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Münderecat 
Sayfa 

204 
204 
206 

1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 

1 — Devlet, Demir yolları ve Limanları 
Umumî İdaresinin teşkilât ve vazaifine 
dair olan kanunun 23 üncü maddesinin 
tefsirine dair gfğ numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Nafıa ve Bütçe Eucümenleri 
mazbataları 206 

2 — Seyyit agaoğlu topal Akif ve 
Mandal oğullarından Mustafanın idamlarına 
dair ^fş numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve Adliye Encümeni mszbatası 206 

3 — Akşehirin Eğrigöz köyünden 
Ahmet Haşimin idamı hakkında jfç numa
ralı Başvkâlet tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası 206 

4 — Hasanoğlu İbiğin idamı hakkında 
şş-g numaralı Bagyekâlet tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 206 

5 —Millî Müdafaa Vekâletinin 1928 
senesi bütçesine fevkalade tahsisat konul
masına dair, ^5ç numaralı kanan lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası 206,231-239 

6 — Q\J numaralı gümrük tarife 
kanunu lâyihası ve Muhtelit Encümen maz
batası ile Bütçe Encümeni mazbatası 207-231 

7 — Hükümetle İzmir - Kasaba Demir 
yolları ve Temdidi Şirketi arasında takar
rür eden itilâfnanıenin imza ve teatisi 
için mezuniyet itası hakkında | 3 numaralı 
kanun lâyihası ile Hükümetle İzmir - Kasa
ba Demir yolları ve temdidi Şirketi ara
sında takarrür eden itilfnamenin imza ye 

Sayfa 
teatisi için mezuniyet itası hakkındaki 
kanun lâyihasının tesrii intacına dair | § 
ve Nafıa Vekâletile İzmir - Kasaba Demir 
yolları İdaresi arasında yeniden tanzim ve 
imza olunan itilâfnamenin gönderildiğine 
dair2 |ğ numaralı Başvekâlet tezkeres ve 
Nafıa ve Betçe Encümenleri mazbataları 218, 

231,234 
8 — Hükümetle Şark Demiryolları 

Şirketi arasında takarrür eden itilâfname
nin imza ve teatisi için mezuniyei itası 
hakkında ^ numaralı kanun lâyihası ile 
Şark demiryolları Şirketile yeniden tanzim 
ve imza olunan itilâfnamenin gönderildi
ğine dair şfy numaralı Başvekâlet tezke
resi ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 219231,236 

9 — İzmir Belediyesince yapılacak iki 
milyon liralık istikraza kefalet için Maliye 
Vekâletine mezuniyet verilmesi hakkında 
-6jy numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları 219 

10 — Sayım kanununun tadili .hak
kında 255 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat ve Dahiliye Encümenlerinden mü
rekkep Muhtelit Encümen mazbatası 220 

11 — İktisat Vekâletine merbut alî, 
talî ve meslek mekteplerinde askerliğe 
hazırlık derslerini okutan zabitana veri
lecek ücretler hakkında ğ|ğ ve askerlik 
dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında 
557 numaralı kanun lâyihaları ve Maarif 
Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 220 



12 — Maarif hissesinden sanat mek
teplerine tefrik edilecek mebaliğ hakkın
da j | ı numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

13 — Deniz ve hava gedikli küçük 
zabit; maaşı hakkıuda •ggğ numaralı kanun 
lâyihası ve Milli Müdafaa ve Bütçe Encü
menleri mazbataları 

14 — Ordu ikramiyesi hakkında ^ 
numaralı kanun^lâyihası ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

15— Ordu zabitan heyetine mahsus 
terfi kanununun bazı maddelerinin tadi
line dair 2jjğ numaralı kanun lâyihası ve 
Millî: Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları 

16 — Tayinat ve yem kanununun 
birinci maddesine müzeyyel ^numara l ı 
kanun layihası ve Milli Müdafaa, Maliye 

Sayfa 

221 

221 

223 

224 

Sayfa 
veBiitçe Encümenleri mazbataları 226 

17 — Memurin kanununun 32 inci 
maddesine bir fıkra ailavesi hakkında ^ g 
numaralı kanun layihası ve Memurin 
kanunu Muvakkat Encümeni mazbatası 227 

18 —,; Berlin Büyük Elçilik binasile 
-tahralıdaki -Büyük Elçilik bina arsasının 
satılması hakkında -^ numaralı kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları ' 227 

19 — Kibrit inhisarı muamelatının 
tarzı idaresi ve çakmakların da Devlet 
inkisarında bulundurulması hakkında ğgj 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve * 
Bütçe Encümenleri mazbataları 227,231,241 

20 — Maaşatın tevhit ve teadülü 
hakkındaki 1452 numaralı kanuna müzey
yel kanun layihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası 230 

SABIK ZABIT HULÂSASI 
Nurettin Ali Beyin riyasetlerile aktoluna-

rak esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Pa
şanın Divanı Âliye sevkihakkındaki Muhtelit En
cümen mazbatası ve Devlet Demiryolları teşkilâtı
na, Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi 
ve Evkaf Umum Müdürlüğü 1929 senesi büt
çelerine müteallik kanun lâyihalarile bazı de-
vairin 1928 senesi bütçesine tahsisatı mun
zamına itasına ve beyiye sülüslerine mütedair 

kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 
Meccani ve leyli talebeye müteallik kanun 

teklifinin dahi ikinci müzakeresi icra edildik
ten sonra cumartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Kâtip Kâtip Reis V. 
Denizli Yozgat 

Haydar Rüştü. Avni Nurettin Ali 

HAVALE EDİLEN EVRAK 
Teklifler 

1 — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin, 
türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
kannnun meriyeti tarihinde intişar eden türk-
çe matbuata prim verilmesine dair kanun tek
lifi ( Bütçe Encümenine ) 

2 — Mardin mebusu Ali Riza Beyin, ama-
nejman ve teşcir işlerinde müstahdem me
murini fenniyeye verilecek yevmiyeler hak
kında kanun teklifi ( Bütçe Encümenine ) 

Mazbatalar 
3 — Adliye Encümeninin, mülga Meclisi 

Ayan kâtiplerinden Süudulmevlevi Efendinin 
af fi hakkında j2^ numaralı kanun teklifi ve 
mezkûr encümen mazbatası (Ruznameye) 

4 — Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 
teşkilât ve vazaifine dair olan kanuna müzeyyel 
ğ|ğ ınumaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Ankara otomatik telefon santıralının 

tevsii için icap eden teşebbttsat ve taahhttdatta 
bulunmağa Posta, Telgraf, ve Telefon Umum 
Müdürlüğünün mezuniyeti hakkında^numaralı 
kanun lâyihası ve Dâhiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

6 — Bütçe Encümeninin, bütçelerinde 
maarife muhtas varidatı maarif hizmetlerine 
kâfi gelmiyen vilâyetlerin 1929 malî senesi 
masrafları hakkında -j§7 numaralı kanun teklifi 
ve mezkûr encümen mazbatası (Ruznameye) 

7 — Bütçe Encümeninin, maaşatın tevhit 
ve teadülü hakkındaki kanuna müzeyyel J§«J 
numaralı kanun tektlifi ve mezkûr encümen 
mazbatası (Ruznameye) 

8 — j l î numaralı şose ve köprüler kanunu 
lâyihası ve Nafia, Dahiliye ve!Bütçe Encü
menleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — 3İ8 numaralı tuz kanunu lâyihası ve 
Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 
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10 — 1927 Mail senesi nihayetine kadar 
olan emanatı adiye ve bütçe emanatmın sureti 
tesviyesi hakkında j^numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

11 —iElaziz Mebusu Hüseyin Beyin, Elaziz 
Mebusu Muhittin Beyin kerimesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında -7-^ 
ve Manisa Mebusu Saira.B. ve E3 arkadaşının 
Maarif Vekili Necati B. merhumun büyük 
validasi Remziye hanıma ikramiye verilmesine 
dair şf numaralı kanun tekliflerile Bilecik 
Mebusu Ra3İm B. ve 23 refikinin Bolu 
Mebusu merhum Cemil Beyin refikası ile 
oğluna ve kızma raaktuan 3,600 lira ikramiye 
itasına ve oğlunun liselerden birine leylî ve 
meccanî olarak kabul edilmesine dair jy 
numaralı takriri ve Bütçe hincümoni mazbatası 
( Ruznameye ) 

