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C U M A 

K A N U N L A R 

Kurumlar Vergisi Kanunu 

Kanun No: 5422 Kabul tarihi: 3/6/1949 

Mevzu 

BİRİNCİ KISIM 

Mükellefiyet 

B I R I N C I B Ö L Ü M 

Mevzu ve mükellefler 

Aşağıda yazılı tüzelkişilerin kazançları kurumlar ver-Madde 1 
gisine tabidir: 

A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler; 
C) İktisadi kamu müesseseleri; 
D) Dernek ve tesislere ve vakıflara ait iktisadi işletmeler. 
Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununda gösterilen kazanç ve irat

larla tarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan terekküp eder. 

Sermaye şirketleri 

Madde 2 — Ticaret Kanununun bükümlerine göre kurulmuş olan 
anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki ya
bancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

Kooperatif şirketler 

Madde 3 — Kooperatif şirketler, gerek Ticaret Kanununa, gerek 
özel kanunlarına göre istihlâk, kredi, istihsal, satış , yapı ve sair nam
larla kurulan kooperatif şirketleridir. 

Okul kooperatifleri gibi demek veya âdi şirket mahiyetinde olan
lar kooperatif vasıflarını ihraz etmezler. 

İktisadi kamu müesseseleri 

Madde 4 — Devlet, özel idare, belediye ve diğer kamu idarelerine ve 
müesseselerine ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve 1 inci 
maddenin A ve B fıkraları haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, 
iktisadi kamu müesseseleridir. 

Bunların kuruluşiannda kazanç gayesi aranmıyacağı gibi, kendile
rine ayrı tüzelkişilik verilmiş olup olmaması mükellefiyetlerine tesir 
etmez. 

Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Madde ö — Dernek, tesis ve vakıflara ait veya bağlı olup 4 üncü 
maddede yazüı şartları haiz bulunan işletmeler, dernek, tesis ve vakıf
ların iktisadi işletmeleridir. 

Yabancı Devlet ve derneklere ait iktisadi müesseseler 

Madde 6 — Yabancı Devlet veya derneklere ait iktisadi müessese ve 
işletmeler, Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi kurumlar vergisine tabi 
tutulur. 

İ K I N C I B Ö L Ü M 

Muaflıklar ve istisnalar 

Muaflıklar 

ıMadde 7 — Aşağıda yazdı kurumlar, vergiden muaftır: 
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi; 
2. Devlet Demiryolları; 
3. Devlet (Havayolları; 
4. Askerî Fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
6. Millî Piyango İdaresi; 

7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine münhasır olmak üzere tekel 
işletmeleri; 

8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından ilim ve fen ve güzel sa
natları, tarım ve hayvancılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
maksadiyle işletilen müesseseler ((Okullar, okul atölyeleri, konservatu-
varlar, genel kütüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istasyonları, yarış yerleri ve 
emsali müesseseler); 

9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından genel insan ve hay
van sağlığını koruma ve tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (Hasta
ne, nekahaJthane, klinik, dispanser, prevantoryum, Sanatoryum, çocuk ba-
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kim evleri, hayvan hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım evleri, ve
teriner bakteriyoloji ve seroloji, distofajin gibi müesseseler) ; 

10. Kamu idare ve müesseseleri tarafından içtimai maksatlarla 
işletilen müesseseler (Şefkat, rehin ve yardım sandıklan, fukara aşha
neleri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze atelyeleri, içtimai sigorta 
kurumları, öğrenci yurtları ve pansiyonları gibi); 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından Hükümetin veya yetkili 
idare mercilerinin müsaadesiyle açılan mahallî, millî veya milletlerarası 
mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

12. 8, 9, 10 ve 11 inci fıkralarda yazüı müesseselerden derneklere 
veya tesislere ve vakıflara, halkevleri ve halkodalarma alt olup mezkûr 
fıkralarda yazılı maksatlar ve gayelerle İşletildikleri ilgili Bakanlıklarca 
kabul ve tasdik edilenler; 

13. Beden Terbiyesi teşkilâtına dâhil derneklere veya kamu idare 
ve müesseselerine ait idman ve spor müesseseleri; 

14. Tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları; 
15. Yaptıkları İş veya (hizmet mukabilinde resim veya harç alan 

kamu müesseseleri; 
16. i l özel idareleri veya belediyeler veya köyler veya bunların teş

kil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen: 
a) Su, elektrik ve havagazı işletmeleri; 
b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri; 
c) Mezbahalar (Kesim, taşıma ve muhafaza işlerine münhasır olmak 

şartiyle); 
17. Köy ve köy birliklerine ait tarım İşletmeleriyle köylünün genel 

ve müşterek İhtiyaçlarını karşılamak maksadiyle köyler tarafından işle
tilen hamam, çamaşırhane gibi işletmeler; 

18. Ordu evleri ve askerî kantinler; 
19. Münhasıran verem tedavi eden sanatoryumlar ve prevantor

yumlar; 

20. Esas mukavelenamelerine müsteniden sermaye üzerinden ka
zanç dağıtmamak, idare meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden 
hisse vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara dağıtmamak ve münhasıran 
ortaklariyle iş görmek şartiyle kooperatif şirketler; 

21. öze l kanunlarla veya (Devletle akdolunan mukavelelerle ku
rumlar vergisinden veya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan 
kurumlar. 

1 - 6 numaralarda yazılı kurumlar, kuruluşlanndaki maksadın dı
şında kalan işleri dolayısiyle vergiye tabi olur. 

Bu maddede yazılı muaflıkların, menkul sermaye iradı üzerinden 
tevkif yoliyle alman vergiye şümulü yoktur. 

İstisnalar 

Madde 8 — Bu maddede yazılı kurum kazançları kurumlar vergi
sinden istisna edilmiştir : 

1. Başka bir teşebbüse konan sermayenin asgari yüzde onuna bu 
teşebbüsün kuruluş yılında veya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelin
den beri sahip olduklan ispat ve tevsik olunan ana kurumların bu teşeb
büse iştiraklerinden veya sermaye tahsislerinden elde ettikleri kazançlar; 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilanço tarihinden bir yıl evvel, 
yeni kuruluşlarda kuruluş anında sahip olduğu iştirak hissesine isabet 
eden kazanç miktarına uygulanır. 

2. [Kooperatif şirketlerin ortaklarına yaptıkları risturnlardan aşa
ğıda yazılı olanlar : 

a) İstihlâk kooperatiflermde: Ortakların satın aldıkları mal kıy
metlerine göre hesaplanan risturnlar; 

b) İstihsal kooperatiflerinde: Ortakların kooperatife sattıkları veya 
kooperatiften satın aldıklan mal kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar; 

c) Kredi kooperatiflerinde: Ortakların kullandıkları (kredilere göre 
hesaplanan risturnlar; 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan 
sarfolunmıyarak iade edilen kısımlar. 

Bu risturnlar para ile ödenebileceği gibi aynı kıymette mal ile de 
yapılabilir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazanç
lar (hakkında risturnlara mütaalük istisna hükmü uygulanmaz. Bun
ların genel kazançtan tefrikmda, ortaklarla yapılan iş hacminin genel 
iş hacmına olan nispeti esas tutulur. 
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3. İhraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelenamelere 
göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul 
kıymetlenin temettü, faiz ve ikramiyeleri; 

4. 927 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre verilen sıcak ve soğuk 
maden sulan imtiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar (İhale ta
rihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile); 

5. Devlet Denizyolları ve Limanları İdaresinin tekelinde bulunan 
ulaştırma işlerinden elde ettiği kazançlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mükellefiy et şekilleri 

Tam mükellefiyet 

Madde 9 — Birinci maddede yazılı tüzelkişilerden kanuni veya iş 
merkezleri Türkiye'de bulunanlar gerek Türkiye'de gerekse yabancı mem
leketlerde elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirilirler. 

Kanuni merkez, iş merkezi 

Madde 10 — Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların 
esas nizamname veya mukavelenamelerinde veya teşkilât kanunlarında 
gösterilen merkezdir. 

ttş merkezinden maksat, iş bakımından muamelelerin bilfiil top
landığı ve idare edildiği merkezdir. 

Dar mükellefiyet 

Madde 11 — Birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni veya iş 
merkezleri Türkiye içinde bulunmıyanlar yalnız Türkiye'de elde ettikleri 
kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. 

Dar mükellefiyette mevzu 

Madde 12 — 11 inci maddede yazılı dar mükellefiyet mevzuuna gi
ren kazanç ve iratlar şunlardır : 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun sabit iş yeri 
olan veya daimî temsilci bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapılan işlerden elde edilen ticari 
kazançlar (İhraç edilmek üzere Türkiye'de satınaldıkları veya imal ettik
leri malları Türkiye'de veya Türkiye'den satmaksızın yabancı memleket
lere gönderenlerin bu İşten doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş 
sayı lmaz); 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler; 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları; 
4. Türkiye'de bir tanm işletmesini işleten yabancı kurumların bu 

faaliyetten elde ettikleri kazançlar; 
5. Gayrimenkullerin ve hakların Türkiye'de kiralanmasından elde 

edilen iratlar; 
6. Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine göre vergi tevkifa-

tına tabi menkul kıymet faiz ve temettüleri; 
7. Menkul kıymet satışından elde edilen kazançlar hariç olmak 

üzere, sair kazanç ve iratlar. 

İKİNCİ KISIM 

Verginin tarhı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Matrahın tâyini 

Safi kurum kazancı 

Madde 13 — Kurumlar vergisi, birinci maddede yazılı mükelleflerin 
bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden he
saplanır. 

Safi kazancın hesaplanmasında Gelir Vergisi Kanununun ticari ka
zanç hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Dar mükellefiyete tabi kurumların kazancı gayrimenkul sermaye 
iradından veya ticari kazanç gibi hesaplanmasına lüzum görülmiyen diğer 
kazanç ve iratlardan ibaret ise, Gelir Vergisi Kanununun bu gibi kazanç 
ve iratların tesbiti hakkındaki hükümleri kurumlar vergisi matrahının 
tesbitinde de cari olur. 

(Resmî Gazete 
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İndirilecek giderler 

Madde 14 — Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazancının tes
hilinde, mükellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan indirebi
lirler: 

1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç giderleri (Bu giderler se
netlerin kâğıt ve tabı giderlerini, mahkeme, noter ve diğer tasdik ve 
tescil giderlerini, damga resmini ve ihraç dolayısiyle ödenen sair harç 
ve resimlerini, ihraç dolayısiyle bankalara verilen komüsyonları, hisse 
ve tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapılan giderleri ve bunlara 
benzer diğer her türlü giderleri ihtiva eder); 

2. İlk tesis ve taazzuv giderleri (Bu giderler aktifleştirildiği takdirde 
bunların Vergi Usul Kanunu gereğince değeri üzerinden ayrılacak amor
tisman gider yazıl ır); 

S. Genel heyet toplantıları için yapılan giderlerle birleşme, fesih ve 
tasfiye giderleri; 

4. Sigorta şirketlerinde bilanço gününde hükmü devam eden si
gorta mukavelelerinin (poliçe veya geçici ilmühaber) istilzam ettiği 
teknik ihtiyatlar (Hayat sigorta şirketlerinde riyazi ihtiyatlardan temettü 
ve faizleri vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısma 
ait faizler, giderler meyanmda gösterilemez). 

Sigorta teknik ihtiyatları: 

1. Muallâk hasarlara mahsus tazminat karşılıkları; 
2. Cari muhataralara mahsus ihtiyatlar; 
3. Hayat sigortaları riyazi ihtiyatlarından ibarettir. 

Teknik ihtiyatlar bilanço gününde geçici pasif hesaplara geçirilmek 
suretiyle aşağıdaki esaslara göre hasılattan indirilir : 

a) Muallâk hasarlara mahsus tazminat karşılığı, tahakkuk etmiş ve 
hesaben tesbit edilmiş fiilî tazminat bedellerinden veya bu hesap yapıl
mamışsa, muhammen değerlerinden müteşekkildir. 

fo) Cari muhataralar İçin ayrılan İhtiyatlar, ulaştırma sigortalarında 
beyannamenin taallûk ettiği yıl içinde prim hasılatının % 25 inden, diğer 
sigortalarda % 33,5 undan fazla olamaz. 

c) Hayat sigortalarında riyazi ihtiyatlar her mukavele üzerinden 
ayrı ayrı hesaplanır. 

d) Bir yıl ayrılan sigorta teknik ihtiyatlarının ertesi yıl başmda 
aynen kâra nakledilmesi şarttır. 

5. Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın kâr hissesi; 

6. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere makbuz karşılığında ya
pılmış olmak ve kurum kazancının % 1 ini ve herhalde 5 000 lirayı geç
memek şartiyle, bağış ve yardımlar; 

7. İki yıldan fazla nakledümemek şartiyle, geçmiş yılların malî bi
lânçolarına göre tahassül eden zararlar ı(Bu bilançolarda her yılın zara
rının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır) . 

Kabul edilmiyen tenzilât 

Madde 15 — Kurum kazancının tesbitlnde aşağıdaki tenzilâtın ya
pılması kabul edilmez: 

1. ö z sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler; 

2. örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler; 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü kazançlar; 

4. Her ne şekilde olursa olsun, ayrılan ihtiyat akçaları (Ticaret Ka
nununa, kurumların özel kanunlarına veya esas mukavele ve nizam
namelerine göre safi kazançlarından ayırdıkları âdi, özel ve fevkalâde 
ihtiyatlar ile 2900 sayılı kanuna müsteniden bankaların ayırdıkları zarar 
karşılıkları dâhil); 

5. Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumlarda ayrıca; 

a) Yabancı kurum hesabına yaptıkları alımlar ve satışlar için ana 
merkeze veya Türkiye dışındaki diğer şubelere verilen faiz ve kondisyon
lar; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerin giderlerine veya 
zararlarına iştirak etmek üzeıy ayrılan hisseler (Türkiye'deki kurumun 
teftiş ve murakabesi için yabancı memleketlerden gönderilen yetkili kim
selerin seyahat giderleri hariç); 

6. Bu kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para 
cezaları ve vergi cezaları. 

örtülü sermaye 

Madde 16 — Kurumların: 

1. Aralarında vasıtalı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya de
vamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan gerçek ve tüzelkişilerden 
yaptıkları istikrazlar teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bilhassa sa
bit değerlere yatırılmış olursa; 

2. Bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi arasında emsaline naza
ran bariz bir nispetsizlik mevcut olursa; 

bu suretle borçlanılan paralar örtülü sermaye sayılabilir. 

örtülü kazanç 

Madde 17 — Aşağıdaki hallerde, kazanç tamamen veya kısmen ör
tülü olarak dağıtılmış sayılır: 

il. Şirket kendi ortakları, ortaklarıma ilgili bulunduğu gerçek ve 
tüzelkişiler, İdaresi, murakabesi veya sermayesi bakımlarından vasıtalı, 
vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu ger
çek ve tüzelkişiler ile olan münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak 
derecede yüksek veya düşük fiyatlar üzerinden veya bedelsiz olarak alım, 
sat ım muamelelerinde bulunursa; 

2. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimselerle olan münasebetle
rinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük bedeller 
üzerinden kiralama veya kiraya verme muamelelerinde bulunursa; 

3. (Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimselerle olan münasebetle
rinde emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve 
kondisyonlarla ödünç para alır veya verirse; 

4. Şirket, ortaklarından veya bunların eşleri ile usul ve füruundan 
ve 3 üncü dereceye kadar (dâhil) kan ve sihri hısımlarından şirketin 
idare meclisi başkan veya üyesi, müdürü veya yüksek memuru durumunda 
bulunanlara emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek aylık, ikra
miye, ücret verir veya benzeri ödemelerde bulunursa. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Yabancı ulaştırma kurumlarında matrah 

Yabancı ulaştırma kurumlarının kazancı 

Madde 18 — Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye matrah olan 
kurum kazancı, Türkiye'de elde ettikleri hasılata ortalama emsal nispeti
nin uygulanması suretiyle hesaplanır. 

Ortalama emsal nispeti, Türkiye'de daimî ve arızi olarak çalışan bü
tün kurumlar için aynı olmak üzere ve muhtelif kaynaklardan toplana
cak malûmata ve emsale dayanılarak Maliye Bakanlığınca 3 yıl için tâ
yin olunur. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilen ortalama emsal nispetleri, uygula
nacakları dönemden evvel gelen takvim yılı içinde Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

Türkiye'de elde edilen hasılat 

Madde 19 — Yabancı ulaştırma kurumlarının aşağıdaki hasılatı 

Türkiye'de elde edilmiş sayılır : 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden kara ulaştırmalarında 
yolcu, yük ve bagaj taşıma ücreti (bilet bedeli ile alınan gider karşılık
ları dâhil) olarak her ne nam ile olursa olsun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından yabancı memleketlerdeki 
varış limanlarına veya diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz, hava ulaştırmalarında yolcu, 
yük ve bagaj taşıma ücreti (büet bedeli ile alman gider karşılıkları dâ
hil) olarak her ne nam ile olursa olsun aldıkları paralar; 

3. Türkiye dışında yapılan ulaştırma için diğer kurumlar hesabına 
Türkiye'de sattıkları yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptıkları 
navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine verüen komüsyonlar ve üc
retler. 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Beyanname 

Beyan esası 

Madde 20 — Kurumlar vergisi, mükellefin vergi beyanı üzerine tarh
olunur. 24 üncü madde hükmü mahfuzdur. 

(Her mükellef vergiye taibi kazancının tamamı İçin bir beyanname 
verir. Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alış ve sat ış büro ve mağaza
ları, imalâthaneleri veyahut kendilerine doğrudan doğruya bağlı sair İş 
yerleri için, bunların müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsun 
olmasın, ayrı beyanname verilmez. 

Beyannamenin verilme samanı 

Madde 21 —• Beyanname, hesap döneminin kapanmasını takip eden 
dördüncü ayın sonuna kadar mükellefini bağlı olduğu vergi dairesine ve
rilir ve bu, hesap döneminin neticelerini ihtiva eder. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların beyanname verme sü
resini uzatmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi: 
1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni veya iş merkezinin bu

lunduğu; 
2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'deki İşyerinin veya da

imî temsilcisinin bulunduğu, yerin vergi dairesidir. 

