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İdare ve yazı işleri için
Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat
Umum Müdürlüğüne
müracaat olunur

16 EYLÜL 1943

PERŞEMBE

KANUN
Dahiliye memurları hakkındaki 1700 sayılı kanuna

Kanun No: 4488

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Dahiliye Vekili memurdur.

bir madde eklenmesine dair kanun

11/9/1943

Kabul tarihi: 10/9/1943

Madde 1 — 9 haziran 1930 tarih ve 1700 sayılı 'Dahiliye memıurlan
kaaununa aşağıdaki madde eklenmiştir :
lEk madde — Dahiliye Vekâleti; merkez ve vilâyetler teşkilâtında
maaş veya ücretle istihdam etmekte olduğu herhangi bir memur veya
müstahdemi, ifası vekâlete ait bir vazife Ve hizmet için 'orada vekâlet
teşkilâtı ve münhal vazife bulunup bulunmaması ile mukayyet olmak
sızın kendi kadrosu ile dilediği yerde kullanabilir.
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Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.

Düstur
Tertip

Baslığı

No.

1 - Kanunlar :
Dahiliye memurları kanunu
19/6/1936
1700 numaralı Dahiliye memurları kanunumla 3 üncü mad
desini değiştiren kanun
25/3/1934
1700 numaralı kanunun 2 nci maddesini değiştiren kanun
15/5/1934
Dahiliye memurları kanununun 2 nci maddesini değiştiren
2429 sayılı kanunun 1 inci maddesini değiştiren kanıttı
15/6/193S
Dahiliye memurları kanununun 2 nci ve 3 üncü maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kastın
12/7/1941
II - Tefsir :
Dahiliye memurları hakkındaki
2 nci maddesinin tefsiri

1700 numaralı
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24/3/1933

TAMİM
Maliye Vekâletinden:

Kazanç Vergisi Umumi tebliği
Seri Numarası
274
ÖZÜ:

leri konulmakta ve bu suretler bazan salahiyetli makamlar tarafından
tasdik edilmediği gibi ekseriyetle bükme müessir olacak mahiyette
daktilo hatalarını muhtevi bulunmakta olduğu Temyiz Komisyonu Re
isliğinin iş'anndan anlaşılmıştır»
Her hangi bir mükellefe ait tarhiyat hakkında Devlet Şûrasınca
ittihaz edilmiş olan kararların o tarhiyatın taalluk ettiği dosyada bu
lunması lâzım geldiği sihetle, bunların aslının mahallinde alakoama
sına mahal ve sebep yoktur.

Devlet §ûrası bozma kararlan asıllarının
komisyonlara gönderilmesi hakkında:

Temyiz Komisyonunca ittihaz olunan nihai kararların Devlet Şûrasınca bozulması halinde buna uyularak yeniden karar verilmek üzere
mezkûr komisyona gönderilen dosyalara, Devlet Şûrası kararının suret

Yukarda zikrolunan mahzurların vukuuna, gerek hazinenin gerek
mükelleflerin mutazarrır olmalarına ve komisyonlarca fuzuli muha
berelerin yapılmasına mahal kalmamak üzere badema kararların su
retleri alıkonularak asıllarının komisyonlara gönderilen dosyalara bağ
lanmasının usul ittihazı tebliğ olunur.

Sxvfa : 5818

(Resmi Garete)
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İLANLAR
Nafıa Vekâletinden:
Narlı - Selmanipâk - Salmanlı - Cuba - Dülük - Gaziantep arasın
da ve umumi istikameti üzerinden takriben 70 kilometrelik demiryolu *
etüt ameliyatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur :
1 — Muhammen bedeli 22.400 lira, muvakkat teminatı 1665 liradır.
2 — Eksiltme 21/9/1943 tarihine rastlayan salı günü saat 16 da
Vekâlet Demiryolları İnşaat Dairesindeki Komisyon huzurunda yapıla
caktır.
3 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, etüt fennî şartnamesi,
genel şartname ve güzergâh plânından mürekkep bir takım eksiltme ev
rakı 112 kuruş mukabilinde Demiryolları İnşaat Dairesinden tedarik
olunabilir.
4 — Bu işe girmek isteyenler eksiltmenin yapılacağı tarihten en az
üç gün evveline kadar bir istida ile müracaat ederek eksiltmeye gire
bilmek için ehliyet vesikası talebinde bulunacaklar ve alacakları bu ve
sikayı teklif zarflarına koyacaklardır. Vaktinde yapılmamış müracaatlar
nazarı dikkate alınmıyacaktır.
5 — Bu iş için teklif vermek isteyenler,, teklif mektuplarını 2490
numaralı kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlıyarak 21/9/1943 tarihine rastlayan salı günü saat 15 e kadar numaralı
makbuz mukabilinde Demiryolları İnşaat Dairesindeki Eksiltme Komis
yonu Başkanlığına teslim edeceklerdir.
982/4-4

