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KANUNLAR 

Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu 

Kanun No: 4429 Kabul tarihi: 4/6/1943 

BİRİNCİ F A S I L 

Verginin mevzuu ve istisnaları 

Madde 1 — Türkiye'de yetiştirilen ye bağlı 1 numaralı cetvelde 
yazılı (bulunan toprak 'mahsulleri i l e ipek kozası hu kanunda yazılı esas
lara .göre toprak mahsulleri vergisine taıbidir. 

Madde 2 — Aşağıda yazılı mahsuller bu vergiden müstesnadır: 
A ) Şehir ve 'kasabalarla köylerde bulunan ve b ina vergisi tatbika

tında b ina m'üternmimatından sayılan avlu ve bahçelerde yetiştirilen 
mahsul ler ; 

ıB) Bahçe ve bağlarda zatî ihtiyaçlar için yetiştirilen mahsuller ; 
C ) Umumî, .mülhak, hususi bütçelerle idare edilen daire, teşekkül 

ive müesseseler i le belediyelere ait olup ziraatin ıslahı ve gelişmesi için 
kurulan 'tohum istasyonlarında, numune fidanlıklarında, meyvahıklarda, 
numune tarla ve ıçif tükleri i le hara ve üretme çiftlikleri ve kombinalar 
işletmelerinde yetiştirilen mahsul ler ; 

D) Umumî menfaatlere hadim cemiyetlerin, okulların ve hastane
lerin münhasıran kendi ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere yetiştirdikleri 
mahsul ler ; 

* E ) İş esası üzerine kurulmuş olan ceza ve ıslahevlerinde çalıştırı
lan mahkûmların yetiştirdikleri mahsuller. 

/İKİNCİ F A S I L 

Mükellef ve teklif yeri. 

Madde 3 — Toprak mahsulleri vergisi vergiye .tabi mahsullerin 
idrak zamanındaki sahibinden alınır. 

B u kanunun tatbikatında, arazinin ve ipek kozalarının z i lyedi mah
mulün sahibi 'sayılır. 

İlş'tira'kli icar veya işletmelerde, mal sahibi i le kiracı veya ortak 
"mahfeidden aldıkları hisseler nispetinde vergi i le mükelleftirler. A n c a k , 
vergi , işletmeyi idare edenden alınır. Şu kadar k i bunlardan her b i r i 
verg inin ödenmesinden müteselsilen mesuldür. 

Madde 4 — Toprak mahsulleri vergisi mahsulün elde edildiği kaza 
varidat dairesince tarholunur. 

ÜÇÜNCÜ F A S I L 
Verginin matrahı ve matrahın tâyini -

M a d d e 5 — Verg in in matrahı aşağıdaki esaslara göre tâyin-olu
nan mahsul miktarı veya kıymetidir. 

Madde 6 — Şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde muhtar ve 
iht iyar meclisleri , her mahsul yılı M a l i y e Vekâletince istihsal rnımtaka-
larına ve mahsul nevilerine göre tâyin edilecek zamanlarda mahalle ve 
köylerdeki her nevi istihsal yer ler i ile buralardan alınacağı umulan 
mahsul miktarı hakkındaki malûmatı, mükelleflerin veya namlarına ha
reket eden kimselerin beyanına, müsteniden matbu hazırlık cetvellerine 
kaydederler. Belediyeler i le muhtar ve iht iyar meclisleri mükelleflerin 
istihsal yerleri hakkındaki beyanlarının doğruluğunu araştırmağa ve b i l -
d i r i lmiyen veya g iz l i kalan yerleri cetvelde göstermeye mecburdurlar. 

Madde 7 —• Şehir ve 'kasabalarda belediyeler, köylerde muhtar ve 
iht iyar meclisleri hazırlık cetvellerinin b i r suretini alıkoyarak aslını 
resmî mühür ve imzalariyle tasdik edip 6 ncı maddeye göre tâyin edile
cek müddetleri takip eden b i r hafta içinde bağlı oldukları varidat daire
sine makbuz mukabil inde teslim ederler. 

Madde 8 — Vergiye tabi mahsul miktarları, mısır ve çekikten ıgayri 
hububatta ölçme suretiyle, diğer mahsullerde mükelleflerin kontrola 
tabi tutulacak beyanları üzerine tesfoit olunur. İcabında, mısır ve çeltik 
mahsulünün miktarını ölçme suretiyle tesbit ettirmeye M a l i y e V e k i l i 
mezundur. 

Ölçülecek mahsuller için, zaruret 'görülen yerlerde, 1782 sayılı O l -
eüler K a n u n u hükümleriyle mukayyet olmaksızın, kil'o istiap miktarları 
tesbit edilecek hac im ölçülerinin kullanılması caizdir. 

Madde 9 — Miktarları ölçülerek tesbit edilecek olan mahsuller 
için, her sene nerelerde harman ve yığın yapılacağını, harman zamanın
dan evvel, mükelleflerin beyanına müsteniden, köylerde muhtar ve i h 
t iyar meclisleri , şehir ve kasabalarda belediyeler bi ldirmeye mecbur
durlar. 

B u yerlerden başka yerlerde harman ve yığın yapılması yasaktır. 
Madde 10 — Ölçme k o l l a n mahalle ve köylerdeki mükelleflerin 

(fiilen elde etmiş oldukları mahsul ler i harman yerlerinde ölçmek sure
tiyle tesbit ederler. 

9 uncu maddenin ik inc i fıkrasına aykırı hareket edenlerin mah
sul ler i bulundukları yerde ölçülür. 

Madde 11 — Miktarları beyan ile tesbit edilecek mahsuller için, 
tahmin- kolları mahsulün idrakinden evvel bölgeleri içindeki mahalle 
ve- köylerde tarla, bahçe, sergi ve böceklhaneleri .gezerek mükelleflerin 
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fiilen elde edebilecekleri mahsullerin miktarını tahmin etmek suretiyle 
hazırlık cetvellerindeki beyanları kontrol ederler. 

Tahmin kolunun ne zaman vazifeye başlıyacağı mahalle ve köyler
de münasip vasıtalarla mükelleflere bildirilir. 

Madde 12 — Ölçme ve tahmin neticelen, tesbit işi esnasında hazır 
bulunan mükellefe veya namına hareket eden kimseye imza mukabilinde 
bir ihbarname ile derhal tebliğ edilir. Mükellef veya namına hareket 
eden kimse hazır değilse, ihbarname, sahibine verilmek üzere, şehir ve 
kasabalarda belediyenin mahalle işleriyle tavzif ettiği kimseye, köylerde 
muhtara veya ihtiyar meclisine bırakılır. 

Madde 13 — Ölçülecek mahsullerin ölçüMfnceye kadar 9 uncu mad
dede zikredilen yerlerden 'başka yerlere taşınması yasaktır. 

Harmanda mahsul ölçmeye hazırlandıkça, müstahsil köylerde ih
tiyar meclisine şehir ve kasabalarda belediyeye harmanının hazır oldu
ğunu bildirir. Bu ihbardan itibaren iki gün içinde ölçme kolu gelip 
harmanı ölçmediği takdirde, harman ölçme memuru veya belediye me
muru veya muhtar veya ihtiyar meclisi âzasından biri huzuriyle ölçülür. 

Ölçme memuru veya belediye memuru veya muhtar Veya ihtiyar 
meclisi âzasından biri de gelip harmanı ölçmediği takdirde, mükellef 
tarafından varidat dairesine yapılacak yazılı müracaat tarihinden itiba
ren iki gün zarfında ölçme kolu gelmezse, mükellef harmanını bizzat 
ölçerek neticeyi köylerde ihtiyar meclisine, şehir ve kasabalarda beledi
yeye bildirir. 

Sel ve su baskını tehdidi halinde, ölçme memuruna veya ihtiyar 
meclisine bildirilmek kaydiyle, mahsul ölçülmeden evvel harman ve 
yığın yerlerinden münasip bir yere kaldırılabilir. 

IMadde 14 — Ölçme kolları, mahallin en büyük malmemurunun 
inhası üzerine vilâyetlerde vali, kazalarda kaymakam tarafından tâyin 
edilen bir ölçme memuru ile şehir ve kasabalarda belediyelerin mahalle 
işleriyle tavzif ettikleri zattan ve köylerde muhtardan veya ihtiyar mec
lisinin bir âzasından müteşekkildir. 

