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S A L I 
SAYI: 1522 

K A N U N L A R 
Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu 

maddesinin tadiline dair kanun 
Kanun N^: 1693 Kabul tarihi: 81611930 

1 — Hayvan sağlık zabıtası hakkına1 i k i 6 mayıs 1928 tarih 
ve 1234 numaralı kanunun 39 uncu maddesi berveçhi ati tadil 
olunmuştur: 

(Bilcümle bulaşık hayvan hastalıklarının mahv ve itfası 
veya harekât ve münakalâtı, hayvaniyenin tanzimi ile iştigal 

etmek ve bu hususta her türlü mukarrerat ittihazına salâhiyettar 
olmak üzere iktisat Vekil inin veya tevkil edeceği zatın riyaseti 
altında İktisat Vekâletince intihap edilecek on azadan mürekkep 
«Sağlık Müşavere Heyeti» teşkil olunur.) 

2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu Kanunun ahkâmını icraya Adl iye , Millî Müdafaa, 

Dahiliye, Maliye ve İktisat Vekil leri memurdur. 

Islahı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun 

Kanun A/-° : 1694 Kabul tarihi: 81611930 
Madde 1 — Islâhı hayvanat hakkındaki 7 haziran 1926 tarih 

ve 904 numaralı kanunun 9 uncu maddesi berveçhiati tebliğ olun
muştur: 

Hara, inekhane, numune ağılları ve tecrübe istasyonları ve 
aygır depolarının mahalli tesisi ve bunlarda teksir edilecek da
mızlık hayvanatın ve aygır depolarında bulundurulacak aygırların 
adedile nevi ve ırk ve ecnasının ve ıslah ve teksir usulünün tayini 
ve kavanin ve talimatnamelerin ve olbaptaki bütçenin ihzarî ma
hiyette tanziminde salâhiyettar olmak üzere İktisat Vekil inin veya 
tevkil edeceği zatın riyaseti altında İktisat Vekâletince intihap 
edilecek 8 azadan mürekkep «Islahı Hayvanat Komsiyonu» teşkil 
olunur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden rr.uteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun ahkâmını icraya İktisat, Maliye, D a 

hiliye, Adl iye ve Millî Müdafaa Veki l ler i memurdur. 

Yüksek Ziraat Mektebi talebesinin çiftliklerde 
staj yapmaları hakkında kanun 

Knun N°ı 1695 Kabul tarihJ^J/6/1930 
1 — Talimatnamesine tevfikan Yüksek Ziraat MekteHne 

alınacak namzet talebeleri bir sene müddetle tensip edilecek 

çiftliklerde çalıştırılmaya İktisat Vekâleti salâhiyettardır. Bu müd
det zarfında namzet talebeye ilbas ve iaşeleri karşılığı olmak üzere 
Yüksek Ziraat Mektebi masraf tertibinden şehrî elli lirayı tecavüz 
etmemek şartile vekâletçe, takdir edilecek bir meblağ verilir 
harcırahları da ayrıca ayni tertipten tesviye edilir. 

2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye ve İktisat Vekil leri 

memurdur. 

Ziraat Bankası hakkındaki 19 mart 1340 tarih ve 
444 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

Knun No: 1697 KabuJjoj^hi: 8/6/1930 

Madde 1 — Ziraat bankasının aslî sermayesi yüz milyon l i 
raya baliğ oluncaya kadar menafi hissesinin istifasına devam edi
lir. İhtiyat sermaye aslî sermayenin yüzde ellisini tecavüz edemez. 

Madde 2 — 1 haziran 1929 tarih ve 1470 numaralı ziraî kredi 
koopratifleri kanununun 20 inci maddesi ahkâmı ziraat bankasına 
da teşmil edilmiştir. 

Madde 3 — İkraz muamelelerinde ziraat bankasına teminat 
gösterilen gayri menkullerin ipotek muameleleri, banka memurla
rının tahrirî talebi üzerine, tapu idarelerince hiç bir harç ve resim, 
pul ve saireye tâbi olmaksızın, ibraz olunacak deyin ve tapu se
netlerine müsteniden, takrir alınmayarak, derhal ifa ve tescil olu
nur. 

Madde 4 — Ziraat bankasının ipotekli alacağı vadesi hulu
lünde ödenmezse, borçluya ve kefiline ve yahut bunların kanunî 
ikametgâhlarına, bankaca bir ihbarname tebliğ edilerek borcun 
ödenmesine davet olunur, ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 
gün içinde borç ödenmediği takdirde, ipotekli gayri menkul, ay
rıca kıymet takdiri ve vazıyet merasimine tâbi olmaksızın, banka 
tarafından bir buçuk ay müddetle açık arttırma suretile satılığa 
çıkarılır. Müddet bitince bankaca talibine muvakkat ihalesi yapı
lır veya indelicap tefavvuz edilir ve medyuna bir ihbarname teb
liğ olunarak 15 gün içinde borcunu ödemezse kat'î ihale yapılmak 
üzere keyfiyetin icraya tevdi edileceği bildirilir. Bu müddet de 
geçtikten sonra kat'î ihalenin icrasına karar vermek üzere evrak 
mahallî icra dairesine verilir. 

İcra reisi üç gün içinde karar vermeğe mecburdur. Kat'î 
ihale kararının sudum ndan sonra borçluya bir gûna ihbar ve 
tebliğe lüzum olmaksızın ipotekli gayri menkulün talibi namına 
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kayit ve tescili için icra tarafından tapu idaresine müzekkere ya
zılır. Banka alacağını faiz ve masraf ile arttırma bedelinden istifa 
eder. 