12 — Giresun Mebusu Hakkı Tarik Beyin, 
Türk harflerinin Kabul ve tatbiki hakkındaki 
kanunun meriyeti tarihinde intişar eden 
türkçe matbuata pirim verilmesine dair 2 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe Encümeni 
mazbatası ( Ruznameye ) 

13 — İdare Heyetinin Büyük Millet Mec
lisi 1929 ve 1930 seneleri bütçelerine 25 000 
liralık tahsisat konulmasına dair ğ£ numaralı 
kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

.14 — Kaçakçılığın men ve takibi hak
kında g^: numaralı kanun lâyihası ve Maliye, 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

15—Maarif vergisi kanununun 1230 numaralı 
zeyli ahkâmının temdidi hakkında ^ K nu -
maralı kanun lâyihası ve Maarif, Dahiliye 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

16 — Malatyada Teşebbüsatı Sınaiye Türk 
Anonim Şirketine teffiz edilen arsa bedelleri
nin mahsubu hakkında ğ^ö numaralı kanun lâ
yihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (Ruzna
meye ) 

17 — Mardin Mebusu Ali Riza Beyin, 
amanejman ve teşcir işlerinde müstahdem 
memurini fenniyeye verilecek yevmiyeler 
hakkında j§5 numaralı kanun teklifi ve Bütçe 
Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

18 — Mevcut evrakı naktiyenin yenile
nle istibdaline dair kanuna bir madde ilâvesi 
hakkında jy-j numaralı kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

19 — Muallim mektepleri mezunlarından 
olup mükellefiyetini bitirmeden meslekten 
ayrılmış olanlardan veya kaydı silinen tale
beden alınacak tazminat hakkındaki 1338 
numaralı kanunun tefsiri hakkında g|j nu ma

ralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

20 — Muş Vilâyeti teşkili hakkında ğgğ" 
numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ue Büt
çe Encümenleri mazbataları ( Ruznameye ) 

21 — Mülkiye tekaüt kanununun 12 inci 
maddesinin tadiline dair j * & numoralı kanun 
lâyüıasile Esbak Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, 
mahkûm olan memurin ve zabitan maaşatının 
ailelerine itası pıakkında f numaralı kanun 
teklifi ve silki askeriden tardedilenlerin hak
kı tekaütleri£ hakkında -jj numaralı İcra .Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresile mücadelei 
milliyeye iştirak etmeyen ve hududu millî 
haricinde kalan erkân," ümera ve zabitan ve 
memurin ve mensubini askeriye hakkında ya
pılacak muameleyi ve cidali milliye iştirak 
edenlerin tekaüt müddetlerinin sureti hesabını 
natık kanunun birinci maddesinin tefsirine 
dair 3121 numaralı Başvekâlet tezkeresile 
nisbeti askeriyeleri katolunanlara tekaüt 
maaş^.tahsis ve tekaüt iken nisbeti askeriyeleri 
katedilenlerin kemakân devamı itası hakkında 
İstida, Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri 
mazbataları ile Bütçe Encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

22 — Sabık Ergani Valisi Rifat Beyin kır
mızı şeritli istiklâl madaiyasile taltifine dair 
.5 numaralı Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
( Ruznameye ) 

23 —- Samsuu Sahil Demir Yolları Türk 
Anonim Şirketinden satın alınacak hisse senet
leri hakkında g|y numaralı kanun ., lâyihası 
ve Nafıa ve Bütcs Eucümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

24 — £885 numaralı iskân kanununu tadil 
edici ğ^j numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa Encümeni mazbatası ( Ruznameye ) 

25 — Şark menatılu dahilinde muhtaç 
zürraa tevzi edilecek araziye dair ^ g numa
ralı kanun ^lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası ( Ruznameye ) 

26 — Şebin Karahisar Mebusu İsmail Be
yin, bilumum askerî malullerin terfihi hak
kındaki kanunun yedinci maddesinin tefsirine 
dair ğ* numaralı takriri ve Millî Müdafaa 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

27 — Şurayı Devlet Deavi Dairesi Reisliğile 
Şurayi Devlet Âzalığına münasip görülecek 
zevatın intihabı hakkında ggg numaralı Baş 
Vekâlet tezkeresi ve Adliye ve Dahiliye En
cümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası ( Ruznameye ) 

28 —' Tapu kayıtlarından kanuni sebep -
lerle kıymetini kaybetmiş olanların tasfiyesi 
hakkında ^ ç numaralı' kanun' lâyihası ve Adliye 
ve Maliye Encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

29 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonla-
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İ : 74 1-6-1929 C : 1 
rının sureti teşkili hakkındaki kanunu tadil edici 
4İJ5 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, 
Dahiliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

30 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya 
Devleti arasında akt ve imza olunan 
uzlaşma ve hakem müahedenamesinin tastiki 
hakkında ğ|ğ numaralı kanun lâyihası ve 
Hariciye Enücmeni mazbatası ( Ruznameye ) 

31 — 28 mayıs 1928 tarih ve 1331 numaralı 
kanunun yedinci maddesinin tefsiri hakkında 
jfg numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye, 

/ — Devlet Demiryolları ve Limanları U-
mumî İdaresinin, teşkilât ve vezaifine dair olan 
kanunun 23 üncü maddesinin tefsirine dair ^|w 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Nafıa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Mütalea varmı efendim? ( Hayır-
sesleri) Mazbatayi kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

2 — Seyyit ağaoğlu topal Akif ve Mandal 
oğullarından Mııstafanın idamlarına dair ^ 
mımarolı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encü -
meni mazbatası [2] 

Beis — Mütalaa varmı?. (Hayır sesleri ) 
Mazbatayi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 — Akşehirin E'ğrigbz Köyünden Ahmet 
Haşimin idamı hakkında ^-6 numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası [3J 

fi] 220 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2] 224 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[3] 222 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

32 — Yabani ve ehli ağaçların aşılanması 
hakkında j^gnumaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Dahiliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

33 — Ziraat makinalermde ve ziraatta 
kullanılan mevadı müştaile ile müstahzaratı 
kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanunu tadil 
edici jlğ numaralı kanun lâyihası ve İktisat, 
Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 
( Ruznameye ) 

Reis — Mütalaa yoktur. Mazbatayi kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Hasan oğlu İbişin idamı hakkında 
ğ|s numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
Encümeni mazbatası fi] 

Reis — Mütalaa varmı? (Hayır sesleri) 
Mazbatayi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 — Millî Müdafaa Vekâletinin 1928 
senesi bütçesine fevkalâde tahsisat konulmasına 
dair g|ö numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
Encümeni mazbatası [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı efendim ? ( ti ayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
M i ili Müdafaa Vekâletinin 1929 senesi bütçe
sine tahsisatı fevkalâde verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa Vekâletinin 
1929 malî senesi bütçesinde ( 1928 senesi 

/ / / 221 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

[2j 232 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

BİRİNCİ 'CELSE 
Açılma saati: 14,15 

Reis — Kâzım Paşa 
Kâtipler: Süreyya Tevfik B. ( TOKAT ) Avni B. (YOZGAT ) 

Reis — Celse açılmıştır efendim. 
3 - MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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zarfında tayinat bedeli olarak tahakkuk edip 
mezkûr sene bütçesinde karşılığı bulunmıyan 
borç ) unvanile yeniden açılan 883 üncü fasla 
400 bin lira, tahsisatı fevkalâde olarak vaz-
olunmuştur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Millî Müdafaa Vekâletinin 
1929 malî senesi bütçesinin 860 mcı faslı
nın ikinci yem maddesinden 400 bin liralık 
tahsisat imha edilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler .... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1929 malî senesi 
iptidasından muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arzediyorum. 

