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Dahiliye Vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 
hakkında Kanun 

Kanun N1624 Kabul tarihi: 191511930 

Madde 1 — Dahiliye Vekâleti merkez teşkilâtı; Müsteşarlık 
ve Hususî Kalem ile alfabe tertibi üzere Emniyet İşleri, H u k u k 
Müşavirliği, Mahallî İdareler, Nüfus İşleri, Teftiş Heyeti ve 
Vilâyetler İdaresinden, Umum Jandarma Kumandanlığından ve 
hususî kanun ve nizamnamelerile Dahiliye Vekâletine merbut 
diğer idarelerden mürekkeptir. 

Madde 2 — Müsteşar, Vekâlete ait işleri Veki l in direktif
leri dairesinde vekil namına idare eder. Bu işlerin mes'ul âmir 
ve murakıbıdır. 

Medde 3 — Hususî kalem; bir müdürün idaresinde i k i 
bürodan mürekkep olup vekil ve müsteşarın resmî ve siyasî 
işlerile muhabere ve şifre işlerini görür. Matbuatı tetkik ile 
Vekâlet dairelerini alâkadar eden neşriyatı ait olduğu dairelere 
tevdi ve neticelerini takip ile vekile bildirir. 

Madde 4 — Vekâlet Umum Müdülükleri; şube müdürlük
lerine ve şubeler bürolara taksim edilmiştir. 

U m u m müdürler; dairelerin bütün muamelâtının mes'ul 
âmir ve murakıbı oldukları gibi dairelerinin gerek merkeze ve 
gerek vilâyetlere ait işlerini takip, tanzim ve ıslah ile mükellef
tirler. Büyük Millet Meclisi ile encümenlerinde müzakere 
edilmekte olan ve dairelerini alâkadar eden kanun teklif ve 
tefsirlerini takip ve muktazi muamelâtı ihzar ederler. 

Madde 5 — Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü beş şubeden 
ve bir müstakil evrak bürosundan müteşekkildir. 

A : Birinci şube; memleketin umumî emniyet ve umumî 
asayişine müteallik işlerle meşguldür ve iki bürodan mürekkep
tir. Birinci şube müdürlüğü umum müdürlük muavini tarafınden 
idare olunur. 

B: İkinci şube; idarî, beledî ve adlî zabıta işlerile iştigal 
etmek üzere ik i büroyu ihtiva eder. 

C : Üçüncü şube; Polis âmir ve memurlarının zat işleri, 
polis mektebi, talim ve terbiye ve umumî zabıta teşkilât ve 
tevziatı, hesap ve levazım işlerile iştigal eder. 

Bu vazifeler ik i büroya taksim edilerek ifa edilir. 
D : Dördüncü şube; ecnebilere müteallik muamelât ile meş

gul olmak üzere üç bürodan mürekkeptir. 

E : Beşinci şube; zabıtaya ait teknik işlerle istatistik ve 
neşriyat işlerini ifa eder. Ikf bürodan mürekkeptir. 

F - Evrak bürosu umum müdürlüğe ait muhaberelerin ka-
yit ve şevkini temin ve iş sahiplerinin müracaatlarını kabul ve 
işlerini ait olduğu şubelerden tahkik ve neticelerini tebliğ ile 
iştigal eder. 

Madde 6 — Hukuk Müşavirliği; Vekâletten tevdi olunan 
her nevi işler hakkında mütalea ve kanunî mukteza beyan 
etmek, Vekâletçe tanzim edilen veya diğer Vekâletlerden tevdi 
olunan kanun ve nizamname ve talimatname lâyihalarile Vekâ
let dairelerinden hazırlanacak umumî emirleri, memurin muha-
kemat ve inzibat komisyonları evrakını, Vekâletçe yapılacak 
veya tasdik olunacak mukaveleleri tetkik ve takip, Vekâlete 
taallûk eden davaları ikame ve takip eylemekle mükelleftir. 
H u k u k Müşavirliğinin yazı işlerile meşgul bir bürosu vardır. 

Madde 7 — Mahallî İdareler U m u m Müdürlüğü ik i şube
den mürekkeptir: 

A - Birinci şube; mahallî idarelere ait kanun, nizam ve ta
limat projelerini tanzim ve teklif, vilâyet, belediye ve köy 
meclisleri karar ve temennilerini tetkik, idarei hususiyei vilâyat 
belediye ve köy kanunlarile sair kanunların vilâyet, belediye ve 
köylere tahmil ettiği işlere ait idarî ve hukukî muamele ve mu
haberelerle vilâyet ve belediyelerin beşer senelik mesai pro
gramlarını ve vilâyet belediye ve köylere ait teftiş ve tahkik 
raporlarını ve memurları hakkındaki şikâyetleri tetkik ve takip 
ile mükellef olmak üzere ik i bürodan mürekkeptir. 