Madde 5 — Bankaya rehin edilen hasılatı ziraiye, esham ve 
tahvilât ve sair menkullerin, rehin edildikleri zamandaki kıymet
leri yüzde ondan fazla düşer veya borcun vadesi gelerek öden
mezse, borçluya veya kanunî ikametgâhına merhunun kıymetin-
deki noksanın ikmali veya borcun ödenmesi için b r haftadan on 
beş güne kadar olan müddetli bir ihbarna-ne tebliğ olunur. Bu 
tebligat hükmünü borçlu ifa etmediği hîlde, bankaca bir hüküm 
istihsaline ve icra dairesine müracaata mahal kalmaksızın, rehin 
edilmiş olan mallar piyasa rayicine göre satılarak bedelinden 
masrafile birlikte alacak istifa olunur. 

Madde 6 — Ziraat Bankası tarafından veya bankanın kefale-
tile satın alınıp çiftçilere borçlandırılırak teslim olunan ziraat âlet
leri ve hayvanlar, borçluya teslimi tarihinden, borcun tamamen 
ödenmesine kadar, bankaya, rehin edilmiş hükmündedir. Bu gibi 
mallar, bedelleri ödeninceye kadar borçlu olan sahipleri tara
fından başkalarına satılmayacağı gibi rehin de edilemez. 

Bu hükme muhalif olarak üçüncü şahısların ellerine geçen 
alât ve hayvanat, banka tarafından mahallin en büyük mülkiye 
memuruna vaki olacak iş'ar üzerine, hükümetçe idareten istirdat 
ve bankaya teslim olunur. 

Madde 7 — Bankaca lüzum görülen mahallerde, tecrübe 
mahiyetinde olmak üzere, muvakkaten seyyar ikraz ve tahsil ajan
ları ihdas edilebilir. 

Madde 8 — 12 mart 1332 tarihli Ziraat Bankası kanunu ile 
444 numaralı kanunun bu kanun hükmüne mugayir olan ahkâmı 
mülgadır. 

Madde 9 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 

Muamele vergisi kanununun 3 üncü maddesine 
zeyl yapılmasına dair kanun 

Kanun /V°_ 1698 Kabul tarihi^ §1611930 

Madde 1 — 1039 numaralı muamele vergisi kanununun 
3 Üncü] maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Madde 1 — Her nevi buğday, arpa, mısır, çavdar, kaplıca, 
yulaf, darı, pirinç, nohut, fasulye, bakla ve sair hububat ve un ve 
kepek ile pamuk ipliği (ihraç dolayısile). 

Madde 2 — Şeker (ithal dolayısile). 
Madde 3 — Münhasıran el ile imal olunan kilim ve halıların 

nescinde kullanılmağa mahsus ilme, arış ve argaç iplikleri (imal 
dolayısile). 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1930 tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye V e k i l i 

memurdur. 

Buharlı Sefinelerin gümrük resminden istisnasına 
dair kanun 

Kanun N°^J699 K^L^^!iLi^J!^I^. 
Madde 1 — 20 şubat 1340 tarih ve 418 numaralı kanunun 

birinci maddesinde mezkûr muafiyet müddeti 1935 malî senesi 
nihayetine kadar temdit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye ve 

İktisat vekilleri memurdur. 

Tasarruf Sandıkları Hakkına Kanun 
Kanun A/°: 77/7 Kabul tarihi: 101611930 

Madde 1 — Hükümet, hususî idare ve belediyelere bu kanun 
dairesinde hükmî şahsiyeti haiz tasarruf sandıkları a ç m a ğ a müsa
ade edebilir. 

Madde 2 — Bu sandıkların ilk tesis masrafı hususî idare ve 
belediye bütçelerinden tesviye edilir. Sandıkların açılacakları ta
rihten itibaren beş sene zarfında senelik temettüleri idare masrafı 

! ile tevdiata verilen faizleri karşılayamadığı takdirde açıklar hususî 
idare ve belediye bütçelerinden kapatılır. 

Madde 3 — Tasarruf sandıklarına efrat ve müesseseler tara
fından yapılan tevdiat Devletin zaman ve kefaleti altındadır. 

Madde 4 — Her şahsa ait tevdiattan bin liraya kadar olan 
kısmı haczolunamayıp yalnız bunun faizi haczolunabilir. 

Madde 5 -— Tasarruf sandığı, tasarruf cüzdanı ve tasarruf 
tevdiatı veya buna mümasil unvanlar Hükümetin muvafakati ol
madıkça hiç bir banka veya müessese tarafından kullanılamaz. 

Madde 6 — Tevdiatın on ikinci maddeye tevfikan nizamna
me ile tayin edilecek kısmını Hükümetin göstereceği bankaya 
yatırmak mecburidir. Bakiyenin yarısı hazine bonosu ve tahvilâ-
tile Devletin kefaleti altında bulunan tahvilât veya meşkûk ve 

| resmî ayarlı külçe altın mukabilinde umuma, diğer yarısı da sağ
lam ve nakte tahvili kolay menkul teminat göstermek ve nafi 
teşebbüslerde kullanmak şartile hususî idarelere ve belediyelere 
ikraz edilebilir. 

Madde 7 — Tasarruf sandıklarına merhun tahvilât ve altın
lar rehin edildikleri zamandaki kıymetlerinden yüzde onunu 
gaip ederler, veya borç vadesinde ödenmezse borçluya veya 
ikametgâhına bir hafta içinde eksilen kıymetin ikmali veya 
borcun tediyesi hakkında bir ihbarname tebliğ edilir. Bu tebli
ğin hükmü borçlu tarafından ifa edilmed'ği takdirde tasarruf 
sandıklarınca merhun3t doğrndan doğruya borsa rayici üzerinden 

| satılarak sandığın masrafile beraber alacağı istifa olunur ve 
satış bedelinden fazla kalırsa sahibine reddolunur. 

