Resmî Gazete
Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336 - 1920
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KANUNLAR
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 11, 17 ve 19 uncu
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
Kanun No: 4710

Kabul tarihi: 4/4/1945

Madde 1 _ 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun
11, 17 ve 19 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Madde 11
Tevakkuf veya yürüyüş ve gerekirse konuş halinde
bulunan askerî kıtalara mensup askerî kişiler ve erler ve tamlara ait hay
van, eşya ve malzeme askerî binaların mevcut olmaması veya kâfi gel
memesi halinde evvelce yazım sonucunda kabiliyeti tesbit edilmiş olan
Devlete, öze], idarelere, belediyelere, köylerin tüzelkişiliğine, vakfa, or
taklıklara ve derneklere ait binalı ve binasız gayrimenkullere ihtiyaca
göre sıra Ue vazıyed ve bunların da kâfi gelmemesi halinde boş olanla
rından başlıyarak ahaliye ait olanlara başvurularak oralarda ibate ve
muhafaza edilirler. Bu yerleşme ya sahiplerinin membalan gözönünde
tutularak İskân namı altında veya bu şartlara uyulmıyarak ihtiyaç nis
petinde ve yerlerinin istiap kabiliyetleri derecesine ve fakat yine içinde
oturanların oturma hakları muhafaza edilerek konaklama tarzında yapılır.
İskân ve konaklama, bina sahiplerine, yatak, kap, kaçak vermek
-ödevini yüklemez.
İskân edilen yerlerde su ve elektrik gibi şeyler ücretli ise bunların
ciheti askeriyece istihlâk edilen miktarı ödenir
İhtiyaç üzerine işgal edilen gayrimenkullerde de aynı suretle İşlem
yapılır.
Tevakkuf halinde geçici rîıüfrez kıtalar ve münferit askerî kişiler
şehirlerde, kasabalarda, köylerde ve münferit evlerde hep bu tarzda
yerleştirilir.
Yukarda yazılı hallerde bina sahiplerinin ekonomik çalışmaları bo
zulmaz. Tarlalardan sahiplerinin ve işletenlerin ekip biçeceği "kadar kısmı
işgal edilmez. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonunca takdir edilecek
fazla tarla kısımlarına da lüzum hasıl olursa vazıyed edilir.
Madde 17 Askerî kıtaların iskân edildikleri veya konakladıkları
binalı ve binasız gayrimenkullerde sebep oldukları bütün zararlardan
Devlet sorumludur.
Sonradan uyuşmazlığı mucip olmamak için mümkün olan hallerde
gayrimenkullerln ne halde olduklarmm, kullanılmak üzere bırakılmış eşya
mevcut ise hal ve niteliklerinin, işgal eden kıtadan bir subay ile mal sa
hipleri veya temsilcileri tarafından işgalden evvel imza edilecek zabıt
varakasiyle belirtilmesi ödevlidir. Bunun bir sureti komisyona, diğer bir
jsuretl ilgili kişiye' verilir.

Madde 19 Binalı binasız gayrımenkullenn işgaline mukabil sa
hiplerine memleket rayicine göre takdir edilecek bir kira verilir. Aşağı
daki hallerde iskân ve konaklama parasızdır:
1 - Seferberlik yapüan mıntakalarda ve seferberlik süresince aynı
kıtaların veya başka kıtaların aynı kimse nezdinde iskân edildikleri veya
konakladıkları ceman beş gün.
2 — Toplama mahalline giderek veya toplama mahallinde aynı
veya başka başka kıtaların aynı kimse nezdinde iskanları veya konakla
maları hallerinde her ay İçin en çok üç gece.
3 - Manevra yapan kıtaların iskânları veya konaklamaları halle
rinde.
Madde 2 _ Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer
Madde 3 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.
6/4/1946
Resul
Düstur
Tertip

Bajlıjı

3634
4112

2/13765
2/19214

I - Kanunlar ;
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu
16/6/1939
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanonunun 27 nci maddecinin
deriştirilmesi hakkında kanun
25/9/1941
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunumın 6B inci maddesinin
tadiline dair kanun
3/12/1941
II - Tüzükler :
Millî Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi
27/6/1940
Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesinin 53 üncü mad
desinin 2 ncı fıkrasının 2 numaralı bendinin tadili hakkın
daki Nizamname
6/1/1943