B : İkinci şube; vilâyet, belediye ve köy bütçeleri ve ma
hallî idarelerin malî ve ihsaî işlerile mükellef olmak üzere üç 
bürodan mürekkeptir, 
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Madde 8 — Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü üç şubeden 
mürekkeptir: 

A : Birinci şube; göçebe ve aşiretlere ve hariçten getirile
cek muhacırlara ait iskân mıntakalarının tayini, bunların nakli, 
şevki ve müstahsil hale getirilmelerinin temini için lâzımgelen 
muamele ve muhaberelerle, topraksız köylülere toprak tevzii 
ve istatistik işlerile iştigal etmek üzere ik i büroya münkasem-
dir. Birinci şube müdürlüğü umum müdür muavini tarafından 
idare olunur. 

B : İkinci şube; vatandaşlık kanununun tatbikatına ve va 
tandaşlığa müteallik işlerle iştigal etmek üzere iki bürodan 
mürekkeptir. 

C : Üçüncü şube; nüfus muamele ve muhaberelerini, 
tescil ve istatistik işlerini ifa etmek üzere ik i bürodan 
mürekkeptir. 

Madde 9 — Teftiş Heyeti Reisliği, müfettişlere ait şahsî 
ve mahrem sicilleri tanzim; teftiş ve tahkik işlerine ait talimat
nameleri ihzar, müfettişlerin mesai tarzlarını tayin, teftiş ve 
tahkik işlerinde müfettişleri veki l ile olan münasebetlerine 
tavassut, vekil tarafından müfettişlere verilecek icra vazifelerinin 
ifasını murakabe, teftiş raporlarını tetkik ve tahlil, bunlar 
üzerine dairelerle temas ve icabının icrasını takip, vekile b i l 
dirilecek mesaili tayin müfettişler tarafından gönderilen tahki
kat fezlekelerini tetkik ve bunların idarî cihetleri hakkında 
ittihazı muktazi tedbirleri tayin ve takip, müfettişlerin ve teftiş 
heyetinin umum masraflarını tetkik ve tanzim, sene nihayetlerinde 
müfettişlerin mesaileri neticelerine ve idarenin umumî vaziye
tine ve kanun ve nizamnamelerin tatbik tarzına dair senelik 
raporu tanzim, teftiş heyeti nizamnamesinin reisliğe tevdi ettiği 
diğer vazifeleri ifa ile mükelleftir. 

Teftiş heyeti, müfettişlik sıfat ve salâhiyetini haiz bir reis 
ile lüzumu kadar müfettişten ve yazı ve hesap işlerile meşgul 
bir bürodan mürekkeptir. 

Madde 10 — Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü üc şube
den mürekkeptir. 

A : Birinci şube; merkez ve merkezden mansup vilâyet 
memurlarile nahiye müdürlerinin sicillerini tanzim, tayinleri 
mahallerine ait talî memurların ahvali umumiyesini tetkik, müsa
baka ve imtihan, mezuniyet, tekaüt, tecziye, tayin, terfi, tahvil, 
becayiş, tekaüt ve eytam ve eramil maaşı tahsis ve askerlik 
gibi memurların zat işlerini ve tahakkuk muamelelerini ifa ile 
mükellef olmak üzere üç bürodan mürekkeptir. Birinci şube 
müdürlüğü umum müdür muavinliği tarafından idare olunur. 

B: İkinci şube; vilâyetlerin umumî idare teşkilat ve intihap 
işlerine ait vazifelerle mükelleftir. Vilâyetlerin umumî ve hususî 
ahvaline dair raporların, umumî müfettişlik ve teftiş heyeti 
raporlarının tetkiki ve bu raporlara ait muameleler, şikâyet ve 
itiraz işleri; iane, seferberlik muameleleri, emniyete müteallik 
olmayan ve beynelmilel mahiyet arzeden ecnebi işleri, millî 
bayramlar ve merasim işleri ve vekâletten tevdi edilen diğer 
müteferrik işler dahi bu şube tarafından yapılır. İkinci şube 
i k i büroya münkasemdir. 