6 — ğ|î numaralı gümrük tarife kanunu 
lâyihası ve Muhtelit Encümen mazbatası ile 
Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Gümrük tarife kanunu lâyihasının 
müstaceliyetle müzakeresi teklif olunmuştur. 
Kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler ... Kabul etnıiyenler...Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü R. 
( İzmir ) — Efendim, Yüksek Meclisin na
zarı tasvibine arzedilen tarife, malumunuz 
olduğu veçhile 332 senesinde tanzim edilmiş 
ve tatbika başlanmıştı. İlk tatbika giren 
tarifemizde Devletimizin tatbik etmek istediği 
esas, hariçten ithal edilecek olan mallardan 
büyük nisbet ve miktarda gelenlerin kıymetleri 
üzerinden % 15, % 20 arasında bir vergi 
verebilmesi esası takip edilmişti. Ziynet eşyası 
addedilen ve miktarları malum bulunanlar 
bittabi % 20 nin fevkında bulunan nisbet-
lerle tarife kanununa dercedilmiş bulunuyordu. 
Bu tarife de üç sene için tecrübe ve tatbik 
edilmek, üç sene sonra tecrübelerin vereceği 

/ / / 185 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

neticelerden istifade edilerek tashih edilmek 
esası üzerine yapılmıştı. Binaenaleyh muvakkat 
bulunuyordu. Aradan üç sene geçince bir karar
name ile bunu bilâ müddet temdit ettikleri gibi-
Millî Hükümet tarifedeki rakkamları emsallerile 
tezyit ederek bir kanunla da bunun bilâ müddet 
temdidini kabul etmiştir. 

Arzettiğim gibi ilk tarifemiz yapıldığı 
zaman ithalâttan almak istediğimiz resimlerin 
büyük miktarı % 15 ile % 20 arasında bu
lunuyor. Zinet eşyası addedilen diğer kısım da 
derece derece yüksek nisbette resme tabi tutul
uyordu. Diyebiliriz ki; o vakit tarifeyi yapan
lar ithalat emtiasından % 20 etrafında yani 
çok yakininda dolaşan nisbet dairesinde bir 
resim almak istemişlerdi. Aradan seneler geç
tikten sonra, bilhassa umumî harbin zarurî 
neticesi olmak dolayısile eşya kıymetinin mü
temadiyen artması, diğer taraftan paramızın 
kıymetinin mütemadiyen azalması takriben % 
20 nisbetinde alınan resmi % 6 ya kadar 
inmiş bir vaziyete koymuştu . Millî Hükümet 
bu ara yerele açılan mesafeyi tamir edebilmek 
ve zamanın vergi ve gümrük rüsumu aleyhine 
çalışmasından mütevellit zararları bertaraf 
edebilmek için yaptığı tetkikler ve hesap
lar neticesinde, tarifede münderiç rakkamları 
bazı emsallerle darbetmek suretile yeniden ta
rifenin ilk günü konmuş olan nisbet dahilinde 
bir resim almak esasım takip etti. O zamandan 
beri yine zaman mütemadiyen çalıştı ve bu 
zamanın mütemadiyen çalışması; tarifenin ilk 

ithalat emteası üzerinden almak istediği resmin de
recesini %12 ilei4 arasında bir rakkama yeniden 
indirmiş bulunuyordu. Lozan muahedesinin 
devletimize vermiş olduğu serbestinin mebdei 
olacak olan önümüzdeki ağustos içinde, 
memleketin ihtiyaçlarına ve menfaatlarına 
daha uygun bir şekilde yeni bir tarife 
kanunu tertip ve tanzim eylemeği bir 
vazife edinen hükümetiniz teşkil ettiği 
komisyon marifetile senelerden beri çalıştı. 
Hükümet arzettiğim gibi tarifenin ilk mebde-
indeki nisbeti muhafaza edebilmek gayesinde 
idi. Komisyon senelerce çalıştı, memleketin 
muhtelif müessesatı iktisadiyesile temasa geldi. 
memleketin bütün ticaret odalarına müracaat 
etti, bilhassa bunlar arasında İstanbul Ticaret 
Odası yalnız başına memleketin menafiine en 
uygun gördüğü bir tarifeyi tertip ve tanzim 
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etmek suretile komisyonun vazifesini azamî 
derecede teshil etmiş olduğu için huzurunuzda 
bu Odaya teşekkür etmeği bir vazife bilirim. 

Tarife kanunu ve onun rakamları hakkında 
cereyan eden münakaşaları ve yapılan propogaıı-
daları hakikî noktasına getirmek zaruretinde 
olduğumuz için şu bir kaç cümleyi huzurunuz
da tekrar etmek isterim: Tarife rakamları ilk 
yapıldığı güngü nisbetin etrafında bulunmak 

üzere yapılmıştir, iddia edildiği gibi mübalağalı 
bir tarife değildir. Unutmamak lâzımdır ki ; 
yapdığımız tarife 332 den beri içine girdiği
miz devrede yaptığımız dar bir tecrübenin 
mahsuîüdür. Fakat gördük kü; yaptığımız 
tarife bir çok hükümetlerin yeni aldıkları 
resim kıymetine nisbeî edilecek olursa bizim 
aldığımız resmiler onların nisbetinin dunu
nda kalmaktadır. Sanayii çok inkişaf etmiş 
memleketlerin tarifesinden bir az'ağır bulunu
yorsa da buda doğrudan doğruya memleketin 
iktisadî ihtiyaçîrını düşündüğümüz ve onu bir 
gün evvel tatmin edebilmek istediğimiz için
dir. Bu itibarla onların tarifesine nazaran 
belki bizim tarifemiz biraz daha ağır addolu
nabilir. 

Fakat, sanayii itibarile bizden daha dun 
olan devletlerin bir kısmından kıymet itibarile 
dundur. Saniyeni tarife ilk yapıldığı için hükü
met ve devlet bundan ne almak istemişse 
biz de sadece o miktarı almak için tespit ettik. 
Bu tespit edilirken bir kısım sanayiimizi hima
ye etmek esasını da temin ettiğimizi ümit 
ediyoruz. Şunu da arz edeyim ki, gayemiz ;* 
sadece san'atı himaye etmek olmadı; devlet 
varidatının bir kısmım temin eden ithalat -
gümrüğünün bize vermiş olduğu mebaliğ 
daima gözümüzün önünde kaldı ve tabiî olarak 
bu tarife tertip, edilirken memleketin iktisadî 
ihtiyaçları olduğu gibi malî ihtiyaçları da göz 
önünde tutuldu. Muhtelif komsiyonların, muh
telif tesislerin, üzerinde senelerden beri çalışa
rak işledikleri lâyiha Meclisi Alinin encümen- , 
lerinde, bilhassa çok rağbet gören Muhtelit 
Encümende uzun uzadıya ve aylarca tetkik 
edildi. Tetkikatm vermiş olduğu netice; öyle 
zannediyoruz ki memleketin, milletin menafini her 
cihetten siyanet edecek bir şekildedir. Kabulü
nü Heyeti Muhteremeden rica ediyorum. 

Hasan Fehmi B . ( lü ıs tomonı ı ) — 
Bir sual soracağım . . . Elimizi , kolumuzu 

bağlayan zincirleri koparmak suretile böyle bir 
tarifeyi heyeti celilemize getirmeğe muvaffak olan 
Hükümeti evvela tebrik ederim. Yalnız bir endi
şeyi arzetmek istiyorum; tüccarlardan öğren
diğime göre bu tarife kannnu Meclise sevk 
edildiği günden itibaren aşağı yukarı bir fark 
ile lâyihanın her halde çıkacağı kanaatile bir 
çok tüccar Avrupaya siparişler yapmış, büyük 
yekûnda Istanbulda depolara dört, beş sene 
sarfolunmıyacak bir halde mal istok edilmiş. 
Bunlara karşı hükümet ne tedbir almak istiyor 
Bunu anlamak istiyorum. 

Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü R. 
( İxnıir ) — Arzedeyim... Evet az" çok böyle 
bir şey vaki olmuştur.Fakat, o tahacümün tesi-
ratı olarak , gümrük muhitinde ı-2 ay evvel 
bir fazlalık , bir iki ay sonrada bir noksanlık 
verecektir . Bu normal bir hadisedir . Bundan 
maada Meclis Âli öteden beri gümrüğe temas 
eden kanunların kfıffesinde ilave veya tenkis 
edeceği resmin bir çok günler bir çok haftalar 
ve bir çok aylar evvel ilânını şimdiye kadar 
meslek ittihaz etmiştir. Ve bu mesleki memle
kette mevcut olan cereyanı tabi iktisadinin 
kanunen tahavvüle uğradığı zamanlarda bile 
bunu bir sarsıntı şekline sokmadan muhafaza 
etmiştir. 

Sonra arzetmem lâzımdır ki; birkere, dört 
beş senelik malı ithal maddeten mümkün 
değildir. İkincisi en ziyade hesabını bilen 
adamlar tacirlerdir. Bu güne kadar % 14 
resim vermekte olan tacirler hiç ümit etmem 
ki, yalnız yüzde altıdan ibaret bir kâr temini, 
için büyük miktarda para bağlasınlar, bu iş 
için verilecek sigorta ücreti, nakliye ücreti 
banka faizi ve saire vesaire hesap edilirse 
nihayet bu olsa olsa bir ay, iki ay üç ay 
sonraki eşyayi getirebilir. Yoksa altı ay, bir sene 
sonrası için eşya getiren tacir hesabım bil
miyor demektir. Parasını bağlıyacaktır, depo 
kirası verecektir, eşya ve emtiasının ardiyesini, 
sigortasını verecektir. Ve bütün bunlar bir 
sene içinde % 10 ilâ 20 arasında nakdî bir 
tediyeyi istilzam edecektir ki resmimiz bukadar 
büyük bir külfeti karşılayacak kadar ağır 
değildir . ( Çok doğru sesleri J. 

Besim Atalay B. (Aksaray ) — Bu 
kanunun başlığına dokunacağım î ( Oümrük 
tarife kanunn ) doğru değildir. ( Oümrük tari
fesi kanunu ) demek lâzımdır. 
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Jfcl^Hye, Alkili Şükri* I?. ( İ z m i r ) — 

Kabul ediyoruz. 
Reis — Efendim, gümrük tarifesi kanunu 

lâyihasının hey'ti umumiyesi hakkında başka 
söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Mabdelere geçilmesi 
kabul-edilmiştir. 

Gümrük tarife kanunu 
MADDE 1 — Türkiyeye giren e$yamn 

kâffesinden bu kanuna merbut tarifede göst e -
rilen gümrük resmi alınır. 

Tarifede mezkûr olmıyan eşya yeni bir 
kanunla tarifeye ithal olununçiya kadar rayiç 
kiymetleri üzerinden yüzde kırk resme tabi 
tutulur. 

Hakkı T a r i k B . (Giresun) — Efendim, 
türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkındaki 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren çıkan 
türkçe matbuatın; bilhassa gündelik türkçe 
gazetelerin üstüne düşen fedakârlık Hükümet 
erkânımızın esasen gösterdikleri alâka ile malu
mdur . Bu noktaiv nazardan yani tarifede 
kâğıtlara konulan resmin artırılmış olması 
üzerine encümende dikkati celp ettik. Muhtelit 
Encümen, kâğıt resmini endirdi. Şimdi haber 
alıyoruz ki bu. yine artırılmış, bu gün gazete
lerin ödedikleri gümrük resminden daha fazla 
resim ye muamele vergisi tediyesini istilzam ede
cek bir dereceye çıkarılmıştır. Meclisi Âli hatırlar 
ki daha evvel gazetelr, kullandıkları kâğıtlar için 
gümrük resmi vermiyorlardı . Hey'eti Vekile 
resimden muaf olarak girmesi lâzım gelen gaze
telere mahsus kâğıtlar için, birer mıkatar tayin 
ediyor, o suretle matbalarca gümrük vermeksi
zin kâğıt kullanmak imkânı hasıl oluoyrdu. 
Bilahere pirim verilmek kaydüşartile - o zaman 
ki mazbataya girmiş olan tabir ve taahhüt 
budur - bu istisna kaldırıldı fakat pirim veril
medi ve bugün de kilo başına tediyesi lâzım 
gelen resmin - bunu ödemek bilhasa ağır bir 
yük halini aldığı bir sırada - artırılmış ̂ oldu
ğunu görüyoruz. Bunun riçin Meclis Âlinin 
atıfetine dehalet ediyoruz, ümit ederim ki 
Meclis Ali, türkçe gazetelerin kullandığı kâ-
ğadı gömrük resminden affetmek değilsebile, 
hiç olmazsa bu günkü derecesinden daha yu
karı çıkarmiyâcak bir şekli surette tashih edecek 
ve bundan başka bu harflar̂ n kabul ve tatbiki 
üzerine gazetelerin ihtiyar ettiği fedakârlığa 
lütfen nazarı dikkate alarak kendilerine daha 

evvel mevut plan pirimi, bu kamınla hatırla
yarak ortaya koyacaktır. Bunu İstirham ediyo
rum. 

Maliye 'Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
(İzmir)—Efendim, bundan evvel 1Q$ kilo 
kâğit > «üzerinden, yani nnatbutımızıni istimal 
ettiği kâğıtların îoo kilosu üzerinden iki lira 
25- kuruş alınıyordu, bu defa: tarifede 3,Ura 
75 kuruş olarak yazılmıştır, evvela bunun bu 
surette yazılmış olmam bittabi zaruret oldu. 
MalumuaHniz bir tarifenin içindeki rakamların 
bir çokları diğer bir çok rakamlarla büyük bir 
rabıta, sıkı bir ahenkle biribirine bağlıdır, bunlar 
içinde her hangi bir rakamına ir sautlminirr biraz 
indirilmesi, bütün erkam üzerinde tadilat 
yapılmasını istilzam eder . Bütün bu zümreye 
mensup erkam üzerinde tadilat yapmak 
zaruretini gerek Hükümet gerek encümendeki 
arkadaşlar kabul etmektedirler. Bu »itibârla 
matbuatımızı, ' yeni harflerin üzerinde - icra 
ettiği tesiratı izâle edecek her hangi bir ilaçla 
karşı karşıya bırakmak zarureti vardır, Bu 
ilacın temini gördük ki tarifenin içindeki ba
kamları aralarındaki ahengi bozmaksızın tebdil 
etmekle mümkün olmiyor, eğer sadece gazte 
kağıdı diye bir kağıt mevcut bulunsaydı ve 
bu kâğıt başka hiç bir yerde istimal; edilme
mek imkânı olsaydı, gazeteleri, burada tatmin 
etmek imkânı hasıl olacaktı . Fakat onları 
tatmin edelim derken belki tatmin edilememesi 
lazım gelen bir çok zümreler tatmin edilmiş 
bir vaziyete gireceklerdir. Yeni hurufatımızın 
kabulünde büyük cidaller sarf eden zümreye 
o cidalin ve o fedakârlığın mükâfatı olarak 
verilmesi lâzımgelen meblağ muhtasuniJey 
hine gitmemiş bulunacaktı, daha şümullü 
bir yere gidecekti. İstedik ki bu yeni 
tarifenin vermekte olduğu yeni külfet sadece 
bu hamuleyi taşıyanlara inhisar etmek şartile 
ve prim esasatına tevfikan tadil ve izale edilsin 
hatta mümkünse bil külfet yalnız tadil; ve izaie 
değil, tatmin edilsin, bunu da gelecek içtîmaı-
mızn îîk güllerinde Maliye Vekilinin size tevdi 
edeceği kanun ümit ediyorum ki temin ede
cektir. 

Hakkı Tarik B. < Giresun') -~ Teşek
kür ederiz. 

Tahsin B. ( Ayam ) — Memleketin 
büyük medeniyet yolunda atmakta olduğu dev 
adımı karşısında kâğıt sarfiyatı da mütemadi-
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^eh artmaktadır. Kâğıt ithalatına nihayet ver
mek için bir fabrika tesisi hususnnda Hükü
metin bir fikri ve bir gayesi yokmudur. kırta
siye için ilânihaye harice milyonlar çıkara-
cakmıyız, bu noktada Hükümet ne düşüniyor? 