Madde 8 — Tasarruf sandıklarının bu kanunde ve nizamna
mesinde tasrih olunan muameleleri ile bunlara ait evrak ve sene-

, dat her nevi tekâlif, damga ve sair resimlerden muaftır. 
Madde 9 — Tasarruf sandıklarına ait bilcümle nukut ve em-

| val, Devlet emvali hükmündedir. 
Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya 

! her ne suretle olursa olsun sui istimal edenler hakkında, Devlet 
mallan hakkında ika olunan bu gibi suçlara mürettep cezalar 
tatbik edilmek üzere kanunî takibat yapılır. 

, Madde 10 — Müteaddit tasarruf sandıkları bu kanun hüküm-
ı lerine tâbi olmak şartile aralarında birlik vücude getirebilirler. 

Madde 11 — Zirat Bankasının kefaleti altında bulunan E m 
niyet Sandığı bu kanun hükümlerinden istifade eder. Bu kanun 

, ahkâmını kabul ettikleri takdirde millî bankalar da Hükümetin 
1 mezuniyetile müstakil tasarruf sandıklarını, veya tasarruf sandıkları 

servislerini vücude getirebilirler. 
Madde 12 — Tasarruf sandıklarının salâhiyetleri, statüleri, 

idarelerinin şekli, bütçe ve hesabı kat'ilerinin tetkiki ve tas-
1 d iki , efrat ve bankalarla olan münasebetleri, tevdiata verilecek 

faizlerin mebde ve münteha tarihlerile nisbetleri ve tevdiatın 
1 istimal hatlerile plasmanların şîkil ve şartları ve ihtiyat akçe-

sile fonların miktar ve sureti tefriki, teftiş, murakabe, ve tasfiye 
işleri bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 13 •— Tasarruf sandıklarında tutulacak defterlerin 
şekil ve nevileri, ve bunların kayit ve istimal tarzları, ve dahilî 
muamelâtı Maliye ve İktisat Vekâletlerince tanzim olunacak 
talimatneme ile tesbit olunur. 

Madde 14 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 15 — Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 
= 

Umumî veya mülhak bütçeden mubayaa olunacak 
otomobiller hakkında kanun 

I KanunJ^.: 1716 Kab^t^JjJ2J6^30 

\ Madde 1 — 24 mayıs 1928 tarih ve 1296 numaralı kanun 
mucibince otomobil istimaline salahiyetli daire ve makamlar için 
umumî veya mülhak bütçeden mubayaa edilecek otomobiller, 
İcra Vekil leri Heyeti kararile Maliye Vekâletince muayyen firma
lardan taahhüt ve mubayaa olunur. 

Elçilere mahsus otomobiller bu hükümden hariçtir. 
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Madde 2 — Bir kaza veya aırza sebebile miadından evvel 
istimalden sakıt olmuş bulunan ve tecdidi tamirinden daha tasar
ruflu olan otomobiller yerine, 1930 senesi için, karşılığı teallûk 
ettiği dairenin masraf tahsisatından tevkif olunmak şartile otomo
bil mubayaası caizdir. Bu yolda tevkif edilerek otomobil muba
yaa masrafı fasıllarına naklolunacak tahsisat, Büyük Meclise 
arzolunacaktır. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye V e k i l i 

memurdur. 

Gümrük Tarife Kanununun beşinci maddesinin 
tadiline dair kanun 

Knun N=: 1717 Ka^üJa^J2l6imO 
Madde 1 — 1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun beşinci 

maddesinin onuncu fıkrası şu şekle konulmuştur: 
(Her nevi zarflar aşağıda yazılı şartlar dahilinde: 
A - Y e r i mahsul ve mamullerin ihracına mahsus olarak ithal 

edilenler; 
B - Evvelce resmi verilerek girmiş veya dahilde imal edilmiş 

bulunanlardan yerli mahsul ve mamullerile dolu olarak çıkarılıp 
tekrar dolu veya boş olarak ithal edilenler; 

C - Her sene Maliye ve İktisat Vekâletlerince tayin edilecek 
miktarda olmak ve üzüm ve incir mahsullerinin ihracına mahsus 
kutu imalinde kullanılmak ve bu mahsullerle dolu kutu halinde 
ihraç edilmek üzere ithal edilecek keresteler; 

Bu muafiyetlerden istifade için mezkûr zarflardan ( A , C ) 
fıkralarında yazılı olanların Maliye ve İktisat Vekâletlerince tayin 
edilecek müddetler zarfında ihraç (B) fıkrasındakilerin de bu 
suretle tayin edilecek müddetler içinde tekrar ithal edilmeleri 
meşruttur.) 

Bu hüküm şimdiye kadar muvakkat kabul suretile ithal olunan 
kutuluk kerestelere de şamildir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun icrasına Maliye ve İktisat Veki l ler i 

memurdur. 

Dahilî istihlâk vergisi hakkında kanun 

Kanun N± : 1718 Kabul tarihijJ2/6l1930 

Madde 1 — Dahildeki fabrikalarda istihsal edilecek şekerin 
her kilosundan 1930 malî senesi zarfında dört kuruş, 1931 malî 
senesi zarfında beş kuruş, 1932 malî senesi zarfında altı kuruş ve 
1933 senesinden sora yedi kuruş istihlâk vergisi alınır. Şeker ta
biri küp, kare ve toz halinde bilcümle şekerlere şamildir. 

Madde 2 — Dahildeki menbalardan istihsal veya hariçten ithal 
edilen on beş santigrat derecede (0,860) dan fazla kesafetli ma
zot ve emsalinden tasfiye, taktir suretile veya kimyevî usullerle 
elde edilecek daha az kesafetli petrol ve sair mayi madenî mah
rukatın beher kilosundan sekiz kuruş istihlâk vergisi alınır. 