Tahmin kolları mahallin en büyük mal memurunun inhası üzerine 
vilâyetlerde vali, kazalarda kaymakam tarafından tâyin edilen bir me
mur ile ziraat odaları, yoksa vilâyet veya kaza merkezi belediye encü
menleri tarafından ziraat erbabı arasından seçilen bir azadan ve şehir 
ve kasabalarda belediyenin mahalle işleriyle tavzif ettiği zattan, köylerde 
muhtardan veya ihtiyar meclisinin bir âzasından müteşekkildir. 

Her kazada, kazanın büyüklüğüne, ehemmiyetine, köy ve mahalle 
sayısına göre müteaddit ölçme ve tahmin kolu teşkil olunur. 

Madde 15 — Şehir ve kasabalarda belediyeler, köylerde muhtar 
ve ihtiyar meclisleri vergiye tabi mahsullerin yetiştiği yerleri ölçme 
memurlariyle tahmin kollarına göstermeğe, bunların istiyecekleri lü
zumlu malûmatı vermeğe ve 13 üncü maddede yazılı ihbar üzerine hazır 
olan harmanların ölçülmesinde bulunmağa mecburdurlar. 

Madde 16 — Bu fasılda vazıh hükümler, afyon, pancar ve tütün 
mahsulleri hakkında tatbik edilmez. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 
Verginin nispeti 

Madde 17 — Verginin nispeti, Hükümetçe Millî Korunma Kanu
nuna müsteniden muayyen miktarı muayyen fiatla alman mahsullerde 
% 8, diğerlerinde % 12 dir. 

Şu kadar ki, % 12 nispetinde vergiye tabi mahsullerden herhangi 
birinin vergi nispetini icabında % 8 e kadar indirmeğe İcra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

BEŞİNCİ FASIL 
Verginin tarh ve tahsili 

Madde 18 — Bağlı iki numaralı cetvelde yazılı mahsullerin vergisi 
aynen, diğerlerinin vergisi nakden tahsil olunur. 

Madde 19 — Mükellefler aynen ödemeğe mecbur oldukları vergi
lerini : 

A) Miktarları ölçülerek tesbit edilen mahsullerde, en geç, ölçmeyi 
takip eden gün içinde muvakkat köy ambarlarına; 

B) Miktarları beyan üzerine tesbit edilen mahsullerde, mahsulün 
nev'i itibariyle vilâyet idare heyetlerince tâyin edilecek tarihlerde teslim 
yerlerine; 

Kendi vasıtalariyle teslim etmeğe mecburdurlar. Şu kadar ki «A» 
fıkrasında yazılı vergileri mükellefler aynı müddet içinde ve 20 nci mad
dede yazılı nakil şartlariyle doğrudan doğruya teslim yerlerine teslim 
edebilirler. 

Madde 20 — Aynen alman vergilerin teslim yerleri her mahalle 
veya köy için en yakın ve elverişli olmak üzere tesbit edilir ve 12 nci 
madde mucibince mükellefe verilen ihbarnamede gösterilir. 

Mükellefler vergi olarak muvakkat köy ambarına teslim ettikleri 
miktarları bu ambarlara teslim tarihinden itibaren iki ay içinde kendi 
vasıtalariyle teslim yerlerine götürmeğe mecburdurlar. İcabında bu 
müddeti uzatmağa Maliye Vekili mezundur. 

Teslim yeri, köy ambarlarında toplanan mahsuller için bu ambar
ların bulunduğu yerden, diğer mahsuller için mahsulün toplandığı köy 
veya kasabadan 25 kilometreden fazla mesafede bulunduğu takdirde, faz. 
lası için kilometre başına kiloda 2 para hesabiyle nakliye ücreti verilir. 

Madde 21 — Vilâyet ve kaza merkezlerinde belediye meclisleri her 
sene vergileri nakden alınacak mahsullerin vasati rayiç fiatlarını tak
dir ederler. Belediye meclisi toplantı halinde bulunmadığı zamanlarda 
bu fiatlar belediye encümenlerince takdir edilir. . 

Borsada kayıtlı mahsuller için takdir edilecek fiatlar borsa vasati 
fiatlarınm % 95 den aşağı olamaz. Borsa bulunmıyan istihsal yerlerine 
en yakın yerdeki borsa fiatlarınm % 95 i esas tutulur ve oraya kadar 
olan nakliye masrafları mahallî belediyelerce takdir olunarak bunlar
dan düşülür. 

Madde 22 — Varidat daireleri tahmin neticelerinin kendilerine tev
diinden itibaren bir ay içinde 21 inci madde mucibince takdir edilen 
rayiç fiatlar üzerinden mükelleflerin vergilerini hesap ve tekâlif cet
vellerini köy ve mahallelerin münasip yerlerine astırmak suretiyle ilân 
ederler. 

Madde 23 — Nakden alınacak vergi mahallî icaplara göre Maliye 
Vekâletince zamanları tâyin edilecek iki müsavi taksitte tahsil olunur. 

Madde 24 — Afyon, pancar ve tütün mahsullerinin vergisi aşağıda 
yazılı şekillerde tarh ve tahsil olunur : 

A) Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şeker Fabrikaları Türk 
Anonim Şirketi, satın aldıkları afyon ve pancar mahsullerine ait vergi
leri mustahsıllara ödeme yaptıkları sırada bunların alacaklarından kes
mek suretiyle tahsil ederler. 

B) Tütün mahsulüne ait vergi, tütün satıldıkça satış bedeli üzerin
den hesap edilerek 3437 sayılı Tütün İnhisarı Kanununun 58 inci madde
sinin 2 numaralı bendine tevfikan ve İnhisarlar idaresinin alacakları ile 
birlikte, bu idare tarafından tahsil olunur. 

Bu madde mucibince her ay tevkif ve tahsil olunan vergiler ertesi 
ayın 20 nci günü akşamına kadar mal dairelerine yatırılır. 

ALTINCI FASIL 
Müeyyideler 

Madde 25 — 6 ncı maddede yazılı istihsal yerleri hakkındaki ma
lûmatı beyan etmedikleri veya eksik beyan ettikleri ölçme ve beyan 
kontrolü esnasında anlaşılan mükelleflerin beyan harici kalan istihsal 
yerlerine isabet eden vergileri % 20 zam ile tarfıolunur. 

Madde 26 — A) 9 uncu maddede zikredilen yerlerden başka yer
lerde harman ve yığın edilen mahsullere ait vergiler % 50; 

B) 13 üncü maddeye aykırı olarak ölçülmeden evvel harman ve 
yığın yerlerinden kaldırılan mahsullere ait vergiler bir kat; 

Zam ile tarhedilir. 
«B» fıkrasında yazılı mahsullerin miktarı, mükellefin hazırlık cet

velindeki beyanı ve bulunduğu köy veya mahallenin vasati istihsal mik
tarı gözönünde tutularak, ölçme kolları tarafından takdir ve 12 nci mad
de mucibince mükellefe tebliğ edilir. 

Madde 27 — Zamanında teslim edilmiyen aynî vergiler % 25 zam 
ile tahsil olunur. Şu kadar ki müddeti içinde teslim yerine getirildiği 
halde teslJm alınmadığı, İcra Vekilleri Heyetince tâyin edilecek şekil
ler dâhilinde, mükellefler tarafından tevsik olunduğu takdirde zam 
alınmaz. 

Bu verginin aslı ile zamlarının tamamı veya bir kısmı aynen tahsil 
olunamadığı takdirde, ödenmemiş olan kısım belediyelerce tâyin edi
lecek rayiçler üzerinden iki kat fazlasiyle nakden alınır. 

Taksit müddetleri içinde ödenmiyen nakdî vergi borçları % 10 zam 
ile tahsil olunur. 

20 nci maddede yazılı müddet içinde teslim yerlerine nakledilmi-
yen miktarlar muvakkat köy ambarlarından teslim yerlerine Hükümetçe 
naklettirilir ve bu nakil için ödenen masraf iki kat fazlasiyle mükellef
ten Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. 

ıMadde 28 — 24 üncü maddede yazılı vergileri tevkif ve tahsil et-
miyen veya tahsil ettikleri vergileri vaktinde mal sandığına yatırmıyan 
müessese ve idarelerden bu vergiler % 10 zam ile tahsil olunur. 
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Müessese ve idareler bu zamlardan dolayı mükelleflere rücu ede
mezler. 