Özel beyan zamanı 

Madde 22 — Dar mükellefiyete giren yabancı kurumların vergiye 
tabi kazancı gayrimenkullerin, hakların satışından, İştirak hisselerinin 
devir ve temlikinden doğan kazançlardan veya arızi kazançlardan ibaret 
bulunduğu takdirde, yabancı kurum veya Türkiye'de namına hareket 
eden kimse bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün İçinde 
beyanname ile aşağıda yazılı vergi dairesine bildirmeğe mecburdur: 

1. Gayrimenkul satışından elde edilen kazançlar: Gayrimenkulun 
bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

2. Hakların satılmasından, devir Ve temlikinden elde edilen ka
zançlar: Bunların Türkiye'de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi da
iresine; 

3. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazancı bilanço esasına göre 
tesbit edilen bir işletmenin tamamen veya kısmen satılmasından, devir 
ve temlikinden temin olunan kazançlar; ticari bir faaliyetin durdurulması 
için alınan her türlü paralar ve menfaatler; peştemallıklar: İşletmenin 
bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi olarak alılm ve sat ım mahiyetindeki ticari işlerin icrasından 
veya bu mahiyetteki ticari işlere tavassuttan veyahut da arızi ulaştırma 
işlerinden elde edilen kazançlar: Ticari işin veya tavassutun yapıldığı, 
ulaştırmada yolcu veya yükün taşıta alındığı veya yüklendiği' yerin bağlı 
olduğu vergi dairesine. 

Beyannamenin muhteviyatı 

Madde 23 — Beyannamede en az aşağıdaki malûmat gösterilir: 
1. Kurumun unvanı; 
2. Kurumun adresi; 
3. Kurumun iştigal mevzuu; 
4. Merkezinin (kanuni veya iş merkezi) bulunduğu yer; 

5. Şube ve ajanlık, alış, satış yerleri, imalâthane ve saire gibi yer
lerin nev'i itibariyle toplu olarak sayısı; 

6. Türk kanunlarına göre kurulmuş olan, eshamlı komandit 
şirketlerde komanditelerin, limited şirketlerde bilûmum ortakların 
adlarlyle ikametgâh ve iş adresleri; 

7. Hesap dönemi içindeki faaliyet süresi; 
8. Elde edilen kazanç ve iratların tutarı; 
9. Kazanç ve iratlardan yapılan indirmeler; 

10. Vergiye tabi kurum kazancı; 
11. Hesaplanan vergi miktarı. 

Bu beyannamelere bilanço, kâr ve zarar cetveli bağlanır. İş letme he
sabı esasına göre defter tutmaya mezun olan mükellefler bilanço ve kâr 
ve zarar cetveli yerine beyannamelerine İşletme hesaplarının hulâsasını 
bağlarlar. 

Beyanname verilmiyecek haller 

Madde 24 — Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan 
dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların elde ettikleri menkul kıymet 
iratları için beyanname verilmez ve Gelir Vergisi Kanunundaki esaslara 
göre tevkif yolu ile alınan vergi ile iktifa olunur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin nispeti ve tarhı 
Nispet 

Madde 25 — Kurumlar vergisi bu kanuna göre tesbit olunan ku
rum kazancından: 

1. Sermaye şirketleri İle kooperatiflerde % 10; 
2. Diğer kurumlarda (% 35; 

nispetinde alınır. Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 

Teklif yeri 

Madde 26 — Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği vergi dai
resince tarholunur. 

Tarhiyatm muhatabı 

Madde 27 —- Kurumlar vergisi: 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tüzelkişiliği namına; 
2. İktisadi kamu müesseselerinden, derneklere ve vakıflara, tesis

lere ait iktisadi işletmelerden tüzelkişiliği haiz olmıyanların vergisi, 
bunların bağlı oldukları kamu tüzelkişileri veya dernek veya vakıf veya 
tesis namına; 

3. Dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergisi bunlar na
mına Türkiye'deki müdür veya temsilcileri adına; 

tarh olunur. 

Vergilendirme dönemi 

Madde 28 — Kurumlar vergisinde, hesap döneW vergilendirme 
dönemidir. Şu kadar ki, 22 nci madde gereğince Verilen beyannamelerle 
bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yeri
ne kazancın iktisap tarihi esas tutulur. 

Tarh zamanı 

Madde 29 — Kurumlar vergisi, beyannamenin vergi dairesine 
verildiği günde, beyanname posta ile veya başka bir vergi dairesi vasıta-
siyle gönderilmişse, vergi tarhedecek daireye geldiği tarihi takip eden 
üç gün içinde tarhedilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Tasfiye - Birleşme - Devir 

Tasfiye dönemi 

Madde 30 — Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren ku
rumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi kaim 
olur. 

Tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği hesap döneminin 
başında başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder. 

Tasfiye halinde bulunan kurumlar tasfiyenin ve üç yıldan fazla 
süren tasfiyelerde üçüncü yılın sonuna kadar beyanname vermezler. 

Tasfiye beyannamesi 

Madde 31 — Tasfiye bitince, tasfiye memurları tanzim ettikleri 
bilançonun veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren on beş gün 
işinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine bir tasfiye beyannamesi 
vermeye ve bu beyannamede tasfiye kârım göstermeye mecburdurlar. 

Üç yıldan fazla süren faaliyetlerde, tasfiye memurları, yukarda 
yazılı beyannameden maada: 

1. Tasfiye döneminin başından başlıyarak üçüncü yılın sonuna ka
dar yapılan muamelelerin neticelerini; 

2. Bu süreden sonra da, her yıl içinde yapılan muamelelerin neti
celerini;! 
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göstermek üzere ara beyannameleri verirler. 
Ara beyannameler, 21 İnci maddede yazılı süreler içinde kurumun 

bağlı olduğu vergi dairesine verilir; şu kadar ki, bunlardan sonuncusu
nun verilmesi tasfiye beyannamesinden sonraya bırakılamaz. 

Bu madde gereğince verilecek olan beyannamelere, bilanço ile kâr 
ve zarar cetveli ve tasfiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan para
larla diğer değerlerin müfredatlı bir cetveli bağlanır. İşletme hesabı 
esasma göre defter tutanların beyannamelerine kâr ve zarar cetveli ye
rine bu hesabın hulâsası raptolunur. 

Tasfiye kârı 

Madde 32 — Tasfiye halindeki kurumların vergi matrahı tasfiye 
kârıdır. 

Tasfiye kârı, tasfiyenin sonundaki servet değeri ile tasfiye dönemi
nin başındaki servet değeri arasındaki müspet farktır. 

Tasfiye kârı hesaplanırken: 
1. Ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye esnasında avans ola

rak veya Sair suretle yapılan her nevi ödemeler tasfiyenin sonundaki 
servet değerine; 

2. Mevcut sermayeye ilâveten ortaklar veya sahipler tarafın
dan yapılan ödemeler ile tasfiye esnasında elde edileni ve vergiden istis
na edümiş bulunan kazanç ve iratlar tasfiye döneminin başındaki servet 
değerine i lâve olunur. 

İş letme hesabı esasma (göre defter tutanların tasfiye kârı, tasfiye 
dönemi zarfında elde edilen hasılat ile yapılan giderler arasındaki fark
tan tasfiye döneminin başındaki emtia mevcudunun değeri çıkarıldıktan 
sonra kalan miktardır. 

Bu madde hükmüne göre tasfiye kârının hesaplanması sırasında, 
14 üncü ve 15 inci maddelerin hükümleri de ayrıca gözönünde tutulur. 

Servet değeri 

Madde 33 — Tasfiye döneminin başındaki servet değeri, kurumun 
tasfiye haline girdiği hesap dönemi başındaki büânçosunda görülen öz 
sermayesidir. (Aşağıda yazılı olanların dışında kalan her nevi ihtiyatlarla 
dağıtı lmamış kazançlar bu sermayeye dâhildir: 

1. IBu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe toadar temettü ve kazanç 
vergilerinden istisna edilerek ayrılmış olan ihtiyat akçaları ve banka 
zarar karşılıkları (sonradan kurumlar vergisine tabi tutulan ihtiyat ak
çaları ve banka zarar karşılıkları öz sermayeye dâhildir); 

2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her türlü amortismanlar 
ve karşılıklar ile sigorta şirketlerinin teknik 'ihtiyatları; 

3. -Hissedar veya sahip olmıyan kimselere dağıtılacak olan kazanç 
kısmı. 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, satılan, devredilen veya 
kurum sahibine iade olunan değerler, Vergi Usul Kanununun hüküm
lerine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin veya iadenin yapıldığı günün 
emsal bedeli ile değerlenir. 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu 

Madde 34 — Tasfiye memurları, kurumun tahakkuk etmiş vergilerini, 
ara beyannamelerine ve tasfiye beyannamesine göre hesaplanan vergileri 
ödemeden veyahut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için karşılık ayır
madan, İcra ve İflâs (Kanununun 206 acı maddesinin 6 nci sırasında ya
zılı alacaklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. 

Aksi takdirde, bu vergilerin alsıl ve zaımlarından ve vergi cezala
rımdan şahsan ve müteselsilen öorunhlu olurlar. 

Talsfiye memurları, bu madde gereğince ödedikleri vergilerin asıl
larından dolayı, tasfiyeden 'hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa 
veya ortakların tasfiye payları vergileri karşılamıya yetmezse, alacak
larını tamamen veya kısımen tahsil edan alacaklılara rücu edebilirler. 

Tasfiye muamelelerinin incelenmesi 

Madde 35 — Tasfiye beyannamesinin verilmesiyle birlikte tasfiye 
memurları muamelelerinin vergi bakımından incelenmesini bir talepname 
ile İsterler. 

Talepnamenin verilmesinden itibaren en geç bir ay içinde vergi in
celemelerine başlanarak aralıksız devam olunur. 

Vergi incelemelerinin bitmesini takibeden on beş gün İçinde vergi dai
resi neticeyi tasfiye memurlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurumdan 
aranan vergilerin neticesi alınıncaya kadar tasfiye memurlarının 34 üncü 
maddede yazılı sorumluluğu devam eder. 

Birleşme 

iMadde 36 — Bir veya birkaç, kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, 
(birleşme sebebiyle infisah eden kurumlar bakımından 'tasfiye hükmün
dedir. Ancak, birleşmede tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye mat
rah olur. 

Tasfiye kârnım tesbiti hakkındaki hükümler, birleşme kârının tes-
bitinde de caridir. Şu farkla ki, münfesih kurumun veya kurumların or
taklarına veya sahiplerine ıbirleşilen kurum tarafından doğrudan doğruya 
veya vasıta ile verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde ortaklara da
ğıtılan değerler yerine geçer. 

Birleşilen kurumdan alman değerler Vergi Usul (Kanununda yazılı 
esaslara göre değerlenir. 

34 ve 35 inci maddelere (göre tasfiye memurlarına düşen sorum ve 
ödevler, birleşme halinde, birleşilen kuruma terettüp eder. 

Devir 

Madde 37 — Aşağıda yazılı şartlar dâhilinde Vâki olan birleşmeler 
devir hükmündedir: 

1. Birleşme neticesinde infisah eden kurum ile birleşilen kurumun 
kanuni veya iş merkezleri Türkiye'de bulunacaktır; 

2. Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerini birle
şilen (tDevralan) kurum, kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna 
geçirecektir; 

3. Birleşilen kurum münfesih kurumun ortaklarına Veya sahipleri
ne devraldığı servet nispetinde hisse verecektir. 

Kurumların yukarki şartlar dahilinde şekil değiştirmeleri de devir 
hükmündedir. 

Devir halinde vergilendirme 

Madde 38 — Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, 
münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar ver
gilendirilip, doğrudan doğruya birleşmeden doğan kârlar hesaplanamaz 
ve vergi!endirilemez: 

I. Münfesih kurum ile birleşilen kurum müştereken tanzalıyacakları 
bir devir beyannamesini, birleşme tarihinden itibaren on beş gün içinde 
münfesih kurumun bağlı (bulunduğu vergi dairesine verecekler ve bu be
yannameye devir bilançosunu bağlıyacaklardır; 

12. Birleşilen kurum (münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek 
vergi borçlarını ödiyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini de
vir beyannamesine bağlı bir taahhütname ile taahhüt edecektir. Mahallin 
en büyük malmemuru bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isti-
yebilir. 

Devir bilançosu ve devir beyannamesi 

(Madde 39 — 38 inci maddeye göre, devir tarihine kadar olan ka
zancın vergilendirilmesi için, devir bilançosu ve kâr ve zarar cetveli mün
fesih kurum tarafından bir beyannameye bağlanır ve bu beyanname devir 
tarihimden itibaren 115 gün içinde vergi dairesine tevdi olunur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Verginin ö d e n m e s i 

ödeme süresi 

Madde 40 — Kurumlar vergisi Mayıs ayında, hesap dönemleri veya 
beyanname verme süreleri Maliye Bakanlığınca tâyin olunan mükellef
ler için beyannamenin verildiği tarihin tesadüf ettiği ayı takip eden ay 
içinde ödenir. 

özel ödeme süreleri 

Madde 41 — 22 nci maddede yazılı hallerde vergi, beyanname ver
me süresi içinde ödenir. 

Tasfiye, birleşme ve devir halinde ödeme 

Madde 42 — Tasfiye ve birleşme halinde tasfiye edilen veya birleşen 
kurumlar namına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan ver
giler, tasfiye veya birleşme beyannamesini verme süresi içinde vergi da
iresine yatırılır. 
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Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu kanuna göre tahakkuk 
etmiş olup henüz vâdeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde 
ödenir. 

38 inci maddenin hükmü dâhilinde vukua gelen devirlerde, münfesih 
kurum namına tahakkuk eden vergiler 40 inci maddede yazılı sürelerde 
birleşilen kurumdan alınır. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mahsubu 

(Madde 43 — Yabancı memleketlerde elde edilerek Türkiye'de ge
nel netice hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen 
benzeri vergiler Türkiye'de tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebi
lir. Ancak { 

1. indirilecek miktar, yabancı memleketlerde elde edilen kazanç
lara, bu kanunun 25. inci maddesinde yazılı nispetlerin uygulanmasiy e 
bulunacak miktardan fazla olamaz. 

2. Yabancı memleketlerde vergi ödendiği yetkili makamlardan alı
narak mahallindeki T ü r k elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde 
Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri ta
rafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmedikçe, yabancı memle
ketin vergisi Türkiye'de tarh olunan vergiden İndirilmez. 

Verginin tarhı sırasında yukarda yazılı indirmeye ait vesikalar he
nüz gelmiş değilse, yabancı memlekette ödenen veya ödenecek olan vergi, 
25 İnci maddede yazılı nispeti aşmamak şartiyle, o memlekette cari ol
duğu bilinen nispet üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suretle hesap
lanan miktara isabet eden kısmı ertelenir. Aranan vesikalar tarh ta
rihinden itibaren en geç bir yıl zarfında vergi dairesine ibraz edildiği tak
dirde, bu vesikalarda yazılı katî miktara göre tarhiyat düzeltilir. 

Mücbir sebepler olmaksızın vesikaların bu süre zarfmda ibraz edil
memesi halinde, erteleme hükmü kalkmış olur. Bundan sonra aynı döne
min vergisi dolayısiyle yabancı memleketlerde ödenen benzeri vergiler 
tarhiyattan indirilmez. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, yabancı para ile ödenen ver
gilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların genel netice hesaplarına inti
kalinde uygulanan kambiyo rayici uygulanır. 

Kesilen gelir vergilerinin mahsubu 

Madde 44 — Beyannamede gösterilen kazançların ilgili bulunduğu 
yıl içinde bu kazançlardan Gelir Vergisi Kanununun seksen ikinci madde
sine göre kesi lmiş olan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan kurum
lar vergisine mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar kurumlar vergisinden fazla olduğu tak
dirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin te
bellüğ tarihinden İtibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret 
ve iade olunur. Bir yıl içinde müracaat etmiyen mükelleflerin bu fark
tan doğan alacakları düşer. 

Son hükümler 

Kıyasen uygulanacak gelir vergisi hükümleri 

Madde 45 —< Bu kanunda sözü geçen «Kazanç veya iradın Türki
ye'de elde edilmesi» ve «Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması» hu
suslarında Gelir Vergisi Kanununun 7 nci ve 8 inci maddelerinin hüküm
leri cari olur. 

Kaldırılan hükümler 

(Madde 46 — Gelir Vergisi Kanununun 108 inci maddesiyle yürür

lükten kaldırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uymayan sair bütün 

hükümler de yürürlükten kaldırılmıştır. 

Eski yıllara ait vergiler 

Geçici Madde 1 — 1050 takvim yılından evvelki zamanlarda vuku-
bulan faaliyetlere ait vergiler eski hükümlere göre alınır. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan vergiler, kurumlar ver
gisinin matrahından indirilemez. 2416 sayıl ı kanun gereğince alman 
buhran vergisi ile asgari mükellefiyet tarhiyatı bu hükümden hariçtir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıp ta yürürlük ta
rihine kadar sonuçlandırılmamış olan tasfiyelerde: 

a) Tasfiye kârını eski veya yeni hükümlere göre tesbit etmekte 
mükellefler serbesttirler. 

b) Tasfiye kârı bu kanundaki hükümlere göre bildirilir ve bu ka
nuna göre vergilendirilir. Tasfiye memullarının 34 üncü madde Ue tâyin 
edilen sorumluluğu bu gibi tasfiyelere de şamildir. 

c) Eski hükümlere göre vergiden muaf tutulmuş olan şirketlerin bu 
muaflığı tasfiye sonuna kadar devam eder. a, b, c fıkraları hükmü, or
takların gelir vergisi mükellefiyetine şâmil değildir. 

Taahhüt işleri vergileri 

Geçici Madde 2 — Kaldırılan 2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanu
nunun değişik 8 İnci maddesinin birinci fıkrasında yazılı kimselerin bu 
kanunun yürürlüğe girmesinden evvel girişmiş oldukları taahhüt İşlerinin 
k â n veya zararı kurumlar vergisi matrahının tâyininde hesaba alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapılması halinde, genel gi
derler yıl İçinde tahsil olunan taahhüt bedelleri ile diğer İşlerin nispeti 
dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt İşleri için, ister avans ister katî mahi
yette bulunsun, yapılan ödemelerden %3,30 nispetinde vergi kesilmeğe 
devam olunur. 