C : Üçüncü şube; evrak, dosya, neşriyat ve kütüphane 
işlerile levazım ve mutemetlik ve müstahdemlere ait muamele
leri ifa ve şikâyet ve müracaatların takibi ile neticelerini alâka
darlara tebliğ ile mükellef olmak üzere üç bürodan mürekkeptir. 

Madde 11 — Bu Kanunda sayılı vazifeler, vekâlet daire 
ve memurlarının aslî vazifelerinden olup vekil veya âmir tara
fından ilâveten verilecek diğer vazifelerin ifası mecburidir. 

Madde 12 — Jandarmanın teşkilât ve vazifeleri kendi ka 
nun ve nizamnamelerine tâbidir. 

24 M A Y I S 1930 

Madde 13 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve tea
dülüne dair 1452 numaralı kanuna merbut (2) numaralı cetve
lin Dahiliye Vekâleti merkez memurlarına ait bulunan kısmı 
yerine bu kanuna merbut (A) işaretli teşkilât kadrosu konul
muştur. 

Madde 14—Kadroda yazılı dereceler azamî olup icap ettiği 
takdirde yüksek dereceler yerine maaşı daha az dereceden 
memur tstihdamı caizdir. O n i k i vs daha yukarı derecelere ye
niden alınacak memurların yüksek mektep mezunu olması 
şarttır. 

Madde 15 — İskân U m u m Müdürlüğü i lga edilmiştir. B u 
müdürlüğün vilâyet memurlarından merbut (B) işaretli cetvelde 
gösterilenler Dahil iye Vekâleti vilâyet memurları kadrosuna 
ilâve olunmuştur. 

Madde 16 — Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden mute
berdir. 

Madde 17 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye 
V e k i l i memurdur. 

A — Cetveli 

Memuriyetin nev'i tu 
-O 
< 

t/* 

Hususî Kalem 

! i Müdür 
Şef 

! 1 1 

» 
12 Memur 
13 » 
14 Kâtip 
15 » 
17 » 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 
2 Umum Müdür 
6 Muavin ve birinci Şube Müdürü 

10 Şef 
12 Memur 
13 
14 Kâtip 
15 

7 Polis Müfettişi 
8 » » 
9 » » 
7 İkinci Şube Müdürü 

10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 
14 Kâtip 
15 

7 Üçüncü Şube Müdürü 
10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 x 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 

125 

55 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
14 

125 
70 
35 
25 
22 
20 
17,5 
55 
45 
40 
55 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
55 
35 
30 
25 
22 
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14 Kâtip ı 20 
15 » 1 17,5 

7 Dördüncü Şube Müdürü 1 55 
10 Şef 1 35 
11 » 30 
12 Memur 25 
13 » 1 22 
15 Kâtip 1 17,5 
17 » 1 14 

8 Tercüman 1 45 
9 » 1 40 

10 » 1 35 
7 Beşinci Şube Müdürü 1 55 

10 Şef 1 35 
11 » 1 30 
12 Memur 1 25 
13 » 1 22 
15 Kâtip 1 17,5 
17 » 

1 
14 

Evrak Bürosu 

12 Memur 1 25 
14 Kâtip 1 .20 
12 Müracaat memuru 1 25 

Hukuk Müşavirliği 

4 Hukuk Müşaviri 1 90 
7 Muavin 1 55 

10 Şef 1 35 
13 Memur 1 22 
14 Kâtip 1 20 

Mahallî idareler Umum Müdürlüğü 

4 Umum Müdür 1 90 
6 Muavin ve birinci Şube Müdürü 1 70 

10 Şef 1 35 
11 » 1 30 
12 Memur 1 25 
13 » 1 22 
14 Kâtip 1 20 

7 ikinci Şube Müdürü 1 55 
10 Şef 1 35 
11 » 2 30 
12 Memur 1 25 
13 » 1 22 
15 Kâtip 1 17,5 

Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 

4 Umum Müdür 1 90 
6 Muavin ve birinci Şube Müdürü 1 70 

10 Şef 2 35 
12 Memur 6 25 
14 Kâtip 1 20 
15 » 1 17,5 
17 » 1 14 
12 Müracaat memuru 1 25 
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Memruiyetin nev'i •o 
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7 ikinci Şube Müdürü 
10 Şef 
12 Memur 
14 Kâtip 

7 Üçüncü Şube Müdürü 
10 Şef 
11 » 
12 Memur 
13 » 
15 Kâtip 
17 » 