C t H U

Cilt
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20

1139

4234

22

1545

4921

23

28

4974

21

1799
168

Sın

5296

Posta Kanununun 1145 saydı kanunla değiştirilmiş olan
34 ve 35 inci maddelerinin değiştirilmesine!
dair kanun
Kanun No: 4711

Kabul tarihi: 4/4/1945

Madde 1 _ 26 Kasım 1339 tarihli ve 376 sayılı Posta Kanununun 23
Haziran 1927 tarihli ve 1145 sayılı kanunla değiştirilen 34 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
A) Taahhütlü yollanan bir maddenin kaybı halinde Posta İdare
since yollayana 10 lira tazminat verilir.
B) Değersiz bir posta kolisinin kaybolması, çalınması veya hasara
uğraması halinde, Posta İdaresince yollayana, kolinin postaya verildiği

Sayfa: 8494 '

(Resmî Gazete)

yerdeki ve zamandaki gerçek değeri ve hasar halinde, uğradığı zarar
derecesi gözbnune alınarak:
5 kiloya kadar olan kolilerde (5 kilo dâhil) 10 lirayı,
10 kiloya kadar olan kolilerde (10 kilo dâhil) 15 lirayı,
20 kiloya kadar olan kolilerde (20 kilo dâhil) 20 lirayı,
40 kiloya kadar olan kolilerde (40 kilo dâhil) 25 lirayı,
geçmemek üzere tazminat verilir.
C) Değerli bir mektup ile değerli bir kolinin kaybolması, çalın
ması veya hasara uğratılması halinde, konulmuş olan değen geçmemek
şartlyle hasar veya eksiklik derecesinde tazminat verüir.
Ancak, Posta idaresi, gönderilen mektup veya kolinin içindeki eş
yanın postaya verildiği zaman konmuş olan değerden daha az değerde
olduğunu İspat ederse bu eşyanın gerçek değerine gore tazminat verilir.
Kaybolan maddede kanım yollarıyle hukumsuzlendırılmesı müm
kün olan kâğıtlar bulunuyorsa Posta idaresinin bu kâğıtları lıiıkumsuzlendirmek yoluna gidebilmesi ıçm sahibinin bunlara koydurduğu değere
kadar olan haklarını Posta idaresine bırakması gereklidir.
D) Posta idaresi yukarda (B) ve (C) fıkralarında gösterilen tazminat
tan başka, değerlendirme ücreti dışında kalan posta ücretlerini de gen
verir.
,• •
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fE) Tazminat verdikten sonra bulunan maddeler, verilen tazminat
geri alınarak sahibine teslim olunur. Eksiklik, bozukluk hallerinde geri
alınacak tazminat bu eksiklik ve bozukluk nispetlerinde azaltılır.
Maddenin bulunduğu, yazı ile haber verildiği tarihten başlıyarak
uç ay içinde ilgili gelip bunu almazsa butun hakları Posta idaresine
geçer
Şu kadar kı, bulunan maddede bir eksiklik veya bozukluk bulun
maz ve ouna değennden fazla tazminat verilmiş bulunduğu anlaşılırsa
Pos*"a idaresi genel hükümlere dayanarak bu fazlanın gen verilmesini
ilgiliden ıstıyebılir.
Madde 2
Aynı Kanunun 35* mcı maddesi aşağıdaki şekilde değıştırılmıştır
Yukardakl maddede yazılı tazminatı istemeden ölenlerin bu iste
me hakları 39 uncu maddede gösterilen süre içinde müracaatta bulunmak
şartiyle mirasçılarına geçer.
Madde 3 Bu kanun yayım tarihinde yürürlüğe girer
Madde 4

6/4/1945
[376 *ayılı Posta Kanununun ek ve değişiklikleri 5844 sayılı Reaml Gazete'ye ilişik senelik
fihristin 14 ürıcfi sayfasındaki 4646 sayılı kanun başlığı altın» tahşiye edilmiştir ]
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Bakanlar Kurulu
Karar Sayısı: 2291