Maliye Vekili Şükrü B. ( İzmir) — 
Efendim, biz de zatıalinizin fikrindeyiz, isteriz 
ki memleketimizde bir an evvel bir kâğıt fab
rikası tesis edelim. Ancak önümüzdeki senenin 
bütçesi içinde böyle bir fabrikayı yapacak bir 
rakamı mevcut görmiyoruz. Temenni ederiz 
ki, böyle bir fabrikayı yapacak para, bütçe
nin içinde bir rakam şeklinde göründüğü 
günden itibaren Hükümet yapacaktır. Mamafi 
müteşebbislere Hükümet manen ve maddeten 
yardım etmeğe hazırdır. Eşhası hususiye bu 
fabrikaları bir an evvel yapmak isterlerse 
bizden âzami yardımı göreceklerdir. Fakat Hü
kümetin yapması bütçenin içine lâzım gelen 
paranın konmasına mütevakkıftır. 

Reis ~- Madde hakkında başka söz istiyen 
varmı ?. ( Hayır sesleri ) Maddeyi kabul 
edenler... Kabul effniyenler... Kabul edilmiştir. 

Reylerini vermeyen zevat varsa lütfen ver
sinler. İstihsali ara muamelesi hitam bulmuştur. 

MADDE 2 — Ecnebi bir memleket tara
fından Türk i yeden oraya gelen sefain veya 
mamulat veya mahsulatın tamamını veya bir 
kısmını istihdafeıı memnuiyet ihdas edilir ve
yahut Türki yeden oraya giden ihracat mevadı-
na karşı manii derecede ağır bir resim vaz 
olunur yeya başka memleketlerin gemilerine, 
mamulat ve mahsulatına bahşedilen müsaadattan 
türk sefain ve mamulat ve mahsulatı müstesna 
tutuluyorsa o ecnebi memleket müvaridatma 
karşı mukabil memnuiyet vazına veya martiî 
derecede ağır resim tahmiline veya mukabele 
bilmisil tetbîrleri ittihazına İcra Vekilleri Hey'eti 
salâhiyettardır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 3 — Her hangi bir memle -
ketçe Türkiyeye vaki olan ihracat hakkında 
pirim, doming veya emsali tertibatla işbu 
kanunda takip edilen, gayeleri akim bırakacak 
tedabir alınacak olursa gümrük resmini işbu 
pirim ve saire derecesinde muvakkaten tezyit 
gibi muvafık göreceği mütekabil tetbirler itti
hâzına -İpra Vekilleri salâhiyettardır. 

4Ö29 • • ö : 4' 
Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Aşağıda yazılı eşya gümrük 

resminden muaftır: 
1 • Yolcuların beraberlerinde getirecekleri 

kullanılmış ve kullanılmamış zatî eşya, zatî 
eşyanın mahiyet ve miktarı ve yolcuya aidiye
tinin ne suretle sabit olacağı bîr nizamname ile 
tespit olunur. 

Yolcuların beraberlerinde bulunacak sigarala
rın elli ve sığarların yirmi tanesi ve elli gram 
tütünle elli yaprak sigara kâğıdı, ikikutu kibrit 
ve yolculuk esnasında istimale mahsus inhisara 
tabi eşyadan zuruf u açılmış şeker ve şekerli mad
delerle kezalik açılmış tuvalet suları ve ispirtolu 
meyattan bir kiloya kadarı ve itriyatjân başka. 
başka cinslerde üç şişe miktarı da zati eşyadan 
sayılır. 

Kullanılmış eşya alâkadar olan yolcu
ların beraberinde bulunmadığı taktirde yolcu
nun muvaseletinden itibaren altı ay zarfında 
ithal edilmek veya başka vasıta ile kendisinin 
nuıyaseletinden nihayet iki ay evvele kadar 
olan müddet içinde gelmek şartile kabul 
olunur. 

İşbu eşyanın yolcuların kendi istimallerine 
mahsus olduğunu mübeyyin gümrük idareleri 
tarafından evrakı müspite talep olunabilir. 

2 - Türkiye haricinde olan Türk tabasının 
zatî eşyalarile ev eşyaları, 

3 - Fen ve sanat erbabile amelenin sanat
larım icra için beraberlerinde getirecekleri 
müstamel alât^ve edevat ve teferruatı, 

4 - Türkiyede yerleşmek üzere gelen ecne
biler ve ecnebi memleketlerdeki daimî 
vazifelerinden ve tahsilden avdet eden Türkiye 
memurlarile Türk talebe ve ticaret vesaire 
maksadile memaliki ecnebiyede yerîeşipte iki 
sene ikametten sonra avdet eden Türkler 
tarafından nakli hane suretile beraberlerinde 
ithal edilen veya kendisinden nihayet iki ay 
evvel gelen kullanılmış ev eşyası ve Türkiyede 
muvakkaten ikamet etmek üzere gelenlerin 
altı ay zarfında, iade edilmek şartile ithal 
edecekleri kendi istimallerine mahsus ev eşyası 
ve işlemek için muvakkaten harice gidip gelen 
Türkiyeli sanatkâr amele ve sairenin istimalle
rine mahsus yatak ve yemek takımı gibi 
müstamel eşya, 

gümrükidaresi lüzum gördüğü takdirde 
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naklihane vesaire keyfiyetlerini musaddak 
olmak üzere at olduğu makamdan evrakı mü-
spite İbrazım talep et^bilh*. 

5-Gümrükçe bir gûna ticarî mahiyeti 
olmadığı tahakkuk eden numunelik eşya ve 
modeller, 

6 - Resmî müzeler için ithal edilen asan 
bedia; ye atika ve etnografyaya müteallik mevat; 

7 - Hükümet tarafından doğrudan doğruya 
celbolunan barut ve silahlar ve harp mühim-
matile kara ve deniz ve hava harp teçhizatına 
müteallik olup eşhas tarafından istimali mem
nu olan harp vesaiti» 

8 - Naşı havi tabutlar, 
9 - Antirepolara, ambarlara veya Gümrük 

İdaresinin göstereceği başka yerlere konularak 
muayyen? müddet zarfında ecnebi bir memle
kete, iade ve ihraç olunacak eşya. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE Aşağıda zikredilen eşya şera
itine tevafuk ettiği halde gümrük resminden 
muaftın 

1 - Münhasıran nakledildikleri , gemilerde 
istimal edilmek üzere bulundurulacak sefain 
alât ve edevatı, 

Bu alât ve edevatın işbu gemi teçhizatı 
aksamından bulunması meşruttur. 

2 — Ecnebi gemiler derununda bulunan ve 
mürettebatının infakına mahsus olan komanya, 

Bunların gemi içinde kalması ve Türkiye 
sularında gemiden çıkarılmaması meşruttur. 

Millî gemilerin ecnebi limanlarından tedarik 
ettiği mahrukat ile komanyanm gümrük resmi 
ilk vasıl oldukları türk limanlarında zuhureden 
miktar üzerinden istifa olunur. 

3 - Hudut üzerindeki köyler ye kasabalar 
ahalisi tarafından kara hudutlarından geçirilip 
ithal edenin kendi istimaline mahsus olan ve 
mecmuu rüsumu 25( kuruşu ğeçmiyen eşya, 

4 - Ziraat ve teşviki sanayi için kanunlar ılt 
ithalat resminden istisna edilmiş veya edijecek 
olan bilumum mevat, 

5-Hayvanatın İslah ve teksiri için kanun
lar ile ithalat resminden istisna edilmiş veya 
edilecek hayvanat: 

Ö - Mahkemelerden verilecek şahadetna
meler mucibince adlî tahkikatta vesaik maka
mında istimal olunarak tahkikatın ikmalini 
müteakip iade olunacak eşya, 

7 -"Türkiyenin bir noktasından bir ecnebi 
toprağından geçmek şartile diğer noktasına 
gelen ve yahut ecnebi memleketlere çıkarıldık
tan sonra gittiği memleketin gümrüğünden 
dişarı çıkmıyarak veya muvakkat kabul usulüne 
tabi tutulup mahiyeti asliyesi hiç değişmeksizin 
azamî bir sene zarfında tekrar ithal edilen 
yerli veya evvelce gümrük resmi istifa edilmiş 
ecnebi eşyası, 

8 - Altı ay zarfında iade edilmek şartile 
sergiler, panayırlar, tiyatro ve sirklar, koşu 
ve yarjşlar için muvakkaten ithal edilen umum 
eşya ve hayvanat, 

ç * Tamir veya boyanma için memleketten 
çıkarılıp tekrar ithal edilen eşya, 

Şu kadar ki bu eşyanın aslî mahiyetlerine 
ve tarifedeki müsemmalarına halel gelmemesi. 
Ve gümrük resmi tediyesine tabi tutulacak 
yeni aksamı asliye ilâve edilmemiş olması meş
ruttur. • 

Yeni aksamı asliye ilâve olunduğu takdirde 
bu aksamdan resim alınır. 