Madde 3 — Hariçten ithal olunacak şeker, petrol ve müşta-
kkatı için gümrük tarife kanununa merbut cetvelin 203 ve 695 
numaralarında yazılı resim miktarlarında her ne sebep ve suretle 
olursa olsun tenzilât yapıldığı takdirde bunlardan birinci ve ikinci 
maddeler mucibince alınacak vergilerde de ayni nisbet ve mik
tarlarda tenzilât yapılır. 

Madde 4 — Şeker, petrol ve müştakkatına ait fabrika ve ima
lâthanelerin sahip veya mümessilleri bu kanunun meriyete girdi
ğinden itibaren bir ay zarfında ve yeniden açılacak olanların da 
işlemeğe başlamalarından en az on beş gün evvel, gündelik ve se
nelik kudret ve istihsal kabiliyetleri, mütemadi bir surette veya 
mevsim itibarilemi işlettirildikleri, kullanılan iptidaî mevat ile istih
sal edilecek maddelerin nevi ve miktarları hakkında mahallin en 
büyük malmemuruna imzaları altında bir beyanname verip muka
bilinde kayit numaı asını havi makbuz alırlar. 

Madde 5 — Bu fabrika ve imalâthanelerin istihsalâtı maliyece 
tayin edilecek memurlarla sahipleri veya mümessilleri tarafından 

günü gününe tesbit olunur, ve fabrika ve imalâthane derununda 
veya mal dairesine bir beyanname ile bildirilecek depolarda muha> 
faza edilir. İstihsal ve tesbit olunupta bir daha fabrikasyona tâbi 
tutulması icap eden miktarlar, malmemurunun malûmatı altında 
defterden tenzil ve tekrar tesbit olunur. 

Madde 6 — Bir inci ve ikinci maddeler mucibince istihsal olu
nacak mevat, fabrika ve imalâthanelerle depolardan satıldığı anda 
vergi tahakkuk eder. Müstahsil bir aylık satışına ait vergileri er
tesi ayın on beşine kadar mal idaresine tediyeye mecburdur. 

Madde 7—Ecnebi memleketlere ihraç edilecek müstahsalâtın 
aşağıdaki şartlara riayet edildiği takdirde, bu kanun mucibince 
tahakkuk ettirilmiş olan vergileri terkin olunur: 

A : İhraç edilecek müstahsalâtın nevini, miktarını, kaplarının 
nevi ve adedini ve markalarını ve hangi gümrükten ihraç edilece
ğini gösterir bir nakliye tezkeresi alınmak lâzımdir. 

B : Nakliye tezkeresi tarihinden itibaren üç ay zarfında bu 
mevat ve müstahsalâtın aynen ihraç edildiğini mübeyyin gümrük 
idaresinden alınacak vesikanın ibrazı mecburidir. Bu şartlara ria
yet edilmediği takdirde depodan çıkarıldığı anda tahakkuk etti
rilmiş veya tahsili tecil edilmiş olan vergi tahsil olunur. 

Madde 8 : Fabrika ve imalathane sahipleri veya mümessilleri 
işledikleri iptidaî maddeler ile istihsalât için numunesi veçhile 
mahallî maliye dairesinden musaddak ambar, satış ve fatura def
terleri tutmağa ve tahakkuk edecek vergiyi de satış defterlerinde 
göstermeğe ve bu defterleri evrakı müsbitelerile birlikte verginin 
tahakkuk ettiği sene hitamından itibaren üç sene müddetle muha
fazaya mecburdurlar. 

Madde 9 — Bu kanun mucibince istihlâk vergisine tâbi 
bulundurulan fabrika, imalâthane ve müessesatın istihlâk vergi
sine taallûk eden bilcümle muamele ve hesaplan maliye müfettiş
leri ve bu vazifeye tayin edilen memurlar tarafından her zaman 
teftiş ve murakabe edilebilir. 

Madde 10 — Aşağıda yazılı hallerde birinci ve ikinci mad
delerdeki vergiler iki kat olarak alınır ve ayrıca fabrika ve ima
lâthane sahip ve mümessillerine yüz liradan bin liraya kadar para 
cezası hükmolunur: 

A : Beyanname vermeksizin istihsale başlamak. 
B : Kanunun tutulmasını emir eylediği defterleri kısmen 

veya tamamen tutmamak veya tasdik ettirmemek, 
C : Mevat ve müstahsalâtı kısmen veya tamamen musaddak 

deftere kayit etmemek, 

D : müstahsalâttan bir kısmının veya tamamının vergisini 
tahakkuk ettirmeden depodan çıkarmak veya saklamak veya 
satmak, 

E : Ecnebi memleketlere ihraç edeceği malı nakliye tez
keresi almaksızın çıkarmak. 

Madde 11 — Bu Kanun mucibince tahakkuk edecek vergi 
ve zamlar tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Madde 12 — Şeker ile petrol ve müştakkatından dahilde 
imal olunan maddelerden ve bu kanun mucibince istihlâk vergisine 
tâbi tutulan fabrika, imalâthane ve müessesat istihsalâtından imal 
ve ihraç dolayısile muamele vergisi ve duhuliye resmi alınmaz. 

Madde 13 — Bu Kanun mucibince istihlâk vergisine tâbi 
mevat istihsali maksadile yeniden fabrika ve imalâthane tesis et
mek istiyenler Hükümetçe bu gibi tesisat hakkında tesbit edilecek 
şeraite riayetle mükelleftirler. 

Madde 14 — Memleket dahilinde yapılan şekerieme, helva 
ve şekerli maddeler harice ihraç edildikleri takdirde terkiplerin-
deki şekere tekabül eden ve Maliye ve iktisat Vekâletlerince 
tayin olunacak miktar için gümrük tarife kanununun 203 üncü 
numarasında yazılı gümrük resimleri iade ve tesviye olunur. 