21/7/1944 tarihli ve 3/1241 sayılı kararla % 22,5 hissesinin imtiyazı
İstanbul'da Yaş Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum
Müdürü Talât Kılıçoğlu'na ihale edilmiş olan Seyhan ilinin Osmaniye ilce
sine bağlı Davutlar Köyündeki krom madeninden - bu hisse yüz sehim
sayılarak - % 45 inin istanbul Ayvansaray'da Bücel Türk Anonim Ortak
lığı idare Meclisi Başkan Vekili Ahmet Çanakçıh, % 45 inin Mustafa Çanakçılı ve % 10 unun Muhlis Çanakçılı'ya (bütün haklar, menfaatler,
borçlar ve taahhütleriyle birlikte) devredilmedi; iktisat Bakanlığının
28/2/1945 tarihli ve 1399/5 sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine, 4268
sayılı kanunun 25 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 17/3/1945
tarihinde kararlaştınlmıştır.
17/3/1945

Kararları

dai maddeler tenzilât cetvelinin «Kj> grupunun şişe ve cama ait 15 nu
maralı pozisyonunun Ulşik şekilde değiştirilmesi; iktisat Bakanlığının muvafakatma atfen Maliye Bakanlığının 19/3/1945 tarihli ve 18121/52/2006
sayılı yazısiyle yapılan teklifi üzerine, Bakanlar Kurulunca 30/3/1945
tarihinde kararlaştırılmıştır.
30/3/1945
CUMHURBAŞKANI
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S
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Bu kanunu Münakalât Bakanı yurutur
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Pozisyon
No.
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3
Sayısı. 2343

15

3843

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince
30/7/1940 tarihli ve 2/14083 Bayılı kararla yürürlüğe konulmuş olan ipti-

Mamul maddenin cins ve nev'i
'a) Şişe ve sair zücaciyjî
eşyası
Şişe ve cam - b) Her nevi camlar (pencere,
masa ve saire camlan)

No

2/14083

Manu
Tartte

B u Iii,
I • Kamu :
Muamele Vergisi Kanunu

Bakanı
SİREN

Tenzilât nispeti
%
Kakamla Yazıyla

Gümrük ve İnhisarlar Bakanı
SUAD

Bakanı

Bakanı

HILMI

YÜCEL

SÜMER

Dr. SADİ

Bakanı

ARTUNKAL

Sıhhat ve içtimai Muavenet Bakanı

SİRMEN

Karar

Millî Müdafaa

Bakanı

adliye

E.

A

Bakam

İNÖNÜ

İktisat Bakanı
tan

TÜREL

R

Bakanı

Millî Müdafaa

Bakanı

nöNÜ

15

On beş

12

On iki

Cllı

SahiU

İKIİ
Cunta
S«n

4/Ç/1940

II - Bakanlar Karnin Kararı :
3843 numaralı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci maddesi
hükmüne eSr* hazırlanan iptidai maddeler tenzilât cetrell
hakkında
7/8/194«

4581

(Rmrnl
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Sayfa: 8495

Geliri

TEBLİĞ
Sıhhat ve içtimai Muavenet Bakanlığından:
Yemden eczane açılacak
arasında gözetilecek

yerler ıçm müracaat edecek eczacılar
tercih derecelerini gösterir liste

de kalfalık veyahut Devlet ve belediye müesseselerinde eczacılık yapan
lar tercih olunur.)
V —. Haciz, iflâs gibi mecburi şekillerle veya cezai sebeplerle ecza
neleri kapatılmış olanlardan ıadeı itibar etmiş olanlar veya ceza müddet
lerini bitirmiş olanlar.

I
Hususi kanun tatbikatı neticesi olarak tahdide tabı tutulup ec
zanesi kapatılmış olanlarla zelzele, yangın gibi âfetler veya göç ve istilâ
gibi sebepler yüzünden eczanesini kaybetmiş olanlar.

VI
Eczanesini yakın zamanlarda satanlar en son hak sahibidirler.
Eczane ruhsatı alıp satmak suretiyle menfaat peşinde koşulduğu kanaati
hasıl olursa bunların müracaatı reddedilir.