Bu vergiyi kesen daire ve müesseseler, bir ay içinde kestikleri ver
gileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar muhtasar bir beyanname 
ile vergi dairesine bildirmeğe ve aynı süre içinde yatırmağa mecburdur
lar. Bu fıkranın hükmü Genel Bütçeye dâhil daire ve müesseselere uygu
lanmaz. 

Eski ihtiyat akçeleri ile provizyonların vergilendirilmesi 

Geçici Madde 3 — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel 

vergiye tabi tutulmadan ayrılmış olan İhtiyat akçeleri ve banka proviz

yonları, bunların sermayeye ilâvesi veya ortaklara dağıtılması hallerin

de, sermayeye ilâve veya dağıtımın yapıldığı yılın ticari kazancına ilâve 

olunur. 

Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise 32 nci madde gereğince tasfiye 

kârının hesaplanmasında nazara alınır. 

Geçici emsal nispetleri 

(Geçici Madde 4 — Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra yabancı 

ulaştırma kurumlarının hasılatına uygulanacak ilk ortalama emsal nis

peti iki yıl için uygulanır. 

Bu nispeti Maliye Bakanlığı kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 

İtibaren üç ay içinde tesbit ve ilân eder. 

Yürürlük 

Madde 47 — Bu kanun 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yetki 
Madde 48 — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

7/6/1949 

No. Bağlığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

1 İ lgi l i K a n u n : 
5421 Gelir Vergisi Kanunu 9/6/1949 

2 Sözü g*een K a n u n l a r : 
865 Ticaret Kanunu 28/6/1926 

927 Sıcak ve soğuş: maden sularının istismarı ile kaplıcalar te-927 
Biaatı hakkında Kanun 30/6/1926 

2004 İcra ve İfU» Kanunu 19/6/1933 

2999 Bankalar Kanunu 9/6/1936 

Cil t Sahife Sa7l 

— — 7228 

7 1217 406 

7 1544 408 
19 532 2128 
17 1072 3325 
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Esnaf Vergisi Kanunu 

Kanun No: 5423 Kabul tarihi: 3/6/1949 

Giriş 

Verginin mevzuu ve mükellefi' 
{Madde 1 —• Türkiye'de ister sabit bir iş yerinde ister gezici olarak 

ticaret ve sanatla uğraşan esnaf bu kanuna göre vergiye tabidir. 
Esnaf, Gelir Vergisi Kanununa göre esnaflık şartlarını haiz olan 

gerçek kişilerdir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Sabit işyeri olanlar 

Sabit iş yeri olanlar 

Madde 2 —> Sabit bir i ş yerinde kendi nam ve hesaplarına çalışan 
esnafın vergisi bu bölümdeki hükümlere göre alınır. 

Muaflıklar 

Madde 3 — Aşağıda yazılı esnaf bu vergiden muaftır : 
1. Resmî müsaade ile açılan millî ve milletlerarası mahiyette 

fuar, panayır ve sergilerde malların teşhiri ve satışı için açılan paviyon-
ları ve benzeri teşhir ve sat ı ş yerlerini işletenler (Fuar, panayır ve sergi
lerin devamı süresince); 

2. Evvelki fıkrada yazılı fuar, panayır ve sergilerde açılan lokan
ta, gazino, kahvehane, birahane, bar, sinema, tiyatro gibi eğlence ve is
tirahat yerlerini işletenler |(DPanayır ve sergilerin devamı süresince); 

3. İskân Kanunu hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılan
larla yerleştirilenler (Mezkûr kanunda kazanç vergisi muaflığı için ko
nulan kayıt , şart ve sürelerle); 

4. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak şartiyle 
aynı evde oturan aile efradı tarafından oturdukları evde yapılan iplik, 
havlu, örtü, çorap, mensucat, halı, kilim, dokuma, örgü, dantelâ ve na
kış işleri ile hasırcılık, sepetçilik, ip ve urgan imalâtı. 

Matrah ve matrahın tâyini 

Madde 4 — Sabit işyeri olan esnafın vergi matrahı işyerlerinin ki-
rasıdır. 

İşyerinin kirası 

Madde 5 — İşyeri kirası, işyerlerinin geçmiş takvim yı lma ait yıl
lık ve yıl içinde işe başlamış veya işi bırakmış olanlarda faaliyet süre
sine ait gerçek kiraların tutandır. 

Gerçek kira, kira mukavelenamesi veya başka belgelerle tevsik edi
lemediği takdirde vergi tarhına mükellefin beyanı esas tutulur. 

« Kira gayrisâfi irattan aşağı olamaz. İşyerinin kısmen Veya tamamen 
iş sahibine ait bulunması veya bedelsiz olarak kullanılması haillerinde 
kira yerine İşyerinin gayrisâfi iradı alınır. 

İşyerlerinin bir kısmının ikametgâh olarak veyahut ikametgâhla
rının bir kısmım işyeri olarak kullananlarda işyerine isabet eden kira ve 
gayrisâfi irat Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre Tadilât Ko
misyonu tarafından tâyin olunur. 

Verginin nispeti 
Madde 6 — Esnaf vergisi işyerinin kirası, kira yerine gayrisâfi 

iradın alınması lâzımgeldiğl hallerde gayrisâfi iradı üzerinden ve aşa
ğıda yazılı nispetlere göre alınır. 

A) Küçük sanat erbabında : (Küçük sanat erbabı imal ve tamir iş
leri yapanlarla kolacı, ütücü, çamaşırcı, berber, kundura boyacıları gibi 
esnaftır.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
İNÜfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 40 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 20 
B)1 Küçük ticaret erbabında: (Küçük ticaret erbabı alım, satım, 

ulaştırma ve diğer ticaret İşleri yapanlarla temaşa, eğlence ve istirahat 
yerleri İşletenlerdir.) 

Yüzda 

Nüfusu 100 000 den yukarı olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 70 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
'Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 50 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 40 

C) Otomobil, bisiklet, her türlü motorlu taş ıma vasıtası ve yedek par
çaları, her türlü makine ve yedek parçaları, radyo, gramofon, musiki alet
leri, dikiş makinesi, fotoğraf makinesi, fotoğraf malzemesi, gözlük, dür
bün, optik malzeme, cerrah aletleri, saat, elektrik malzemesi, elektrik 
ve havagazı ocakları, inşaat levazımı, seyahat ve spor levazımı, silâh, 
oyuncak satanlar, hırdavatçılar, boya satanlar, çuha, kazmir ve genel 
surette kumaş, mensucat, tuhafiye eşyası, halı, ıtriyat ve tuvalet malze
mesi, şapka, kundura satanlar, kürk yapıp satanlar, korsa, şapka yapıp 
satanlar, tüccar terziler, çiçek, çelenk, buket satanlar, porselen ve emaye 
satanlar, zücaciyeciler, tıbbi müstahzarat yapanlar, eczane İşletenler, is-
timli boyahane İşletenler, sinemalar, içkili lokanta, pastahane, büfe ve 
içkili bahçe işletenler (iskele, istasyon, tiyatro ve sinema büfeleri dâhil) , 
komüsyoncular, ulaştırma komüsyoncuları, tellâllar, simsarlar ve genel 
olarak tavassut işi yapanlar, idarehane sahibi kabzımallar ve antikacılar. 

Yüzda 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 120 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 100 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 70 
NOSUBU 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 50 

D) Altın, gümüş, mücevherat ve zlkıymet eşya satanlar, kuyum
cular (sadekâr, mıhlayıcı, kamacı, hakkak, yaldızcı, kalci, elmastraş, 
haddecl, ayarcı ve cilâcılar kuyumcu sayılır.) sarraflar, barlar, plaj
lar, deniz hamamları ve genelevler; 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 200 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 150 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 100 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 80 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 60 

Muhtelif vergi nispetlerine tabi işleri aynı i ş yerinde yapanların 
vergi nispetleri esas işlerine göre tâyin olunur. 

Ortak olarak çalışanlardan (karı, koca, usul, füru ve kardeşleriyle 
ortak çalışanlar hariç) vergiye her ortak için % 10 zam yapılır. 

En az miktarlar 

Madde 7 — Bir yıllık esnaf vergisi aşağıdaki miktarlardan az ola
maz: 

A) Küçük sanat erbabında: 
Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 36 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 24 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 12 

B) Küçük ticaret erbabında: 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 72 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 60 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 36 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 18 

C) Altıncı maddenin (C) bendinde sayılan ticaret 
ve hirfet erbabında: 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 120 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 96 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 72 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 24 
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D) Altıncı maddenin (D) bendinde sayılan ticaret 
ve hirfet erbabından 

Lira 

(Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 240 
Nüfusu 20 001 - 1100 000 olan yerlerde çal ışanlar 180 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çal ışanlar 120 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar 96 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 60 

Verginin tarhı 

1. Tarh yeri 

Madde 8 — Elsnaf vergisi, işyerinin bu lunduğu bölgedeki vergi dai
resince tarh olunur. Muhtelif bölgelerde işyerleri bulunan esnafın ver
gisi her bölgedeki vergi dairesince ayrı ayrı tarhedilir. 

S. Tarhiyatm muhatabı 
Madde 9 — Esnaf vergisi, işi fiilen yapan gerçek kişiler adına 

tarholunur. 

S. Beyan esası 

Madde 10 —• Esnaf vergisine tabi olan mükellefler her bütçe yılının 
ilk ayında işyerinin kiras ını gösteren bir beyanname vermeğe mecburdur
lar, i ş i bırakma halinde bu beyanname bırakma tarihinden itibaren 15 
gün içinde verilir. 

Vergilendirme dönemi 

Madde 11 —• Esnaf vergisi, geçmiş t akv im yıl ında ve işi bırakma 
halinde b ı r a k m a n ı n tesadüf ettiği t akv im yılında çalışüan aylar için, 
beyanname verme zamanında tarhedilir. 

Verginin ödenmesi 

Madde 12 —• Esnaf vergisi, bü tçe yılının birinci ve yedinci aylarında 
olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

İşi bırakmada tahsilat 

Madde 13 —. Takvim yılı içinde işlerini bırakan mükelleflerin vergi
leri, taksit süreleriyle ilgili olmaksızın 10 uncu maddede yazılı beyan
name verme süresi içinde tahsil olunur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Gezici esnaf vergisi 

Gezici esnaf vergisi 
Madde 14 — Sabit işyeri olmıyan esnafın vergisi bu bölümdeki 

hükümlere göre alınır. 

Mükellef 
Madde 15 — Gezici esnaf vergisinin mükellefi Türkiye'de gezici 

olarak faaliyette bulunan esnaftır. 

Muaflıklar 
Madde 16 — Aşağ ıda yazıl ı gezici esnaf bu vergiden muaftır: 
1. 18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını doldurmuş olanlar; 
2. ik i gözü kör veya dilsiz veya mefluç veya el veya ayaklarından 

ikisinden veya birinden mahrum veya el veya ayaklarından birini veya 
ikisini kullanamıyacak derecede sakat olanlar (sakatlığın Hükümet veya 
belediye tabibi raporiyle tevsiki şartt ır); 

3. 551 sayılı kanunda yazılı derecelerden herhangi birine giren 
harb malûlleri ve askerî malûller; 

4. Nüfusu 5 000 den aşağı olan yerlerde yenilecek, içilecek ve ya
k ı lacak maddeleri elde, s ı r t t a veya b a ş t a satan sa t ı cüa r ; 

5. Kendi istihsal ettikleri veya avladıkları tarım ve av mahsullerini 
satanlar; 

6. Köyde oturup da yenilecek, içilecek veya yak ı l acak maddeleri 
bizzat veya hayvan ile veyahut hayvan arabalarlyle taşıyarak satan ve bu 
İşi mûtat sanat haline getirmiyen köylüler; 

7. Orman Kanunu gereğince geçimleri için kendilerine verilen ağaç 
lardan yap t ık l a r ı yakacak la r ı , keresteleri ve diğer mamulleri evvelki 
f ıkrada yazılı şekilde satan köylüler ; 
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8. Ta r ım, orman ve avcılık işlerinde ku l landık la r ı hayvan, hayvan 
a r aba l a r ı veya sandallariyle nakliyecil iği itiyat etmeksizin ara s ı r a üc re t 
karş ı l ığ ında eşya ve İnsan taşıyan köylüler ve çiftçüer veya balıkçılarla 
tarım istihsali ve avcılık işlerinde ku l landık la r ı ist ihsal vas ı ta la r ın ı baş
k a l a r ı n a ait t a r ı m istihsali ve avcıl ık işlerinde üc re t karş ı l ığ ında kullanan 
çiftçiler ve bal ıkçı lar ; 

9. i s k â n Kanunu hükümler ine göre göçmen ve mülteci sayı lanlar la 
yerleşt ir i lenler (mezkûr kanunda kazanç vergisi muaflığı için konulan 
kayı t , ş a r t ve süre ler le ) . 

Matrah ve matrahın tâyini 

Madde 17 — Gezici esnaf vergisinin m a t r a h ı ış vas ı t a la r ına ve iş ne
vilerine göre takdir olunan «gündelik kazanç» t ı r . Gündelik kazanç , nor
mal bir faaliyet gününde yapı lan iş karş ı l ığ ında elde edilen safi kazanç t ı r . 

'Safi kazanc ın takdirinde işin nev'ine ve mahiyetine g ö r e bir yılda 
çclışılabilecek iş günler i de nazara alınır. 

Gündelik kazancın takdiri 

Madde 18 — Gündelik kazanç , Mal iye Bakan l ığ ınca tanzim edilecek 
iş cetvellerinde tesbit olunacak iş nevilerine göre ve Vergi Usul Kanu
nundaki esaslara gö re takdir olunur. 

Verginin nispeti 

Madde 19 — Gezici esnaf vergisi gündelik kazanc ın yılda 12 ka t ıd ı r . 

En az miktarlar 
Madde 20 — 19 uncu maddede yazılı nispet üzer inden hesaplanan ge

zic i esnaf vergisi a şağ ıdak i miktarlardan az olamaz: 
Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde çalışanlar 36 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde çalışanlar 24 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde çalışanlar 18 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde çalışanlar İ 5 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde çalışanlar 12 

Taş ı t işletenlerin en az vergilerinin tesbitinde taş ı t ın kayı t l ı Olduğu 
belediyenin veya bağlı olduğu l imanın nüfusu esas tutulur. 

Vergi tarhı 

1. Tarh yeri 

Madde 21 — Gezici esnaf vergisi : 
1. Mükellefin ikametgâh ın ın bu lunduğu yerin vergi dairesince, i ka 

m e t g â h yerinde tarhiyat yap ı lmamışsa çalışt ığı yerin vergi dairesince; 
2. Deniz veya k a r a taş ı t la r ı için bunla r ın mensup olduklar ı l iman ve 

belediyelerin bulunduğu yerin vergi dairesince; 
tarh edilir. 

Aynı kimse t a r a f ı n d a n işleti lmekle beraber ayr ı ayr ı l iman ve beledi
yelere kayı t l ı olan t a ş ı t l a r için ayr ı ayr ı vergi tarholunur. 

2. Tarhiyatm muhatabı 
Madde 22 — Gezici esnaf vergisi bu işlerle bi lf i i l iş t igal eden gerçek 

kişiler n a m ı n a tarhedilir. 

Gel i r vergisine tabi t ü c c a r l a r ayr ıca gezici işlerle u ğ r a ş s a l a r bile 
gezııci esnaf vergisine tabi olmazlar. 

Karne mecburiyeti 
Madde 23 — Gezici esnaf vergisine tabi olan esnaf, Verg i Usu l K a n u 

nuna göre a lmak mecburiyetinde olduklar ı vergi karnesiyle her bü t çe yı
l ının İlk a y ı n d a ve yeniden İşe baş l ıyan la r işe baş lad ık la r ı tarihten i t iba
ren on Ibeş g ü n içinde bağl ı o lduklar ı vergi dairesine m ü r a c a a t l a vergi
ler ini ta rh ettirmeye mecburdurlar. 

Vergilendirme dönemi 

Madde 24 — Verg i , İçinde bulunulan bü t çe yılı iç in yıllık olarak 
tarh olunur. Şu kadar k i : 

ıl. Bü tçe yıl ının o r tas ından sonra işe baş l ıyanlar ; 
2. B ü t ç e yılının bi r inci ya r ı s ı içinde işi b ı r a k a n l a r ; 
için tarholunan yıllık verginin y a n s ı indir i l i r . B u takdirde fazla 

tahsil edilmiş olan vergiler mükelleflere iade olunur. 

(Resmi Gazete) 
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Verginin ödenmesi 
Madde 25 — Mükellefler, gezici esnaf vergisini her bütçe yünün ilk 

ayında, yeniden işe başlıyanlar, İşe başlama tarihinden itibaren on beş gün 
içinde ödemeye mecburdurlar. 

Verginin mahsubu 

Madde 26 — Aynı işi hem sabit işyerinde ve hem de gezici olarak 
yapan esnaftan gezici işler vergisi alınmaz. Taşıma vasıtası işletenlerin 
ayrıca sabit işyeri bulunduğu takdirde gezici iş ve sabit işyeri için ayrı 
vergi tarhedilir. 

Nüfus esası 
Madde 27 - B u kanunda sözü edilen nüfus miktarı belediye ve köy 

sınırları iç indeki nüfusu ifade eder. 'Sabit işyeri olan esnaf içm yeni sa
y ım neticelerinin Hükümetçe ilân olunacağı takvim yılı ve gezici esnaf 
için bütçe yılı sonuna kadar son nüfus sayımı neticelerine itibar olunur. 

Sayım zaman ında geçici olarak belediye veya koy hudu t la r ı içimde 
bulunan askerî birlikler bu kanuna göre nüfus miktarının hesabında na
zara a l ınmaz 

Son hükümler 

,1 Kaldırılan hükümler 

Madde 28 — Gelir Vergisi Kanununun 108 inci maddesiyle yürürlük
ten kaldırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uymıyan sair bü tün hüküm
ler de yü rü r lük t en kaldırılmıştır 

Esnafın 19$9 takvim ve gezici esnafın da 1950 bütçe yılı vergileri 
Geçici Madde 1 — Gelir Vergisi Kanununun geçici 1 ıncı maddesi 

hükümleri bu kanuna tabi mükellefler 'hakkında da uygulanır. Gezici 
esnafın 1950 bütçe yılındaki faaliyetlerine ait vergilen eski hükümlere 
göre alınır. 