1 55 
2 35 
4 25 
2 20 
1 55 
1 35 
1 30 
1 25 
1 22 
1 17,5 
ı 14 

Teftiş Heyeti 

3 Reis 
4 Baş müfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci » » 
7 Üçüncü » » 

1 
3 
3 

12 
18 

Teftiş Heyeti Bürosu 

10 Şef 
12 Memur 
13 
14 Kâtip 
17 

Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü 

4 
6 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 

7 
10 
11 
12 
13 
17 
8 

10 
.11 
12 
13 
15 
17 
12 
12 
14 

12 
17 

Umum Müdür 
Muavin ve birinci Şube Müdürü 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kâtip 

» 
» 

İkinci Şube Müdürü 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kâtip 
Üçüncü Şube Müdürü 
Şef 

» 
Memur 

» 
Kâtip 

» 
Mutemet 
Kütüphane memuru 
İstanbul evrak muhafızları 

Müracaat Bürosu 

100 
90 
80 
70 
55 

Müracaat memuru 
Kâtip 

1 35 
1 25 
1 22 
1 20 
1 14 

1 90 
1 70 
1 35 
2 30 
2 25 
2 22 
1 20 
1 17,5 
1 14 
1 55 
1 35 
1 30 
2 25 
2 22 
1 14 
1 45 
1 35 
1 30 
2 25 
3 22 
4 17,5 
5 14 
1 25 
1 25 
3 20 

1 25 
1 14 
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8 Birinci sınıf Müdür 2 45 
9 İkinci » » 3 40 

11 Dördüncü sınıf Müdür 4 30 
14 Birinci sınıf iskân memuru 41 20 
12 Mutemet ve tevziat memuru 8 25 
11 İskân ve istatistik memuru 3 30 
12 » » » » 5 25 
15 » » » » 8 17,5 
11 Sevk ve iaşe memuru 2 30 
12 » » » » 1 25 
18 » » » kâtibi 1 12 
12 Teffiz memulları 3 25 
14 » » 12 20 
14 İnşaat ve levazım ambar memurları 2 20 

6 Umumî Müfettişlik iskân müdürü 1 70 
7 Umumî Müfettişlik iskân müdür muavini 1 55 

97 

Nahiye müdürlerinin hayvan yem bedelleri 
kakkında kanun 

Kanun N^: 1625 ^ a 6 u / J a r r ^ / ^ 7 ^ 

Madde 1 — Binek hayvanı besleyen nahiye müdürlerine 
ayda on lirayı geçmemek üzere yem bedeli verilir. 

Madde 2 — Hangi nahiyelerde hayvan beslenileceğini ve 
yem bedelinin miktarını Dahiliye V e k i l i tayin eder. 

Madde 3 — Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Biı Kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve 

Maliye Veki l ler i memurdur. 

11 ağustos 1325 tarihli askerî tekaüt ve istifa kanununun 
muaddel maddesinin tadiline dair kanun 

KanunN^1626 J ^ W j a r 2 7 İ ^ W / P 5 ö 

Madde 1 — 11 ağustos 1325 tarihli askerî takaüt ve isti
fa kanununun muhtelif tarihli ve en son 25 kânunuevvel 1928 
tarih ve 1372 numaralı kanunlar ile tadil edilmiş olan beşinci 
maddesi yerine aşağıdaki madde ikame olunmuştur. 

H a r b i intaç eden umumî veya kısmî seferberliğe veya se
ferberliği icap eden dahilî tedibata iştirak eyleyen ordu zabitan 
ve memurininin tekaüt müddetlerinin hesabında müddeti iştirak
leri eğer bir seneden az ise bir sene ve bir seneden fazla ve ik i 
seneden az ise ik i sene ve daha fazla ise bu nisbet üzere hiz
meti askeriye müddetlerine zam yapılır. İşbu zamları icap etti
ren devirlerin hududu harpte ilânı harpten akti sulha kadar 
ve dahilî isyanlarda müsademe başladığı tarihten seferberliğin 
hitamı tarihine kadardır. Bunlara iştirak edenlerden seferber
liğin devamı esnasında sicillen veya hükmen tekaüt edilmiş 
veya tekaüdü icra edilmiş olanlara ancak iştirak günleri kadar 
zam yapılır. İştirak edenlerden seferberlik esnasında şehit olan
lara veya meşakı seferiyeden müteessiren vefat edenlere ve se
fere devam edemiyecek kdar malûl kalanlara tekmil devirlerde 
tamamen bulunmuşlar gibi zam yapılır. 