II
Devlet hizmetinde uzun seneler hizmet ve liyakat göstererek
temiz sicil almış bulunan ve eczane açamamış olan eczacılar.
III
Haklı, zaruri ve meşru sabepleıle eczanesini kapatmış veya
•devretmiş olup en az 15 senedenberı herhangi bir eczane sahibi olmamış
olan eczacılar.
IV
ilk defa eczane açacak olanlar (bunlardan mevcut eczaneler

VII
Müracaat sahipleri arasında kanunlarla tâym edilmiş şart
ları haiz olmıyanların ve yine kanunlarda zikredilen fena haller erbabının
müracaatları bu sıraya konmaz ve reddolunur
VIII
Yukardaki şartlara
Bakanlık makamına aittir
IX

Aynı ş a ı t ı

haiz

gore

eczane

açacakların

olanlar arasında tercih kurra

tercih hakkı

ile

secıln

İLÂNLAR
M . M . B. 2 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Belli gün ve saatte isteklisi çıkmıyan, komisyonda mevcut şartname
nre numunesine göre (25.000) aded urgan ahnacak. Muhammen bedeli
(97.500) lira olup katî teminatı (12.250) liradır. Eksiltmesi 17/4/1945 salı
günü saat (16) da pazarlıkla yapılacaktır. Şartname ve numunesi her gün
•öğleden evvel saat 11-12 arasında komisyonda görülebilir. İsteklilerin katî
teminatlarını Hazine veya merkez muhasebecilikleri veznesine yatırarak
alacakları makbuzla birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri
K. 2_922'3-2

2
Eksiltme 26/4/1945 perşembe gunu saat 15 te Ankara Okullar
Muhasebeciliğinde kapalı zarf usulıyle yapılacaktır
3 — isteklilerin şartname ve numuneyi görmek üzere her gun Fa
külteye ve 1704 liralık teminat makbuz veya mektubıyle Ticaret Odası
belge ve teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat önceye kadar
Komisyon Başkanlığına vermiş veya göndermiş olmaları ilân olunur
943/4-1

Nafıa Bakanlığından

M . M . B. 3 numaralı Satın Alma

Komisyonundan
Beher adedine 340 kuruş fiyat tahmin edilen kuçuk yem torbala
rından 24861 aded veya 90 000 liralık 13/4/1945 cuma gunu saat 15 de
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır Şartname ve numunesi heı gun öğle
den evvel komisyonda görülebilir Muhammen bedeli 90 000 lira olup katî
teminatı (11.500) liradır İsteklilerin banka teminat mektubu veya Ha
zine veyahutta Merkez Veznesinden alacakları teminat makbuzları ile
komisyona müracaatları
K 3 _»19/3- 3

M . M . B. 5 numaralı Satın Alma
Komisyonundan
Pazarlıkla komisyonda mevcut şartnamesine göre (300) aded kuçuk
asit karbonik tüpü satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel (30.000)
Ura olup katî teminatı (4500) liradır. (50) adedden aşağı olmamak üzere
partiler halinde İhale edilebilir. Pazarlığı 13/4/1945 cuma günü saat 15 tedir. Şartnamesi ve evsafı her gün komisyonda görülebilir. Vermeğe is
teklilerin teminatları ile birlikte belli gün ve saatte komisyona müraca
atları.
K.ö—944/3-2

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığından .
1

Fakülte konferans salonuna tanesi 142 lira keşif bedelli 140-160

koltuk yaptırılacaktır.