Madde 29 — Vaktinde ödenmiyen vergi borçları hakkında Tahsili 
Emval Kanunu tatbik olunur. 

YEDİNCİ FASIL 
Kanun yolları 

Madde 30 — 11 inci madde mucibince beyanı kontrol suretiyle 
tahmin edilen mahsul miktarlarına, mükellefler tahinin esnasında itiraz 
edebilirler. Bu itirazlar tahmin kolu tarafından derhal tesbit edilir. 

Tahmin esnasında hazır bulunmıyan mükellefler, her mahalle ve 
köyde ilk taneninin yapıldığı tarihten itibaren 5 ıgün içinde itirazlarını 
yazı ile şehir ve kasabalarda belediyelere, köylerde ihtiyar meclisle
rine bildirirler. 

Bu madde mucibince yapılan itirazlar, mükellefin tabi olduğu kaza 
dahilindeki diğer bir tahmin kolu tarafından, ilk tahminin yapıldığı 
tarihten itibaren en geç 15 gün içinde tetkik edilerek yeni bir tahmin 
yapılır. Bu müddet içinde tetkik edilmeyen itirazlar şehir ve kasabalarda 
belediyelerce, köylerde ihtiyar meclislerince bir karara bağlanır. 

İkinci tahmin kolunun, veya belediyelerle ihtiyar meclislerinin 
kararı katidir. 

ikinci tahmin neticeleri itiraz tetkiklerinin bitmesini takibeden iki 
gün içinde alâkalı varidat dairesine bildirilir. 

Madde 31 — Mükellefler 25 inci maddeye ve 26 ncı maddenin (A) 
fıkrasına göre tarhedilen zamlarla 26 ncı maddenin (B) fıkrası muci
bince yapılan tarhiyata, ihbarnamenin tebliğinden itibaren on beş gün 
içinde itiraz edebilirler. 

Bu itirazlar 3692 numaralı kanuna göıe kurulmuş olan itiraz ko
misyonları tarafından tetkik edilerek'en geç iki ay zarfında karara 
bağlanır. 

İtiraz koalisyonlarının kararı katidir. 
Tarhiyattaki maddi hatalar aynı kanunun hükümle]i dairesinde 

düzeltilir. 
Madde 32 — İtiraz, ödenme zamanı gelmiş olan vergi asıllariyle 

zamlarının tahsilini durdurmaz. 
İtiraz halinde aynen ödenmesi lâzımgelen vergi zamlaıı, itiraz ne

ticesine kadar saklanmak üzere, köylerde ihtiyar meclisine, kasabalarda 
belediyenin tâyin edeceği yediemine tevdi edilir. 

Mükellef isterse bu zamları muvakkat ambarlara veya teslim yer
lerine de teslim edebilir. 

Madde 33 — A) Ölçme kolları tarafından tesbit edilen mahsuller
de, ölçüldükken ödeme zamanına kadar geçen müddet zarfında sel do-
layısiyle; 

B) Beyan üzerine tesbit edilen mahsullerde, beyan kontrolü bit
tikten sonra mahsul olgun hale gelinceye kadar geçen müddet zarfında 
sel, dolu, kuraklık, yangın, muzır haşarat, bulaşıcı hastalıklar gibi fev
kalâde arızalar dolayısiyle; 

Mahsulün en az dörtte bir derecesinde zıyaa uğradığı mükellefin 
yazılı müracaatı üzerine sabit olduğu takdirde, zıyaa uğrayan mahsul
lere ait vergiler Maliye Vekâletinin müsaadesiyle zarar derecesine göre 
tamamen veya kısmen terkin olunur. 

SEKİZİNCİ FASIL 
Müruruzaman 

Madde 31 — Mutaakıp mahsul yılma kadar tarhedilntiyen vergi
lerin asıl ve zamları aranmaz. 

Katileştiği tarihi takip eden malî yıldan itibaren 5 sene zarfında 
tahsil edilmiyen vergilerin asıl ve zamları müruruzamana uğrar. 

DOKUZU1NCU FASIL 
Son hükümler 

Madde 35 — Bu kanunun tatbikında kullanılacak memur ve müs-. 
tahdemlere ait kadrolar icra Vekilleri Heyetince tesbil olunur. 

Bu kadrolara dâhil memurlar 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesi 
hükmüne tabidir. Bu işlerde çalışacak emeklilerin tekaüt maaşlarına 
halel gelmez. 

Valiler ve kaymakamlar mınta'kaları dahilindeki umumî, hususi, 
mülhak bütçeli daire, müessese ve teşekküllerin, belediyelerin ve 3659 
numaralı kanuna tabi müesseseler ile teşekküllerin memur ve müstah
demlerini bu işlerde, çalıştırabilirler. Şu kadar ki Adliye memurlarının 
çalıştırılabilmeleri mahallî Cumhuriyet Müddeiumumilerinin muvafa
katine bağlıdır. 

Yukarıki fıkranın hükmü dahilinde çalıştırılacak kimselere göre
cekleri munzam işler dolayısiyle birinci fıkra mucibince alınacak kadro 
ücretlerinin 2/3 sine kadar ücret verilir. 

Ölçme memurluklarında çalışanlara ölçtükleri mahsul miktarına 
göre 10Q kiloda bir kuruşu geçmemek üzere Maliye Vekâletince tâyin 
edilecek nispette munzam bir ücret verilebilir. 

Ölçme, tahmin ve kontrol ile vazifelendirilenlere yukarıda yazılı 
ücretlerden maada vazife sebebivle ihtiyar edecekleri hakikî yol mas
rafları da verilir. 

Madde 36 — Bu kanunun tatbikında fazla mesaisi görülen vali
lere Maliye. Dahiliye ve Ticaret Vekâletlerinin müşterek takdiri, diğer 
memurlardan merkez memurlarına Maliye Vekâletinin ve vilâyet me
murlarına valilerin teklifi üzerine Maliye Vekâletiyle memurun men-
subolduğu vekâletin tasvibiyle bir maaşa kadar ikramiye verilebilir. 

Belediyelerce bu kanunda gösterilen işlerde çalıştırılmış olan kim
selerle muhtarlara ve köy İhtiyar Meclisi azasına 100 ıjirayı aşmamak 
üzere Maliye Vekâletince takdir edilecek miktarda ikramiye verilir. 

Belediyelerce tavzif edilmiş kimselerle muhtarlar ve İhtiyar Mec
lislerinden bu kanunda yazılı mecburiyetlere riayet etmiyenlerle mm-
takalarmdaki mükelleflerin kanuna aykırı hareketlerini vazifeli me
murlara vaktinde haber vermiyenlere ikramiye verilmez. 

Bu madde mucibince ikramiyelerin ödenmesi için, katileşen aynî 
vergilerin asıllariyle zamlarının en az % 90 nispetinde tahsil edilmiş 
olması lâzımdır. 

Bu madde hükmü Hükümetçe el konma suretiyle bedeli mukabi
linde yapılan mubayaalarda fazla mesaisi görülenler hakkında da tat
bik olunur. 

Madde 37 — Ölçme ve tahmin işlerinde vazifelerini ihmal veya 
suiistimal ettikleri anlaşılanlarla hazırlık cetvellerini vaktinde teslim 
etmekte ihmali görülenler veya 15 inci maddedeki vazifeleri yapmıyanlar 
hakkında kanuni takibat icra edilmekle beraber bunlardan muhtar ve 
ihtiyar meclisi âzasiyle belediyelerce mahalle işlerinde tavzif edilmiş 
olanların vilâyetlerde vali ve kazalarda kaymakam tarafından derhal 
eli işten çektirilir ve diğerlerinin bu kanuna göre aldıkları vazifelere 
son verilir. Vilâyetlerde valiler ve kazalarda kaymakamlar eli işten çek
tirilen muhtarın yerine bir diğerini ve yedeği olmıyan ihtiyar meclisi 
âzalıfclarına münasip gördüklerini vekil olarak tâyin ederler. 

Madde 38 — Bu kanuna göre aynen tahsil olunan vergilerin satış 
bedeliyle nakden tahsil olunacak mebaliğ, varidat bütçesinde açılacak 
hususi bir fasla irat kaydolunarak fevkalâde Millî Müdafaa masraf
larına karşılık tutulur. 

Bu kanunun tatbikına ait her türlü ücret ve masraflara kifayet 
edecek miktarı her sene Maliye Vekâleti bütçesinde açılacak hususi 
bir fasla tahsisat kaydedilerek ödemiye Maliye Vekili mezundur. 