Madde 15 — Bu Kanun ahkâmının sureti tatbiki Maliye ve 
İktisat Vekâletlerince tanzim ve İcra Vekil leri Hey^tince tasdik 
edilecek bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 16 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 17 — Bu Kanunun hükmünü icraya Adl iye , Maliye 
ve İktisat Vekil leri memurdur, 
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T E F S İ R L E R 

Memurin maaşatımn tevhit ve teadülü hakkındaki 
kanunun tefsiri 

TefsirN^:J63 
Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna merbut kadro 

cetvelinde derecesi tasrih edilen bir memuriyette evvelce bulun
muş olanlar, mezkûr kanunun neşrinden sonra ayni memuriyete 
veya ayni derecenin tam muadili bir memuriyete tayin olun
dukları takdirde, o derece için tesbit edilen maaşları alırlar. 
Ancak bu maaşlar eski maaşlarına nazaran yüksek olduğu 
takdirde, eski memuriyette geçirdikleri müddet itibara alınma

yarak, mafevk bir memuriyete terfi için, tekrar ayni 
muayyen müddeti ikmal etmeleri lâzımgelir. 

10/6/1930 

ıe recede 

1663 numaralı kanunun üçüncü maddesinin tefsiri 
Tefsir No_ 164 
1663 numaralı kanunun üçüncü maddesindeki (ifraz ve tevzi 

edilen arsalar) tabirinden maksat, gerek münferiden »ve gerek 
hissei şayialı olarak tevhiden ifraz ve tevzi olunan arsalardır. 

10/6/1930 

K A R A R 

Ticaret muahedesi aktedîlmiş olan devletler muvaridatı 
meyanında bulunan şekerden muamele vergisi 

alınmıyacağı hakkında 

Karar Ns: 576 

Gümrük tarife kanununun 31 inci maddesile şeker inhisar 
kanunu ilga edilmiş olmakla beraber, mezkûr kanunun ticaret 
mukavelenameleri aktetmiş Devletler muvaridatına taallûk eyleyen 
muvakkat maddesinde (kendilerile ticaret mukavelenameleri akto-
lunarak konsolide edilmiş bulunan devletler muvaridatı meyanın-
daki şeker ve şekerli mevattan işbu mukavelename müddetlerinin 
hitamına kadar eski gümrük tarifesi mucibince gümrük resmi ile 
istihlâk ve her kilodan ayrıca sekiz kuruş inhisar resmi alınmasına 
devam edilir) denilmiş olmasına nazaran bu kabil memleketler 

muvaridatı için inhisarın filen devamı kabul edilmiş olduğu gibi 
esasen yeni gümrük tarife kanununda şeker için mevzu ithalât 
resmi; yeni tarifenin tatbikından evvel şekerden alınmakta olan 
gümrük, istihlâk ve inhisar resimleri mecmuuna tekabül eylemesi 
ve yeni tarifenin tc sbitinde bu rüsum mecmuuna ilâveten ayrıca 
muamele vergisi alınması da derpiş kılınmamış olması itibarile, 
şekerden inhisarın filen devamı kabul olunarak konsolidasyon 
vaziyetinin hitam tarihine kadar muamele vergisi alınmaması 
lâzımgeleceğine, Umumî Heyetin 74 ür,cü in'ikadının 1 inci 
celsesinde karar verilmiştir. 10/6/1930 

fil 

İ L Â N L A R 

Maliye Vekâletinden: 

Urfa vilâyeti dahilinde Hilvan kazası müsekkafat tahriri 
nizamı dairesinde tekemmül ederek hitam bulmuştur. 

§ 
931 senesi mayıs gayesine kadar tabı ettirilecek evrakı 

matbua kapalı zarfla münakaşaya vazı olunmuştur. 
Münakaşa 25/6/930 tarihine müsadif çarşamba günü saat 

on dörtte levazım idaresinde müteşekkil mubayaat komisyonunda 
yapılacaktır. Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım 
ve (3182) liralık muvakkat teminatlarını ayni günde saat on 
dörde kadar levazım müdiriyetine vermeleri lâzımdır. 

Münakaşa şartnamesi levazım müdiriyetinden ve Istanbulda 
Dolma bahçede evrakı matbua ambarı mümeyyizliğinden her 
gün alınabilir. 

Maliye Vekâleti Millî Emlâk Müdürlüğünden: 

Gümüşhanenin Sorda ambarında bulunan otomobil alât ve 
sair malzemesi 25/5/930 dan itibaren otuz gün müddetle müza

yedeye konulmuştur. Taliplerin ve fazla tafsilât almak isteyen
le mahalline veya hazineye müracaatları ilân olunur. 

İktisat Vekâletinden: 

Çanakkale vilâyetinin Biga kazası Dahilinde Hasan Efendi 
çiftliği namıdiğer A b d i ağa çiftliği, Pomak ve Elmalı karyelerinde 
şimalen Sivri taş tepesinden Kaymakam çeşmesine müstakim, sar
kan bu noktadan Molla Osman çeşmesine müstakim, cenuben 
Molla Osman çeşmesinden Santarla çeşmesine müstakim, garben 
bu noktadan mebdei hudut olan Sivritaş tebesine hattı müstakim 
ile mahdut ve mesahai sathiyesi 139 cerip arazide Avukat Ömer 
Lûtfi Bey tarafından meydana çıkarlan simli kurşun ve çinko 
madeninin 99 sene müddetle mumaileyh uhdesine ihalesi icra 
olunacağından meadin nizamnamesinin 36 ve 37 inci maddeleri 
mucibince bu bapta bir gûna itirazı olanların tarihi ilândan itibaren 
iki ay zazfında Ankarada iktisat Vekâletine mahallinde makamı 
vilâyete ba arzuhal müracaat eylemeleri ilân olunur. 
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İktisat Vekâletinden : 