10' - Yerli mahsûllerin ve mamullerin ihra
catına mahsus olarak ithal, edilen yeni ve 
kullanılma ve markalanmış şişeler, çuvallar ve 
fıçılar ve madenî ve sair kaplar ile bunlardan 
evvelce ithalat resmi istifa edildikten veya 
dahilde yapıldıktan sonra yerli mahsulatı dolu 
olarak ihraç edilüp bilahare şeraiti mahsusa 
tahtında boş veya dolu olarak gelenler, 

,, 11 - Aşağıdaki ilaçlar ve tıp aletleri Hükü
metin tayiçL edeceği-müddetçe: 

1 - Neosalvarsan 
2 - İyodür dö potasyom 
3 - Saf biiyodür dö merkür 
4 - Saf proto iyodür dö merkür 
5 - Saf salisilat dö merkür 
6 - Saf siyanür dö merkür ;•: > 
7 - Teferrüatile beraber rontken cih§zı 

mezkûr cihazı işletecek derecede olan motor" ve 
dinamoları dahildir) 

8 - Radyom 
12 - Reisi Cuhurun zat ve ikametgâhı için 

celp edilen eşya, 
13 - Teşhir veya koşu ve binek ve yahut 

eşya nakletmek için ecnebi memleketlere gön-
derjlip yine iade edilen Türkiye mahsulat, 
mamulat, hayvanat ve nakil vasıtaları, 

14 - Altı ay zarfında iade edilmek şartile 
seyyahların ve yolcuların beraberlerinde getffdi-

211 -



I Î 7'4' 4-6-1929 G : 1 
kieri nakil vasitalarile atlar, 

î&•> Tamir veya temizleme için ithal ve 
azamî altı ây zarfında iade olunan eşya (Güm
rük ? idaresi lüzum gördüğü eşyalarda bu müd
deti bir seneye kadar temdit edebilir), 

16^İhracatta sarğıhk olarak istimal edile
cek jelatinden ve her nevi mensucat ve maden
lerden selofan kâğıtlarından meyat ve tütün 
balyalarından kullanılmak üzre ithal edilecek 
körüklü mukavvalar ve incir mahsulünün anba-
iajında kollanılmak için celp olunacak kâğıt 
ve emsali maddeler ve ev naklinde istimal 
edilen hususî tertibatı haiz arabalar ve saire 
(Mâliye ve İktisat Vekâletlerince tayin olunacak 
müddetler zarfında ihraç edilmek şartile ), 

17 - Fcra Vekilleri Heyetinin müsadesile 
büyük inşaat ve tesisatta muvakkat olarak isti
mal ve sonra iade edilecek olan fennî vasıtalar 
ve bunların teferruatı , 

18- Ciheti askeriye için tecrübe ve muayenesi 
yapılmak ve altı ây zarfında yine iade edilmek 
üzere numune halinde celp edileeek hernevi 
askerî levazım ,' 

19 - İmtiyazlar kanununa tevfikan Hükü
meti ' Gümhuriye ile şirketler beyninde aktolu-
naıı nafıa işleri imtiyaz mukavelenamelerinde 
gümrük resminden muaf tutulan eşya 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

MADDE — 6 İti laf atı düveliye ve mukave-
latr mahsusa mucibince aşağıdaki eşyalar 
mütekabiliyet şartile; gümrük resminden mua
ftırlar: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti hezdinde mukim 
ecnebi devletler elçilerinin beraberlerinde getir
dikleri eşya ile kendi istimallerine mahsus olmak 
ve cins venev'i ve miktarı beyan edilmek şartile 
bilâhare getirtecekleri eşfya ve sefarethaneye 
mahsus damgalı evrak, resmî kırtasiye levazımı 
ve defterler ve sefarethanede kullanılan umum 
eşya, 

Resim vermekle mükellef olanlar tarafından 
getirilen veya bunların nâmlarına gelen eşya 
elçiler ve sefarethaneler hesabına ithal edilse 
bile gümrük resmi ve sair tekâlif muafiyetinden 
müstefit olamaz. Ancak tertibatı mahsusayı haiz 
nâkil vâsitâlarile • getirilen gaz, benzin ve 
maden kömürü gibi mevâl bu hükmün hari
cindedir^/Hariciye ve Maliye Vekâletlerince 
tensip edilecek diplomasî memurlar ile siyasi 

muârahhaslar hakkında da, muameiei mütekâbile 
şartile balâdaki fıkra ahkâmı tatbik olunur. 

2 — Konsoloshanelere mahsus Bayrak, 
arma, damgalı evrak, defatir ve levazımı resmi
ye ve kırtasiye ve konsoloshanelerin resi idaresin
de bulunan meslekten yetişme Jeneral konsolos 
ve konsolos ve konsolos vekillerinin muayene 
edilmek şartile Türkiyeye muvasaletlerinde be
raberlerinde getirecekleri veya muvasaletlerin
den iki ay evvel gelen müstamel ve gayri 

.müstamel eşyayi zatiye ve müstamel eşyayı 
beytiye ile muvasaletlerinden itibaren 6 ay 
zarfında yola çıkaracakları müstamel zâtı eşya 
\ e hane eşyası, 

3 - Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar 
ahalisi tarafından geçirilip kanunlar ve beynel
milel muahede ve mukaveleler ve itilaflar ah* 
kâmına tevfikan gümrük resminden istisna 
edilmiş ve yahut edilecek eşya 

Reis — Kabul edenler.;. Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, 

'MADDE 7 — Muafen ithal olunduğu hâl
de rnuhtassunlehinde istimal edilmeden ve ya
hut bir müddet istimal edildikten sonra heyeti 
asliyesile veya mahiyeti tebdil edilmek suretile 
muafiyeti gayri haiz mahallere devredilen eş
ya, devredildiği zamandaki şekil ve mahiyetine 
göre temsil edileceği tarife maddesi üzerinden 
gümrük resmine tabidir. Bunları alıp satanlar 
gümrük idaresi bulunan mahallerde gümrük 
idaresine! ve gümrük idaresi bulunmıyan ma
hallerde Hükümeti mahalliyeye bilmüracaa 
resminin istifasını talep etmeğe mecburdur. Bu 
kabil eşyadan resmi verilmeksizin alınıp satıl
mış olanlar kaçak ad ve haklarında o suretle 
muamele olunur. Muafen ithal olunduktan son
ra eshabınca her hangi bir suretle muafiyeti 
gayri haiz diğer bir mahalle devf edilmek 
istenilen eşya hakkında bidayeten gümrük ida
resinin veya Hükümeti mahalliyenin haberdar 
edilmesi lâzımdır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 8 — Bu tarifede memnuiyeti 
zikredilmiyen eşyanın başka kanunlarla ithali 
menedilmiş ise bu memnuiyet devam eder. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
Ier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ayrı ayrı resimlere tabi 
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olan veya resme tabi olanla omııyan eşya mah
lut olur ve bu mahlut tarifede zikredilmemiş 
bulunursa işbu mahluttan alınacak resim mik
tarının tayininde ihtiva etmekte olduğu mad
deler arasında resme tabi olanların sıklet 
itibarile galibine itibar olunur. Ancak bu 
mahluttaki maddelerden en yüksek resme tabi 
olan sıklet itibarile yüzde onbeş (15 dahil ) 
nisbeti mütecaviz olursa tamamı bu en yüksek 
resimli maddeye göre resme tabi tutulur. 
Kezalik işbu mahlutu terkip eden maddelerin 
her biri de yüzde onbeşden dun olursa en 
yüksek resmi veren hangisi Jse resmin tamamı 
onun üzerinden yüzde on tenzilâtla alınır. 