Madde 39 —• Bu kanunun tatbiki dolayısiyle kullanılacak her türlü 
evrak ve senedat damga ve tayyare resimlerinden muaftır. 

Madde 40 — Bu kanunun tatbik şekline ait esaslar İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilir. 

Muvakkat Madde 1 — Ölçülerdk tesbit edilecek mahsullerin 1943 
mahsul yılına ait vergilerinde 13/5/1943 tarihli ve 2/19930 sayılı ka-
rarnameye göre Toprak Mahsulleri Ofisince müstahsillere ait olarak 
bu kanunun neşrine kadar alınmış olan ekiliş cetvelleri 6 ncı maddede 
yazılı hazırlık cetvelleri yerine geçer. 

Bu kanunun neşri tarihine kadar Toprak Mahsulleri Ofisince mez
kûr kararnameye göre yapılan ölçü neticesinde tesbit olunan hububat 
miktarları mükelleflerin 1943 vergilerine esas teşkili eder. Bu suretle 
hesaplanacak vergiler alâkadarların Ofisçe, yukarıda yazılı kararnameye 
göre bedeli mukabilinde satın alman, mahsullerinden mahsubedilir. 

Muvkkat Madde 2 — 1942 ve daha evvelki rekolte senelerine ait 
afyon ve tütünler, bu kanunun neşrinden sonra satılsa da, toprak mah
sulleri vergisine tabi tutulmaz. 

Madde 41 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 42 — Bu kanun 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 

tatbikına lüzum kalmadığının Hükümetçe ilân edildiği malî yılın so
munda meriyetten kalkar. Ancak henüz tahsil edilmemiş olan vergi ve 
zamların tahsiline ve başlanmış bulunan takibata devam olunur. 

Madde 43 — Bu kanunun tatbikına İcra 'Vekilleri Heyeti memurdur. 
5/6/1943 



Sayfa : 5244 (Resmî Cazete) 

1. Hububat : 

Akdarı1 

Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 
Kumdan 
Kaplıca 
Kuşyemi 
Mahlut 
Mısır 
Yulaf 

% Bakliyat: 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Fasulye 

a) Hububattan: 
Akdarı 
Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik 

[1] NUMARALI CETVEL 

Vergiye tabi toprak mahsulleri 

Mercimek 
Nohut 

3. Diğer mahsuller 

Afyon (Sakız) 
Antep fıstığı 
Ay çiçeği 
Fındık 
Kendir (Tohum) 
Keten » 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Narenciye 
Pamuk 
Pancar 
Patates 
Susam 
Tütün 
Zeytin 

[21 NUMARALI CETVEL 

Vergisi aynen alınacak mahsuller 

Kaplıca 
Kumdan 
Mahlut 
Mısır 
Yulaf 

b) Bakliyattan: 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Fasulve 
Mercimek 
Nohut 

d) Diğer mahsuller: 
Antep fıstığı 
Fındık 
Kuru incir 
Kuru üzüm 
Pamuk 
Zeytin 

Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanun ile 
4307 numaralı kanuna ek kanun 

Ka No: 4430 Kabul tarihi: 4/6/1943 

Madde 1 — Zeytin, Av çiçeği ve Susam müstahsıllarının fabrika ve 
tasirhanelerde tasir ettikleri mahsullerinin yağlarından zati ihtiyaçları 
için aile başına senede altmış litresi, 3813 numaralı kanun ile ek ve ta
dilleri ve 4307 numaralı kanun hükümleri dairesinde alınması lâzım 
gelen muamele vergisi ile zamlarından muaftır. 

Yukarda vazıh mahsullerini ıbir arada istihsal edenlerin istifade 
edecekleri muafiyet, iki veya üç nevi mahsulün yağından ceman al*nnş 
litreyi geçemez. Bu madde gereğince tanınan muafiyetin tatbik şekilleri 
Maliye Vekâletince tâyin olunur. 

Madde 2 — Bu kanun 3780 sayılı kanunun tat'bikma lüzum kalma
dığının Hükümetçe ilân edildiği malî yılın hitamında meriyetten kalkar. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanun hükümlerini yürütmeve Maliye Vekili me

murdur. 
5/6/1943 

_ — Resrn 
Duştur Gazel 

N'o Bas! IKI Tertip Cilt Sahife Sayı 

3843 Muamele Venrııı Kanunu 4/6/1O40 3 21 900 452 
3973 Muamele Vergisi Kanununa f.k kanun 15/1/1941 3 22 170 471 
4200 Muamele Vergisi Kanununun 12 ntı mi ddesme bir fıkra 

eklenmesine le 26 nci maddc-ının fevkalâde hallerin deva 
mı müddetine e tatbik edilmemişine dair kanun 11/8/1942 3 23 1709 518 

1307 Nebatı mahsulleri ve Pırıncve tâsır veva 
müesseselerden muamele vergisinin avncn 

tasfiye eden sınai 
alınması hakkında 

16/11/1943 3 24 27 525 
3780 Millî Korunma Kanunu 26/1 ''940 3 21 433 441 

imtiyaz Feshi 

12/5/1943 tarih ve 5402 sayılı Resmî Gazetede münderiç 12/19482 numaralı kararname ile tasdik olunan Ankara Vilâye
tinin Haymana ve Balâ Kazalarına hağiı Mahamatlı ve Bahçe dere Köylerinde hulunan Linyit madeni imtiyazının feshine ait 

Devlet Şûrası 3 üncü Dairesinin 26/12/1942 tarih ve 65-181 ve Umumî Heyetinin 25/1/1943 tarih ve 43-12/20 
numaralı mazbataları 

Üçüncü Daire Mazbatası 

Hulâfca : Mahamatlı \e Bahsedere Köylerindeki 
linyit madeni imtiyazının feshi H : 

Ankara Vilâyetinin Haymana ve Balâ Kazalarına bağlı Mahamatlı 
ve Bahçedere Köylerinde kâin olup imtiyazı Nuri Kaflı, Sait Mermer 
A. Rami Topuz ve Adil Özer uhdelerinde bulunan linyit madeni imti
yazının feshi hakkında olup yüksek Başvekâletten 13/5/1942 tarih ve 
6/1829 sayılı tezkere ile, tetkik olunarak bu hususdaki mütalâanın bil
dirilmesi talebiyle, Devlet Şûrası Reisliğine ilişikleriyle birlikte tevdi 
ve dairemize havale buyurulan İktisat Vekilliğinin 8/5/1942 tarih ve 
5/2347 sayılı tezkeresine bağlı Maadin Umum Müdürlüğünün 1/4/1912 
tarihli fesih mazbatasında : 

Maadin Nizamnamesinin 2818 numaralı kanunla değiştirilen 59 
uncu maddesinin A bendinde «madeninin teslimi tarilrnden itibaren en 
geç bir buçuk sene içinde maden mültezimleri madeninin işletilmesi 
için vücude getirilecek başlıca tesisatı, yapılacak ihzarı ameliyatı bu 
tesisat ile ameliyatın biteceği zamanı ve mal olacağı tahmini kıymeti 
tesisat ve ameliyat bittikten sonra kullanılacak günlük vasati işçi sa-
yısiyle çıkarılacak ve imrar edilecek maden cevherlerinin miktarından 
ibaret olan normal işletme esaslarının asgari hadlerini ve tararına ka
dar çıkarılan maden cevherlerinin görecekleri muameleleri muhtevi ol
mak üzere İktisat Vekâletine tesisat Ve işletme hakkında iki nüsha fen 
raporu vermeğe mecburdurlar. Bu fen raporlarına tesisatın umumî 
vaziyetini gösteren iki nüsha harita ile ihzarı ameliyatın ikişer nüsha 

pilân ve mürtesemlerini ve maden yatağının şeklini izah eden jeolojik 
kroki ve maktalarını da raptedeceklerdir.» diye, 

Maadin Nizamnamesinin yine bu kanunla tadil edilen (60) inc i 
maddesinde de «müddetleri içinde tesisat ve işletme fen raporunun iste
nilen vasıf ve şartlara uygun olarak verilmemesi veya tesisat ve ihzari 
ameliyata başlanmaması veya bunların bitirilmemesi veya normal iş
letmeye geçilmemesi hallerinde ihale fesih olunur.» diye yazılı bulun
duğu. 