28 Şubat 1947 den sonraki kiralar 

Geçici Madde 2 — Bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri hükümlerinin 
uygulanmasında iratları 28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest kiralara 
göre takdir edilmiş olan işyerlerine ait kiralar Millî Korunma Kanunu ile 
işyerlerine ait kiralar üzerine konmuş olan takyitlerin kaldırıldığı yılı taki-
beden ikinci yıl sonuna kadar % 35 noksaniyie alınır. 

1 Ocak 19Jf0 dan evvel ve 28 Şubat 1947 den sonra konulan iratlar 

Geçici Madde 3 — Millî Korunma Kanuniyle işyerlerine ait kiralar 
üzerine konulan takyitlerin kaldırıldığı yılı taklbeden ikinci yıl sonuna 
kadar bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddelerinde sözü edilen gayrisâfi irat
ların hesabında: 

a) 1 Ocak 1940 tarihinden evvel takdir edilmiş olan iratlar <VC 50 
fazlasiyle; 

b) 5020 sayıb kanunun yürürlüğe girdiği 28 Şubat 1947 tarihinden 
sonra serbest kiralara göre takdir edilmiş olan iratlar "te 35 noksaniyie 
nazara alınır. 

2. Yürürlük 

Madde 29 — Bu kanun 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

S. Kanunu yürütmeye memur olanlar 
Madde 30 — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

7/6/194» 

Ankara Üniversitesi kuruluş kadroları hakkındaki 
5239 saydı kanuna ek Kamun 

No. 
Bfe tUT 
Tertip 

Betini 
Cuete 

Cilt Sehlfe Sayı 

Kanun No: 5424 Kabul tarihi: 4/6/1949 

Madde 1 — Ankara Üniversitesinde 13/6/1946 tarihli ve 4938 sayılı 
kanunun 2 nci maddesi uyarınca açüan ilahiyat Fakültesinin kuruluş 
kadrolarına alt bağlı ı(l) sayılı cetvel, 6/7/1948 tarihli ve 5239 sayılı An
kara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanunundaki (1) sayılı cetvele ek
lenmiştir. 

Madde 2 — İlişik (2) sayılı cetvelde gösterilen İlahiyat Fakültesi 
ek görev tazminatı kadrosu, 5239 sayılı Ankara Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa bağlı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 

Geçici Madde 1 — Ankara Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvele, ilişik ,(3) sayılı cetvel, ı(D) işaretli cetvele de 
ilişik '(4) sayılı cetvel eklenmiştir. 

Geçici Madde 2 — İlahiyat Fakültesinin kadrolarına ilk defa tâyin 
olunan öğretim üyeliklerinde inhilâl vâki olduğu takdirde bu mühhalle-
re, Fakülte Profesörler -Kurulunun üçte İki çoklukla yapacağı teklif 
Senatoca uygun görülmek ve Üniversitelerarası Kurulca onanmak şar-
tiyle, yeni tâyinler yapılabilir. Bu maddenin uygulanma süresi 1(7) yıl
dır. 

Geçici Madde 3 — Bu kanun gereğince kurulmuş olan İlahiyat Fa 
kültesinin 1949 yılı aylık, ücret ve giderleri karşılığı olarak ilişik (5) sa
yılı cetvelde gösterildiği üzere Ankara Üniversitesi 1949 yılı bütçesine 
bağlı (A) işaretli cetvelin sonunda yeniden açılan bölüm ve maddeler 
için (43 500) lira olağanüstü ödenek Verilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe 'girer. 
Madde 4 — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

7/6/1949 

(1) SAYILI CETVEL 

İlahiyat Fakültesi 

D. Görevin adı Sayı Ayl ık 

a) öğretim Üyeleri 
1 Profesör 1 150 
2 1 125 
3 1 109 
4 1 00 
5 2 8* 
5 Doçent 1 8» 
6 » 2 70 
7 > 3 69 
8 4 50 

b) öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 2 60 
8 » 4 Sft 
9 > 5 40 

ao » 7 06 
c) Yönetim Memurları 

6 Fakülte Sekreteri 1 70 
9 Memur 1 40 
9 Kitaplık Memuru 1 40 

(2) SAYILI CETVEL 

İlahiyat Fakültesi 

Görevin adı Bayı Ocra t 

Dekan 210 

(3) SAYILI CETVEL, 

İlahiyat Fakültesi 

Görevin adı Sayı Aylık 

S421 Gelir Vergiei Kontum 

2 — Sözü gecen K e n m l a r ; 

— — 7221 

5 Profesör 
a) öğretim Üyeleri 

2 86 
» 1 Bilûmum Askerî Malûllerin .Terfihi Kanunu 23/2/1341 S 6 89 M 6 Doçent 70 251« İskân Kanu&u 21/6/1934 3 15 1156 2733 6 Doçent 1 70 

3116 Orman Kaimim W/2/1M7 S 18 309 3537 7 » 2 00 
5*20 Millî Koru T U B A Kuronunun ban maddelerinin defietMlmesi 8 2 50 

hakkında Kanun 27 /V1M7 3 28 »35 6543 8 2 50 
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D. Görevin adı Sayı Aylık 

b) öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 1 6 0 

8 » 1 50 
0 > 4 40 

10 » 5 35 
Yönetim, Memurları 

9 Kitaplık Memuru 1 40 

(4) SAYILI C E T V E L 

tldhiyat Fakültesi 

Görevin adı Bayı Ücret 

Daktilo 1 130 
Not Çoğaltma Memuru 1 130 
Odacı 1 100 

* 2 »0 

B. M. 

(5) SAYILI C E T V E L 

İlahiyat Fakültesi 

ödeneğin çeşidi 

50 ilahiyat Fakültesi giderleri 

1 Memurlar aylığı 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici tazminat 

4 4936 sayılı kanım gereğince verilecek tazminat 

5 4644 sayılı kanun gereğince verilecek ek görev taz
minatı 

6 4805 sayılı kanun gereğince verilecek % 5 emekli 
keseneği karşılığı 

7 4598 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı, 
doğum ve ölüm yardımları ve tedavi giderleri ve 
yollukları 

8 Fakültenin her türlü genel giderleri (Sürekli ve ge
çici yolluklar dâhildir) 

BÖLÜM TOPLAMI 

194© yılı 
ödeneği 

25 200 

1 620 

1 494 

7 200 

630 

1 341 

1 900 

4 115 

43 500 

N . . B a t i * 
Duttur 
Tertip Cilt 

Reemî 
Gazete 

Sahife Sarı 

llarUl K a m a l a r : 
4936 Üatreni te le r Kanunu 1676/194« 
S239 Aofbn-a ÜnİTeraitesi Kurulu» Kadroları Kanunu 12/7/1948 
» S t t Aafcara Ünrrenviteai 1949 T U I Batçe Kanuna 28/2/1949 

27 
29 

1323 
1196 

6336 
695S 
7143 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A ve A / l ve R 
cetvellerinde değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

Kanun No: 5425 Kabul tarihi: 6/6/1949 

Madde 1 — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A ve A / l cetvellerinin 
fHşiIc ¡(1) sayıl ı cetvelde yazılı tertipleri arasında (2 684 400) liralık ak
tarma yapılmıştır. 

Madde 2 — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A ve A / l cetvellerinin 
ilişik (2) sayıl ı cetvelde yazılı tertiplerine (5 233.858) Ura ödenek 
verilmiştir. 

Madde 3 — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A İşaretli cetvelin Ma
liye Bakanlığı kısmında (Gelir, Kurumlar, Esnaf Vergileri ve Vergi Usul 
Kanununun uygulanma hazırlıklariyle ilgili her türlü giderler) adı ile 
yeniden açılan 482/A bölümüne (200 000) lira olağanüstü ödenek konul
muştur. 

Madde 4 — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelin Jan
darma Genel Komutanlığı kısmının 407 nci (Onarma giderleri) bölümün
den (277 950) Ura, (A/l) cetvelinin Bayındırlık Bakanlığı kısmının 20 nol 
(Yapı ve onarma işleri) bölümünde (Jandarma Genel Komutanlığı) adı ile 
yeniden açılan 11 inci maddeye olağanüstü ödenek olarak aktarılmıştır. 

Madde 5 — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı R işaretli cetvelin Maliye 
Bakanlığı kısmındaki 469 uncu (3827 sayılı kanun gereğince satın alına
cak taşıtlar karşılığı) bölümünün 4 üncü (Jandarma Genel Komutanlığı) 
maddesindeki 3 kamyon kaldırılarak jeep adedi 16 ya çıkarılmıştır. 

Madde 6 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 7 — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

7/6/1949 

B. M. 

14 

15 

27 

167 

169 

266 

281 

282 
283 

285 
286 
292 

293 

440 

531 

(1) SAYILI C E T V E L 

Ödeneğin çeşidi 
Düşülen Eklenen 

Lira Lira 

Büyük Millet Meclisi 
Taşıt giderleri 

2 Başkanvekıllerı otomobili işletme giderleri 
Millî Saraylar giderleri 

13 Geçici görev yolluğu 
Meclis soruşturımasıyle yargılama ve 
her çeşit giderleri 

2 000 

3 000 

5 000 

'Toplam 5 000 5 000 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdurluğu 

Her türlü rasat, telU ve telsiz haber
leşme alet ve cihazları, gereçleri sa
tınalma, kurma, denetleme, onarma 
ve işletme giderleri, geçici istasyon
ların işletilmesi, nakil vasıtalarının 
işletme ve onarmaları ve karoserile-
rınln yaptırılmaları giderleri ı 400 

Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 

Milli Savunma Bakanlığı 
1 400 

Posta ve telgraf ücretleri 
1 Kara 

Harb gereçleri, teçhizat, tahkimat 
karşılık ve giderleri 

2 Hava 
Uçak fabrikaları ısça ücretleri 
Denize ait harb gereçleri, teçhi
zat, çeşitü gereçler ve devrlçark 

4 Mühimmat, tahkimat, top işleri ve 
muytabiye 

7 Çeşitli gereçler 

Bölüm toplamı 

Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Tedavi giderleri 
Yapı ve onartma İşleri 

2 Hava 
Hava meydanları ile yolları ve depo
ları yapımı 

250 000 

1 500 000 
860 000 

15 000 
15 000 

30 000 

50 000 
50 000 

500 000 

570 000 

Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Maliye Bakanlığı 

Devlet Borçlan 

300 000 

Vatani hizmet karşılığı bağlanan 
aylık ödenekler 200 »00 
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B . M . ödeneğin ' çeşidi 

set 

562 

566 

578 

582 

608 

612 

Millî Eğitim Bakanlığı 
Kanunları gereğince verilecek üc
retler ve tazminatlar 
4644 sayılı kanun gereğince verile
cek ek görev tazminatı 
789 sayılı kanunun 13 üncü maddesi 
gereğince verilecek başöğretmen 
mereti 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzman, öğretmen ve hiz
metlilerle tercümanlarının ücretleri 
4178 ve 4698 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Doğum yardımı 
Merkez büro giderleri 
Döşeme ve demirbaş 
Yüksek okullar jgenel giderleri 
Yüksek öğretmen okulu 
3238, 3803, 4274, 4357, 4459 ve 5129 
sayılı kanunlar gereğince ödenecek 
köy okulları ile enstitüleri ve köy 
eğitmenleri giderleri 
Köy eğitmenleri kursları 
Yabancı memleketlerdeki Türk özel 
okullarına 

İl ve ilce merkezlerinde halk tara
fından yaptırılan okul binaları için 
müteşebbis derneklere 

Bayındırlık Bakanlığı 

630 Yolluklar 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

638 4489 sayılı kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderilecek
lerin yollukları ile başka her çeşit 
giderleri 

20/A 5076 sayılı kanun gereğince hava 
meydanları yapımı için girişilecek 
yüklenmeler karşılığı 

28 4626 sayılı kanun gereğince yapıla-
oak memur meskenleri (2 600 000 
lirası Doğu bölgeleri için) 

Düşülen 
Lira 

Eklenen 
Lira 

24 00» 

50 000 

74 000 

18 000 

20 000 

20 000 

2 000 

60 000 

150 000 

200 000 

14 000 

60 000 

60 000 

60 000 

B. M. ödeneğin çeşidi 
Düşülen 

Lira 
EKienen 

Lira 

23 5243 sayılı kanun gereğince Erzin
can'da yaptırılacak meskenler ve her 
türlü giderler karşılığı (Gider şekli 
Bakanlar Kurulunca belirtilir.) 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi kısmı) 

661 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğu 4*000 

663 4598 sayılı kanun gereğince yapıla
cak tedavi giderleri ve yollukları 

G E N E L T O P L A M 

122 

213 

339 

433 

407 

674 

200 000 

4 000 

2 684 400 2 684 400 

[2] SAYILI C E T V E L 

M. Ödeneğin çeşidi 

Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve iş
letme giderleri 

5 Başka radyo difüzyon istasyon ve stüdyoları 

Adalet Bakanlığı 

Ceza ve tevkif evleri 
1 Yiyecek giderleri 

İçişleri Bakanlığı 
Seçim giderleri 

Dışişleri Bakanlığı 
Milletlerarası Kurum ve Derneklere katı lma payı 

Maliye Bakanlığı 

Kızılay Kurumuna 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı (Ekonomi kısmı) 

Kurumlara yardım 
1 2804 sayüı kanun gereğince Maden Tetkik ve 

Arama Enstitüsüne 

Toplam 

Lira 

140 000 

300 000 

500 000 

604 000 

1 189 858 

2 500 000 

5 233 858 

İ LÂNLAR 
Sicil 
No. Adi ve soyadı Memuriyeti 

Adalet Bakanlığından' 

10/5/1949 gün ve 7203 sayıh Resmi Gaeete'de yayımlanan yükselme 
listesine ektir 

Yükselmelerine halen kazai ve inzibati engel olmıyan ve 4908 sayılı 
kanunun birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan 5403 sayılı 
kamından faydalanmak suretiyle ikinci sınıflarda beş veya bu sınıfların 
dördüncü derecesinde üç yılı Nisan 1949 sonuna kadar bitiren yargıç ve 
savcıların sicil sayısı sırasıyle adlarını gösterir liste Yargıçlar Kanunu
nun 29 uncu maddesi gereğince düzenlenerek aşağıda gösterilmiştir: 

Bu kanundan istifade etmek suretiyle kendilerini yükselmeğe lâyık 
gördükleri halde bu listede adlarını bulamıyanlar yayım gününden iti
baren bdr ay içinde Hâkimler Kanununun 29 uncu maddesi gereğince 
HOL sayılı Ayırma Meclisine yazılı olarak itiraz edebilirler. 

2208 Kadri Tabak Nevşehir Yargıcı 
2502 Kemal Tan Zonguldak Yargıcı 
4088 Mehmet Koni ö d e m i ş Hukuk Yargıcı 
4431 Salbrt Kösebay Edirne C. Savcısı 
4767 Abdurrahman ıSincer Bergama Hukuk Yargıcı 
4905 Reşat Bayramoğlu Ankara Yargıcı 
5011 Muhittin Fermanlı İzmir Asliye Hukuk Yargıcı 
5038 İmran ökten Ankara Ticaret Mahkemesi Bşk. 

5180 Hikmet Tüzel Samsun C. Savcısı 
5227 Nefi Demirlioğlu İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Bşk. 
5236 Übeyit Gilisralıoğlu İzmir Asliye Hukuk Yargıcı 
5324 Cemalettin Köseoğlu Üsküdar Asliye Ceza Yargıcı 
5453 İsmail Hadımhoğlu C. Başsavcı Başyardımcısı 
6677 Suat Bertan İstanbul Asliye Hukuk Yargıcı 
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Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Ticaret sicilinin 101 numarasında müseccel Türkiye Iş Bankası A. 
Şirketinin Ankara Merkez Müdürlüğü tarafından 2279 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi gereğince tanzim olunan ödünç para verme beyannamesinin, vâki 
istek üzerine 30/5/1949 tarihinde tescil edildiği ve bir örneğinin aşağıda 
aynen neşredildiği ilân olunur. 

Ödünç para verme işleriyle uğraşan bankalar ve hususi kanunlar ile 
kurulan teşekküllerin 2279 sayılı kanunun 2 nci maddesine 

göre hasırlayıp S üncü maddesi mucibince mahaTH 
mülkiye amirliğine verecekleri beyannamedir 

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

Faize dâhil bulu
nan masraflar 

6 — Faizden başka alı
nacak masraflar 

7 — Tabi olduğu mali
ye şubesi 

Türkiye Iş Banksı A. Ş. Ankara Şubesi. 
Ankara'da Ulus Meydanındaki binasında. 
Türkiye Cumhuriyeti. 

a) Açık kredi şeklindeki muamelelerde <^c 12 
ye kadar, 

b) Diğer kredi şeklindeki muamelelerde % 8,5 a 
kadar. 

Faiz tâbirinde, ödünç para verme mukabilinde 
borçludan komisyon ve hesap masrafı ve hair 
her ne nam ile olursa olsun alınan para dâ
hildir. 

Muamelenin nev'ine göre faizden başka tahak
kuk eden sigorta, ardiye ve eksper ücretleriyle 
damga resmi ve muamele vergisi ödünç para 
alana aittir. Ayrıca ödünç para verme işiyle 
müterafik olarak müşteri hesabına yapılan 
hizmetlerin mukabili masraflar ödünç para 
alandan tahsil edilir. 

Kızılbey Maliye Tahsil Şubesi. 

Bu beyannamemizin 2279 sayılı kanun gereklerine göre sicilli tica
rete tescil ve ilânını rica ederim. 

1982 

No: 2840 
Ankara'da Çeşme Mahallesinde D a ğ Sokağında 9 numaralı evde 

oturan T. C. tebaasından olup Ankara'da Sakarya Mahallesinde Ulucanlar 
Sokağında 229/1 numaralı mahalli ticari ikametgâh ittihaz ederek mah
rukat ve kereste ticaretiyle İştigal eden ve Ticaret Odasının 11/29 numa
rasında kayıtlı bulunan Mehmet Bayraktar'ın unvanı ticareti Mehmet 
Bayraktar olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza şekli dahi Ticaret 
Kanununun 42 nci maddesi gereğince 31/5/1949 tarihinde tescil edildiği 
ilân olunur. 