Yapı ve İmar İşleri İlânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: Adliye Vekâleti ile Temyiz Mahkemesi
arasında yapılacak duvar işidir.
Keşif bedeli: (26322.06) liradır.
2 — Eksiltme 23/9/1943 perşembe günü saat 15 te Nafia Vekâleti
Yapı ve îmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle
yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (132) yüz otuz
iki kuruş bedel mukabilinde Yapı ve îmar işleri Reisliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(1974,15) bin dokuz yüz yetmiş dört lira on beş kuruşluk muvakkat te
minat vermeleri ve Nafia Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğinden bu
iş için alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır.
işbu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafia Vekâleti Yapı ve İmar
işleri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe
benzer (20000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden
alınmış vesika raptetmeleri lâzımdır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 23/9/1943 per
şembe günü saat 14 de kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz
mukabilinde vermeleri lâzrmdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
1008/4-4

Yapı ve İmar işleri ilânı
1 — Eksiltmeye konulan iş: Vilâyetler evi meydanının Nafia Ve
kâleti kısmının islâh ve tanzimi işidir.
Keşif bedeli: (14673.55) liradır.
2 — Eksiltme 24/9/1943 cuma günü saat 15 te Nafia Vekâleti Yapı
ve imar işleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usu
liyle yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve' buna müteferri evrak (73) yetmiş üç
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar işleri Reisliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(1100.52) bin yüz lira elli i k i kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve
Nafia Vekâleti Yapı ve İmar işleri Reisliğinden bu iş için alınmış ehli
yet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır.
işbu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az üç gün evvel bir istida ile Nafia Vekâleti Yapı ve imar
İşleri Reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 24/9/1943 cu

ma günü saat 14 de kadar Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mu
kabilinde vermeleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
1009/4-4

1 — Eksiltmeye konulan iş: Nafia Vekâleti Zatişleri Müdürlüğü
için yapılacak sabit sicil dolabı ve sabit çalışma masası işidir.
Keşif bedeli: (15226.74) liradır.
2 — Eksiltme 27/9/1943 pazartesi günü saat 15 de Nafia Vekâleti
Yapı ve İmar İşleri Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle
yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (76) yetmiş altı
kuruş bedel mukabilinde Yapı ve imar İşleri Reisliğinden alınabilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde
(1142.00) bin vüz kırk iki liralık muvakkat teminat vermeleri ve Nafia
Vekâleti Yapı ve imar işleri Reisliğinden bu iş için alınmış ehliyet ve
sikası ibraz etmeleri lâzımdır.
işbu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden (tatil gün
leri hariç) en az üç ıgün evvel bir istida ile Nafia Vekâleti Yapı ve imar
işleri Reisliğine müracaat etmeleri ve dilekçelerine bir kalemde bu işe
benzer (10.000) liralık bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran idarelerden
alınmış vesika raptetmeleri lâzımdır.
5 — isteklilerin teklif mektuplarını ihale günü olan 27/9/1943 pa
zartesi günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu Reisliğine makbu7
mukabilinde vermeleri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
1126/4-3