Ankara Vilâyetin n Haymana ve Balâ Kazalarına bağlı Mahamatlı 
ve Bahçedere 'Köylerinde kâin ûlup 9/11/1939 tarihli ve 2/12316 numa
ralı kararname ile Nuri Kaflı, Sait Mermer, Rami Topuz ve Adil Özer 
uhdelerine ihalesi icra ve 6/5/1940 tarihinde teslim muamelesi ifa kılın
mış olan linyit madeni için imtiyaz sahiplerinin mezkûr maddeye tev
fikan itasına mecbur oldukları rapor ve haritalar mezkûr maddenin 
tâyin ettiği müddet içinde verilmemiş olduğu beyan edilerek 60 ıncı 
maddeye tevfikan mezkûr imtiyazın feshi hususunun yüksek Başvekâlete 
arzına ve bir diyecekleri varsa 60 gün içinde Devlet Şûrasına müracaat
ta serbest bulunduklarının imtiyaz sahiplerine tebliğine müsaade buyu-
rulması Vekâletin tasvibine arzedilmiş ve keyfiyet Vekâletçe tasvip bu-
vurulmuştur. 

Bu babdaki dosya tetkik edildikten sonra 'gereği düşünüldü : 
Yukarda adı geçen madenin imtiyaz sahipleri, Maadin Nizamna

mesinin 2818 sayılı kanunla değiştirilen 59 uncu maddesinin A fıkrası
nın Verilmesini emir eylediği harka ve fen raporlarını tâyin edilen 
müddet içinde vermedikleri anlaşılmasına ve yapılan tebligata rağmen 
kanuni müddeti içinde usulüne tevfikan bir itirazları da vâki olmadı-
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ğından başkaca tetkiki mucip bir cihet görülemediğine binaen nizamna
menin mezkûr kanunla değiştirilen 60 inci maddesine tevfikan yapılan 
fesih muamelesi yolunda bulunduğundan bu husustaki fesih mazbata
sının tasdiki ittifakla muvafık mütalâa kılınarak mazbatamızın dosya-
siyle birlikte yüksek 'Reisliğe sunulmasına 26/12/1942 tarihinde karar 
verildi. 

U m u m î Heyet Kararı 

Mahamatlı ve Bahçedere köylerindeki linyit madeni imtiyazının fes
hi hakkında olup yüksek Başvekâletten irsal buyurulan İktisat Vekâle
tinin 8/5/1942 tarifti ve 5/2347 sayılı tezkeresi üzerine Üçüncü Dairere 
tanzim olunan 26/12/1942 tarih ve 65/181 sayılı mazbata okundu. 

IBu mazbatada; yukarda adı geçen madenin imtiyaz sahipleri, Maa-
din Nizamnamesinin 2818 sayılı kanunla değiştirilen 59 uncu maddesinin 
A fıkrasının verilmesini emreylediği harita ve fen raporlarını tâyin edi
len müddet içinde vermedikleri anlaşılmasına ve yapılan tebligata rağ
men kanuni müddeti içinde usulüne tevfikan bir itirazları da vâki ol
madığından başkaca tetkiki mucip bir cihet görülemediğine binaen Ni
zamnamenin mezkûr kanunla değiştirilen 60 mcı maddesine tevfikan ya
pılan fesih muamelesi volunda bulunduğundan bu husustaki fesih maz
batasının tasdiki ittifakla muvafık mıüfalâa kılındığı anlaşıldığından 
gereği düşünüldü: 

Yapılan inceleme neticesinde mucip sebeplere müstenit bulunan 
Daire mazbatasının tasvibine 25/1/1943 tarihinde ittifakla karar verildi. 

— , . 

İ L Â N L A R 

İmroz C. Müddeiumumiliğinden: 

•Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun İmroz'un Çınarlı 
Mahallesinden Nikola oğlu, 1327 doğumlu, İmroz Bakkaliye Mağazası 
sahibi Yani Mavrudar'ın, satılığa arzettiği kıl telânın beher metresini 
330 kuruş ve 30 parava satması icabederken 350 kuruşa satmak suretiyle 
ihtikâr yaptığı usulen sabit olduğundan mezkûr kanunun 32/1 inci 
maddesi delaletiyle 59/3 ve 63 üncü maddelerine tevfikan beş lira 
ağır para cezasiyle mahkûmiyetine, dükkânının yedi gün müddetle ka
patılmasına ve bu müddet zarfında ticaretten men'ine ve suç mevzuu 
kıl telâ bakiyesinin müsaderesine ve katileştiğinde hüküm hulâsasının da 
gazete ile neşrine mütedair İmroz Asliye Ceza Mahkemesinden sadır 
olan 27/9/1942 tarih ve 29/24 sayılı hükmün tenıyizen tasdik edilmek 
suretivle katileştiği ilân olunur. 

20 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun İmroz'un Dere-
köyü'nden Apostol oğkı. 29 yaşında. Eleni'den doğma Vasil Çakunnin, 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 27/8/1942 tarih ve 18682 sayılı 
kararname hilâfına elinde bulunan yün ve yapağı miktarını tâyin edi
len müddet içinde bir beyanname ile Hükümete bildirmediği usulen 
sabit olduğundan mezkûr kanunun 14/3 üncü maddesi delaletiyle 
55/2 nci maddesine tevfikan 25 lira ağır para cezasivle mahkûmiyetine 
ve katileşağinde hüküm hulâsasının gazete ile neşrine mütedair İmroz 
Aslive Ceza Mahkemesinden sadır olan 23/2/1943 tarih ve 41/33 sayılı 
hükmün temyizen tasdik edilmek suretiyle katileştiği ilân olunur. 

21 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun imroz'un Çınarlı 
Mahallesinden İstrati oğlu, 57 yaşında, Evrekliye'deıı doğma Yoıgi Ala
ca'nın İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 7/8/1912 tarih ve 18682 sa-
vılı kararname hilâfına yedinde bulunan yün ve yapağı miktarını bir 
beyanname ile tâyin edilen müddet içinde hükümete bildirmediği usu
len sabit olduğundan mezkûr kanunun 14/3 üncü maddesi delaletiyle 
55/2 nci maddesine tevJfikan 25 lira ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve katîleştiğinde hüküm hulâsasının gazete ile neşrine mütedair İmroz 
Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 8/2/1943 tarih ve 38/37 sayılı ka
rarın temyiz edilmemek suretiyle katiyet iktisap evlediği ilân olunur. 

22 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun imroz'un Dere-
köyünden Vasil oğlu 1303 doğumlu Mariya'dan doğma Nikola Lada hak
kında yapılan duruşma sonunda, mumaileyhin İcra Vekilleri Heyetince 
ittihaz edilen 7/8/1942 tarih ve 18682 sayılı kararname hilâfına elinde 
bulunan yün ve yapağı miktarını kanunî müddeti içinde bir bey anname 
ile hükümete bildirmediği usulen sabit olduğundan mezkûr kanunun 
14/3 üncü maddesi delaletiyle 55/2 nci maddesine tevfikan 25 lira ağır 
para cezasiyle mahkûmiyetine ve 63 üncü maddesi gereğince de katileş
tiğinde hüküm hulâsasının gazete ile neşrine imroz Asliye Ceza Mah

kemesinin 9/11/1912 tarih ve 31/29 sayılı ilâmiyle karar verilmiş ve 
karan mezkûr temviz edilmemek suretiyle katileşmiş olmakla ilân 
olunur. 

23 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun imroz'un Dere-
köyünden Yorgi kızı, 35 yaşında, Andoniya'dan doğma İzmarağ'da Ka-
railya'nın 7/8/1942 tarih ve 18682 sayılı İcra Vekilleri kararı hilâfına 
elinde bulunan yün ve yapağının kanuni müddeti içinde miktarını hü
kümete bildirmediği usulen sabit olduğundan mezkûr kanunun 14/3 üncü 
maddesi delaletiyle 55/2 nci maddesine tevfikan (25) lira ağır para 
cezasivle mahkûmiyetine ve hüküm hulâsasının da gazete ile neşrine 
mütedair İmroz Asliye Ceza Mahkemesinden sadır olan 3/12/1942 tarih 
ve 37/34 savılı hükmün temyiz edilmemek suretivle katileştiği ilân 
olunur. 

