertibe mevzu tahsisattan 
tediye olunur. Mükelleflerin çalıştırılma işlerini tanzim ve idare edecek 
memurların kadroları Maliye ve Nafıa Vekâletlerine© müştereken tesbk 
edilerek İcra Vekilleri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Madde 10 — Mükelleflerin ilk tevzi merkezlerine şevki ve oralarda 
bulunan Nafıa bürolarına teslimi zabıtaya aittir. Zabıta celp ve sevk 
sırasında bunları nezaret altında bulunduracağı gibi firara mâni olmak 
için her türlü inzibati tedbirleri almakla mükelleftir. Zabıta teslim ettiği 
her mükellef hakkında maliyenin verdiği cetvelde nıünderiç malûmatı 
da Nafıa bürolarına tevdi eder. 

Madde 11 — Mükelleflerin şevki ve çalıştırılmaları için ihtiyarı katl
eden masraflara mukabil mahalli emniyet amirlerile Nafıa birlikleri 
şefleri tarafından intihap edilecek mutemetlere avans varilir ve kredi 
açtırılır. 

2 — Mükelleflerin çalıştırılması 

Madde 12 — Tevzi merkezlerinde Nafıa bürolarına teslim edilen 
mükellefler Nafıa Vekâletince tesbit edilecek iş yerlerinde çalıştırılır-
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lar. Hiçbir mükellef, ikamet ettiği veya ticari teşebbüsünün bulunduğu 
vilâyet dahilinde istihdam edilemez. 

Bunların çalıştırma tarzı Nafıa Vekâletince tesbit olunur. Kendi
lerine verilecek ücretin miktarı da Maliye ve Nafıa Vekâletlerince 
öüşîerekeri karflflagtmlır. 

Madde 13 — Mutemetler tarafından bordro ile tahakkuk ettirile
cek ücretlerin kanuni tevkiifatı tenzil edildikten sonra yansı tnükellef-
lere verilir. Diğer yansı da, mükellefin adını ve hüviyetini, borçlu bu
lunduğu malsandığını gösterir bir bordro ile avans veya krediyi açan 
malsandığında diğer sandıklar namına tahsilat kaydettirilmek suretiyle 
mahsup olunur. 

Madde 14 — Mükelleflerin yiyecek, giyecek ve yatacak levazımı-
masrafları kendilerine aittir. İaşe ihtiyaçlan Nafia Birliklerindeki usul 
dairesinde tanzim olunur. Ticaret Vekâleti iş yerlerinde iaşenin teminine 
muktazi tedbirleri alacaktır. 

Afadde İS — Mükellefler, varlık vergisi borçlarını odeyinceye ka
dar çalışmağa mecburdurlar. Bu vergiden olan borçlarını tamamen 
ödediklerine dair alâkalı Maliye dairesinden vesika getirenler, serbest 
bırakılır ve keyfiyet Maliye dairesine de bildirilir. Bit suretle mükelle
fiyeti nihayet bulanlara Nâfıa Bürölarıhca bir vesika verilir. 

Madde 16 — Çalışma mecbburiyetini ifa sırasında hastalananlar, 
tedavi ve iaşe ücreti kendilerine ait bJmak ürere çalışma mınlakası da
hilindeki Hükümet ve Belediye Hastanelerinde tedavi edilir. 

Madde 1? Bu talimatname neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 18 — Bu talimatnamenin tatbikine İcra Vekilleri Heveti 

memurdur. 

Han» 
M e t » G u a u 

No Badıh Tertip Cilt Sabıfe Ser 
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Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinde»': 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilânı 

134 ton pirincin Ankara Gazi Orman Çiftliğin deki Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumuna ait depodan tesellüm edilerek muhtelif Sıhhat 
Müesseselerine kadar nakil ve teslimi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
Ifonulmuştur. 

Muhammen bedeli 12.000 lira ve muvakkat teminat 900 liradır. 
Teklif mektupları ilân günü olan 14/1/1943 tarihine kadar ve ihale 

saati olan 1530 dan bir saat evveline kadar Vekâlet içtimai Muavenet 
Dairesine verilmiş bulunmalıdır. 

ihale 14/1/1943 perşembe günü saat 15,30 da Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâletindeki hususi komisyonda yapılacaktır. Talipler şartnameyi 
mesai saatleri dahilinde her zaman Vekâlet içtimai Muavenet işleri Dai
resi Reisliğinde görebilir. 