24/4/1945 salı gunu saat 15 te Ankara'da Nafıa Bakanlığı binası
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Komis
yonunda (3 600) lira muhammen bedelli 5 000 aded kazma ve 4 000 aded
kestane kürek sapının açık eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır
Eksiltme şartlaşması bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğünden alına
bilir
Geçroı teminat (270) liradır
isteklilerin geçici teminat ve şartlaşmasında yazılı vesaik ile birlikte
aynı gün saat 15 e kadar mezkûr komisyonda hazıı bulunmaları lâzım
dır.
916 4-2

Vezirköprü Asliye Hukuk Yaı gıçlığından
Vezirköprü'nün Yem Mahalesmden Ahmet kızı ve Mustafa oğlu
Ahmet Çöl eşjl Mahıre'nın halen ikametgâhı belli olmayan eşi Mustafa
oğlu Ahmet Çöl aleyhine açtığı talâkın tescili dâvasının gıyaben yapı
lan yargılaması sonunda' iki tarafın yirmi seneden fazla bir zaman ev
vel eski ahkâma göre evlendıkerı ve Medeni Kanunun neşrinden mu
kaddem şer'ı usul üzere dâvâlının davacı Mahıre'yı boşadığı ve talâkın
tescil olunmadığı şahadetle sabit olmasına binaen Kanunu Medeninin neş
rinden evvel vukuu sabit olan boşanmanın tesciline ve (1781) kuruş harç
ve masrafların dâvâlıya tahmiline temyizi kabil olmak üzere 21 Şubat 1944
tarihinde hüküm verildiğinden dâvâlının ilân tarihinden itibaren müddett
içinde kanun yoluna müracaat etmediği takdirde hükmün kesinleşeceğin-*
deh tebliğ makamına kaim olmak üzere ilân olunur.
882
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Sayfa: 8496
Gurun Sulh Hukuk Mahkemesinden

Gürun'ün Karayar Mahallesinden Kaflabaşı oğlu Ahmet kızı ve Ztlklflı oğlu İsmail karısı Fatma Çakmak'ın Gürün Hazineı Maliyesi aleyhine
İkame eylediği Gürun'ün Karayar Mahallesinde vâki sarkan yol, batısı
Hacı Alı oğlu Mevlût hane bahçesi, poyrazı yol, kıblesi Hacı Mehmet oğ
lu Kadir hane ve bahçesiyle mahdut hane ve bahçenin 24 sehlmde 8 sehimlnin namına tescilini talep ile ikame eylediği dâvanın yapılan yargılanma
sında: Müddeabih üzerinde bir hak iddia edenlerin bir ay zarfında yazı ile
mahkemeye müracaat etmelerinin ilânına karar verilmiş olduğundan key
fiyet bu dairede ilân olunur.
810

mahdut 60 lira değerli bir kıta tarla ve Saksaklınm Öz mevkiinde do
ğusu Hazineye ait Mınas tarlası batısı Köşk yolu, boyrazı davacıların ça
yırlığı, kıblesi çal ile mahdut 90 lira değerli bir kıta tarla ve aynı mev
kide doğusu Hazine çayırı, batısı davacıların tarlası, poyrazı Kocaman
Habip tarlası ve kıblesi keza davacıların tarlası ile mahdut 60 lira de
ğerli bir kıta çayırlık kl ceman beş parça gariyenkule 30 seneden beri bilâ
fasıla ve bllâ niza tasarruf eylediklerinden namlarına tescilini istiyerek
açtıkları dâvanm yapılan yargılanmasında: müddeabihler üzerinde her
hangi bir hak iddia edenler varsa bir ay zarfında yazı ile mahkemeye mü
racaat etmelerinin ilânına karar verilmiş olduğundan kefiyet bu dairede
ilân olunur.
811
Kaş Cumhuriyet Savcılığından:

Gürun'ün Kavak Köyünden Köseoğulları İsmail Hacı ve Battal Köse'nin Gürün Hazlnei Maliyesi aleyhine ikame eyledikleri Gürun'ün Kavak
Köyünün Hüdede mevkiinde doğusu boz, batısı, poyrazı, çal, kıblesi yol ile
mahdut elli lira değerli bir kıta tarla ve aynı mevkide doğusu boz, ba
tısı, yol ve Hazine tarlası, poyrazı Hasan Yılmaz, kıblesi boz İle mah
dut 30 lira değerli bir kıta tarla, ve Saksaklı mevkiinde doğusu çal, ba
tısı boz, poyrazı kocaman Hüseyin, kıblesi Kocaman Habip tarlası ile