Eksiltmeye konulan iş :
1 — Eskişehir Su İşleri Dokuzuncu Şube Müdürlüğü bölgesi için
de bulunan Porsuk Çayı üzerindeki Gökçekısık civarında yapılacak Por
suk Baraj inşaatı mukavele ve şartnamelerinde değişiklik yapılarak ye
niden eksiltmeye çıkarılmıştır.
Tahmin edilen keşif bedeli fiat vahidi esası üzerinden (5926400)
liradır.
2 — Eksiltme 4/10A943 tarihine rastlayan pazartesi günü saat
(15) te Ankara'da Su işleri Reisliği binası içinde toplanan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf 'usuliyle yapılacaktır.
3 — istekliler eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık
İşleri Genel Şartnamesi, umumi su işleri fennî şartnamesi ile hususi
ve fennî şartnameleri ve projeleri (50) lira karşılığında Su işleri Reis
liğinden alabilirler.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (191542) liralık mu
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az üç gün
evvel bir dilekçe ile Nafia Vekâletine müracaat ederek bu işe mahsus
olmak üzere vesika almaları ve bu vesikayı göstermeleri şarttır. >
Bu müddet içinde vesika isteğinde bulunmayanlar eksiltmeye gire
mezler.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten'
bir saat öncesine kadar Su işleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır.
Postada olan gecikmeler kabul edilmez.
787/4-3

D E V L E T D E M t R Y O L l A R I Tl MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Ankara civarında Cebeci varyant hatundaki noksan inşaatın ikmali
işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
1 — Bu işin muhammen bedeli (230.000) liradır.
2 — İstekliler bu işe ait şartname ve sair evrakı Devlet Demir
yolları Ankara ve Haydarpaşa veznelerinden 11,50 lira mukabilinde
alabilirler.
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3 — Eksiltme 29/9/1943 tarihinde çarşamba günü saat 16 da An
kara'da D. D. Yolları Y o l Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca
yapılacaktır.
4 — Eksiltmeye girebilmek için teklif mektupları ile birlikte aşa
ğıda yazılı teminat ve vesaikin aynı gün saat (15) e kadar Komisyon
Reisliğine verilmesi lâzımdır.
a - 12750 liralık muvakkat teminat.
b - 2490 sayılı kanunun tâyin ett'ği vesikalaT ile bu işe mahsus
olmak üzere D. D. Yolları Umum Müdürlüğünden alınmış ehliyet ve
sikası.
İsteklilerin, ehliyet vesikası için ihale tarihinden en az 4 gün ev
vel bir istida ile ve emsali işleri muvaffakiyetle başardığına dair belge
ibraz etmek suretiyle Umum Müdürlüğe müracaat etmeleri.
1159/4-3

Muhammen bedeli (28540.—) lira olan 40 aded sabit Mors telgrafmakinası ve teferruatı 5/10/1943 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf
usulü ile Ankara'da îdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komis
yonca satın alınacaktır.
Bu işe girmek istevenlerin (2140,50) liralık muvakkat teminat ile
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler 1.50 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinden temin olunur.
1171/4-1
Muhammen bedeli 5750 (Beş bin yedi yüz elli) lira olan 5 ton
Kreolin 29/9/1943 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile A n 
kara'da îdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alı
nacaktır.
Bu işe girmek isteyenlerin (431,25) liralık muvakkat teminat ile
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzrmdır.
Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da tesellüm ve SeVk Şefliğinden temin olunur.
1173/4-2