Muvakkat teminat nakit veya nakit mahiyetindeki evrak olursa bun
ların daha evvel vekâlete müracaat edilerek Hazine veznelerinden biri
sine yaonlması ve makbuzunun komisyona tevdii lâzımdır. 

1905/4-4 

Beypazan P. T. T. Şefliğinden : 

3492 telgraf direği alınacak 
1 — idaremiz ihtiyacı için Beypazan Kazasının Kirazlı Oluk Ak-

pınar ve Hanboğazı mıntakası ormanlarından kesilerek Sincan Köyü is
tasyonunda depo ve teslim edilmek üzere 7 metrelik 810 tane ve 8 met
relik 2682 iki bin altı yüz seksen iki tane ki ceman 3492 çıralı çam telgraf 
direği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu direklerin beher adedine tahmin olunan 20 lira hesabiyle 
3492 direğin muhammen bedeli 69840 lira olup muvakkat teminat miktan 
4742 liradır. Eksiltme 25/1/1943 gününe rastlıyan pazartesi günü saat 
15 te Beypazan P. T. T, binasında müteşekkil Satmalına Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi Ankara P. T. T. Md. ve Beypazan P. T. T. Şef-
Hğinden 349 kuruş karşılığında alınabilir. 

4 — Orman tarife bedeli 460 kuruştur. 
5 — isteklilerin vukarda yazılı gün ve saatte mühürlü teklif mek

tuplarını ve kanuni vesikalariyle teminatlarının eksiltmeden bir saat 
önce Komisyon Reisliğine vermeleri postada vukua gelecek gecikmelerin 
kabıtl edilmeyeceği ilân olunur. 

1986/4-2 

M. M . V . 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Garnizon birlikleri ihtiyacı olan 15 ton kemiksiz koyun eti 
kavurmasına istekli çıkmadığından pazarlığı tekrar 18/1/1943 pazartesi 
saat İS de Ankara Lv. Amirliği binasında yapılacaktır. 

S — Muhammen bedel 40.500 lira olup kati teminatı 6076 liradır. 
3 — Şartname Komisyonda görülür. 
4 — İsteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesika ve teminatlan ile 

komisyona müracaatları. 
1992/2-1 

1 — Garnizon ihtiyacı olan 20 ton kemiksiz koyun eti kavurmasına 
istekli çıkmadığından pazarlığı tekrar 18/1/1943 pazartesi saat 15 te 
Ankara Levazım Amirliği binasında yapılacaktır. 

2 — Muhammen bedel 54000 lira olup kati teminatı 7900 liradır. 
3 — Şartname komisyonda görülür. 
4 — isteklilerin belli gün ve saatte kanuni vesika ve teminatlan 

ile komisyona müracaatlan. 
1993/2-1 

M. M . V . 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher kilosuna (180) kuruş fiat tahmin edilen (30 ilâ 50) ton 
kelle karpit 22/1/1943 cuma günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Parçalara bölünerek de ihale edilebilir. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. Katî teminatı (11.500) liradır, isteklilerin mezkûr gün ve 
saatta M M. V. 2 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1998/44 

M. M . V . 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Yapılan pazarlığına talip çıkmayan ve beher kilosuna 225 fcurjş 
fiat tahmin edilen 10.000 aded mekkâri Urganı 13/1/1943 çarşamba günü 
saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 22300 lira 
olup kati teminatı 3375 liradır. 

Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin 
belli gün ve saatte Ankara'da M. M Vekâleti 3 numaralı Satın Alma 
Komisvonuna gelmeleri. 

1922/4-4 

Beher kilosuna 822 kuruş fiyat tahmin edilen 13.150 kilo pamuklu 
karışık yün çorap ipliği 15/1/1943 cuma günü saat 16 da pazarlıkla satın 
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alınacaktır. Muhammen bedeli 43.343 lira olup kati teminatı 6.501 lira 
45 kuruştur. Şartname ve numunesi her gün Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Sa. 
Al. Komisyonuna gelmeleri. 