Şukadar ki ismi tarifede zikredilmemiş bu
lunan mahlutu terkip eden parçalar bir birin
den hiç bir ameliyeye muhtaç olmaksızın derhal 
ayrılabildiği - ve mükellef bunlarfıı ayrı ayrı 
resme tabi tutulmasını talep ettiği takdirde 
bu talep gümrük idaresince terviç olunur. 
Elbise yakaları ve mümasilleri, rapta hizmet 
eden veya tam bir şeyin aksamından olan 
- kürkler müstesna olmak üzere - mevad eşya
nın aslına mahsus gümrük resminin tebdiline 
sebep olmaz. 

Kalınlığı ne olursa olsun tarifede mevcut 
olmadıkça gümüş yaldızlılarda asıl resim yüzde 
yirmi ve altın yaldızlılarda yüzde kırk fazlasile 
tahsil olununr. 

Muhtelif rüsuma tabi eşya bir kap derunun-
da bulunur ve mükellef bunların cümlesinin 
içinde en yüksek resme tabi olanı nevi ad 
edilerek gümrüklenmesini beyannamesinde 
teklif ederse bu teklif gümrük idaresince kabul 
olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Tarifede kıymeti üzerinden 
resim alınacağı gösterilen mevadı ithal eden
ler bunların navlun, sigorta ücreti dahil olduğu 
halde kıymetlerini beyan etmeğe ve beyanatını 
teyit "için istenildiği halde orijinal fatoraları 
ve sair evrakı müsbiteyi dahi ibraza ve 
suretlerini vermeğe mecburdurlar. Bu hüküm 
tarifede mezkûr olmıyan eşya hakkında da 
tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 -ı- Gümrük resmi, eşyanın ev

saf ve ahvali nazarı'dikkate alınmaksızın, mem
lekete giren miktarı üzerinden ve gümrüklerde 
alınır. Ancak hava tesirile veya yolda hadis 
olan bir kaza neticesi eşyanın hasara pğradığı 
isbat edilirse bu eşya sahipleri tarafından usu
lüne tevfikan tekrar ihraç veya imha olunabilir. 
Bu takdirde resme tabi tutulmaz. Hasara ogra-
yan eşyanın alınacak tedbirlerle mevaddı ibti-
daiye olmaktan başka bir suretle kullamlmıya-
cağma kanaat hasıl olursa ithal edenlerin talebi 
üzerine külfet ve masrafı kendilerine ait olmak 
şartıla mevaddı iptidaiyeden başka suretle isti
maline mani olacak muamele ifa olunur ve ma
mul bulunduğu maddenin mevaddı ibtidaiyesi 
gibi resme tadi' tutulur. 

Eşya kısmen hasara uğramış bulunursa ithal 
eden kimse hasara uğrayan kısmın tefrikini iste 
yebilir. Bu takdirde de yalınız hasardan kur -
tulan kısmın resmi alınıp diğer kısım hakkında 
yokarıki fıkralar mucibince muamele olunur. 

Islanan eşyanın gümrük idaresinin nezareti 
altında kurutulmasına müsaade olunur . 

Reis— Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — İthalât rüsumu usulü 
dairesinde istifa edilerek gümrükten imrar 
edilen eşya bilâhara harice iade olunsa bile 
alınan rüsum iade edilmez. Kanunen muaf 
olarak ithali lâzım gelirken sehven gümrük 
resmi istifa olunduğu tebeyyün eden mevaddan 
alman resim iade olunur. 

Reis —Kablu edenler... kabul etmiyenle... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Makineler, motörler, ibti-
daî maddeler gibi memleketin iktisadî faaliye
tine veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarayan eşyanın 
resimlerinin kısmen veya tamamen üç ay mü
ddetle teciline Maliye Vekili mezundur. Bu 
tecilden istifade edebilecek eşyanın nevileri 
İcra Vekilleri Heyetince tayin edilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Az veya çok bir ameliye 
gördükten sonra en çok bîr sene zarfında tekrar 
ihraç olunacak eşyanın muvakkat kabul usulüne 
tevfikan ithaline İcra Vekilleri Heyeti karariie 
müsaade edilebilir. Bu usulden istifade edecek 
eşyanın bir cetveli her şene bütçesine rapt 
ediliri 
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Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 15 — Artırılacak veya eksiltilecek 

resimler en az üç ay evvel gazeteler ile ilân 
edilmedikçe tatbik olunmaz. Ahvali fevkalâdede 
zarurî ihtiyaçları temin edecek maddeler bu 
kayıttan istisna edilebilir. I 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... | 
Kabul edilmiştir. | 

MADDE 16 — Gümrük kimyahanelerinde 
eşyanın tarife noktasından icra edilen tahlili 
neticesine eşya sahibi kanaat etmezse bu netice
ye muttali olduğu tarihten itibaren bir ay 
zarfında gümrük idaresine müracaat ederek 
ikinci bir tahlil icrasını talep edebilir. 

İkinci tahlil rüsumat idaresinin bir memuru 
muvacehesinde gümrüğün diğer kimyageri 
tarafından ve birinci tahlili yapan kimyagerle 
alakadaranın müşahit sıfat ile bulundurulabile
ceği üçüncü bir kimyagerin huzurile yapılır. | 
Birinci tahlilin icra edildiği kimyahanede başka 
kimyager bulunmadığı takdirde ikinci tahlili J 
en yakın diğer bir gümrük idaresi ve yahut 
İstanbul Gümrükleri kimyahanesinde yaptır
makta alâkadar muhtardır. Bu suretle ki ikinci 
tahlilde birinci tahlili yapan kimyagerin 
huzuru şart değildir. Alâkadar birinci tahlile 
müteallik itirazda haklı çıkmazsa ikinci tahlil 
masrafı olarak gümrük veznesine beş lira 
tediyesine mecburdur. 

Maliye Vekâleti muhtelif eşyanın tahlillerin 
de takip edilecek olan metotları tespit ve ilân 
eder. 

Reis — Kabul ednler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Tarifede yüz kilosu iki 
yüz kuruştan dun resim veren her nevi eşyanın 
resmi, bu eşya mutat olan zarflar içinde 
olmak şartile, gayri safî sıkleti üzerinden istifa 
olunur. Gayri safî sıklet zarf ile mazrufun 
birlikte vezninden hasıl olan sıklettir. 

İki yüz kuruş veya ziyade resim veren 
eşyanın resmi hakiki saf yahut tarifede tayin 
olunan ahvalde kanunî saf sıkleti üzerinden 
istifa olunur. Ancak eşyanın zurufu kıymeti 
ticariyeyi haiz kısmından ise işbu zuruf başkaca 
kendi nevilerine mahsus resme tabi tutulur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.., kabul edilmiştir, 

MADDE 18 — Çifte kap içinde bulunan 
eşyanın dış kabı tara olarak tenzil olunur ve 
iç kap kanunen sıkleti safiyeye dahil değil ise 
mamul olduğu maddenin nevine mahsus resme 
tabi tutulur. Ancak dış kap kıymeti ticariyeyi 
haiz ise o da nevinin resmini tediye eder. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Sıkleti safiyeyi hakikiye, 
erriteanın iç ve dış kaplarından tecrit edilmiş 
bulunduğu haldeki sıkletidir. Şu kadar var ki 
sıkleti safiyei hakikiyede dahil olduğu tarifede 
gösterilen kaplar ile aşağıda yazılı olan iç 
kaplar sıkleti safiyei hakikiyeden addolunur. 