Bitlis P. T. T. Bölge Başmüdürlüğünden:
1 — Aylığı 6200 seneliği 74400 lira muhammen bedelli Bitlis - Bat
man İstasyonu (îlluh) arası yazın kamyon, kışın hayvanla ve hayvanla
taşınamadığı zamanlarda arkacılarla nakledilmek üzere haftada mütekabilen iki seferli posta sürücülüğü 14/9/1943 tarihinden itibaren 15
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle taahhüt müddeti üç sene olmak
üzere eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Takarrür edecek bedel muvafık görülürse katî ihale 29/9/1943
çarşamba günü saat 15 te Bitlis P. T. T. Başmüdürlük binasında yapı
lacaktır.
3 — Muvakkat teminat 11160 liradır. İstekliler muvakkat teminat
makbuzu veya banka teminat mektubu ile kanuni vesaiki ve teklifi mulu
tevi kapalı zarflarını belli günde eksiltme saatinden bir saat evveline
kadar Bitlis Postahanesinde müteşekkil komisyona vereceklerdir.
4 — Bu hususta daha fazla izahat almak ve şartnameyi okumak
üzere tatil ıgünleri müstesna her gün Bitlis P. T. T. Başmüdürlüğüne
«müracaat olunabileceği gibi şartnamenin tasdikli sureti de (372) kuruş
mukabilinde isteyenlere verilir.
1192/4-1
1 — Aylığı 6200 seneliği 74400 lira muhammen bedelli Bitlis - Bat
man istasyonu (îlluh) arası yazın kamyon, kışın hayvanla ve hayvanla
taşınamadığı zamanlarda arkacılarla nakledilmek üzere haftada mütekabilen i k i seferli posta sürücülüğü 13/9/1943 tarihinden itibaren 15
gün müddetle ve kapalı zarf lusuliyle taahhüt müddeti bir sene olmak
üzere eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Takarrür edecek bedel muvafık görülürse katî ihale 28/9/1943
salı günü saat 15 te Bitlis P. T. T . Başmüdürlük binasında yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat 4970 liradır, istekliler muvakkat teminat
makbuzu veya banka teminat mektubu ile kanuni vesaiki ve teklifi muh
tevi kapalı zarflarını belli günde eksiltme saatinden bir saat evveline
kadar Bitlis Postahanesinde müteşekkil komisyona vereceklerdir.
4 — Bu hususta daha fazla izahat almak ve şartnameyi okumak
üzere tatil günleri müstesna her gün Bitlis P. T. T. Başmüdürlüğüne
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müracaat olunabileceği gibi şartnamenin tasdikli sureti de (372) kuruf
mukabilinde isteyenlere verilir.
1193/4-1
1 — Aylığı 1875 seneliği 22500 lira muhaımmen bedelli Bitlis-Tatvan arası yazın kamyon, kışın hayvanla ve hayvanla taşınmadığı za
manlarda arkacılarla nakledilmek üzere haftada mütekabilen iki seferli
posta sürücülüğü 14/9/1943 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve ka
palı zarf usuliyle taahhüt müddeti bir sene olmak üzere eksiltmeye çı
karılmıştır.
2 — Takarrür edecek bedel muvafık görülürse katî ihale 29/9/1945
çarşamba günü saat 16 da Bitlis P. T. T. Başmüdürlük 'binasında yapı
lacaktır.
3 — Muvakkat teminat 1687,5 liradır. İstekliler muvakkat teminat
makbuzu veya banka teminat mektubu ile kanuni vesaiki ve teklifi
muhtevi kapalı zarflarını belli günde eksiltme saatmdan bir saat evve
line kadar Bitlis Postahanesinde müteşekkil komisyona vereceklerdir.
4 — Bu hususta daha fazla izahat almak ve şartnameyi okumak
üzere tatil günleri müstesna hergün Bitlis P . T. T. Başmüdürlüğüne
müracaat olunabileceği gibi şartnamenin tasdikli sureti de isteyenlere
bedelsiz verilir.
1194/4-1
1 — Aylığı 1750 seneliği 21000 lira muhammen bedelli Bitlis-Tatvan arası yaz ve kış hayvanla Ve hayvanla taşınamadığı zamanlarda ar
kacılarla nakledilmek üzere haftada mütekabilen iki seferli posta sürü
cülüğü 13/9/1943 tarihinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf
usuliyle taahhüt müddeti bir sene olmak üzree eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Takarrür
edecek bedel muvafık görülürse kat'î ihale
28/9/1943 salı günü saat 16 da BMis P. T. T. Başmüdürlük binasında
yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat 1575 liradır. İstekliler muvakkat teminat
makbuzu veya Banka teminat mektubu ile kanuni vesaiki ve teklif i muh
tevi kapalı zarflarını belli günde eksiltme saatından bir saat evveline
kadar Bitlis Postahanesinde müteşekkil komisyona vereceklerdir.
4 — Bu hususta daha fazla izahat almak ve şartnameyi okumak
üzere tatil günleri müstesna hergün Bitlis P. T. T. Başmüdürlüğüne mü
racaat olunabileceği gibi şartnamenin tasdikli sureti de isteyenlere be
delsiz verilir.
1195/4-1