1934/3-3 

Beher kilosuna 720 kuruş fiat tahmin edilen 3000 kilo şaplı kösele 
20/1/1943 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla satın alınacaktır. Muham
men bedeli 21.600 lira olup katî teminatı 3240 liradır. Numune ve şart
namesi her gün komisyonda görülebilir. Bin kilodan aşağı olmamak (üze
re ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 
Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

1990/4- i 

Beher kilosuna 600 kuruş fiat tahmin edilen en az 6 en çok 7,5 ton 
kösele 25/1/1943 pazartesi günü saat 16 da pazarlıkla satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 45.000 lira olup katî teminatı 6750 liradır. Şart
namesi ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
gün ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna 
gelmeleri 

2015/4-1 

M. M . V . 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

22.672 lira 70 kuruş keşif bedelli Ankara'da baz inşaası işi 14/1/1943 
perşembe günü saat 11 de kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. İlk temi
natı 1.700 lira 50 kuruştur. Keşif şartname ve projesi 113 kuruş bedel 
mukabili verilir. İsteklilerin İnşaat Dairesinden ehliyet vesikası almaları 
<ve ihale günü saat 10 na kadar teklif mektuplarını M. M. V. 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 1904/4-2 

İkinci ihalesinde verilen fiat makamca pahalı görülen Ankara'da 
bir fınn inşaatı tekrar kaplı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
659101 lira 44 kuruş olup ilk teminatı 30104. lira 06 kuruştur. İhalesi 
25/1/1943 pazartesi günü saat 15 de M. M. V. 4 numaralı Sa. Al. Ko. da 
yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi 33 lira mukabilinde komisyona müra
caatla alınabilir. Bu ihaleye girebilmek için inşaat dairesinden ehliyet 
vesikası almak şarttır, isteklilerin kanuni teklif mektuplarını ihale saa
tinden bir saat evveline kadar makbuz mukabili Komisyon Risliğine 
vermeleri. 

1977/4-2 

M. M . V . 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Kapalı zarf usuliyle komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde 
50 ton suni vazelin satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel 140.000 
yüz kırk bin lira olup muvakkat teminatı' &250 liradır. İhalesi 22/1/1943 
cuma günü saat 15 tedir. Şartnamesi 700 kuruş mukabilinde her gün ko
misyondan alınabilir, isteklilerin teklif mektuplarını ve icap eden ka
nuni vesaiki ihale saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. 5 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

1975/4--2 

Kapalı zarf usuliyle mütaahhit namı hesabına komisyonda mev
cut liste ve şartnamesine göre beş takım kimya ve eczahane laboratuvar 
aletleri satın alınacaktır. 

Hepsine tahmin edilen bedel 19.546 lira olup muvakkat teminatı 
L466 liradır. İhalesi 26/1/1943 salı günü saat 15 dedir. Şartnamesi ve 
listesi her 'gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatından bir saat evveline kadar M 
M. Vekâleti 5 numaralı Satın Alma Komisyonuna vermeleri lâzımdır. 

2018/4-1 

Beyşehir Asliye Hukuk Mahkemesinden: 

Beyşehir'in Ararim Köyünden Süleyman Kabaz'a: 
Karınız Emine Kabaz tarafından aleyhinize açılan boşanma dâva

sının cari muhakemesinde: 
Tebligata salih ikametgâhınız bulunmadığından, hakkınızda müt-

tehaz gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilmiştir, işbu ilânın 
neşri tarihinden itibaren 15 gün geçmekle tebligat yapılmış addoluna
cağı ve 29/1/1943 muhakeme gününde gelmediğiniz veya kanuni bir 
vekil göndermediğiniz, veya mazeretinizi bildirmediğiniz takdirde mu
hakemenin gıyabınızda ıgörülüp bitirileceği ilân olunur. 1956 

DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
Aşağıda cins ve miktarı ve muhammen bedeli ve muvakkat temi

natı ayrı ayrı gösterilmiş olan hasır ve çalı süpürgeleri 27/1/1943 cart 
samba günü saat 15,30 dan itibaren kapalı zarf -JSuOiyîle Ankara'da İdare 
binasında Merkez 9 uncu Komisyonca sıra ile ve ayn ayn satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda hizalannda yazılı muvakka* 
teminat ile kanunun tâyin eflüği vesikaları aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden ve 
Haydarpaşa'da Tesellüm Şefliğinden alınabilir. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Alınacak süpürgelerin cins ve miktarı Lira Lira 