2032 

Nevşehir Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

949/8 
Herikli Mahallesinden Şükrü Tosun ve arkadaşları tarafından aynı 

mahalleden Yusuf Tosun ve Hüseyin Tosun, Rukiye Tosun, Süleyman 
Tosun aleyhlerine açılmış olan taksim dâvasının yapılan yargılamasında: 

Dâvâlılardan Hüseyin Tosun'un tebliğe salih adresi olmadığından 
hakkında verilen gıyap kararının ilânen tebliğine karar verilip yargıla
ması 17/6/1949 gününe bırakılmıştır. 

Tebligat yerine kaim olmak üzere usulen ilân olunur. 
1996 

M . S. B. Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığından 

1 —. Kapalı zarf usuUyle aşağıda .numara ve boyları yazılı 5 kalem 
ve ceman (1.940.000) aded hayvan mıhı satm alınacaktır. 

2 — İhalesi 15/6/1949 Çarşamba günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 — Mıhlar İsveç Aktlebolaget §. son firması mamulâtı olacaktır. 
4 — Muhammen bedeli (25.220) lira olup geçici teminatı (1.891) 

lira (50) kuruştur. 
5 — Evsaf, şartname ve numunesi hergün Komisyonda ve İstanbul 

Levazım Amirliğinde görülür. 
6 — Evsaf ve şartnamesi istiyenlere 127 kuruş mukabilinde mak

buzla Komisyonda satılır. 
7 — İsteklilerin 15/6/1949 Çaşamba günü saat 10 a kadar kanuni 

şekilde teklif mektuplarını Komisyona vermeleri. 

Numarası 

1 
2 
3 
4 
6 

Mıhın boyu 

45 m/m 
50 •» 
55 » 
60 » 
70 » 

Aded 

800.000 
520.000 
380.000 
80.000 

160.000 

1.940.000 

1467 / 4-4 

1 — Kapalı zarf usuliyle 20.000 aded kilirn satın alınacaktır. 
2 — İhalesi 16/6/1949 Perşembe günü saat 11,30 da Komisyonda ya

kılacaktır. 
3 — Hepsinin muhammen bedeli (236.000) lira olup geçici teminatı 

(13.050) liradır. 
4 — Hepsi bir kişiye İhale edileceği gibi beher parti 5.000 adedden 

aşağı olmamak üzere partiler halinde ayrı ayrı taliplere de verilir. 
5 —. Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul 

Lv. Amlrliğlyle lamir'de • Askerî Satınalma Komisyonunda görülür. 
6 — isteklilerin 16/6/1949 Perşembe günü saat 10,30 a kadar tetaüf 

mektuplarını Komisyona vermeleri. 
7 — Evsaf ve şartnamesi İsteyenlere (1180) kuruşa makbuz Mu

kabilinde Komisyondan verilir. 
1883 / 4-4 

1 — 203 kalemde 3532 aded Betford marka yedek malzeme kapalı 
«artla satın alınacaktır. 

2 —, Muhammen bedeli (34,800) lira olup geçici teminatı 3M.0 
liradır. 

3 — İhalesi 14 Haziran 1949 Salı günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. 

4 — Liste ve İdari şartname her gün öğleden evvel Komisyonda ve 
İstanbul Lv. Amirliğinde görülebilir. Ve 174 kuruş mukabilinde satılır. 

5 — Teklif mektuplarının 14 Haziran 1949 Salı günü saat 10 a k&«Var 
Komlayooa verilmesi. 

1910 / 4-4 

1 — Kapalı zarf usuliyle İhaleye konulan (720000) çift yün çoraba 
talip çıkmadığından işbu (720000) çift çorap tekrar kapalı zarf ile İha
leye konulmuştur. 

2 — İhalesi: 27/6/1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyonda ya
pılacaktır. 

3 — Hepsinin muhammen bedeli (540.000) Ura olup geçici teminatı 
ı(25.350) Uradır. 

4 — Hepsi bir kişiye verileceği gibi 25.000 çiftten aşağı ve açtı 
parti 20.000 den aşağ ı olmamak üzere ayrı ayrı isteklilere de verilir. 

5 — Numune, evsaf ve şartnamesi her gün Komisyonda ve İstan
bul Lv. Amirliğinde ve İzmir'de Askerî Satınalma Komisyonunda gö
rülür. 

6 — Evsaf ve şartnamesi isteyenlere (27) Ura mukabilinde tıaeine 
makbuzile Komisyondan verilir. 

7 — isteklilerin teklif mektuplarım 27/6/1949 Pazartesi günü saat 
10 a kadar Komisyona vermeleri. 

2052 / 4-2 

1— Cebeci Şehitliğinde gusulhane onarımı, lahit ve meaar yapıl
ması 
1(22.90046) Ura olup muvakkat teminatı (1.718) liradır. 
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2 — Eksiltmesi 30 Haziran 1949 Perşembe günü saat ı(16) da An
kara'da Bakanlık Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar 
iııer gün öğleden evvel İstanbul'da Harbiyedeki Lv, Amirliğinde ve Anka-
ra'daki Komisyonda görülebilir. 

3 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 30/6/1949 Perşembe gü
nü saat ı(15) e kadar Komisyona verilmesi. 

4 —• Bu işe gireceklerin buna benzer mezar işlerini muvaffakiyetle 
yaptıklarına dair resmî daire veya müesseselerden aldıkları belgeleriyle 
ihaleden en geç üç gün evvel Bakanlık inşaat Şubesine başvurarak girme 
belgesi alacaklardır. 

2120 / 4-1 

1 — Asker î Fabr ika la r için muhtelif cins, miktar ve kuturlarda 
ceman yekûn ı(817) k i logram bobin telleri kapa l ı zarf usuliyle s a t ın 
a l ınacakt ı r . Hepsinin muhammen bedeli ¡(24.208) l i r a olup muvakkat te
mina t ı (1816) l i radır . Bobin telleri i h t i yaç dâhilinde bulunabilen mik
tarlarda ayr ı ay r ı isteklilere ihale edilebilir. 

2 — Eks i l tmes i 29 Haz i r an 1949 Ç a r ş a m b a günü saat (16) fla A n 
kara 'da B a k a n l ı k Satmalma Komisyonunda yap ı lacak t ı r . Ş a r t l a ş m a l a r 
her g ü n öğleden evvel istanbul 'da Harbiyedeki L v . Aonirliğinde Ankara 'da 
Komisyonda görülebilir. Ş a r t n a m e l e r sa t ı lmaz ancak görülebil ir . 

3 — Tekl i f mek tup la r ın ın noksans ız olarak 29/6/1949 Çarşamlba gü
n ü saat ı(15) e kadar Komisyona verilmesi. 

2121 / 4-1 

1 — Po la t l ı Topçu Okulunda b i r aded motor tamir atelyesi inşaa t ı 
k a p a l ı zarf usuliyle yap t ı r ı l acak t ı r . Muhammen keşif bedeli ı(79.©55,31) 
l i ra olup muvakkat t e m i n a t ı )(5.213) l i radır . 

2 — Eks i l tmes i 30 Haz i ran 1949 P e r ş e m b e g ü n ü saat (15,30) da 
Ankara 'da B a k a n l ı k Satmalma Komisyonunda yap ı lacak t ı r . Ş a r t l a ş m a 
lar her ıgün öğleden evvel istanbul 'da Harbiyedeki L v . Amirliğinde gö 
rülebilir. Ve isteyenlere ş a r tname le r (400) k u r u ş bedelle Ankara 'dak i 
Komisyondan veril ir . 

3 — Tek l i f mek tup la r ın ın noksans ız olarak 30/6/1949 P e r ş e m b e 
günü saat (14,30) a kadar (Komisyona verilmesi. 

4 —• B u işe girecekler mühendis veya ımimar o lmadık la r ı takdirde 
işin devamı müddet ince bu iş için bir mühendis veya mimar ı i şbaş ında 
bu lunduracak t ı r . Ve buna benzer 1(50.000) l i ral ık b i r işi muvaffakiyetle 
başa rmış o lduğunu gös teren belgelerini ihaleden en g e ç ü ç g ü n evvel 
B a k a n l ı k İ n ş a a t Şubesine b a ş v u r a r a k ihaleye ginme ves ikas ı alacak
lardır . 

2122 / 4-1 

1 —. Askeri Fabrikalar için Komisyonda mevcut resim, evsaf ve ih
t iyaç listesinde yazılı miktarlarda normal ve şekilli olmak üzere zım
para taşları kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Hepsinin muhammen 
bedeli (74.715) lira olup muvakkat teminatı ((4.986) liradır. Her ebat ve 
şekildeki taşların yarısı verilmek şartiyle tamamı İki istekliye İhale edi
lebilir. 

2 — Eksiltmesi 29 Haziran 1949 Çarşamba günü saat 15,30 da An
kara'da Bakanlık Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartlaşmalar 
her gün öğleden evvel istanbul'da Harbiyedeki Lv. Amirliğinde görüle
bilir. Ve isteyenlere şartnameler (375) kuruş bedelle Ankara'daki Komis
yondan verilebilir. 

3 — Teklif mektuplarının noksansız olarak 29/6/1949 Çarşamba gü
nü saat 14,30 a kadar Komisyona verilmesi. 

2123 / 4-1 

Ankara L v . A . Sa. A l . Komisyonu 
Başkanlığından 

Kapal ı zarf usuliyle Komisyonda mevcut evsaf ve ş a r t l a r dâhil inde 
750.000 aded yumurta sat ın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 75.000 l i r a (yetmiş beş bin) olup geçici t emina t ı 
5.625 l i ra (beş bin al t ı yüz y i r m i beş) tir. 

ihalesi 20 Haz i ran 1949 Pazartesi günü saat 11 de Komisyon bina
s ında yapı lacakt ı r , i s tekl i ler in teklif mek tup la r ın ı ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz karş ı l ığ ı Kolmisyon Başkanl ığ ına vermeleri. 

1981 / 4-3 

1 — Kapa l ı zarf usuliyle 65500 k i lo patates s a t ı n a l ınacakt ı r . M u 
hammen bedeli 18.995 l i r a olup i l k t e m i n a t ı 1.424 l i ra 65 ku ruş tu r . 

2 — ihalesi 27/6/1949 Pazartesi g ü n ü saat 11 de Lv. Amirliğinin 
Akköprü 'dek i ISatmalma Komisyonunda yap ı lacak t ı r . Evsaf ve ş a r t n a 

mesi her gün Komisyonumuzda görülebilir . 
3 —• is tekl i ler in tekl if m e k t u p l a r ı m en geç saat 10 a kadar Komis

yon Başkan l ığ ına vermeleri. 
ı21il7 /- 4-1 

Devlet Demiryolları Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonundan: 

Cıvata, somun ve perçin çivisi imal ettirilecek 
1 — Aşağıda yazılı iki liste muhteviyatı cıvata, somun ve perçin 

çivisinin imali işi kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Her listenin muhammen bedeli ve muvakkat teminat miktar

ları hizalarında gösterilmiştir. 
3 —, Şartnameler bedelsiz olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden 

ve Haydarpaşa'da Teslimalma ve Yollama Müdürlüğünden temin olu
nur. 

4 — Eksiltme Ankara'da idare binasında Malzeme Dairesinde top
lanan Merkez 9 uncu Satmalma Komisyonunca 21/6/1949 Salı günü saat 
15,30 da yapılacaktır. 

Taliplerin teklifleri İle kanunun tâyin ett iği vesikalarını aynı günde 
nihayet saat 14,30 a kadar adı geçen Komisyon Başkanlığına vermeleri 
lâzımdır. 

Liste 
No. 

1 

2 

İsmi Miktarı 

Cıvata veso- 89950 Kg.} 
mun 13000 » f 
Perçin çivisi 123200 » 

Muhammen 
bedeli 

87642.50 Tl. 

44565.00 » 

Muvakkat 
teminatı 

5632.13 Tl. 

3342.38 » 

2006 / 4-4 

Ankara Valiliğinden : 

1 — Ankara - A y a ş - Beypazarı - İçmece ütisak yolunda yapılacak 
şose işinin ihalesi 20/6/1949 Pazartesi günü saat 15 te İl Daimî Komis
yonunda yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 29.976,13 lira ve geçici garantisi 2.248,21 liradır. 
3 — İsteklilerin 1949 yı lma ait ticaret ve sanayi odası vesikala-

riyle fennî ehliyet belgeleri ibraz etmeleri şarttır. Ehliyet belgesi il em
rindeki komisyondan alınacaktır. Bunun İçin ihaleden 3 gün evvel yani 
17/6/1949 akşamına kadar dilekçe ile müracaat etmeleri şarttır. Ehliyet 
belgesi alabilmeleri için bu işe mümasil işi fiilen yapmış ve kabulünü de 
yaptırmış olduklarına dair Bayındırlık Bakanlığından tasdiki belge İb
raz etmeleri. 

4 — İbraz edilecek belgelerde denetlemiş veya şantiye şefliğini yap
mış olmaları kâfi değildir. 

5 — Yukarda bildirilen vesaikle birlikte İsteklilerin teklif mektup
larını 20/6/1949 Pazartesi günü saat 14 de kadar Daimî Komisyona ver
meleri. 

6 — Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün Daimî Kcanlsyonda ve 
Bayındırlık Müdürlüğünde görebilecekleri. 

7 — Posta ve sair sebeple gecikme suretiyle yapılacak müracaat
ların kabul edilemiyeceği. 

1935/4-3 

Saray Asliye Hukuk Yargıçlığından: 
> 

Silivri i lçesinin Slnekli Bucağına bağlı Oücesekban Köyünden Zeh
ra Altmışık tarafından eşi aynı yerden Yusuf Altınışık aleyhine Saray 
Asliye Hukuk Yargıçlığına açılan boşanma dâvasının yapılmakta olan 
duruşmasında: 

Dâvâlı adına çıkarılan davetiyenin semti meçhule gittiğinden ba
hisle bllâ tebliğ iade edilmiş olduğundan davetiyenin ilânen tebliğine ka
rar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 16/6/1949 Perşembe günü saat 
11.30 da dâvâlının hazır bulunması davetiye yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

2112/1-1 



Sahife: 16314 (Resmi Gazete) 10 HAZİRAN 1949 
Bayındırlık Bakanlığından: 

Eksiltmeye konulan iş 
1 — İkinci defa eksiltmeye konulmuş olduğu halde istekli çıkma

mış bulunan ve bu kere yeni fiyat birimleri esası üzerinden hazırlanan 
Terme deresi düzeltimi inşaatına ait olup keşif bedeli 995 150 lira 34 
kuruştur. 

2 — Eksiltme 18/6/1949 tarihine raslıyan Cumartesi günü saat (11) 
de Ankara'da Su İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksilt
me Komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - r - İsteklilerin eksiltme şartlaşması, sözleşme tasarısını, özel tek
nik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık işleri genel 
şartlaşmasını ve su işleri umumi fennî şartlaşmasını (49) lira (76) ku
ruş karşılığında (Su İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 43556 lira 01 kuruş 
geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan diğer 
bir işi muvaffakiyetle başardığını veya idare ve denetlediğini ispata ya
rar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az (tatil gün
leri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak bu 
İşin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi gös
termeleri şarttır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar Su İşleri Reisliğine makbuz karşılığında verme
leri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
1980 / 4-3 

Yapı işleri ilânı 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bi
nası inşaatına ait matbaa binasının içinde döşeme, sıva gibi bazı İşlerin 
yapımı işidir. 

Keşif tutarı: 36.310,96 liradır. 
2 —< Eksiltme 20/6/1949 Pazartesi günü saat 11 de Bayındırlık Ba

kanlığı Yapı ve İmar lifleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden 182 lira karşılığında alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre (2.723,32) 
liralık geçici teminat vermeleri ve 1949 yılı ticaret odası belgesi ibraz 
etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette başar
dığım veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte ihale 
gününden en az (Tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Bakanlığı 
yapı ve İmar İşleri Reisliğine başvurarak bu işin eksiltmesine girebil
mek için yeterlik belgesi almaları şarttır. 

İstekliler aldıkları eksiltme kâğıtlarının her parçasına ellişer ku
ruşluk pul yapıştırıp imza ettikten sonra teklif mektupları ile zarfa koy
maları ve eksiltme günü olan 20/6/1949 Pazartesi günü saat 10 a ka
dar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lâzım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2008 / 4-3 

Betonarme köprüler yapımı 

1 — Tekrar eksiltmeye konulan iş : Malatya İlinde Gölbaşı - Erke-
nek yolunda Göksu ve Karanlıkdere köprülerinin betonarme olarak ya
pımları olup keşif bedelleri ceman (390.821,95) üç yüz doksan bin sekiz 
yüz yirmi bir lira doksan beş kuruştur. 

2 — Eksiltme 22/6/1949 tarihine raslıyan Çarşamba günü saat 16 
da Ankara'da Bayındırlık Bakanlığı binasında Şose ve Köprüler Reisliği 
odasında toplanacak olan Eksiltme Komisyonunca kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

3 — Eksiltme evrakı vezneye yatırılacak (19,54) on dokuz lira elli 
dört kuruş bedele ait makbuz karşılığında Şose ve Köprüler Reisliğin
den alınacaktır. 

4 —• Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin .1949 yılma ait ticaret 
odası belgesi ile usulü dairesinde (19.382,88) on dokuz bin üç yüz seksen 

iki lira seksen sekiz kuruşluk geçici güven akçesi vermeleri ve bu iş 
gibi teknik önemi haiz bir işi iyi surette başardığım veya idare ve de
netlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte eksiltme gününden en az 
(tatil günleri hariç) üç^gün önce yazı ile Bayındırlık Bakanlığına mü
racaat ederek bu iş için' yeterlik belgesi almaları. 

5 — İsteklilerin eksiltme şartlaşmasının 84 üncü maddesinde veri
len izahat çerçevesinde (eksiltme evrakının her parçasına ellişer kuruşluk 
pul yapıştırarak imza etmeleri ve bu evrakı zarflarına koymaları) hazır
layacakları yükleme mektuplarını (saat 15 e kadar) makbuz karşılığın
da Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 2028/ 4-2 

Yapı İşleri ilânı 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Van Hükümet konağı 3 üncü kısım in

şaatı işidir. 
Keşif tutarı: 1(74.923,73) liradır. 