M . M . V. 1 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
1 — Ankara Garnizon ihtiyaci için kapalı zarfla alınacağı ilân
edilen 366 ton kuyruğu ile beraber koyun eti veya sığır eti veya keçi
etine istekli çıkmadığından 16 eylül 1943 perşembe günü saat 15 te pa
zarlıkla satın alınacaktır.
2 — Muhammen bedelleri ve teminatları aşağıda gösterilmiştir.
Pazarlığı Ankara Akköprü isviçre Hanındaki komisyonda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir, isteklilerin belli
gün ve saatte kanuni vesika ve teminatlariyie birlikte komisyona gelme
leri.
Muhammen bedeli
Teminatı
Cinsi
Lira Kuruş
Lira
Kuyruğu ile beraber ko
yun eti
Sığır eti
Keçi eti

603900 00
366000 00
439200 00

55812
36780
42630
1011/3-3

1 — Vergiler ve istihsal mevkiinden 25 kilometre fazla mesafenin
nakliyesi Hükümete ait olmak üzere kapalı zarfla tel veya ip balyalı 745
ton kuru ot alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli 74500 lira teminatı 4975 liradır. Ot bir k i 
şiye ihale edileceği gibi yüz tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı kim
selere de ihale edilir.
3 — ihalesi 30 eylül 1943 perşembe günü saat 15 te Ankara Ak
köprü civan İsviçre Hanındaki komisyonda yapılacaktır: Şartnamesi
komisyonda görülebilir. İsteklilerin vesikalariyle kanuna uygun teklif
mektuplarını ihaleden bir saat evvel komisyona vermeleri.
1140/4-2
1 — Makinada kullanılmak için i k i ton donyağı açık eksiltme sure
tiyle alınacaktır. Muhammen bedeli 5.000 lira teminatı 375 liradır.
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2 — İhalesi 29 eylül 1943 çarşamba günü saat 15 de Ankara'da Akfcöprü civarında İsviçre hanmdaki komisyonda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte teminatlariyle birlikte komisyona müracaatları.
1161/4-2

M . M . V. 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
24/8/1943 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesine istekli çıkmayan
9.000 aded istihkâm modeli saplı kazma komisyonda mevcut numune
ve resimlerine göre imal ettirilecektir.
Beherine 350 kuruş yapma ücreti tahmin olunan bu kazmalan yap
mak isteyenlerin 2362 lira 50 kuruşluk ilk teminatlariyle birlikte eksilt
me günü olarak tâyin edilen 20/9/1943 pazartesi günü kapalı zarf teklif
mektuplarını saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz karşılığı ver
meleri.
957/4-4

serlikçe hi< bir taahhüt ve mesuliyeti lazammun etmez. Diğer Uou djviî
için mezkur ajanstan haricî parite alınamamıştır.
1202

,1 biriıci teşrin 1943 tarihinden 31 birinci teşrin 1943 akşamına ka
dar itibara alınması lâzım gelen ve borsada kote olmıyan veya kote
olmakla bember ağustos 1943 ayı zarfında borsada muamele görmemi»'
olan dövizlerin vasati fiatları aşağıda gösterilmiştir.
İlân olunur.
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Registermcrk
Mukabili T.L. 18.5879
Danimarka İCuronu
»
26.4542
Norveç Kuronu
28.7983
Arnavut Frangı"
41.6432
Hong Kong Dolan
32.6750
Arjantin Pezosu (İthalât için)
32.6750
Arjantin Pezosu (İhracat için)
á8.7259
Riyal (Berlin üzerinden)
7.3970
Riyal (Londra üzerinden)
4.0527
Ruble
24.6113
Çek kuronu
5.2310
Mısır lirası
5.3621
Kıbrıs lirası
5.2280
Filistin lirası
5.2280
Irak lirası
5.2280
0.5920
Suriye lirası (Paris üzerinden)
0.3333
Suriye lirası (Zürich üzerinden)
10.2389
Altın Sterlin (Bankamız rayici üzerinden) >
Altın Sterlin (Londra altın rayici üze
rinden)
»
10.2830
Altın Rayşmark (Bankamız altın rayici
üzerinden)
»
0.5012
Altın Pengö (Bankamız altın rayiei üzerin
den)
»
0.3680
Altın İsviçre Frangı (Bankamız altın rayici
üzerinden)
>
0.2832
Hind Rubyasi (Bombay) Londra piyasasına
göre mukabili Peni 17.96 dır.
İhracata tatbik
İthalâta tatbik,
edilen
edilen