20.000 aded küçük ve 50.000 aded büyük 
hasır süpürge 20.400 1530 
30.000 aded çalı süpürgesi 7.500 662,50 

2001/4-1 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 1422 numarasında müsecce! bulunan Ankara Ucun 
Evler Kooperatif Şirketi namına imzaya salâhiyettar olan zevatın note» 
den musaddak sirkülerin dairede mahfuz vesaika müsteniden ve vâki 
olan talebe binaen 8/1/1943 tarihinde tescil edildiği ve adı geçen sirke
lerin bir örneğinin aşağıda neşredilmekte olduğu ilân olunur. 

2000 
Ankara Ucuz Evler Kooperatifi 

Değişik sermayeli mahdut mesuliyeti i 
Kooperatif Şirketi 

13 Adakale Sokak — Yenişehir 
Telefon: 5488, 3343 

İMZA SİRKÜLERİ 
İcra Vekilleri Heyetince 26/10/1942 tarih ve 2/18920 sayılı kararna

mesiyle kabul buyurulan şirketimiz esas mukavelenamesinin 47 not 
maddesine göre, imza numuneleri aşağıda sunulan tdare Meclisi Reisi 
veya Reis Vekili ile azadan birinin müşterek imzalan şirketimizi ilzam 
eder. 

Ankara Ucuz Evler Kooperatifi 
tmza: Af fan Ataçeri 

1 — Affan Ataçeri 
Harb Okulu ve Harb Akademisinde öğretmen. tmza Affan 
Ataçeri. 

2 — Bekir thsan Ünal 
Yüksek Mimar, tmza Bekir thsan Ünal. 

3 — Cavid Ekim 
Başvekâlet Umum Murakabe Heyeti Reisi. İmza Cavid Ekimi. 

4 — Süreyya Anamur 
Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi Reisi, tmza Süreyya 
Anamur. 

6 — Danyal Bediz 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde Doçent, tmza Danyal 
Bediz. 

6 — Rahmi Apak. Tekirdağ Mebusu. 
7 — Celâl Aybar istatistik Umum Müdürü. 
Mahallinde imzalanması istenilen işbu bin dokuz yüz kırk iki senesi 

birincikânun ayının birinci günü tarihli bu sirküler altındaki imzaların 
mahalli mezkûrda imzaları almağa mezuniyet verdiğim dairem memur
larından Ali Rıza Tamer muvacehesinde imzalandığını ve altına konulan 
imzaların zat ve hüviyetleri dairemce maruf Harb Okulu ve Harb Ak» 
demişinde öğretmen Affan Ataçeri, Yüksek Mimar Bekir thsan ÜnaL 
Başvekâlet Umum Murakabe Heyeti Reisi Cavid Ekin, Ticaret Vekâleti 
Dış Ticaret Dairesi Reisi Süreyya Anamur, ve Dil, Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde Doçent Danyal Bediz'in olduğunu tasdik ederim. Bin dokuz 
yüz kırk iki senesi birincikânun ayının ikinci günü 2 birincikânun 1942. 

Resmî mühür: T. C. Ankara Birinci Nater'i Reşit Tamersoy imza; 
tsa Aksoy 

Bu suretin dairede dosyasında saklı bulunan 2/12/1942 tarih ve 
(16470) numaralı aslına mutabakatını tasdik ederim. 

Resmî Mühür 
Ankara Birinci Noteri 
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İÇİNDEKİLER 

           Sayfa 

Kanunlar 

4351 Hariciye Vekâleti Teşkilât Kanununa Bağlı 5 Sayılı Cetvelin Değiştirilmesi  

Hakkında Kanun           1 

 

4352 Maaşatın Tevhit ve Teadülüne Dair Kanunlara Müzeyyel 1843 Sayılı Kanunun  

2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Tadili Hakkında Kanun     1 

 

Kararname 

 
2/19288 4305  Sayılı Varlık Vergisi Kanununun Çalışma Mecburiyetine Dair Hükümleri  

   İhtiva Eden 12 ve 13 üncü Maddelerinin Tatbik Suretini Gösteren Talimatname 

   Hakkında Kararname          2 

 

İlanlar             3 

 