2 — Eksiltme 25/6/1949 Cumartesi günü saat 11 de Bayındırlık Ba
kanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartlaşması ve buna bağlı kâğıtlar Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinden (375) kuruş karşılığında alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulüne göre dört bin 
dokuz yüz doksan altı lira on dokuz kuruşluk geçici teminat vermeleri 
ve 1949 yılı ticaret odası belgesi ibraz etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin bu işin teknik öneminde bir işi iyi bir surette ba
şardığını veya idare ve denetlediğini ispata yarar belgeleriyle birlikte 
ihale gününden en az '(tatil günleri hariç) üç gün önce Bayındırlık Ba
kanlığına başvurarak bu İşin eksiltmesine girebilmek için yeterlik bel
gesi almaları şarttır. 

6 — İstekliler aldıkları teklif mektuplarının her parçasına 50 şer 
kuruşluk pul yapıştırıldıktan sonra eksiltme günü olan 25/6/1949 Cu
martesi günü saat 10 a kadar alındı karşılığında Eksiltme Komisyonu 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

2094 / 4-1 
Postada olacak gecikmeler kabul edümez. 

Eksiltmeye konulan iş 
1 — Tarsus civarında Ali Faki Sulu Ziraat Deneme İstasyonunda 

yapılacak bina inşaatı olup tahmin edilen keşif bedeli fiyat birimleri 
esası üzerinden '(99.865) lira (14) kuruştur. 

2 — Eksiltme 1/7/1949 tarihine raslayan Cuma günü (11) de An
kara'da ıSu İşleri Reisliği binası içinde toplanacak olan Su Eksiltme Ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 —• İsteklilerin eksiltme şartlaşmasını, sözleşme tasarısını, özel 
teknik şartlaşma, fiyat birimleri ve keşif cetvelini, Bayındırlık ve Su 
İşleri umumi fennî şartlaşmalarını ı(4) lira (99) kuruş karşılığında Su 
İşleri Reisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ı(6.243) lira 1(26) ku
ruş geçici teminat vermeleri ve bu işin teknik ehemmiyetinde bulunan 
diğer bir işi muvaffakiyetle başardığını veya İdare ve denetlediğini ispa
ta yarar belgeleriyle birlikte eksiltmenin yapılacağı günden en az ıftatil 
günleri hariç) üç gün evvel yazı ile Bayındırlık Bakanlığına başvurarak 
bu işin eksiltmesine girmek için yeterlik belgesi almaları ve bu belgeyi 
göstermeleri şarttır. 

5 — İsteklilerin teklif mektuplarını 2 nci maddede yazılı saatten 
bir saat öncesine kadar ISu İşleri Reisliğine makbuz karşılığında ver
meleri lâzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
2131 / 4-1 

Dinar Belediye Başkanlığından : 

Hidrolik santral binası ve binaya monte edilecek türbin, jeneratör, 
tevzi tabloları ve sair bütün teferruatı ile şehir elektrik şebekesi inşaat
larını belediye adına kontrol edecek bir yüksek elektrik mühendisine 
ihtiyaç vardır. Taliplerin şartlarını ve belgelerini havi bir dilekçe ile 
âzami 23 Haziran 1949 Perşembe günü saat 14 e kadar bizzat veya 
posta ile Belediye Encümenine müracaatları ilân olunur. 

2114 / 4-1 
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-Dinar Belediye Başkanlığından : 

Dinar kasabası elektrik şebekesi için aşağıda cins ve miktarı ya
zılı malzemeler mubayaa edilecektir. (4768 sayılı kanuna göre bazırlanan 
yönetmeliğin 4 üncü maddesi mucibince) 

Bu malzemeleri sa tmağa talip olanlar sat ış şartlarını ve bedellerini 
âzami 23 Haziran 1949 Perşembe günü saat 14 te Belediye Encümeninin 
eline geçmek üzere teklif mektuplarını postalamaları veya bizzat müra
caatları ilân olunur. 

Teklifler mubayaası mukarrer malzemenin hepsine veya bir kıs
mına ait olabilir. Teklif ettiği malın % 7,5 tutarında teminatını birlikte 
gönderen veya getirenler muamelenin sürati bakımından tercih oluna
caktır. 

Cinsi Miktarı 

Sekiz buçuk metre uzunluğunda 20 No. lu normal profilli 
putrel demiri 

18 
16 
14 

10 M2 elektrik bakır tel 
16 » » » » 
25 » » » » 
35 » » » » 
50 » » » » 
6 » » » » bağlama teli 

1000 voltluk İmal serisinden N. K. B. A. alçak tevettür 
kablosu 

8 aded 
34 » 

162 
22 » 

550 kilo 
800 

1.600 » 
1.250 » 
3.750 » 

60 

560 metre 
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Adapazarı Belediyesinden: 

Elektrik malzemesi alınacaktır 
1 — Şehir elektrik şebekesine ilâve edilecek tesisler için üç transfor

matör ile muhtelif cins yeraltı kablosu ve ölçü aletleri vesair malzeme 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Yapılacak teklifler münhasıran fab
rikalar tarafından verilecek orijinal teklifler olacak ve mukayesesi bu 
şartlarla yapılmış teklifler arasında olacaktır. 

2 — Muhammen bedeli (136.925) lira, geçici teminat ı(8.096) liradır. 
3 — Malzemenin cinsini ve evsafını, miktarını ve şartnamesini gör

mek isteyenler Belediye Elektrik İdaresine müracaat ederek bu şartna
meden tedarik ederler. 

4 — Malzemenin teslim müddeti ihale tarihinden itibaren 75 gün, 
transformatörlerin teslim müddeti ise 1950 yılı Mayıs ayı sonudur. 

5 — İhalesi 17/6/1949 Cuma günü saat 15 te Adapazarı Belediye 
Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

6 — 2490 sayılı İhale Kanununun 32 ve 33 üncü madde hükümlerine 
göre teklif mektupları hazırlanarak yukarda 5 inci maddede belirtilen 
günde saat 14 e kadar Belediye Başkanlığma verilmiş olacaktır. Posta
da vâki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 — Artırma Eksiltme Kanununun 40 ıncı maddesi gereğince Bele
diye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 2048/ 4-3 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğünden: 

1 — İdare ihtiyacı için yirmi aded elektrikle işler hesap makinesi 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Muhammen bedeli (22.000) geçici teminat (1.650) lira olup ek
siltmesi 20/6/1949 Pazartesi günü saat 16 da Ankara'da P. T. T. Genel 
Müdürlük binasındaki Posta Dairesi Başkanlığında müteşekkil Satmalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler geçici teminat makbuz veya banka mektubu ile kanuni 
vesaik ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mezkûr 
Komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler Ankara'da P. T. T. Emlâk ve Levazım Müdürlü
ğünden İstanbul'da Yeni Valde Hanında P. T. T. Umumi Depo Muhasipli
ğinden bedelsiz olarak verilecektir. 2038 / 4-8 

Milli Eği t im Bakanlığından: 

1 — Demir yolu üzerinde bulunmıyan sanat enstitüleriyle okulları
na Zonguldak'ta teslim şartiyle, 535 ton maden ve 70 ton kok kömürünün 
nakil İşi kapalı zarf usulü İle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Muhammen bedeli 39.984 lira olup geçici inanca 2.999 liradır. 
3 — İhale 13 Haziran 1949 Pazartesi günü saat 15 te Büyük Evkaf 

Apartmanı Kat. 4 te Ticaret öğre t im Müdürlüğünde toplanacak Sat ın 
Alma Komisyonunca yapılacaktır. 

4 —• Bu işe ait şartname ve sözleşme projesi Ticaret ö ğ r e t i m Mü
dürlüğünde görülebilir. 

5 — İsteklilerin, 1949 yılma ait nakliyatçı vesikasını ihtiva eden 
teklif mektuplarının İhale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığı
na gelmiş veya verilmiş olması. 

1934/ 4-4 

Gaziantep Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Esas : 948/688 
Gaziantep'tin Akyöl Mahallesinden Mehmet oğlu Mehmet Tatar ve 

diğer davacılar tarafından mahkememize açılan gaiplik dâvasının yapı
lan yargılamasında: 

Davacılardan Mehmet Tatar'ın kızkardeşi bulunan ve Gazlantep'dn 
Akyol Mahallesinde oturan Mehmet kızı A y ş e Tatar'ın yirmi senedenberi 
kendisinden bir haber alınmadığı ve nerede olduğu da belli olmadığından 
bulunduğu yerin mahkememize bildirilmesi için ilân edilmesine karar 
verilmiştir. 

Adı geçen Ayşe'nin nerede olduğu hakkında malûmatı olan kimse
lerin malûmatlarını bildirmek için Medeni Kanunun 30 ve 32 nci mad
desinin ikinci fıkrasına tevfikan ilân olunur. 

1983 

Ankara İli Daimî Komisyonu Başkanlığından: 

Keskin İlçesi 1 inci ve 2 nci İlkokullarının onarımı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 16.968 lira olup muvakkat teminat 1.272 lira 
60 kuruştur. 

İhale 30/6/1949 Perşembe günü saat 15 te İ l Daimî Komisyonunda 
yapılacaktır. 

Talip olanların ihaleden üç gün evvel tatil günleri hariç İl Maka
mına yaziyle müracaatla ehliyet vesikası almaları ve ticaret odası vesi
kasını ibraz etmeleri şart olup 2490 sayılı kanun mucibince hazırlıyacak-
ları kapalı zarflarını 30/6/1949 Perşembe günü saat 14 e kadar Komis
yon Başkanlığına vermeleri İlân olunur. 

2138 / 4-1 

İlimize bağlı Kızılcahamam İlçesinde mevcut Kaplıca binasının 
garbında soğuk su yolu üzerinde bir Sağlık Merkezi binası İnşa edilecek
tir. Muhammen bedeli 258.922,66 lira olup geçici garanti 14.106,91 lira
dır. İnşaat kapalı zarf usuliyle eksütmeye çıkarılmış olup ihalesi 
30/6/1949 Perşembe günü saat 15 te tl Daimî Komisyonunda yapılacak
tır. 

Bu işe ait keşif, şartname vesair ilgili bütün evrak İl Daimî Komis
yonunda ve Bayındırlık Müdürlüğünde her gün mesai saatleri zamanında 
görülebilir. İsteklilerin 1949 yılma ait ticaret odası vesikasiyle fennî eh
liyet belgesi il emrindeki Komisyondan alınacaktır. Bunun İçin ise İha
leden evvel tatil günleri hariç en aşağı üç gün eVvel tâüplerin vilâyete 
bir dilekçe ile müracaat etmeleri lâzımdır. Taliplerin ehliyet belgeleri 
alabilmeleri için, bu işe mümasil bir işi ve keşif tutarı asgari yüz bin 
liralık olmak üzere bir inşaatı bir defada fiilen yapmış ve kabullerini de 
yaptırmış olduklarına dair Bayındırlık Bakanlığından tasdikli ehliyet 
belgeleri ibraz etmeleri şarttır. İbraz edecekleri belgelerde işi denetlemiş 
veya şantiye şefliği yapmış olmak kâfi değildir. İsteklilerin gerekli bel
geleriyle birlikte 2490 sayılı kanun hükümlerine tevfikan hazırlıyacak-
ları kapalı zarfları ihale günü olan 30/6/1949 günü saat 14 e kadar İl 
Daimi Komisyon Başkanlığma imza mukabilinde vermeleri. 

2139 / 4-1 



Sabife: 16316 (Reamî Ga«ete) 10 HAZİRAN 1949 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından : 

Muğla İlinin Fethiye İlcesine bağlı İnlice Köyünün Basralık mev
kiinde kâin olup mekşuf en Devlete ait bulunan, 

Kuzeyi: Kocakızlan tepesinden Karadönek tepesine doğru hat, 
Doğusu: Karadönek tepesinden başlayıp Gökboyun ve Kesmelik te

pelerinden geçerek Böğrecik tepesine kırık hat, 
Güneyi: Böğrecik tepesinden başlayıp Kargasekmez tepesinden ge

çerek Küçükdeğirmen tepesine kırık hat, 
Batısı: Küçükdeğirmen tepesinden hudut başlangıcı olan Kocakız

lan tepesine doğru hat, 
sınırlariyle çevrili tahminen 1101 hektardan ibaret sahadaki (krom) 

madeninin işletilmesi için, imtiyaz İhalelerindeki mûtat şartlara İlâveten, 
ö z e l Madde 1 — İmtiyaz sahibi tarafından, 
a) Madenin teslimi tarihinden itibaren başlayarak bir buçuk yıl 

içinde sahanın İh t iva eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana 
koyacak şümul ve mahiyette esaslı aramalar yapılması, bu arama neti
celerinin Maadin Nizamnamesinin değişik 59 uncu maddesinin a ve b 
bentleri gereğince tevdii gereken tesisat ve iş le tme fen raporunda (plân 
ve proje) gösterilmesi, 

b) Tesisat ve iş letme fen raporunun tasdikim m ü t a a k ı p her yıl bu 
sahadan Bakanlığımızca tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar 
olunması, bu miktar cevher imrar edilmese bile tekabül eden nispî res
min her yıl sonunda Hazineye ödenmesi, 

c) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl içinde imtiyaz 
sahasının 1/5000 mikyasında topoğraflk haritasının tersim edilmesi, bu 
haritaların 4 nüsha olarak hesabatiyle birlikte Bakanlığa sunulması, 

d) B u şa r t l a r ı n yerine getirilmesini teminen (5.000) beş bin liralık 
teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, şartlara riayet edilmediği 
takdirde teminatın irat kaydolunması, aynı şekilde yeniden teminat İsten
mesi ve yeniden teminat verilmediği takdirde imtiyazın feshi yoluna gi
dilmesi, 

ö z e l Madde 2 — Madenin işletilmesi sırasmda Genelkurmay Baş
kanlığınca ileri sürülecek hususların yerine getirilmesi, 

ö z e l ş a r t l a r l a 4628 sayıl ı kanunun 6 ncı maddesi u y a r ı n c a çıkacak is
teklisine 45 yıl süre ile imtiyaz verilecektir. 

Bu şartlarla madeni İşletmek isteyenlerin 11/5/1949 tarihinden iti
baren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza baş
vurmaları ve bu dilekçelerinde ayrıca, 

1 - Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olmadık
ları, meşgul olmuşlarsa bu husustaki başarılan, 

2 - Madencilikten gayrı yapmış oldukları İşler (taahhüt, ticaret, 
sanat vesaire), 

3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - İmtiyazını istedikleri bu krom madeni hakkında yapmış veya 

yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 
5 - Malî kudretleri, sermaye vaziyetleri ve münasebette bulunduk

ları bankalar, 
6 - Teknik kudretleri, bu madende ku l lanacak la r ı teknik eleman

ları veya maden mühendis ler inin bulunup bulunmadığı , 
hususlarını da bildirmeleri (icabında bu noktalan tevslka elverişli 

belgeler de bağlanabilir) lüzumu ilân olunur. 
1829 / 4-3 

Muğla İlinin Fethiye İlcesine bağlı Göeek Köyünün Kurtgedlği mev
kiinde kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, 

Kuzeyi: Kötürüm tepesinden Bozdönür tepesine doğru hat, 
Doğusu: Bozdönür tepesinden Gökbelen tepesine doğru hat, 
Güneyi: Gökbelen tepesinden başlayıp Gökçam tepesinden geçerek 

Kızılbel tepesine kırık hat, 
Batısı: Kızılbel tepesinden hudut başlangıcı olan Kötürüm tepesine 

doğru hat, 
sınırlariyle çevrili 716 hektardan ibaret sahadaki krom madeninin 

işletilmesi için imtiyaz ihalelerindeki mûtat şartlara İlâveten, 
Özel Madde 1 — İmtiyaz saMM tarafından* 
a) Madenin teslimi tarihinden İtibaren başlayarak bir buçuk yü 

içinde sahanın ihtiva eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini mey
dana koyacak şümul ve mahiyette esaslı aramalar yapılması bu ara
ma neticelerinin Maadin Nizamnamesinin değişik 59 uncu maddesinin a, 
b bentleri gereğince tevdii gereken tesisat ve işletme fen ıraporunda (plân 
proje) gösterilmesi, 

b) Tesisat ve İşletme fen raporunun tasdikim mütaakıp her yı l bu 
sahadan Bakanlıkça tesbit edilecek miktarda cevher İstihsal ve imrar 

olunması, bu miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî 
resmin her yıl sonunda Hazineye ödenmesi, 

c) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl içinde imtiyaz 
sahasının 1/5000 mikyasında topoğrafik haritasının tersim edilmesi, bu 
ha r i t a l a r ı n 4 n ü s h a olarak hesabatiyle birl ikte B a k a n l ı ğ a sunulması , 

d) Bu şartların yerine getirilmesini teminen (5.000) beş bin liralık 
teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, şartlara riayet edilme
diği takdirde teminatın İrat kaydolunması, 

Aynı şekilde yeniden teminat İstenmesi ve yeniden teminat verilme
diği takdirde imtiyazın feshi yoluna gidilmesi, 

ö z e l Madde 2 — Madenin İşletilmesi sırasında Genelkurmay Baş
kanlığınca ileri sürülecek husuelann yerine getirilmesi, 

ö z e l şartlariyle 4268 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca çıkacak 
isteklisine 45 yıl süre ile imtiyaz verilecektir. 