Madde 2 — 22 mart 1330 ve 23 şubat 1331 ve 31 kânu
nuevvel 1341 tarih ve 695 numaralı ve 25 kânunuevvel 1928 
tarih ve 1372 numaralı kanunlar mülgadır. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa, 

Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
Muvakkat Madde — İtalya, Balkan harplerile harbi umumiye 

iştirak edenlerin müddeti iştirakleri ne kadar otursa olsun İtalya 
harbi için ik i , Balkan harbi için bir, harbi umumî için beş 
sene zam olunur ve 21 kânunuevvel 1341 tarihine kadar teka
üdü icra edilerek kendisine veya vefatı vuku bulupta ailesine 
maaş tahsis edilmiş olanların zamları 31 kânunuevvel 1341 ta
rihinden itibaren verilir. 

Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler arasındaki 
telsiz telgraf mukavele ve nizamnamelerinin 

tasdiki hakkında kanun 

KanunNA.:W27 Kabul tarihi : 19/5/1930 

Madde 1 — 25 birinci teşrin 1927 tarihinde Vaşingtonda 
imza edilmiş olan milletler arasındaki telsiz terlgraf mukavele
name ve nizamnameleri tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu Kanun 1 ikinci kânun 1929 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Millî Müdafaa, Dahiliye, 
Haric iye ve İktisat Veki l ler i memurdur. 

Eğlence ve hususî istihlâk vergisi kanunu 

Kanun N^J/629 Kabul tarihi: 19/511930 

\ Madde 1 — Eğlence ve hususî istihlâk vergisine tâbi olan 
ticarethane vs müesseseler şunlardır: 

A — Bar, umumhane; 
| B — Dans yerleri, alkollü içki kullanılan çalgılı yerler; 
j C — Birahane, meyhane, alkollü içki kullanılan lokanta, 
, büfe, pastane ve mümasili yerler; 

D — Tiyatro, sinema, sirklerle duhuliye ile girilen ve 
içerisinde alkollü içki kullanılmayan mümasili oyun yerleri; 

E — Tren ve vapurlardaki büfeler; 
F — Duhuliye ile girilen çalgılı yerler. 
Madde 2 — Aşağıda yazılı ticarethane ve müesseseler 

vergiden muaftır. 
A - Dans dershanesi olduğu hükümetçe tasdik edilen ve 

içinde konsomasyon olmayan yerler. 
B - Maliye ve Maarif Vekâletlerince terbiyevî hizmetleri 

l kabul edilecek tiyatro, konser ve çocuk sinemaları; 
| C - A t koşuları ve spor yerleri duhuliyeleri; 

D - Umumî merkezleri tarafından Maliye Vekâletine en az 
| on beş gün evvel ihbar edilmek şartile menafii umumiyeye 

hadim cemiyetlerle belediye idarelerinde bulunan darülaceze 
j taraflarından tertip olunacak balolar ve müsameıeler. 

Madde 3 — Verginin matrahı birinci maddenin A , B, C , 
l fıkralarında yazılı yerler için gayrı safi varidattır. 

Bu gayrı safi varidat: 
j A - 1326 tarihli müsakkafat kanununun cari olduğu yerler-
, de müsakkafat vergisine matrah olan; 

B - 1302 tarihli emlâk nizamnamesi cari yerlerde emlâk ve 
arazi vergilerine matrah olan kıymetlerin, müsakkafat kanunu
nun 15 inci maddesi mucibince tahvili ile bulunacak olan, 
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C - Binde altmış beş nisbetinde vergiye tâbi arazide yazılı 
kıymetlerin sekiz misle iblâğından sonra (B) fıkrasına tevfikan 
hesap edilecek olan varidattır. 

Birinci maddenin (D) fıkrasında yazılı yerler için duhuliye
ye ait vergi matrahı bilet ve (E) fıkrasındaki yerler için de 
istihlâk bedelleridir. 

Madde 4 — Her hangi bir yerin müfrez bir kısmı vergi 
mevzuu meyanına girecek olursa, o yerin tamamı için yazılı 
olan gayrı safi varidat veya kıymetin bu müfrez kısma isabet 
eden miktarının vergisi , üçüncü maddede yazılı esaslar daire
sinde hesap ve tayin olunur. 