1
100
100
100
100
100
100

Rayşmark mukabili kuruş
50.50
50.76
Liret
Mukabili T L 6.6629
20.2520
Belga
»
67.18«)
Florin
»
Pengö
87.1733
»
0.9524
>
Ley
Leva (Sofya üzerinden ingiliz lirasına
1.5939
nazaran)
»
1.5442
Leva (Berlin üzerinden)
»
Sırp Dinarı (Berlin üzerinden)
2.5315
»
#.84ü
>
Drahmi (Berlin-üzerinden)
Drahmi (Atina üzerinden İngiliz lirasına
1.0540
nazaran)
»
Fransız Frangı (Bankamız satış rayici üze
3.0308
rinden)
»
2.5315
Fransız Frangı (Berlin üzerinden)
»
29.6950
Yen

M . M . V . 5 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dahilinde 25 aded
seyyar etüv yaptırılacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel 42500 lira olup
kati teminatı 6375 liradır. Pazarlığı 17/9/1943 cuma günü saat 11 dedir.
Şartnamesi (210) kuruşluk vezne makbuzu mukabilinde her gün komis
yondan alınabilir. İsteklilerin belli gün ve saatte M. M. Vekâleti 5 nu
maralı Satın Alma Komisyonuna müracaatları.
1157/3-3

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinden:
1 birinci teşrin 1943 tarihinden 31 birinci teşrin 1943 akşamına
kadar itibara alınması lâzım gelen ve borsada kote olan veya olmıyan
dövizlerin vasati fiatları aşağıda gösterilmiştir.
İlân olunur.
vasati çek fiatları

ra
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
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(Resmî Gaw*e)

Sterlin
Dolar
Fransız Frangı
Liret
İsviçre Frangı
Florin
Rayşmark
Belga
Drahmi
Leva
Çekoslovak Kuronu
Pezeta
Zloti
Pengö
Ley
Dinar
Yen
İsveç Kuronu
Ruble

5
130

—
—
30
—
—
—
—
—
—
11
—
—
—
—
31
—

Kr.

Santim

22
44

75

29

75

_
90

100
875

100
100

10
—

T. G MERKEZ BANKASINCA TATBİK EDİLEN KLİRİNG
RAYİÇLERİ
Satış
Alı;

25

—

Borsada kayıtsız bazı dövizlerin ağustos 1943 ayına
ait vasati çek fiatları

Lira

100
100
100
100

Kr. Santim

100 Danimarka Kuronu
—
—
—
100 Norveç Kuronu
—
—
—
100 Finlandiya Markı
—
—
—
100 Estonya Markı
—
—
—
100 Rubi
39
08
50
Yukarda yazılı beş döviz Borsada kayıtlı bulunmadıklarından
tunlardan biri için verilen fiat Anadolu Ajansı tarafından bildirilen
Londra piyasasına göre hesap ve tesbit edilmiş olduğu cihetle Komi

100
100
100
100
100
100
100
100

Liret
Mukabili TL.
Floria
>
Pengö
* »
Pengö (gayri ticarî tediyeler için) »
Belga
»
Ley 1
»
Ley 2
>
Zloti
»

6.5402
68.7521
*
—

2.0458
0.9524
L0870
23.5999

6.5789
69.1611
26.981i
30.7595
22.1828
0.9524
1.0870
23.7197

[*] Yeni Macar Kliringinde her iki taraf hesaplan Türk lirası olduğundan
tediyatta kur mevzuubahis değildir. Muhabirce tediye emirleri esasen Türk lirası
özerinden tanzim edilmektedir.
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Başvekalet Devim
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İÇİNDEKİLER

Kanun
4488 Dahiliye Memurları Hakkındaki 1700 Sayılı Kanuna
Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun

Sayfa
1

Tamim
Kazanç Vergisi Umumi Tebliği Hakkında Tamim (Seri Numarası 274 )
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