Bu ş a r t l a r ile madeni işletmek istiyenlerin 11/5/1949 tarihinden İti
baren ika ay içinde bir dilekçeyle doğrudan doğruya Bakanl ığ ımıza ba ş 
v u r m a l a r ı ve bu dilekçelerinde aynca, 

1 - Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olmadık
ları, meşgul olmuşlar İse bu husustaki basanları , 

2 - Madencilikten gayrı yapmış olduklan işler (taahhüt, ticaret, sa
nat vesaire), 

3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - İmtiyazını İstedikleri bu krom madeni hakkında yapmış veya 

yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 
5 - Malî kudretleri, bu madende kullanacakları teknik elem ani an 

veya maden mühendislerinin bulunup bulunmadığı, 
husus la r ın ı da bildirmeleri ( icabında bu nok t a l a r ı tevsika elverişli 

belgeler de bağlanabi l i r . ) lüzumu ilân olunur. 
1530/4-3 

Muğla İlinin Fethiye İlcesine bağlı İnlice Köyünün Karakurum mev
kiinde kâin olup mekşufen Devlete ait bulunan, 

Kuzeyi: Günlük tepesinden Kargasekmez tepesine doğru hat, 
Doğusu: Kargasekmez tepesinden başlayıp Böğrekcik tepesinden ve 

Kargi sivrisinden geçerek Çığlıkbaşı tepesinden k ı n k hat, 
Güneyi: Çığlıkbaşı tepesinden başlayıp Karadönek tepesinden geçe

rek Derindere tepesine k ı n k hat, 
Batısı: Derindere tepesinden başlayıp Ismailyeri tepesinden geçerek 

hudut başlangıcı olan ıGünlük tepesine k ı n k hat, 
sınırlariyle çevrili 761 hektardan ibaret sahadaki krom madeninin 

İşletilmesi için, imtiyaz ihalelerindeki mûtat şartlara ilâveten, 
ö z e l Madde 1 — İmtiyaz sahibi tarafından. 
a) Madenin teslimi tarihinden itibaren başlayarak bir buçuk yıl 

içinde sahanın ihtiva eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana 
koyacak şümul ve mahiyette esaslı aramalar yapılması bu arama netice
lerinin Maadin Nizamnamesinin değişik 59 uncu maddesinin a, b bentleri 
gereğince tevdii gereken tesisat ve işletme fen raporunda (plân proje) 
gösterilmesi, 

b) Tesisat ve işletme fen raporunun tasdikini mütaakıp her yıl bu 
sahadan Bakanlıkça tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar 
olunması, bu miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî 
resmin her yıl sonunda Hazineye ödenmesi, 

c) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl İçinde imtiyaz 
sahasının 1/5000 mikyasında topoğrafik haritasının tersim edilmesi, bu ha
ritaların 4 nüsha olarak hesabatiyle birlikte Bakanlığa sunulması, 

d) Bu şartların yerine getirilmesini teminen (5000) beş bin liralık 
teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, şartlara riayet edilmediği 
takdirde teminatın irat kaydolunması, 

Aynı şekilde yeniden teminat istenmesi ve teminat verilmediği tak
dirde imtiyazın feshi yoluna gidilmesi, 

öze l Madde 2 — Madenin işletilmesi sırasmda Genelkurmay Baş
kanlığınca ileri sürülecek hususların yerine getirilmesi, 

öze l şartlariyle 4628 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca çıkacak 
isteklisine 45 yıl süre ile İmtiyaz verilecektir. 

Bu şartlarla madeni İşletmek isteyenlerin 11/5/1949 tarihinden iti
baren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza baş
vurmaları ve bu dilekçelerinde aynca, 

1 - Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olma
dıkları, meşgul olmuşlarsa bu husustaki başan lan , 

2 - Madencilikten gayri yapmış oldukları işler (taahhüt, ticaret, 
sanat ve saire) 

3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - imtiyazını İstedikleri bu krom madeni hakkında yapmış veya 

yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 



10 HAZİRAN 1949 (Resmî 
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5 — Malî kudretleri, bu madende kullanacakları teknik elemanları 
veya maden mühendislerinin bulunup bulunmadığı, 

hususlarını da bildirmeleri (icabında bu noktalan tevsika elverişli 
belgelerde bağlanabilir.) lüzumu ilân olunur. 

1531 / 4-3 

Muğla İlinin Fethiye İlcesine bağlı Eldirek Günlükbaşı mevkiinde 
kâin olup ıKiakşufen Devlete alt bulunan, 

Kuzeyi: ve doğusu: Hacıtekeli Yurdu tepesinden başlayıp Eren tepe
sinden geçerek Çatal tepesine kırık ıhat, 

Güneyi: Çatal tepesinden Foçaburnu noktasma doğru hat, 
Batısı: Foçaburnu noktasından başlayıp Karaimersin tepesinden ge

çerek hudut başlangıcı olan Hacıtekeli Yurdu tepesine kırık hat, 
sınırlariyle çevrili 486 hektardan ibaret sahadaki krom madeninin 

işletilmesi için, imtiyaz ihalelerindeki mûtat şartlara ilâveten, 
ö z e l Madde 1 — İmtiyaz sahibi tarafından, 

a) Madenin teslimi tarihinden itibaren başlayarak bir buçuk yıl 
içinde sahanın ihtiva eylediği cevherin kemiyet ve keyfiyetini meydana 
koyacak şümul ve mahiyette esaslı aramalar yapılması bu arama neti
celerinin Maadin Nizamnamesinin değişik 59 uncu maddesinin a, b bent
leri gereğince tevdii, gereken tesisat işletme fen raporunda (plân, proje) 
gösterilmesi, 

b) Tesisat ve işletme fen raporunun tasdikini mütaakıp her yıl bu 
sahadan Bakanlıkça tesbit edilecek miktarda cevher istihsal ve imrar 
olunması, bu miktar cevher imrar edilmese bile buna tekabül eden nispî 
resmin her yıl sonunda Hazineye ödenmesi, 

c) Madenin teslimi tarihinden itibaren bir buçuk yıl içinde imtiyaz 
sahasının 1/5000 mikyasında topoğrafik haritasının tersim edilmesi, bu 
haritaların 4 nüsha olarak hesabatiyle birlikte Bakanl ığa sunulması, 

d) Bu şartların yerine getirilmesini teminen ¡(5.000) beş bin liralık 
teminat (nakdî veya banka mektubu) verilmesi, şartlara riayet edilmediği 
takdirde teminatın irat kaydolunması, 

Aynı şekilde yeniden teminat istenmesi ve teminat verilmediği tak
dirde imtiyazın feshi yoluna gidilmesi, 

ö z e l Madde 2 — Madenin işletilmesi sırasında Genelkurmay Baş
kanlığınca ileri sürülecek hususların yerine getirilmesi, 

ö z e l şartlariyle 4268 Sayılı kanunun 6 nci maddesi uyarınca çıkacak 
isteklisine 45 yıl süre ile imtiyaz verilecektir. 

Bu şartlar ile madeni işletmek isteyenlerin 11/5/1949 tarihinden iti
baren iki ay içinde bir dilekçe ile doğrudan doğruya Bakanlığımıza baş
vurmaları ve bu dilekçelerinde ayrıca, 

1 -> Şimdiye kadar her hangi bir maden işiyle meşgul olup olma
dıkları, meşgul olmuşlarsa bu husustaki başarıları, 

2 - Madencilikten gayrı yapmış oldukları işler (taahhüt, ticaret, 
sanat ve saire) 

3 - Tahsil vaziyetleri, 
4 - İmtiyazını istedikleri bu krom madeni hakkında yapmış veya 

yaptırmış oldukları tetkikler ve elde ettikleri neticeler, 
5 - Malî kudretleri, sermaye vaziyetleri ve münasebette bulunduk

ları bankalar, 
6 - Teknik kudretleri, bu madende kullanacakları teknik elemanları 

veya maden mühendislerinin bulunup bulunmadığı, 
hususlarını da bildirmeleri (icabında bu noktaları tevsika elverişli 

belgeler de bağlanabilir.) lüzumu ilân olunur. 
1532 /4-3 

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketinden : 

Şirket sermayesinin bir milyon liraya yükseltilmesine Umumi He
yetçe karar verilmiş- bulunması hasebiyle Ticaret Kanununun 390 mcı 
maddesine göre henüz yarı paylarını ödememiş bulunan hissedarlarımız
dan 30 gün içinde tediyede bulunmaları 21/4/1949 tarihli gazetelerle ilân 
edümiştl. Bu ilâna rağmen hissedarlarımızdan Bay Lul S teğ sahibi ol
duğu 16431 -16530 - 17501 -17525, 15306 - 15380 sayıl ı iki yüz hissenin, 
keza Bay Eme Şaryo 16331 -16430, 15231 -15305 sayılı yüz yetmiş beş 
hissenin yarı bedelleri olan iki bin ve bin yedi yüz elli lirayı müddeti içinde 
ödememiş olduklarından bu defaki ilân tarihinden itibaren on beş gün 
İçinde mezkûr hisse senetlerinin sözü geçen yarı bedelleri alâkadarlarmca 
tediye olunmadığı takdirde Şirket Statüsünün 10 uncu maddesi hükmüne 
tevfikan İstanbul Borsasında satılacağı bildirilir. 

2024 

Gazete) _ Sahile: 16317 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odasmdan: 

Ticaret sicillinin 22 numarasında ımüseccel Ankara Memurlar Koo
peratifinin 24/4/1949 tarihinde yaptığı Genel Kurul toplantısına ait tu
tanak ile 1948 yılı bilançosunun ve 1949 yılı denetçiliklerine seçilen Tu
ran Demirkan, Celâl Çitici ve Faik Akol'un işbu seçimlerinin, vâki istek 
üzerine ve dairede saklı belgelere dayanılarak 1/6/1949 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

2060 

Rize Sulh Hukuk Yargıçlığından :, 

{Dâvâlılar: Rize'nin Yeniköy Mahallesinden olup nerede oldukları 
bilinmeyen İsmail oğlu Mustafa kızı Fatma Kızıl ve Halit kızı Selvlnaz 
ve AH oğlu Şükrü Güneşli ve temalı oğlu Mustafa Kızı Meryem Kızıl ta
raflarına : 

Rize'nin Yeniköy Mahallesinde kâin tapu sicilinin Kânunuevvel 1934 
tarih ve 21 numarasında kayıtlı müşterek bir bap hane maabahçenin tef
rik ve taksimi hakkında hissedarlardan Osman Eyibol ve hissedarları ta
rafından açılan dâvanın yapılmakta olan yargüamasmda: İlânen daveti
yenin tebliğine rağmen mahkemeye gelmediğinizden ilânen gıyap ka
rarının tebliğine ve yargılamanın 20/7/1949 gününe bırakılmasma karar 
verilmiştr. 

Belli günde gelmez veya bir vekil göndermezseniz yargılamanın 
gıyabınızda bitirileceği gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

2019 

Dâvâlı: Rize'nin Karayemiş «Köyünden olup halen nerede olduğu bi-
linmiyen Durmuş oğlu Hasan taratma : 

Rize'nin Kasarcılar Köyünde kâin tapunun 24/4/1940 tarih ve No. 
233, cilt 128 ve 7/1/1948 tarih ve No. 21, cilt 173 de kayıt l ı müşterek bir 
kıta gayrimenkulun hissedarlarından Küçük Osman ve İsmail Ketenci 
velileri Zahide ve Hüseyin Ketenci tarafından açılan tefrik ve taksim 
dâvasının yapılmakta olan yargılamasında: Namınıza çıkartılan dave
tiyede halen nerede olduğunuz bilinmediğinden ilânen davetiyenin tebli
ğine ve yargılamanın 29/6/1949 Çarşamba gününe bırakılmasma karar 
verilmiştir. 

Belli günde gelmez veya bir vekil göndermezseniz hakkınızda gıyap 
kararı çıkartılacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

2020 

• 
Sürmene Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/352 
Ziraat Bakanlığına izafeten Sürmene İlçesi Ziraat Mühendisi Feh

mi ÖKlgen tarafından Sürmene İlçesi eski Jandarma Komutanı vekili iken 
terhis edilen Edremit'in Havza Bucağından Ahmet Gürsel Çavuş hak
kında yapılmakta olan yargılamada: Davacı idare tarafından 20/8/1948 
tarihinde yine eski Jardarma Komutanı Rıza tçöz'e verilen ve aynı ta
rihte tanzim olunan devir ve teslim mazbataları gereğince dâvâlı Ahmet 
Gürsel'e teslim olunan ve muzır hayvan itlafında kullanılan 9 tüfek, 
3794 aded gra, 177 aded mavzer, 838 aded üçlü Fransız, 584 Berdanka fişeği 
ile 695 aded kovam selefinden sağ lam olarak teslim aldığı halde bakımsız
lık ve ihmal ve teseyyübü neticesi olarak çürümelerine ve binnetice zi
yama sebebiyet vermiş olduğundan mezkûr tüfek ve malzemenin İki 
misil tutarı olan 10529 lira 94 kuruşun kendisinden tahsili hakkında açı
lan işbu dâvanın yapılmakta olan duruşmasında: Dâvâlı namına çıkarılan 
davetiyenin Havram terk ederek ısemti meçhule gi t t iğ i ve yeri belli ol
madığından tebliğsiz kalmış ve istek üzerine hakkındaki davetiyenin 
ilânen tebliğine ve ilânın Resmî Gazete ile neşrine mahkemece karar Ve
rilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren bir ay içinde ispatı vücut et
mesi veya usulüne göre bir vekili kanuni ıgöndermesi lâzım geldiğinin aksi 
takdirde hakkında gıyap kararı çıkarılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

2018 
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Varto Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

Varto i lçesinin Civarik Köyünden Mehmet oğlu Mustafa Karaas-
lan'm yargıçlığımıza açmış olduğu veraset dâvasının yargılamasında: 

Davacı dedesi Civarik Köylü Mahmut oğlu Hüseyin ve oğulları Mah
mut ve Süleyman'dan gelme verasetinin sübutuna karar verilmesini ta
lep etmiş, celp edilen aile kayı t örnekleri arasında bir kıs ım kayıtların 
1341 tarihinde zıyaa uğradığı nüfus memurluğunun cevabi yazılarından 
anlaşılmakla yargıçlıkça muhtemel hak sahiplerinin haklarının korun
ması maksadiyle ilânına karar verilmiş olup karar gereğince İşbu vera
set dâvasında ilgili bulunanların ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında 
Varto Asliye Hukuk Yargıçlığına başvurmaları veya kendilerini bir ve
kille temsil ettirmeleri lüzumu ilân olunur. 

1950 
« 

Safranbolu Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

949/174 
Dâvâlı: Al i Sancak'a, 
'Safranbolu Ceza Evinde hükümlü D. Ç. F. lan boru kısmında İşçi, 
Safranbolu'nun ismet Paşa Mahallesinden. Mehmet Küpoü tarafın

dan ISafranlbolu Pazarında sergide cebinden çaldığınız 500 lira tazminat 
dâvasından dolayı adınıza ç ıkanlan dâva arzuhaline havi davetiye adre
sinizin meçhul bulunduğundan bilâ tebliğ iade edilmiş yaptırılan tahki
kata nazaran da gösterilen adresinizde bulunmadığınızdan mahkemece 
ilânen dâva arzuhali ve davetiye tebliğine karar verilmiştir. 

0.9/7/1949 Salı günü saat 10 da 'Safranbolu Asliye Hukuk Yargıçlı
ğında hazır bulunmanız veya bir vekil göndermeniz Hukuk Usulü Mu
hakemeleri Kanununun 141 inci maddesi gereğince ilânen tebliğ olunur. 

1995 

Malatya Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Malatya'nın tsmetpaşa Bucağının Mollakasım Mahallesinden Ömer 
oğlu ibrahim Kekevi tarafından istanbul Taksim Kaya Apartman No: 
19 da Ömer oğlu Hüseyin Kekevi'ye aynı adreste davetiye tebliğ edilmiş 
bilâhare yerini değiştirerek halen nerede olduğu belli olmıyan dâvâlı 
Hüseyin Kekevi ve davacı İbrahim Kekevi'nin müşterek oldukları ada 
63, parsel 20 de kayıtlı hanedeki kardeşleri Zehra'nın hissesini davacı 

sat ın aldığı halde bunun hissesi Hüseyin üzerine kadastroca tesbit ve 
tescil edilmiş olduğundan dolayı hakkında yapılan yargılamada: 

Dâvâlının halen bulunduğu yer belli olmadığından buna ait gıyap 
kararının ilânen tebliğine karar verilmiş duruşma 14/6/1949 günü saat 
9 a bırakılmış olduğundan ogün gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında 
cereyan edeceği ilân olunur. 1993 

iskenderun Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

949/1 

İskenderun D. D. Yollan Liman işletmesinin transit 1 numaralı 
ambarında çalışırken 3/5/1949 Salı günü düşerek ölen ve Liman iş letmesi 
fermanlarından Çemişgezekli ve istanbul - Üsküdar nüfusunda kayıtl ı 
ismail oğlu Cemal Özçoban'ın terekesi eşyası mahkememizce tesbit edil
miş ve elkonmuş ve defteri tutulmuş olduğundan müteveffanın mirasçı-
lan ile alacâklı lannm ve borçlularının ve terekede her hangi bir kanuni 
hak iddiasında bulunanların bir ay içinde iskenderun Sulh Hukuk Hâ
kimliğine müracaatları ilân olunur. 

1998 

Sivas Sulh Hukuk Yargıçlığından : 

S a y ı : 170 
ISıvas'm Çayyurt Mahallesinden Ahmet oğlu Mehmet Erdargın tara

fından karısı İspir'in Hunut Köyünden Ahmet oğlu Mustafa yanında Ka
mer Erdargın aleyhine açmış olduğu sulh teşebbüsü dâvasında dâvâlıya 
çıkarılan davetiyenin adresinde bulunamadığından bilâ tebliğ İade edil
miş olduğundan adına Resmî Gazete ile ilânen tebligat yapılmasına ka
rar verilmiş olduğundan adı geçen dâvâlı Kamer'in Sivas Sulh Hukuk 
Mahkemesinde 27/6/1949 günü yapılacak olan duruşmada hazır bulun

ması, bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında devam edeceği ilân 
olunur. 

2008 

(Sayı: 241 

'Sivas'ın Gökmedrese Mahallesinden Hacı (Mehmet kızı ve Haydar 
kans ı Zekiye Aydemir kocası Hozat i lçesinin Kızılmezra Köyünden Hü
seyin oğlu Haydar Aydemir aleyhine açtığı sulh teşebbüsü dâvasında dâ
vâlının adresine çıkarılan davetiyenin dâvâlının bulunamadığından foah-
slle bilâ tebliğ iade edilmiş olduğundan adına ilânen tebligat yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan adı geçen dâvâlı Haydar Aydemir'in Sivas 
Sulh Hukuk Mahkemesinde 27/6/1949 günü yapılacak duruşmada hazır 
bulunması, bulunmadığı takdirde duruşmanın gıyabında yapılacağı ilân 
olunur. 