Madde 5 — Verginin nisbeti birinci maddenin (A) fıkrasında 
yazılı yerler için üçüncü madde mucibince bulunacak gayri safi 
varidatın yüzde yüzü (B) fıkrasında sayılı yerler için yüzde 
yetmiş beşi, (C) fıkrasında yazılı yerler için yüzde ellisi ve 
(D,E) fıkralarında yazılı yerler için de duhuliye ve istihlâk 
bedellerinin yüzde onudur. (F) fıkrasında yazılı yerler için de 
duhuliye bedelinin yüzde yirmisidir. 

Madde 6 — Birinci maddenin (A, B, C ) fıkralarında yazılı 
yerler için her yılın vergisi o malî yıla takaddüm eden nisan 
ayının on beşinde mükellefe ihbarname ile tebliğ olunur. Mükel
lefin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tahriren 
itiraz hakkı vardır. İtiraz vukuunda keyfiyet mahallinin en 
büyük malmemurunun riyaseti altında idare heyetinden ve 
ticaret odasından, ticaret odası olmayan yerlerde belediyelerden 
müntehap birer azadan mürekkep itiraz komisyonunda tetkik 
ve en çok onbeş gün içinde intaç ve mükellefe tebliğ olunur. 

İtiraz komisyonunun kararları kat ' idir . 
Madde 7 — Altıncı madde dairesinde tahakkuk eden vergi 

1 haziran, 1 eylül, 1 kânunuevvel, 1 mart tarihlerinde olmak 
üzere dört müsavi taksitte tahsil olunur. Taksitlerini, taksitin 
isabet ettiği ayın onbeşinci günü akşamına kadar vermeyen
lerden vergi, yüzde on beş zamla tahsil olunur. 

V e r g i y e mükellefin itirazı halinde, itiraz komisyonunca ka
rar ittihaz ve mükellefe tebliğ edilmedikçe - taksit hulul etse 
dahi - tahsilat yapılmaz ve bu suretle tahakkuku taahhur eden 
vergilere, itiraz komisyonu kararının tebliği tarihinden itibaren 
on beş gün geçmeyince yüzde on beş zam olunamaz. 

Madde 8 — Malî yılın girmesinden sonra ticaretlerini 
veya müesseselerini terkedenler keyfiyeti mahallinin tahakkuk 
memurluğuna tahriren ihbar ettikleri ve bu ihbar tahkikatla 
sabit olduğu takdirde, ihbarı takip eden taksitten itibaren 
vergileri terkin edilir. 

Malî yılın girmesinden sonra yeniden işe başlayanlar ve 
yahut vergi nisbetinin tebdilini mucip surette ticarethane veya 
müesseselerini değiştirenler keyfiyeti nihayet on beş gün 
içinde tahakkuk memurluğuna tahriren ihbara mecburdurlar. 

Bu takdirde tahakkuk memuru, ihbar tarihinden itibaren 
yedi gün içinde vergiyi tarh ve mükellefe tebliğ eder. Bu 
suretle tarh olunan vergi mükellefin işe başladığı veya ticaretini 
değiştirdiği tarihin tesadüf ettiği taksitten itibaren tahsil olunur. 

Senelik verginin azalmasını mucip tebeddüller dolayısile 
tadilen tarh olunan vergi müteakip taksitten itibaren tahsil 
olunur. 

İşe başladığını veya vergi nisbetini tezyit edecek tebeddülü 
ihbar etmeyenlerden işe başlanılan tarih ile haber alınan tarih 
arasında geçen müddete ait vergi ik i misli olarak tahsil olunr. 

Bu madde mucibince tadilen tarh olunan vergiler için de 
mükellefin altıncı madde mucibince itiraza hakkı vardır. 

Madde 9 — Birinci maddenin (D) fıkrasında yazılı yerlerin 
vergileri, duhuliye biletlerine matbu damga vaz'ı ve matbu dam
ga vaz'ı kabil olmayan yerlerde pul ilsakı suretile alınır. Bilet
ler müteselsil numara takip eder defter halinde olmak ve mü
essesenin ismini ve bilet bedelini muhtevi bulunmak lâzımdır. 

Pullar, biletlerin kısmen aslına ve kısmen dip koçanına te
sadüf edecek surette yapıştırılır. 

Madde 10 — Pulsuz bilet veren veya duhuliye ile girilmesi 
mutat olduğu halde bilet kullanmayan veyahut pulları bu 
kanunun tarifi veçhile yapıştırmamış olan müesseselerden, işbu 
biletlere ait vergiden başka birinci defasında (150) lira ve 
tekerrürü halinde keza vergiden başka (300) lira ceza alınır. 