24 

Millî Korunma Kanununa muhalefetten maznun imroz'un Çınarlı 
Mahallesinden Bakkal Yorgi Bonca ile Bakkal İstelyo Kavalero ve 
Bakkal Niko Sofyadis'in Çanakkale Fiat Murakabe Komisyonunun 
dükkân, mağaza ve ticarethanelerde mevcut bulunan bilûmum yiyecek 
ve givecek ve sair eşya üzerine cinslerini ve fiatlarını gösteren birer 
etiket konulması hakkındaki müttehaz kararı hilâfına dükkânlarında 
bulunan eşyavı bakkaliye üzerine tarif edildiği şekilde etiket koyma
dıkları usulen sabit olduğundan mezkûr kanunun 31/7 nci maddesi de
laletiyle 53/B maddesine tevfikan yirmi beşer lira ağır para cezasiyle 
mahkûmiyetlerine, ancak bunlardan İstelyo Kavalero'nun Türk Ceza 
Kanununun 81/1 inci maddesi mucibince cezası altıda bir ııisbetinde 
artırılarak neticeten 29 lira 10 kuruş ağır para cezasiyle mahkûmiyetine 
ve diğer maznun Yorgi Bonca'nin da keza Türk Ceza Kanununun 
56/2 nci maddesine tevfikan 24 lira 20 kuruş ağır para ceza'sivle mah
kûmiyetine ve katileştiğinde hüküm hulâsasının gazete ile neşrine mü
tedair imroz Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 29/4/1943 tarih ve 
26/22 sayılı kararın temviz edilmemek suretiyle katileştiği ilân olunur. 

Çoruh C. Müddeiumumiliğinden : 

On bir kuruşa satılması icap eden makaraları yirmi kuruşa sat
mak suretivle ihtikârda bulunmaktan maznun Borçkada Bakkal Mustafa 
oğlu Yusuf Yazıcı hakkında Artvin Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan 
duruşması sonunda: 

Maznunun f i i l i işlediği sabit olduğundan 4180 sayılı kanunun 32 
nci maddesi delaletiyle 59/3 üncü maddesi mucibince beş lira ağır para 
cezasiyle mahkûmiyetine ve bir hafta dükkânın kapatılmasına ve bu 
müddet zarfında icrayı ticaretten menine ve makaraların müşteriye ia
desine hüküm katileştiği takdirde masrafı mahkûma ait olmak üzere 
ilân olunur. 

28 



Sayfa : 5246 (Resmî Gazete) 7 HAZİRAN 1943. 

Nafıa Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Yeni B. M . M . inşaatı için alınacak 
5700 m 3 çakı! ile 10400 m 3 kumun inşaat mahallinde ihzar ve kabili me
saha şekilde istifi işidir. 

Keşif bedeli: 193 200 liradır. 
2 — Eksiltme 16/6/1943 Çarşamba günü saat 14 de Türkiye B. M . 

M . İdare Heyetinde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltme evrakı 483 döryüz seksen üç kuruş bedel mukabi

linde Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden alınabilir. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 

(10 910) on bin dokuz yüz on liralık muvakkat teminat vermeleri ve 
bu i j i yapabilecek ehliyette olduklarına dair Nafıa Vekâleti Yapı ve 
İmar İşleri Reisliğinden vesika almaları şarttır. 

5 — İstekliler teklif mektuplarını eksiltme günü olan 16/6/1943 
Çarşamba günü saat 12 ye kadar Nafıa Vekâleti Yapı ve İmar İşleri 
Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
3774/4-̂  

21 haziran 1913 pazartesi günü saat 11.30 da \ a f ı a Vekâleti binası 
içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme Ko
misyonunda 6.490 lira muhammen bedelli 100 aded fıçının evvelce ya
pılan eksiltmesinde talip çıkmadığından bu defa pazarlık suretiyle 
eksiltme ve ihalesi yapılacaktır. 

Ellerinde fıçısı bulunupta satmak istiyenlerin fıçıların şartname
sini görmek üzere Komisvona müracaatları ilân olunur. İsteklilerin pa
zarlığa iştirak etmek üzere 486 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri lâzımdır. 

37/4-1 

DEVİ ET DEMİRYOLLARI L'. MCDLRl ÜÇÜNDEN 
Muhammen bedeli 121840.— lira olan 50 ton toz şeker 16/6/1943 

çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasın
da toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 7342.— liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 1 lira mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerin
den temin olunur. 

3748/1-4 

Muhammen bedeli 2.925 lira olan 90 aded tek fazlı 220 volt 10 ara-
perlik elektrik ceryan kontörleri 17/6/1943 perşembe günü saat 15,30 
da açık eksiltme usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 
9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 219.38 liralık muvakkat teminat ve ka
nunun tâyin ettiği \esikaları ile birlikte aynı gun saat 11.30 da adı ge
çen komisi/onda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde görülebilir. 
3719/1 4 

Muhammen bedeli 429 lira olan takriben 3500 Kg. saç kırpıntısı 
16/6/1943 çarşamba günü saat 15,30 da artırma usulü ile Ankara'da 
idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 31.50 (otuz bir lira elli kuruş) liralık 
muvakkat teminat ile aynı gün muayyen saatte adı geçen Komisyon Re
isliğinde bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinde görü
lebilir. 

3767/1-4 

Muhammen bedeli 4.970 (dört bin dokuz yüz vetmiş) lira olan tez 
gâh için demir testere laması 21/6/1943 pazartesi günü saat 15 te ka
palı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında toplanan Merkez 9 uncu 
Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (372.75) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden temin 
olunur. 

27/1-3 

Cinsi, miktarı, muhammen bedeli, muvakkat teminat miktarı ve 
eksiltme günleri aşağıda yazılı malzeme kapalı zarf usuliyle Erzurum'da 

10 uncu İşletene Komisyonu tarafından mubayaa edilecektir. Kiremit 
ve tuğlanın ihaleleri aşağıda yazılı günde yapılacaktır. 

Taliplerin kanunun tâyin ettiği vesikalariyle zarflarını mezkûr 
günde saat 11 30 za kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Malzemenin teslim yeri Erzurum mağazasıdır. Şartname ve muka
velename projeleri parasız olarak 10 uncu İşletmeden tedarik edilir. 

Miktarı Muhammen be- Muvakkat temi- İhale günü 
Malzemenin cinsi Aded deli lira Kr . nat lira Kr . saat 

Marsilya kiremiti çarşamba 
(2000 adedi mahva) 84190 18568,00 1392,60 23/6/1943 15 te 
Âdi tuğla ' 617500 21700,00 1852,50 » • 15.30 da 

42/4-1 

Ankara Jandarma Satın Alma Komisyonu Başkanlığından : 

Tahmin 
Miktarı olunan bedel Teminatı İhale günü ve 

Cinsi Ki lo Lira Kr. Lira Kr. saati 

Sade yağı 8000 32800 00 2460 00 25/6/1943 saat 15 te 
Koyun eti 18000 31500 00 2362 50 29/6/194? saat 11 de 
Pirinç 9500 11875 00 890 63 29/6/1943 saat 15 te 

1 - - Jandarma Subay Okulu ihtiyacı için yukarıda tafsilâtı yazılı 
üç kalem erzak hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 — Sade yağı ile koyun etine ait şartnameler Komisyondan be
deli karşılığında alınabilir. 

Pirince ait şartname ise her gun Komisyonda görülebilir. 
3 — İsteklilerin 'belli günlerde ihale saatinden bir saat once tek

lif mektuplarını ve teminat makbuzlariyle gerekli vesikalarını Komis
yona vermeleri. 

14/i-1 

Tahmin İlk 
Miktarı olunan bedel teminatı İhale günü ve 

Cinsi Ki lo Lira Kr . Lira Kr. saati 

Sabun 5200 6760 00 507 00 24/6/1943 Perşembe 
saat 11 de 

Zeytin vağı 6700 11105 90 1080 00 25/6/1913 Cuma saat 
11 de 

Sade yağı 10000 41000 00 3075 00 28/6/1943 Pazartesi 
saat 11 de 

Koyun eti 40000 70000 00 1.750 00 5/7/1943 Pazartesi 
saat 11 de 

Pirinç 20000 24000 00 1800 00 6/7/1943 Salı saat 
15 te 

1 — Muhafız Jandarma taburu ihtiyacı için yukaııda tafsilâtı 
yazılı beş kalem yiyecek erzak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
kapalı zarfla alınacaktır. 

2.— Koyun eti ve sade yağma ait şartnameler komisyonda bedeli 
mukabilinde alınır. Diğerlerine ait şartnameler ise Komisyonda her 
gün görülebilir. 