Kastamonu vilâyetinin İnebolu kazasının Küre nahiyesinde 
kâin olup imtiyazı 24 şubat 1322 tarihli fermanla Naile Hanım 
uhdesinde bulunan bakır madeni ve cürufunun imtiyazı İcra V e 
killeri Heyetinin 8/5/929 tarihli ve 8013 numaralı kararnamesi 
mucibince feshedildiği ilân olunur. 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden : 

30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Türkiyede , 
iş yapmağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden (Doyçe Bank) 
Deutsche Bank bu kere müracaatla şirket unvanının ( Doyçe 
Bank unt Diskonto-Gezelşaft ) Deutsch Bank und Disconto - Ge- | 
sellschaft olarak tebdil edildiğini ve şirket sermayesini iki yüz 
seksen beş milyon marka iblâğ olunduğunu bildirmiş ve lâzım 
gelen vesikaları vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek muvafık görülmüş olmakla ilân olunur. 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

Fevzipaşa hattının 258+700 ile 268 kilometreleri arasında 
15 inci ve 268 ile 283+300 kilometreleri arasındaki 16 mcı 
kısımlar inşaatı kapalı zarfla münakaşaya konmuştur. 

Münakaşa 19/6/1930 perşembe günü saat 15 de A n k a r a d a 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakaşaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar K o m i s 
y o n Kâtipliğine vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini 40 lira mukabilinde idare
nin A n k a r a ve Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

Eskişehir atelyesine muktazi beş tezgâhın kapalı zarfla 
münakaşası 21 temmuz 930 pazartesi günü saat 15 de A n k a r a 
da Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi
natlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Münakaşa Komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini beşer l ira mukabilinde 
A n k a r a d a ve Haydarpaşada İdare veznelerinden tedarik ede
bilirler. 

Travers hariç olmak üzere 29 kilometrelik yol malzemesinin 
kapalı zarfla münakaşası 14 temmuz p?zartesi günü saat 16 da 
Ankarada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

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

Münakaşa şartnameleri 50 lira mukabilinde Ankarada ve 
Haydarpaşa idare veznelerinden alınabilir. 

12500 kilo delikli bakır antretuvaz çubuklarının kapalı zarfla 
münakaşası 7 temmuz 1930 pazar günü saat 15 te Ankarada i 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. ! 

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

Talipler münakaşa şartnamelerini beş lira mukabilinde A n 
karada ve Haydarpaşada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Yüz otuz beş bin ton maden kömürünün kapalı zarfla mü
nakaşası 5 temmuz cumartesi günü saat 15 1/2 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

İştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminat
larını ayni günde saat 15 e kadar münakaşa kâtipliğine vermeleri 
lâzımdır. 

Talipler münakaşa şartnamelerini 25 lira mukabilinde Ankara 
ve İstanbulda İdare veznelerinden tedarik edebilirler. 

İstanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası Komiserliğinden: 

Mersin Elektirik Türk A n o n i m Şirketi tarafından ihraç edil
miş olan yüz adedi nama maharrer ve yüz adedi hâmiline ait her 
biri beşer yüz lira itibari kıymetinde iki yüz hisse senedinin 20 
mayıs 1930 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler ve 
Kambiyo Borsası muamelât salonunda alınıp satılmasına müsaade 
edilmiştir. 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Mubayaat Komisyonu Riyasetinden: 

Sıhhî müesseselere 1 haziran 1930 tarihinden 31 mayıs 1931 
tarihine kadar lâzım olan bir senelik sadeyağı, et, ekmek, şeker 
ve mütenevvi mahrukat ve mekûlâtı hayvaniye ve sair mütenevvi 
erzak tanzim edilen şartnameleri veçhile ve kapalı zarf usulile 
ihale edilmek üzere münakaşaya konulmuştur. 

Bunlardan mahrukat, gaz, benzin, vakom yağı ve emsali 10 
haziran 1930 sa'ı günü saat 15 te ve yaş sebzelerle muhtelif cins 
aşı hayvanatı 17 haziran 1930 salı günü saat 15 te ve et, ekmek, 
yağ, süt, yoğurt, şeker, pirinç, sabun ve sair alelûmum erzak 24 
haziran 1930 salı günü saat 15 te fiatlar haddi lâyık görüldüğü 
takdirde ihale edilecektir. 

Bu baptaki şartnameleri görmek ve fazla izahat almak iste
yenlerin mezkûr komisyona müracaatları ilân olunur. 

Ankara Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğünden : 

326 tarih ve 1066 numaralı diplomasını zayi edip yenisinin 
itasını talep eden Kırklareli Meb'usu Doktor Fuat Beye zayiinden 
diploma itası muamelesi ifa edilmekte olduğundan yukarıdaki 
tarih ve numaralı diplomanın hükmü olmadığı ilân olunur. 

A n k a r a Numune Hastanesi Baştababetinden : 

Hastanenin 930 senesi ihtiyacı olan (232) kalem eczayi 
tıbbiye ile, 176 kalem laboratuar ve alâtı cerrahiye, (18) kalem 
Rontken malzemesi 3 haziran 930 tarihinçlen 23 haziran 930 
salı gününe kadar yirmi gün müddetle raunakasaya konulmuş
tur. Bunlardan eczayi tıbbiye kapalı zarf usulile ve alâtı 
cerrahiye ile Rontken malzemesi de alenî suretledir. Tal ip 
olanlar şartnamesile listesini görmek üzere İstanbulda Sıhhat 
ve İçtimaî Muavenet Müdürlüğüne ve A n k a r a d a Hastane idare 
memuru ve mutemetliğine ve ihale günü de saat i k i de temi-
natlarile birlikte hastanede müteşekkil komisyona müracaatları. 
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Erbaa İcrasından: 