M a d d e 11 — Bir inci maddenin (E) fıkrasında yazılı tren 
ve vapurlardaki büfelerin vergisi , bunların sarfiyatını kayda 
mahsus ve tahakkuk memurluğundan tasdikli defterler üzerin
den hesap ve aylık olarak istifa olunur. Bu vergilerin Maliye 
Vekâletinin muvafakati ile bir merkezde tevhit ve itası caizdir. 

Tahakkuk edecek vergiler, taallûk ettiği ayı takip eden 
ayın onbeşinci günü akşamına kadar malsandıklanna teslim 
olunur. Bu müddet zarfında teslimat olmazsa vergi kumpanya
lardan yüzde on beş zamla tahsil edilir. 

İstihlâkâtı tasdikli deftere günü gününe kaydetmeyenler 
ı veyahut hakikat hilafı veya noksan kaydedenler hakkırda 

tahakkuk ettirilecek noksan vergi üç misli olarak tahsil olunur. 
Madde 12 — Bu Kanunda yazılı vergi ve cezalar tahsili 

emval kanunu mucibince tahsil edilir. 
[ Madde 13 — Eğlence ve hususî istihlâk vergisine ait 13 
| şubat 1926 tarih ve 737 numaralı kanun ile 9 haziran 1926 
• tarih ve 924 numaralı kanunun eğlence ve hususî istihlâk 

vergisine ait kısmı ve 25 haziran 1927 tarih ve 1167 numaralı 
kanun mülgadır. 

Madde 14 — B u Kanun 1 haziran 1930 tarihinden 
muteberdir. 

Madde 15 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye 
V e k i l i memurdur. 

İ L A N L A R 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

1000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakaşası 2 hazi
ran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet Demir
yolları İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakaşa Komisyonu kâtip
liğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde A n 
karada Maliye ve Muhasebe İşleri Reisliğinden, İstanbulda Hay
darpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Eğeler markalı çelik ve kaynak malzemesi kapalı zarfla 
münakaşası 23 haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
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İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat-
alarım ayni günde saat 14,30 a kadar Münakaşa Komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mukabilinde A n k a 
rada Maliye ve Muhasebe İşleri dairesinden, İstanbulda Haydar
paşa veznesinden tedarik edebilirler. 

10000 buraj kazmasının kapalı zarfla münakaşası 23 haziran 
1930 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları 
İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakaşa Komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamesini beş lira mukabilinde A n k a 
rada Maliye ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydar
paşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Muhtelif demirler kapalı zarfla münakaşası 23 haziran 1930 
pazartesi günü saat 15,30 da Ankara Devlet Demiryolları İda
resinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar Münakaşa K o 
misyonuna vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
Ankarada, Maliye ve Muhasebe İşleri Dairesinden ve İstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Muhtelif eb'atta 5550 kilo bakır borunun kapalı zarfla mü
nakaşası 23 haziran 1930 pazartesi günü saat 14,30 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14 e kadar Münakaşa Komis
yonuna vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini üç lira mukabilinde Maliye 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vezne
sinden tedarik edebilirler. 

2730 tane meşe traversin kapalı zarfla münakaşası 16 hazi
ran 1930 pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada Devlet Demir
yolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 15 e kadar Münakaşa komisyonuna ver
meleri lâzımdır. I 

Münakaşa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Mal i 
ye ve Muhasebe isleri dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa vez
nesinden tedarik edilebilir. 

259 kalem tıbbî ecza ve sairenin kapalı zarfla münakaşası 
16 haziran 1930 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Devlet-
demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 14,30 a kadar münakaşa komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. 

Münakaşa şartnameleri beş lira mukabilinde Ankarada Maliye 
ve Muhasebe İşleri Dairesinden, istanbulda Haydarpaşa vezne
sinden tedarik edebilirler. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden : 

30/ teşrinisani /330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Tür-
kiyede iş yapmağa izinli bulunan müseccel ecnebi şirketlerinden 
İtalyan tabiiyetini haiz ( Loit Triyestino ) nam vapur şirketinin 

Türkiye .umumî vekili haiz olduğu salâhiyete binaen bu kerre 
müracaatla şirketin İzmir acentesi A . Gütman efendinin başka 
bir memuriyete nakli dolayisile yerine muvakkaten şirket namına 
yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava 
eden ve edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere 
İtalya tabasından Rodolfo dö Zandonatı efendiyi tayin ey
lediğini bildirmiş ve lâzım gelen vesikaları vermiştir. 