2004 

Kemah Asliye Hukuk Yargıçlığından : 

Davacı: Kemah'ın Zoğa Köyünden Şerif oğlu İbrahim Ergincan im-
zasiyle Asliye Hukuk Yargıçlığına 20/5/1949 tarihinde verdiği ek dâva 
arzuhalinde; aşağıda hudut ve mevkileri yazılı gayrimenkullerin 
tapuda kayıtlı Olmadığından ve 20 seneden fazla zilyedi bulunduğun
dan tapuya tescilini talep ve dâva eylemiş olduğundan Kemah Asliye 
Hukuk Yargıçlığında icra kılman yargılama sırasında: 

1 — Zoğa Köyünde bahçe: Doğu Hüseyin Ergincan bahçesi, batı II-
beyi tarlası, kuzeyi Ahmet tarlası, güneyi yol; 

2 — Zoğa Köyünde bahçe: Doğu Mustafa bahçesi, batı Mustafa 
Merekleri yolu, kuzeyi Hüseyin Ergincan bahçesi, güneyi Mustafa De-
mirkaya bahçesi; 

3 — Zoğa Köyünde fevkani, tahtanı ev: Sağ ı Niyazi, solu Eyyup, 
önü yol, arkası bayır; 

4 — Aynı köyde samanlık ve harman: Doğu, batı ve güneyi Elbeyi 
Ergincan, kuzeyi yol. 

Yukarda hudut ve mevkileri yazılı 4 parça gayrimenkuller üze
rinde ve âhar şahıslar tarafından bir hak iddiasında bulunanlar varsa 
evrakı müsbiteleriyle birlikte bir ay zarfında yani muhakemenin mu
allâk bulunduğu 17/6/1949 Cuma günü saat 9,15 te Kemah Asliye Hukuk 
Yargıçlığına müracaatları ilân olunur. 

2005 

Akyazı Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Akyazı'nın Kuzuluk Aziziye Köyünden İbrahim oğlu Al i Aydın aley
hine Akyazı Orman Bölge Şefliği tarafından açılan men'i müdahale hak
kındaki dâvanın yargılaması sırasmda: 

(Davalı Al i Aydın'ın halen köyünden gittiği adresinin belli olmaması 
sebebiyle tebligat yerine kaim olmak üzere 27/6/1949 günlü yargılamada 
hazır bulunması veya bir vekil göndermesi lüzumu ilân olunur. 

1987 • 
Akyazı Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

As. H . 485 
Akyazı'nın Batak Köyünden Şehime Özkan velkili Hasan Akduman 

tarafından Batak Köy hududu dâhilinde Köyc ivan mevkiinde sarkan 
Ahmet Sert, garben Zekiye Yılancı, Mehmet Demiröz, şimalen Çoban 
evi ve yol, cenuben Şevket Yeröz ile mahdut 3 dekar ve 150 lira kıyme-
tindeki tarla ile yine aynı köy İzmitkın mevkiinde sarkan Şevket Yeröz, 
garben Hüseyin Yı ldınm ve çayırlık, şimalen Nati, cenuben Ahmet Sert, 
Cami tarlası ve Mahmut Kılıç tarlasiyle mahdut 0.2 dekar ve 600 lira kıy-
metindeki gayrimenkullerin müekkili adına tapuya tescilini talep eyle
diğinden işbu gayrimenkullerde bir hak iddia edenlerin evrakı müsbite
leriyle ve ilân tarihinden itibaren bir ay müddetle mukayyet olmak üze
re yargılamanın bırakıldığı 17/6/1949 gününde yazı- ile Akyazı Asliye 
Hukuk Yargıçlığına müracaat lannm lüzumu ilân olunur. 

1989 

As. H . 500 
Akyazı'nın Yüksel Köyünden Hanife Şafak vekili Ahmet Taylan ta

rafından Akyazı Yüksel Köyü hududu dâhilinde Tasmalıormıan mevkiinde 
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sarkan kanal ve Raş i t veresesi, garben kanal ve dere, ş lmalen Mehmet 
Koyuncu, cenuben Mevlüde ile çevrili 40 dekar ve 500 l i r a k ıymet indek i 
gayrimenkulun müvekki l i ile adına tapuya tescilini talep eylediğinden iş 
bu gayrimenkulde bir hak iddia edenin evrak ı müspi tes iy le beraber yar
g ı lamanın bı rakı ld ığı 23/6/1949 dan evvel y a z ı i le Akyaz ı As l iye H u k u k 
Mahkemesine ve bir ay müddet le mukayyet olmak üzere m ü r a c a a t ı İlân 
olunur. 

1985 

A s . H . 484 

Akyaz ı ' n ın Ba tak Köyünden N a t i Özmer t vek i l i Hasan Akduman 
t a r a f ı n d a n A k y a z ı As l iye H u k u k Yargıç l ığ ına İ k a m e edilen Ba tak Köy 
hududu dâhi l inde sarkan Ahmet Kılıç, garben Mustafa Yı lmaz ve B e k i r 
Yeröz, ş imalen B e k i r Yeröz, cenuben yo l i le mahdut 3 dekar ve 150 l i r a 
k ıymet indek i t a r la i le yine ayn ı köyde sarkan ŞeVket Yeröz, garben yol, 
ş imalen Mahmut Özhan ve cenuben yo l i le mahdut 2 dekar ve 400 l i r a 
k ıymet indek i ta r la üzer inde hane ve m a a m ü ş t e m i l â t gayrimenkullerin 
müekki l i ad ına tapuya tescilini talep e t t iğ inden bahsi geçen gayrimen-
kullerde bir hak iddia edenlerin evrak ı müsbi te ler iy le beraber ve i l ân ta
rihinden itibaren b i r ay müddet le mukayyet olmak üze re 21/6/1949 dan 
evvel Akyaz ı As l iye Hukuk Yargıç l ığ ına yazı ile m ü r a c a a t ı n lüzumu 
ilân olunur. 

1988 

A s . H . 481 

Akyazı 'n ın Vakıf Köyünden Sattariye Oturak vek i l i Mustafa Cam
baz t a r a f ından Vakıf Köy hududu dâhi l inde: Eskiç ingenler mevkiinde 
sarkan şose, garben Hayrett in, ş lmalen A l i Osman, cenuben Ahmet Şim-
eşk ile mahdut 3 dekar ve 150 l i r a k ıymet indeki tar la ile Kocaosmanlar 
mevkiinde sarkan A l i Fahr i , garben İ b r a h i m , ş imalen Ayşe tarlasiyle 
mahdut 4 dekar ve 120 l i r a k ıymet indek i tar la ile aynı mevkide, sarkan 
Abdullah, garben Hamdi , ş imalen Mehmet ve cenuben A l i ile çevrili 
5 dekar ve 1150 l i r a k ıymet indek i tar la ile aynı mevkide sarkan 
Nazif , garben, Naciye vereseleri, ş imalen Ahmet ve cenuben Sadık ile 
mahdut 3 dekar ve 90 l i r a k ıymet indeki tar la ile Karaisa lar mevkiinde 
sarkan Nazif , garben Naciye, ş imalen Mehmet ve cenuben Naz i f ile mah
dut 3 dekar ve 80 l i r a k ıymet indeki ta r la ile aynı mevkide sarkan Naciye 
vereseleri, garben Hal i t , ş imalen H a l i l , cenuben Sadık i le mahdut 1 dekar 
ve 30 l i ra k ıymet indeki tar la ile aynı mevkide sarkan Ayşe, garben har
man yeri, ş imalen ]\aciye vereseleri ve cenuben yol ile mahdut 5 dekar 
ve 180 l i ra k ıymet indek i tar la ile ayn ı mevkide sarkan Mehmet A l i , garben 
Salim, ş imalen Mehmet A l i ve cenuben yol ile mahdut "4 dekar ve 100 l i r a 
k ıymet indek i tar la ile aynı mevkide sarkan Kâzım, garben Kâmil , ş imalen 

K a m u ve cenuben Mehmet ile mahdut 3 dekar ve 90 l i ra k ıymet indeki 
tar la ile ayn ı mevkide sarkan Kâmil , garben Ömer, ş imalen K â m i l ve 
cenuben Kâmi l ve Mehmet A l i ile mahdut 5 dekar ve 120 l i r a k ıymet indek i 
ta r la ile Harmanlar mevkiinde sarkan Mustafa, garben Âşır, ş imalen Kâ 
m i l ve E m i n , cenuben Zehra ile mahdut 1 dekar ve 25 l i r a k ıymet indek i 
tar la ile Köyiçi mevkiinde sarkan Mehmet A l i , garben sokak, ş imalen N a 
z i f cenuben Ayşe i le mahdut 3 dekar ve 90 l i r a k ıymet indek i ta r la ile 
Boşnak la r mevkiinde sarkan Ayşe, garben Rifat , cenuben Mehmet ve şi
malen Rifa t ile mahdut 3 dekar ve 90 l i ra k ıymet indek i ta r la ile Safranda 
mevkiinde sarkan Hamit , garben Rifat, ş imalen Naz i f cenuben Şevket ile 
mahdut 7 dekar ve 210 l i r a k ıymet indek i ta r la ile aynı mevkide sarkan 
Rifat , garben yol, ş imalen Şerfi, cenuben Ahmet ile mahdut 6 dekar ve 
180 l i ra k ıymet indek i ta r la Ue B ü y ü k k a v a k l a r d a sarkan Hayret t in, garben 
Hayret t in, ş imalen Civi t , Cenuben Aş ı r t a r l a s ı ile mahdut 6 deyar ve 150 
l i r a k ıymet indek i tarla ile aynı mevkide sarkan Mehmet Soğancı , gar
ben Hasan, ş imalen Servet, cenuben Rifat tarlasiyle mahdut 7 dekar ve 
210 l i r a k ıymet indeki ta r la ile aynı mevkide sarkan Hasan, garben Şev
ket ş imalen Mehmet, cenuben Mustafa ile mahdut 1 dekar ve 20 l i r a k ıy
metindeki tar la ile aynı mevkide sarkan İ smai l veresesi, garben Aşır , 
ş lmalen sahibi senet ve cenuben. Hayre t t in ile mahdut 5 dekar ve 250 
l i r a k ıymet indek i ta r la ile ayn ı mevkide sarkan A l i Osman, garben Salim, 
ş imalen Ayşe , cenuben sahibi senet ile mahdut 4 dekar ve 180 l i ra k ıyme
tindeki tarla Ue a y n ı mevkide sarkan Celâl, garben A l i , ş imalen Mustafa, 
cenuben Mehmet i le mahdut 1 dekar ve 40 l i ra k ıyme t indek i tar la i le K a h -
v e a r k a s ı ımevkiinde sarkan Kemal , garben Şevket , ş imalen Mustafa, cenu

ben Hasan ile mahdut 2 dekar ve 70 l i ra k ıymet indek i ta r la ile köy içinde 
sarkan Rifat, garben İb rah im, ş imalen ve cenuben Rifat i le mahdut 1,2 
dekar ve 80 l i r a k ıymet indek i gayrimenkullerde bir hak iddia edenlerin 
Akyaz ı Asl iye Hukuk Yargıç l ığ ına yazı ile ve i lân tarihinden itibaren bir 
ay mukayyet olmak üzere m ü r a c a a t l a r ı ve yarg ı l amas ın ın 14/6/1949 da 
olduğuna bi lgi edinilmesi i lân olunur. 

1992 
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184728, 185175, 190881, 202686, 212601, 
245496, 259264, 278106, 286916, 300913, 
322480, 324416, 325785, 333785, 338581, 
386428. 

Beşer yüz lira ikramiye kazananı numaralar : 
Son dö r t r a k a m ı 0083 i le nihayet bulan 40 numara beşer yüz l i r a 
Son dört r a k a m ı 2840 i le nihayet bulan 40 numara beşer yüz l i r a 
Son dör t r a k a m ı 3367 i le nihayet bulan 40 numara beşer yüz l i r a 

Yüzer lira ikramiye! kazanan numaralar s 
Son ü ç r a k a m ı 063 i le nihayet bulan 400 numara yüze r l i r a 
Son ü ç r a k a m ı 521 i le nihayet bulan 400 numara yüze r l i r a 

Kırkar lira ikramiye kazananı numaralar : 
Son i k i r a k a m ı 87 ile nihayet bulan 4.000 numara k ı r k a r l i r a 

Onar lira ikramiye) k a z a n a n ı numaralar : 
Son i k i r a k a m ı 11 ile nihayet bulan 4.000 numara onar Ura 
Son i k i r a k a m ı 26 ile nihayet bulan 4.000 numara onar l i r a 
Son i k i r a k a m ı 29 ile nihayet bulan 4.000 numara onar l i r a 

Beşer lira ikramiye! kazanan numaralaır : 
ıSon r a k a m ı 5 i le nihayet bulan 40.000 numara beşer l i r a 
'Son r a k a m ı 7 i le nihayet bulan 40.000 numara beşer ü r a 

ikramiye kazanmış la rd ı r . 

T a m biletler ikramiyelerin t amamın ı , y a r ı m biletler ikramiyelerin 
yarısını , çeyrek biletler ikramiyeler in dör t teb i r ln i a l ı r lar . 



Sabife: 16320 (Resmî Gazete) 10 HAZÎRAN 1949 
aasasaBraMW1 

Kırklareli Sulh Hukuk Yargıçlığından: 

Kırklareli'nde Mehdi karısı Zeynep, oğlu Hüseyin , kızı Fatma ve 
Seyfullah vekilleri Avukat ibrahim Hakkı Baykut tarafından Idris Ayaz 
ve Kemal Ayaz ile i s l â m ve Sadiye Ayaz aleyhlerine ikame eylediği 
izalei şüyu dâvasının yargılaması sonunda: 

Dâvâlılardan ölü Fatma'nın kocası islâm'ın semti meçhulde oldu
ğundan aleyhinde ve ilânen gıyabında verilen 24/3/1949 günlü gıyabi 
ilânın tebliği tarihinden itibaren bir hafta zarfında temyiz etmediği 
takdirde hakkında verilen hükmün kesinleşmiş olunacağı ve ilânın İnfazı 
cihetine gidileceği ilân olunur. 1994 

İnegöl Asliye Hukuk Yargıçlığından: 

948/795 

Hamzabey Köyü içinde bir bap hane ile aynı köyün Köprübaşı ve 
Kayaboğazı mevkilerinde iki kıta tarlaların tapuya tescili Al i oğlu Hasan 
ve anası Nazlı Çelik taraflarından talep edildiğinden bu gayrimenkuller 
üzerinde bir hak iddia eden varsa Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat 
etmeleri lüzumu ilân olunur. 

2001 

T. C. Merkez Bankasından 

A K T İ F 

Kasa : 
Altın: Safi Klg. 
Banknot 
Ufaklık 

Dâhildeki muhabirler 
Altın: Safi Klg. 
Türk Lirası 

09.7316,816 

L i r a 

4 Haziran 1949 Vaziyeti 

Lira 
P A S î P 

L i r a Lira 

219.724.666,52 
2.734.190,50 
ılj680.431,76 

287.356,99 

Hariçteki muhabirler : 
Altın: Safi Klg. 72,998,087 
Döviz borçluları: 

a - 3133 sayüı kanuna göre alınan: 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

b - 5256 sayılı kanuna göre alman: 
Hariçteki muhabirler 
Muhtelif 

c - Kliring borçluları 

Hazine tahvilleri : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Senetler c ü z d a n ı : 
Ticari senetler 
Tahviller cüzdanı: 

a - Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşılığı esham ve tahvilât (İti
bari kıymetle) 

b - Banka malı tahviller 

Avamlar :ı 
Altın ve döviz üzerine avans 
Tahviller Üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 

Hissedarlar : 
Muhtelif : 

T O P L A M 

22A.l|3i9.2l8ß,7ß 

287.356,99 

230.002.702̂ 911 

110.934865,34 
1.298.S88J9I1 

<78.34!6.489,22 
-6.160.373,30 
1J612.418J62 

158.748.563,-

¡98.34121735,39 

Sermaye : 
ihtiyat akçesi : 
Adi ve fevkalâde 
Hususi 
Hususi (Bankamız kanunu madde 19) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan: 
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan: 

a - 3133 sayılı kanuna göre 
b - 5256 > > > 

Reeskont mukabili emisyona konulan 

23.335.486,50 
6.000.000,— 

(6011.212,22 

11158.7418^6»,— 

55.864.664»-

ıltt2.ı8«3.899,— 

HS5.23f2.980r 

(115.000.000,— 

29.936.1698,72 

IS6a.408.427,— 921.525.306 — 

55.864.664,— 102.883.899 — 

Mevduat : 
Altın : 
Hazine Safi Klg. «.460,198 146.385.397,64 
Amortisman Sandığı » 2.110,797 6.650.636,53 
Türk Lirası 'lılS.249.615^83 268.285.650,-

166.M4.99L43 
15.424.342,30 

123.489,70 
-16.342.299,52 
10.540.000,— 

738.559;9ai,64 

81.509.333,73 

26.906.789,22 

4.500.000 — 
138.608.881,59 

01.545.799.969,25 

Döviz: taahhütleri : 
a - 3133 sayüı kanuna göre alınandan: 

Hariçteki muhabirler -358.822,46 
Mevduat 3.356.697J4 

b -
Muhtelif 
5256 sayüı kanuna göre alınandan: 
Hariçteki muhabirler 8.190.242,50 
Mevduat 7.537.794,82 

Muhtelif 
Kliring alacaklıları 

3.7115.S2OJ20 

7J78J005,— 

15.7218.03732 

44.145J44,56 
12.141.1304,88 

Muhtelif 

T O P L A M 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans % 3 

83.008.31,1,96 

228.044.002,57 

,11545.799.969,25 

2157 

D Ü Z E L T M E 
ıl — 9 Haziran 1949 tarih ve 7228 sayüı Resmî Gazete'de yayımlanan 

labındaki 1949 rakamı 1945 olarak düzeltilir. 
2 — 1 Mart 1949 tarih ve 7144 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 

kanlığı kısmında Nüfus Genel Müdürlüğündeki 13 üncü derece kâtip sayısı 
zeltilir. 

5421 numaralı Gelir Vergisi Kanununun geçici dördüncü maddesinin mat-

5350 numaralı 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı l(L) cetvelinin İçişleri Ba-
1 olacak İken yanlışlıkla 2 olarak tertip edilmiş olduğu görülmüştür. Dü-

Bajbakanlık Devlet Matbaan 
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ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

     

     İÇİNDEKİLER 

 

Kanun                  Sayfa 
 

5422  Kurumlar Vergisi Kanunu           1 

 

5423  Esnaf Vergisi Kanun            7 

 

5424  Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları Hakkındaki 5239 Sayılı Kanuna Ek Kanun   9 

 

5425  1949 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı A ve A / 1 ve R Cetvellerinde Değişiklik Yapılması  

Hakkında Kanun            10 

 
İlanlar              11 

 

 