Zilhor han önü mevkiinde ü ç dönümlük ve keza zilhor 
armutluk mevkiinde bir dönümlük ve keza armutluk mevkiinde 
bir dönümlük ve k e z ı armutluk mevkiinde iki dönümlük tarlaları 
ve kebir mahallesinde yüzbaşı zade Lütfi Beyin emirkale mev
kiinde bir dönümlük ve seki başı mevkiinde üç dönümlük ve 
maarif yeri mevkiinde bir dönümlük ve yiğenli bağ mevkiinde 
bir dönümlük tarlası ve sucuklu mahallesinde Harun Efendinin 
serap ağlağu mevkiinde bir dönümlük ve küçük burun mevkiinde 
sekiz dönümlük tarla ve ziğdi kariyesinden cert oğlu Mehmet 
ve Osman ağanın köy altı mevkiinde iki dönümlük ve yarbaşı 
mevkiinde beş dönümlük ve suvarır kırlık mevkiinde beş dö
nümlük ve azka mevkiinde iki dönümlük ve yar b ü k ü mevkiinde 
altı dönümlük ve yuva yer mevkiinde yedi dönümlük ve yassı 
kır mevkiinde sekiz dönümlük ve dizka n.evkiinde bir dönümlük 
ve köy yeri mevkiinde dört dönümlük tarlaları ve ziğdi karye
sinden tacir oğlu Mahmut Efendi ve gürcü Mehmet Efendinin 
tepecik mevkiinde bir dönümlük ve bodor tepe mevkiinde bir 
dönümlük ve kavada mevkiinde bir dönümlük ve su çıkmaz 
mevkiinde bir dönümlük ve kaplan deresi mevkiinde üç dünüm-
lük ve uzun kavak mevkiinde iki dönümlük ve şarmul mevkiinde 
dört dönümlük ve köy önü mevkiinde bir dönümlük ve yeni 
punar mevkiinde iki dönümlük tarlaları ve aşağı mahalleden 
müderris İbrahim Efendi kızı Feride Hanımın mahalle içi mev
kiinde elli zura bağçesi ve kebir mahallesinde Davut oğlu 
Hüseyinin nohutluk mevkiinde üç dönümlük tarlası ve kebir 
mahallesinde ohtap oğlu Ismailin bağlık bükü yahut maarif yeri 
mevkiinde üç dönümlük tarlası ve kebir mahallesinde takelüzeli 
kavaklı oğlu A l i Efendi zevcesi Şemsi Hanımın bık köprü mev
kiinde sekiz dönümlük tarlası ve aşağı mahalleden hatip oğlu 
Rüştü ve aladunda deli Hüseyin oğlu Hasanın küçük b a ğ ar 
mevkiinde dört dönümlük tarlası ve kebir mahallesinde Hacı 
pazarlı oğlu Hüseyin bin Salihin bebeş bağı mevkiinde bir 
buçuk dönümlük tarlası ve kebir mahallesinde Hacı Tahsin 
Efendi oğlu Hacı Salih Efendinin ç a y kıyısı mevkiinde iki dö
nümlük ve bağ ardı mevkiinde iki dönümlük tarlası ve aşağı 
mahalleden Mustafa oğlu Ahmet ağa mahdumu Salih ve kerimesi 
Şerife ve Mustafa Efendi ve zevcesi Hanife Hanımın çay ağazı 
mevkiinde on dönümlük ve yılanlık mevkiinde dört dönümlük 
ve ç a y ağazı mevkiinde bir dönümlük ve yar dibi mevkiinde 
sekiz dönümlük ve han önü mevkiinde bir d ö n ü m l ü k tarlaları 
V . Î kebir mahallesinde Hacı İsmail oğlu Hasan ağa bostanhkta 
kara a ğ a ç mevkiinde yirmi dönümlük tarlası ve a ş a 6 ı mahallede 
hatip oğlu R ü ş t ü Efendinin çaltuluk mevkiinde on sekiz dönüm
lük tarlası ve kebir mahallesinde kanbulat Bey zade Nuri ve Rıza 
Arslan Beyler ve kerimesi Gül Bahriye ve Şehriye Hamnlarım 
Erbaa Ziraat Bankasına medyun aşağı mahalleden Üarendeli zade 
Ahmet kızı Sündüs hanımın Oğlakîı mevkiindeki bir kıt'a ve Ziğdi 
karyesinden Mütevelli oğlu Kâzım, Tahir, Salih, Kâmil, Basri, 
Kevser ve Ruşenin Evgebe mevkiinde iki dönümlük ve keza Ev-
gebede bir dönümlük ve Şeyh Hasan mevkiinde iki dönümlük 

| ve Karagöl mevkiinde bir dönümlük ve keza Karagöl mevkiinde 
bir dönümlük ve Uzunkavak mevkiinde altı dönümlük ve Akyer 

i mevkiinde iki dönümlük tarlaları ve Aladundan Sofu oğlu evlât
ları Arife, Saliç Himmet, Fatma. Mustafa, Rasim, Zihni zevceleri 
Hamide ve Saliçin Abasinek mevkiinde iki dönümlük ve keza 

' Abaşinek mevkiinde bir dönümlük ve Gülfarı mevkiinde üç dö
nümlük ve Sulukzeri mevkiinde altı dönümlük ve keza Suluye-
rinde dört dönümlük ve G e n ç a ğ a ç mevkiinde iki dönümlük tarla
ları ve Cumhuriyet mahallesinde Hacı Osman oğlu Hüseyin ve 
Mustafanın Yarbaşı mevkiinde sekiz dönümlük Kebir mahallesinde 