Keyfiyet muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evi Müdürlüğünden: 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakım evinin 1930 senesi hazi
ranından 1931 senesi mayıs gayesine kadar ihtiyacı olan et, 
ekmek, yaş ve kuru sebze, erzak, süt, yoğurt, odun, kok ve 
meşe kömürü 18 mayıs tarihinden itibaren münakaşaya vaz ve 
12 haziran 1930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuş olmakla talip
lerinin şeraiti anlamak üzere her gün öğleden evvel müessese 
müdürlüğüne ve ihale günü öğleden sonra da vilâyette müteşek
ki l komisyona müracaatları ilân olunur. 

Maadin Umum Müdürlüğünden: 

Taş ocakları müzayedesine mahsus kaime 
Kütahya vilâyetinin Uşak kazası dahilinde U l u Pınar karye

sinin Taşçıkan tepe yolu ile Kara kavak deresi arasında vaki 
olup cenubu şarkisi Kara kavak kayarına kadar imtidat eden 
mahal ile mahdut ve mesahai sathiyesi bin dönümden ibaret 
bulunan arazide vaki amyant ocağı berveçhi ati şerait ile müza
yedeye vazolunmuşlur. 

Madde 1 — Müddeti ihale 25 sene olacaktır. 
Madde 2 — Taş ocakları nizamnamesinin on yedinci mad

desi mucibince en ziyade resmi nisbî itasını teahhüt eden talibine 
verilecek ve teahhüt olunan resme ve ihraç ve imal olunacak 
taş miktarına nazaran dun resmi nisbî ita eyledikleri halde 
noksanı emanet akçesinden ikmal olunacak ve bu sebeple noksan 
kalan mezkûr emanet akçesi mültezim tarafından derhal ikmal 
edilecek ve aksi takdirde mukavelename hemen fesholunarak 
ocak yeniden müzayedeye konacaktır. 

Madde 3 — Rüsumu nisbiye hini imrarında ve rüsumu mu
karrere dahi nizamın tayin eylediği miktar üzerinden her sene 
iptidasında tediye edilecektir. 

Madde 4 — Resmi nisbî ve mukarrerin yüzde altısı nisbe-
tinde teçhizatı askeriye tertibi ile rüsumu nisbiye için verilecek 
tezakirin yirmi kuruş ve daha ziyade resmi havi olanlarından 
hicaz demiryolu menfeati için yirmişer para tezkere pahası dahi 
başkaca tediye edilecektir. 

Madde 5 — Taş ocakları nizamnamesiyle olbapta tanzim 
ve taati olunacak mukavele ahkâmına ve kavanini haliye müs-
takbelei devlete ittiba etmeğe mecbur olacaktır. 

Madde 6 — Peylerinin kabulü için talip olacaklar tarafından 
evvel emirde ikiyüz adet türk lirası mahalleri mal sandıklarına 
emaneten teslim edilecek ve müzayededen keffiyet edenlerin 
emanet akçesi derhal iade kılınacak ve tarihi ihaleden itibaren 
bir mah zarfında mukavelenameyi imza ve ocağı tesellüm etme
yen talibin emanet akçesi irat kayt olunacaktır. 

Madde 7 — İşbu müzayededen dolayı 1930 senesi hazira
nının altıncı pazar günü saat on altıya kadar pey kabul oluna
rak ihalesi muvafık görüldüğü halde 8. 6. 930 müddetle talika 
çıkarılarak yüzde 7,50 dan aşağı olmamak şartile zam kabul 
olunacak ve talik müddetinin hitamında ihalei kat'iyesi icra 
kılınacaktır. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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                                                            İÇİNDEKİLER 
 
 
Kanunlar            Sayfa 
 
 
1624  Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilât ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun           1 
 
 
1625  Nahiye Müdürlerinin Hayvan Yem Bedelleri 
Hakkında Kanun           4 
 
 
1626  11 Ağustos 1325 Tarihli Askerî Tekaüt ve İstifa 
 Kanununun Muaddel Maddesinin Tadiline Dair Kanun      4
 
 
1627  Vaşingtonda İmza Edilmiş Olan Milletler  
Arasındaki Telsiz Telgraf Mukavele ve Nizamnamelerinin 
Tasdiki Hakkında Kanun          4 
 
 
1629  Eğlence ve Hususî İstihlâk Vergisi 
Hakkında Kanun           4 
 
 
İlanlar            5 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