3 — İsteklilerin kanuni vesikalariyle banka mektup veya' vezne 
makbuzu havi teklif mektuplarını ihale saatinden biı saat evveline 
kadar Komisvona vermeleri. 

15/4-1 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 

Gözlükçü olmak îstivenlerin dikkat nazarına 
3958 sayılı gözlükçülük kanununun 2 nci maddesi mucibince ikinci 

gözlükçülük kursu 1/7/1943 tarihinde İstanbul'da açılacak ve üç ay 
müddetle devam edecektir. 

(Kursa iştirak etmek isteyenler kursun açılma tarihinden en geç bir 
hafta evvel bulundukları mahal Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Müdür
lükleri vasıtasiyle Vekâletimize bir dilekçe ile »müracaat etmeleri ve bu 
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dilekçelerine aşağıdaki vesikaları bağlamış olmaları lâzımdır. 
1 —• Nüfus hüviyet cüzdanı sureti. 

2 •— Orta tahsil şahadetnamesi veya bu derece tahsil gördüğüne 
dair mahallî Maarif Müdürlüklerince musaddak vesika sureti. 

3 — Gözlükçülük yapmağa mani vücut veya akılda bir anması
nın bulunmadığını bildirir sıhhat heyeti rapotu. 

4 — 2 adet vesika fotoğrafı. 
Keyfiyet ilân olunur. 

3809/5-1 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden: 

Miktarı Fiatı Tutarı Teminatı İhale 
Cinsi Kilo Gr. Lira K. Lira Lira K. tarihi Saati 

Ekmek 117000 aded 28 32760 1457 17/6/1943 11 
Koyun eti 40000 kgr. 1 85 74000 4950 17/6/1943 11 
Süt 45000 » 60 27000 2025 18/6/1943 11 
Yoğurt 32000 » 70 22400 1680 18/6/1913 11 
Sade yağ 4500 » 4 20 18900 1417 50 18/6/1943 14 
Sabun 9000 » 1 35 12150 911 25 19/6/1943 11 
Patates 20000 » 20 5000 375 21/6/1943 11 
Tuz 38000 » 16 6080 456 23/6/1943 11 
Pirinç 20000 » 1 35 27000 2025 23/6/1943 11,30 

1 — Ankara Numune Hastanesinin 1943 malî yılı yiyecek ihtiyacı 
kapalı zarf usuliyle dksiltmiye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıya-
cakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar 
hastanede müteşekkil komisyona makbuz mukabilinde vermeleri. 

3 — Devletin tesbit ettiği maddelere tesbit edilen fiat üzerinden 
teklifte bulunmaları. 

4 — Şartnameler her gün Hastane İdaresinde ve istabul'da Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 

3772/4-2 

Miktarı Fiatı Tutarı Teminatı İhale 
Cinsi Kilo Gr. Lira K. Lira Lira K. tarihi Saati 

Kuzu eti 1500 1 85 2775 207 15 17/6/1943 14 
Tavuk 1500 3 4500 337 50 18/6/1943 14,30 
Tereyağı 700 4 40 3080 331 18/6/1943 14,30 
Yumurta 20000 aded 8 1600 120 18/6/1943 14,30 
Zeytin yağı 500 2 25 1125 84 38 18/6/1943 14,30 
Kuru üzüm 1200 1 1200 80 19/6/1943 10,30 
Kuru kayısı 1000 1 80 1800 135 19/6/1943 10,30 
Kuru bamya 250 3 50 875 65 65 19/6/1943 10,30 
Kuru soğan 4 000 25 1000 75 21/6/1943 14 
Patlıcan 5000 30 1500 112 50 21/6/1943 14 
Taze kabak 4000 25 1000 75 21/6/1943 14 
Taze fasulya 4000 40 1600 120 21/6/1943 14 
Ispanak 8000 25 2000 150 21/6/1943 14 
Taze domates 3000 25 750 56 25 21/6/1943 14 
Taze bakla 1200 25 300 22 50 22/6/1943 10,30 
Pırasa 5000 25 1250 93 75 22/6/1943 10,30 
Semiz otu 1500 25 375 28 75 22/6/1943 10,30 
Taze bamya 1500 50 750 56 25 22/6/1943 10,30 
Limon 20000 aded 15 3000 225 22/6/1943 10,30 
Salça 500 1 500 37 50 23/6/1943 14 

Soda 5000 20 1000 75 23/6/1943 14 
Nohut 1500 80 1200 90 23/6/1943 14 
Mercimek 500 1 500 37 50 23/6/1943 14 
Kuru fasulya 2500 80 2000 150 23/6/1943 14 

1 — Ankara Numune Hastahanesinin 1943 malî yılı yiyecek ihtiyacı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası, teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile kanunun tarifatına uygun diğer vesaik ile bir
likte hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

3 — Şartnameler her gün hastane binasında görülebilir. 
3773/4-2 

M. M. V. 1 numaralı Satın A ima 
Komisyonundan 

1 — Ankara Numune Hastahanesinin 1943 malî yılı yiyecek ihtiyacı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikası, teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile kanunun tarifatına uygun diğer vesaik ile bir 
likte hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

3 — Şartnameler her gün hastane binasında görülebilir. 
3773/4-2 

— : — • 

M. M , V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher çiftine 65 kuruş .iat tahmin edilen 1.500.000 çift % 25 pa
muk karışık yün çorap 18/6/1943 cuma günü saat 15 da 'pazarlıkla 
isteklisine ihale edilecektir. Muhammen bedeli 975.000 lira olup katî 
teminatı 85.500 liradır. Çoraplar 25.000 den aşağı olmamak üzere ayrı 
ayrı taliplere de ihale edilebilir. Şartname ve numuneleri her gün ko
misyonda görülür. 

İsteklilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 No. 
Satın Alma Komisyonuna gelmeleri. 

3815/4-2 

Mutaahhidi nam ve hesabına 10.000 kilo sarı sabunlu kösele 
23/6/1913 çarşamba ıgünü saat 15 te açık eksihıme ile isteklisine ihale 
edilecektir. Numune ve şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
Muhammen bedeli 70.000 lira olup ilk teminatı (5.250) liradır. İstek
lilerin belli gün ve saatte Ankara'da M. M. Vekâleti 3 numaralı Satın 
Alma Komisyonuna gelmeleri. 

80/4-1 
e 

M. M. V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Muayyen gün ve saatte talibi zuhur etmiyen aşağıda cins ye fiatı 
yazılı 6 kalem inşaat malzemesi kapalı zarfla satın alınacaktır, ihalesi 
16/6/1943 çarşamba günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameleri her gün Komisyonda görü
lebilir. Malzemeler ayrı ayrı partilere ayrılarak ihale edilebilecektir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlı-
yacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyona vermeleri. 

Malzemenin Muhammen Muvakkat 
cinsi Miktarı j Fiatı bedeli teminat 

1 -Muhtelif eb- 250 m3 160 m3 40.000.00 3000.00 
adda çam ke
reste 

2 - Tuğla 50000 aded (55) lOOOaded 2750.00 206.25 
3 - Kiremit 100O0 aded 25 lOOOaded 250.00 18.75 
4 - Kireç 50 ton ,60 tonu 3000.00 225.00 
5 - Çivi 5000 kilo 110 kilosu 5500.00 412.50 
6 • Cam 1250 m 2 8.00 m2 10000.00 750.00 

3741/4- 'i 

4500 ilâ 5000 aded muhabare malzeme sandığı kapalı zarf usuliyle 
satın alınacaktır, toptan veya parti parti ihale edilir. Kapalı zarfla ek
siltmesi 14/6/1943 pazartesi günü saat 11 de M. M. V. 4 numaralı Satın 
Alma Komisyonunda yapılacaktır. Beher sandığın muhammen bedeli 
40 liradır. İsteklilerin teklif edecekleri miktara göre % 7,5 muvakkat 
teminatlariyle ve 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan ha
zırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline ka
dar makbuz mukabili komisyona vermeleri. 