Millî Korunma Kanununa muhalif olarak mevaddı gıdalyeye etiket
koymamaktan sanık kaza merkezinde mukim Mehmet Gürsoy oğlu 326
doğumlu Reşat Gürsoy hakkında kazamız Asliye Ceza Yargıçlığınca 2§
lira ağır para cezası alınmasına dair verilen hüküm katîleşmekle ilân
olunur.
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Halk Bankası T. A. Şirketinden:
Halk Bankası T. A. Şirketinin 31/12/1944 Bilançosu
AKTİF

P A SI F
Türk Lirası

Kasa ve Merkez Bankası

Kasa

1.640,59

Merkez Bankası

163.538,45

Kanuni karşılıklar
Bankalar
Borçlu cari hesaplar
Sandık ve Ajanslar

165.179,04
44.000,—
1.880.492,37

3.209.744,68

Sair

146.670,27

Muhtelif borglular
İştiraklerimiz
Sabit kıymetler
Esas kıymetler

3.356.414,95
1.076.799,17
421.600,—

18.872,46

Amortisman

5.962,28

(19.000 Ura üzerinden sigorta edilmiştir)
$lk tesis masrafları
Bmtea mevcudu
Sair aktifler
Muvakkat ve mutavassıt hesaplar
Ayniyat mevcutları

12 910,18
1,—
63.081,45

256.855,47
8.553,98

Yekûn
Nftzım hesaplar

Türk Lirası
Sermaye
İhtiyatlar:
İleride vukuu muhtemel zararlar karşılığı
(Bankalar Kanunu M. 31)
Kanuni ihtiyatlar
Fevkalâde İhtiyatlar
Taahhütlerimiz
Mevduat ve cari hesaplar
Tasarruf mevduatı
Diğer mevduat

1.400.000,13.723,22
27.446,44
141.723,22

182.892,88-

1.108.865,1^
10.042,66
34.863,09

Tediye emirleri
Muhtelif alacaklılar
Vergiler
Diğer

44.905,75
2.008.181,87

30.875,55
1.783.335,72

Sair pasifler
Muvakkat ve Mut. Hes.
Kâr

1.814.211.2T

434.'416,4©
287.914,19»

260.409.45
7.280.887,61
199.675,—

Yekûn
Nâzım hesaplar:
1 — Kefaletlerimiz
2 — Sair nâzım hesaplar

184.675,—
15.000—

7.280.887,61-

199.675,—

Halk Bankası T. A. Şirketinin 51/12/1944 Kâr ve Zarar Hesabı
ZİMMET

M A T L U P
Türk Lirası

Personel masraflar
Vergi ve harçlar
Sair masraflar
Verilen faiz ve kondisyonlar
Amortismanlar
Muhtelif zararlar
Kâr

120.542,84
1.536,50
22.026,68
47.056,95
1.887,25
2.095,83
287.914,19
Yekun

483.060,24

Türk Lirası

Alman faiz ve komüsyonlar
Esham ve tahvilât cüzdanı gelirleri
Banka hizmetleri muk. alman ücret ve komüsyonlar
Muhtelif kârlarGeçen seneden müdevver kâr

Yekûn

227.048,343.228,25»
251.103,7818,18
1.661,69

483.060,24812

Başbakanlık Devlet M a t b a a »
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Sayı:5979

İÇİNDEKİLER

Kanunlar

Sayfa

4710 Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

1

4711 Posta Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun

1

Bakanlar Kurulu Kararları
3/2291 21/7/1944 Tarihli ve 3/1241 Sayılı Kararla % 22,5 Hissesinin İmtiyazı İstanbul'da Yaş
Meyve ve Sebze Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Umum Müdürü Talât Kılıçoğlu'na İhale
Edilmesine Dair Karar

2

3/2343 3843 Numaralı Muamele Vergisi Kanununun 21 inci Maddesi Hükmüne Esas Hazırlanan
İptidai Maddeler Tenzilât Cetveli Hakkında Karar

2

Tebliğ
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Bakanlığınca Yeniden Eczane Açılacak Yerler İçin Müracaat Edecek
Eczacılar Arasında Gözetilecek Tercih Derecelerini Gösteren Liste Hakkında Tebliğ

3

İlanlar

3