' Yüzbaşı zade Haydar efendi Ağlağu mevkiinde bir dönümlük ve 
keza Ağlağu mevkiinde iki dönümlük tarlası ve Sucuklu mahalle
sinde Çanci oğlu Hacı Ö m e r efendi Maarif yeri mevkiinde bir ve 
Keza Sıra Pelitler mevkiinde ü ç dönümlük tarlası ve Kebir ma
hallesinden Mahmut Çavuş zade Hacı Ö m e r ağa Zilhor K a r a a ğ a ç 
mevkiinde iki dönümlük ve keza Zilhor K a r a a ğ a ç dibi mevkiinde 
üç dönümlük ve Zilhor Ağıl önünde üç dönümlük ve keza 
Zilhor Ağıl önünde bir dönümlük ve keza Zilhor Armutluk mev
kiinde iki dönümlük ve keza Zilhor Armutluk mevkiinde iki dö
nümlük ve keza Zilhor Armutluk mevkiinde iki dönümlük ve keza 
Zilhor Devlek mevkiinde dört dönümlük ve keza Zilhor Ağıl arkası 
mevkiinde üç dönümlük ve kasaba Kıryer yahut İnbat mevkiinde 

j dört dönümlük tarlaları ve Sucuklu mahallesinde Koca ağa zade 
Necmettin Efendi kasaba A ğ y e r mevkiinde on bir dönümlük ve 

] Sucuklu mahallesinde Koca ağa zade İsmet Efendi A ğ a y e r on bir 
dönümlük tarlaları ve Sucuklu mahallesinde Kır Veli oğlu A l i 

1 ağa Ç a y kıyısı mevkinde yedi dönümlük ve Kebir mahallesinde 
Müftü zade Hazim Efendi Cevizlik mevkiinde yedi dönümlük 
tarlası Sucuklu mahallesinde Hacı boz zade Salim Beyin Köyiçi 

I mevkiinde bir dönümlük ve k e z ı K u r u ç ı y mevkiinde yedi d ö 
nümlük ve keza Hamur civarındaki mevkide sekiz dönümlük ve 
keza Bağlarardi mevkiinde iki dönümlük ve keza Maarif yeri 
mevkiinde üç dönümlük ve keza Olukbaşı mevkiinde beş dönüm
lük tarlaları ve Cedit mahallesinde Hacı Mehmet zade Azamet ve 
İzzet Efendinin Yarbaşı mevkiinde altı dönümlük ve Kebir ma
hallesinden Mahmut Çavuş zade Hasan ağanın Zilhor Kayadibi 
mevkiinde üç dönümlük ve keza kasaba önü mevkiinde iki buçuk 
dönümlük ve keza Zilhor K a r a a ğ a ç dibi mevkiinde iki buçuk d ö 
nümlük ve keza Hanönü mevkiinde bir dönümlük ve keza Zilhor 
Çermihönü mevkiinde iki dönümlük ve keza Zilhor Ağıl arkası 
mevkiinde üç dönümlük ve keza Develik mevkiinde dört dönüm-

| lük ve keza Bostanlık aıevkiinde dört dönümlük ve keza Zilhor Han 
j önü köy önü mevkiinde sekiz dönümlük yol kıyısı mevkiinde on ü ç 

dönümlük ve hazinedar mevkiinde altmış dönümlük ve meknuz 
yeri mevkiinde otuz dönümlük ve meknuz yeri mevkiinde yirm 
beş dönümlük vs keza meknuz yeri mevkiinde sekiz dönümlük 
ve keza meknuz yeri mevkiinde sekiz dönümlük tarlaları mevkii 
müzayedeye vaz edilmiş olduğundan talip olanların yüzde on 
nisbetinde pey akçelerini hamilen Erbaa İcra Dairesine müracaat 
etmeleri ilân olunur. 

ABONE ŞARTLARI İLÂN ŞARTLARI 

Abone seneliktir, Abone bedeli: 
o 

Ankara için: 750 kuruş 
Vilâyetler » ; 900 » 
Ecnebi memleketler için 1500 kuruş 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 
ücret alınır. 

OO 
OO 

B. M . M. n i n bir i ç t i m a s e n e s i n e ait z a b ı t c e r i d e l e r i b i r 

senelik a d d o l u n u r . Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile b i r l i k t e 

abone k a y d o l u D d u ğ u surette gazete bedeli i k i misline i b l â ğ o l u n u r . 

Yevmî nüsha 100 paradır. 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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ithalât işlerine dair Sirküler 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

 

                                                                                                             

 

Kanunlar                                                                                                                        Sayfa 

 
1693  Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 39 uncu Maddesinin Tadiline Dair Kanun                              1 
 
1694  Islahı Hayvanat Kanununun 9 uncu Maddesinin Tadiline Dair Kanun                                            1 
 
1695  Yüksek Ziraat Mektebi Talebesinin Çiftliklerde Staj Yapmaları Hakkında Kanun                         1 
 
1697  Ziraat Bankası Hakkındaki 19 Mart 1340 Tarih ve 444 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun         1 
 
1698  Muamele Vergisi Kanununun 3 üncü Maddesine Zeyl Yapılmasına Dair Kanun                           2 
 
1699  Buharlı Sefinelerin Gümrük Resminden İstisnasına Dair Kanun                                                     2 
 
1711  Tasarruf Sandıkları Hakkında Kanun                                                                                               2 
 
1716  Umumî veya Mülhak Bütçeden Mubayaa Olunacak Otomobiller Hakkında Kanun                       2 
 
1717  Gümrük Tarife Kanununun Beşinci Maddesinin Tadiline Dair Kanun                                            3 
 
1718  Dahilî İstihlâk Vergisi Hakkında Kanun                                                                                           3 
 
 
Tefsirler     

 
163  Memurin Maaşatının Tevhit ve Teadülü Hakkındaki Kanuna Dair Tefsir                                         4 
 
164  1663 Numaralı Kanunun Üçüncü Maddesinin Tefsiri                                                                        4 
 
 
Karar 

 
576  Ticaret Muahedesi Aktedilmiş Olan Devletler Muvaridatı Meyanında Bulunan Şekerden  
        Muamele Vergisi Alınmıyacağı Hakkında Karar                                                                               4 
 
 
İlanlar                                                                                                                                                      4  