3764/1-3 

M. M . V. 5 numaralı Salın Alma 
Komisyonundan 

Pazarlıkla komisyonda mevcut şartlar dâhilinde aşağıda eb'ad ve 
miktarı yazılı 1200 düzüne röntgen filimi satın alınacaktır. Hepsine tah
min edilen bedel 16.200 lira olup katî teminatı 2.430 liradır. Pazarlığı 
14/6/1943 pazartesi günü saat 15 tedir. Şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatta görülebilir. İsteklilerin belli 
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gün ve saatta katî teminatariyle birlikte M. M. Vekâleti 5 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 
Düzüne 

300 Röntgen filimi 13 X 18 
300 
300 
300 

18 X 24 
24 X 30 
30 X 40 

40/3-1 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

Kurumumuz eczahanesi ihtiyacı bulunan 152 kalem ecza 4050 lira 
muhammen bedel üzerinden açık eksiltme ile ihalesi yapılacaktır. 

1 — ihale 22/6/1943 salı günü saat 11 de Reklörlük binasındaki 
müteşekkil Komisyon tarafından yapılacaktır. 

2 — Muvakkat teminat % 7.5 hesabiyle 304 liradır. 
3 — İhaleye gireceklerin kanuni evsafı haiz bulunmaları ve gerekli 

vesaiki ibraz etmeleri. 
4 — Şartnamesini almak isteyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne 

müracaatları. 1/4-2 

Polis Enstitüsü Müdürlüğünden: 

Muhammen 

Parti 
No. Cinsi 

2 Koyun eti 
Kuzu eti 

Miktarı 
Kilo 

20000 
1500 

Fiatı 
Lira K. 

Tutan 
Liı a K. 

İlk teminat 

Akması İhale tarihi 
Lira K. Gun Saat 

1 75 35000 00 
1 55 2325 00 

3 Sade yağı 5000 
Zeytin yağı 3000 

Yekûn 37325 00 2799 00 21/6/1943 15 

4 20 21000 00 
2 15 6450 00 

Yekûn 27450 00 2059 00 21/6/1943 16 

Pirinç 
Nohut 
Kuru fasulye 
Yşilı mercimek 
Patates 
Kuru bamya 
Bulgur 

6500 
2000 
5000 
1000 

10000 
1250 

2000 

1 30 
80 
70 
90 
25 

3 00 
90 

8450 00 
1600 00 
3500 00 
900 00 

2500 00 
750 00 

1800 00 

Yekûn 19500 00 1 163 00 21/6/1943 17 

1 — Ankara Polis Enstitüsünün 1943 malî yılı içinde ihtiyacı bu
lunan yukarda yazılı yiyecek maddeleri eksiltme şartnamesine göre 
komisyonumuzca parti parti kapalı zarf usulü ile münakaşaya konul
muş ve ıher partinin teminat miktarlar!} le ihale tarih ve saatleri karşı
larına yazılmıştır. 

2 — istekliler bir partiyi teşkil eden erzakın her maddesine ayrı 
ayrı fiat teklif edeceklerdir. Heyeti umumiyesi üzerinden yapılacak 
tenzilâtlı teklif kabul edilmiyecektir. 

3 — Her madde için teklif edilecek fiat muhammen bedelden yük
sek olmıyacaktır. 

4 — Eksiltme Ankar'da Polis Enstitüsünde toplanacak komisyon 
huzurunda belli gün ve saatlerde yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye gireceklerin 1943 malî yılı ticaret odası ve 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerine göre ellerinde bulunan belge
lerle, ticarethane adına gireceklerin bu kanunda yazılı şartlar içinde 
noterlikten alman vekâletname ile komisyona müracaat ederler. 

6 — Kapalı zarf eksiltmelerinde taliplerin teminat makbuzu veya 
banka mektubu ve gereken diğer belgelerle birlikte yukarda yazılı ka
nuna göre hazırlayacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatlerden 
bir saat önce makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır. Belli gün ve saatten sonraki teklifler kabul edilmez. 

7 — Eksiltme şartnamelerini görmek isteyenlerin Polis Enstitüsü 
muhasebesine müracaatları. 

46/4-1 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 

1 — Aşağıda cins ve miktarı yazını on beş kalem defter ve cetvel
lerin tekmil malzemesi Vekâletten verilmek suretiyle bastırılması ka
palı zarf usuliyle münakaşaya konulmuştur. 

2 — Muhammen bedel (8850) lira olup muvakkat teminat (663) 
lira (75) kuruştur. 

3 — Eksiltme 25/6/1943 tarihine tesadüf eden cuma günü saat 
14,30 da Sıhhat Vekâleti 'Hıfzıssıhha işleri Dairesinde toplanacak ko
misyon muvacehesinde yapılacaktır. 

4 — Talip olanlar 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanunu
nun ahkâmına göre ibraz edecekleri vesaikle birlikte teklif mektupla
rını muayyen saatten bir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — Buna ait şartname ve numuneler her gün Sıhhat Vekâleti Hıf
zıssıhha İşleri Dairesinde görülebilir. 

Defterlerin cins ve miktarları 

adet 10 yapraklı kinin dağıtma defteri 
» 25 » » » » 
» 50 » » » » 
» 63 » tesbit ve muayene defteri 

adet 200 yapraklı » » » » 
» 250 » » » » » 

cilt 100 yapraklı komprime makbuzu 
adet mıntaka on beş günlük çalışma cetveli 
cilt sıtma ihbariye varakası 
adet altı avhk devre istatistik cetveli 

30 yapraklı sıtma ilâçları ithalât defteri 
60 » » » » » 
Ölüm doğum istatistik cetveli 
Kinin kaydına mahsus defter 
Ölüm doğum defteri 

47/4-1 

1 - 15000 
2 - 6000 
3 - 5000 
4 - 2000 
5 - 1000 
6 - 1000 
7 - 7500 
8 - 15000 
9 - 7500 

10 - 15000 
11 - 500 
12 - 400 
13 - 1000 
14 - 10 
15 - 500 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Türk Ticaret Bankası Anonim Şirketi tarafından 2279 sayılı Ödünç 
Para Verme Kanunu ahkâmına tevfikan Ankara Vilâyetine verilen be
yannamenin dairede mahfuz vesaika müsteniden 2/6/1943 tarihinde 
tescil edildiği ve adı geçen beyannamenin bir nüshasının aşağıda neş
redilmekte olduğu ilân olunur. 

2279 sayılı kanunun 2 nci maddesine göre tanzim olunan 
Beyannamedir 

Türk Ticaret Bankası A. Ş. 
Mihriyar Mahallesi Işıklar Caddesi 
Türkiye Cumhuriyeti 
a) Açık kredi şeklindeki muamelelerde % 12 
ye kadar 
b) Diğer kredi şeklindeki muamelelerde % 
8,5 a kadar 

Faiz tâbirinde, ödünç para verme muka
bilinde borçludan koınüsyon ve hesap masrafı 
Ve sair her ne nam ile olursa olsun alınan pa
ra dâhildir. 

Muamelenin nev'ine göre faizden başka 
tahakkuk eden sigorta, ardiye ve eksper ücret
leriyle damga resmi ve muamele vergisi ödünç 
para alana âiddir. Ayrıca ödünç para verme 
işiyle müterafik olarak müşteri hesabına yapı
lan hizmetlerin mukabili masraflar ödünç pa
ra alandan tahsil edilir. 

Tabi olduğu Ma-: Yeğenbey Tahakkuk Şubesi 
liye şubesi 

1 — Adı ve unvanı 
2 — Ticari ikametgâhı 
3 — Tabiiyeti 
4 — Alınacak faizler 

Faize dâhil bulu 
nan masraflar : 

6 — Faizden başka alı
nacak masraflar : 

Baftvekâlet Devlet M a t b a a s ı — A n k a » 
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               İÇİNDEKİLER 

 
Kanunlar                                                                                                 Sayfa 

 
4429  Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunu         1 
 
4430  Muamele Vergisi Hakkındaki 3843 Sayılı Kanun ile 4307 Numaralı 
 Kanuna Ek Kanun           4 
 
İmtiyaz Feshi 
 
12/5/1943 Tarih ve 5402 Sayılı Resmî Gazetede Münderiç 2/19482 Numaralı Kararname  
ile Tasdik Olunan Ankara Vilâyetinin Haymana ve Balâ Kazalarına Bağlı Mahamatlı ve  
Bahçedere Köylerinde Bulunan Linyit Madeni İmtiyazının Feshine Ait Devlet Şûrası 3  
üncü Dairesinin 26/12/1942 Tarih ve 65-181 ve Umumî Heyetinin 25/1/1943 Tarih ve  
43-12/20 Numaralı  Mazbataları         4 
 
İlanlar             5 
           
  
 

 
 
 
 
 

Hakkında  

 