1 - Mevaddı mayiayı havi her nevi şişeler, 
damacanalar, testiler ve sair şişe ve kavanozlar, 

2 - Mekûlâtı havi olup hava almamak su
reti le kapatılmış kaplar, 

3 - Kozmatik ve sulu ve katı eczai tıbbiye 
ve mevaddı ispençiyariye ile reçelleri ve kon
serveleri ve boyaları havi olup perakende 
suretile furuhatlarında mazruflarından ayrılmı-
yan kaplar ve mümasilleri, 

4 - Yaprak sigaralarını, mamul şekeri, kâ
ğıdı, mensucatı ve porselen mamûlâtını, eşyayı 
zücaciyeyİ ve hurdevat eşyasını ve iğneleri 
ve mevaddı mümasileyi serdeden kâğıt sar
gıları ve çikolata ve emsalini sarmağa mahsus 
parlak kalay kâğıdı ve sicimler ve madenî 
iplikler ve mümasilleri ve mekûlâtın salamu
raları, 

5 - Mevadı lifiye ipliklerini havi karton
lar ile iplik ve şerit ve mensucatı ve eşayı 
mamûlenin sarılmış ve yahut raptedilmiş 
bulundukları her cins kâğıt ve makara ve iğ 
ve zivana ve tahta parçaları 

6 - Perakende suretile hini furuhatların
da mazrufları bulunan eşyadan tefriki icap 
etmiyen ve kiprit ve kapsol ve kalem ucu ve 
oyuncak ve ıtriyat ve mevaddı mümaseleyi 
havi mukavva ve ağaç ve maden kutular 

7 - Alâtı musikiye ve basariye ve cerrahiye 
ile mücevherata mahsus mahfazalar gibi 
muhtevi oldukları mevaddm şekline göre yapıl
mış kılıflar ve mahfazalar. 
Ancak bu fıkradaki eşyayı ithal eden kimse 
zuruf ile mazrufun resmini ayrı ayrı tediye 
etmek isterse bunda muhtardır. 

' Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir, 
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MADD£ 2 0 — Mazruftan adet üzerine 

resim alındığı takdirde zurufun resmi ayrıca 
istifa olunur. 

Re i s — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 2 1 — Beyannamesinde göstermek 
şartile eşyayı ithal eden kimsenin 1Q uncu 
madde mucibince sıkleti safiyei hakikiye üze
rinden istifayi rüsum edilmesini talebe hakkı 
vardır. Sıkleti safiyei hakikiyeyi tayin etmek 
için Gümrük idaresi 19 uncu maddede mün
deriç zuruf ile tarifede sarih olarak resmi 
zuruftı ile beraber tayin edilmiş olan mevad 
müstesna olmak üzere eşyayı bilcümle iç ve 
dış zurufundan tecrit ederek vezneyler ve ya
hut dış kaplarla i o. uncu madde de münderiç 
ve tarifede sarih olarak resmi, zurufile beraber 
tayin edilmiş olanlar müstesna olduğu halde 
iç kapların ve birde bazı kaplarda istimali 
mutat bulunan demir çember ve muşambala
rı, eşyanın kaplar derununda yerleştirilmesine 
ve yahut muhafaza ve tefrikina yarayan saman, 
yosun, kâğıt, yaprak ve kırıntıları ve destere 
talaşı gibi mevadın sıkletlerini sıkleti gayri 
saf iyeden tenzil eder. 

Rejs—Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler..,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 2 -— Sıkleti safiyei hakikiyeyi 
tayin için Gümrük idaresi muayene ettiği kap
ların daralarını almakla iktifa eder ve daraları 
zaten malûm olan kahve ve şeker çuvalları ve 
sandıkları ve saire gibi kapları boşaltmaktan 
sarfı nazar edebilir. Fakat tecrübe suretile 
icra edilen şu muayeneden mütehassıl 
sıkleti safiye beyannamede gösterilen sıkleti 
safiyeden yüzde beş fazlayı tecavüz etmediği 
takdirde umum kaplar için muayenede zuhur 
eden siklet kabul edilmek üzere diğer kapların 
bu maksatla boşalttırılması icap etmez. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 3 — Beyannamede sahibi tara
fından safi siklet dercedilmemiş ise kapların 
gayri safi sikletinden kanunî daranın tenzihle 
tahakkuk edecek siklet üzerinden istifayi rüsum 
edilir. Ancak kanunî dara tenzilâtının icra 
edilebilmesi için eşyanın nevine göre mutat 
olan kaplar derununda bulunması icap eder. 

Safi sikleti zâten malum olan eşyadan mükellef 
lehine kanunî dara tenzili caiz değildir. 

Re i s — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 4 — Kanunî daralar aşağıda 
gösterilenlerdir : 

Her nevi madenleri ve madenlerden mamul 
eşyayi muhtevi sandıklar ve fıçılar: her yüz 
kilo sikleti gayri safiye için (7) kilodur. 

Madenlerden gayri mamulâtı muhtevi bu
lunan sandıklar ve fıçılar : her yüz kilo sıkle
ti gayri safiye için 15 kilodur. 

Sepet, gaz tenekesi ve meşin torbalar: her 
yüz kilo sikleti gayri safiye için 8 kilodur . 

Madenî kaplar ve fıçılar: her yüz kilo 
sikleti gayri safiye için 12 kilodur. 

Tek çuval: her yüz kilo sikleti gayri safiye 
için l kilodur. 

Tek balye: her yüz kilo sikleti gayri safiye 
için 2 kilodur. 

Çifte çuval: her yüz kilo sıkleti gayri safiye 
için 2 kilodur. 

Çifte balye: her yüz kilo sikleti gayri safiye 
için 4 kilodur. 

Kafes sandık : her yüz 'kilo sikleti gayri 
safiye için 10 kilodur. 

Sargı lık bezden veya sair kaba mensucattan 
mamul çenberli veya çenbersiz zuruf ile hasır 
ve sair saman ve kayıştan yapılmış zuruf 
balyalardan maduttur. 

Reis —. Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 5 — Gümrük rüsumundan muaf 
olan veyahut safi sikleti üzerinden gümrük 
resmi alınan eşyayi havi bulunan ve haddi 
zatinde ticarî kiymeti olmıyan dış zuruf 
bilâresim imrar olunur. Gayri safî siklet 
üzerinden gümrük resmi alınan eşyayi havi 
olan kaplardan mazrufundan alınacak resimden 
başka resim alınmaz. Ancak zarf mazrufun 
tabi olduğu resimden daha yüksek resme tabi 
ise zarf ve mazruftan tabi olduğu resimler 
ayrı ayrı alınır. 

Ticarî kiymeti haiz olmıyan kaplar şun
lardır: içi dolu olarak gelen adî oğaçtan 
mamul sandık ve fıçılar ve kaneviçeden 
mamul çuvallar ve balyalarla emsali ve sut 
kastık nakliyatında istimal olunan saç tanburlar 
ve cıva veyahut müvelHdiluhumuzayi va emsa-
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İini havi dökme demirden mamul istivane ve 
şişeler. 

Kiymeti tüccariyeyi haiz olmayıp bendiye 
olarak istimal edilen 21 inci maddede muhar
rer demir çenber ve muşambalarla saman ve 
yosun ve kâğıt, yaprak ve kırıntıları ve destere 
talaşı gibi mevattan resim alınmaz. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 6 — Kiymeti ticariyeyi haiz 
olan dış kaplar kendi nevilerine mahsus resim
lere tabidir. Bu kabların başlı çaları şunlardır: 

Bakırdan veyahut sair madenlerden mamul 
güğümler ve variller, tenekeden mamul sandık
lar, kutular, gaz tenekeleri, ketenden veyahut 
ramiden mamul çuvallar ve ambalajlarda 
kullanılan madenî çubuklar, civatalar, somun
lar, saat ve mücevheratı havi marukenden 
veyahut maruken taklidi kağıttan mamul 
kutular, muhfazalar, kırık ve dökük olmıyan 
mukavva kutular, iyi ağaçlardan yapılmış her 
nevi kaplar. 

Re i s — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 7 — Aşağıda yazılı ağaçlarla 
döküm halinde ithal edilen mayilerin makbul 
sebeplerden dolayi sıkletleri tayin edilemediği 
takdirde gümrük idaresi tespit olunan kilo 
miktarlarını; 

Eşyayi rnezkûrenin metro mik'ap ve hekto
litre vahidi kıyasilerine mukabil siklet olarak 
kabul eder. 

Meşe ve ceviz ağacının her metre mikabı 
700 kilo. 

Meşe ve cevizin gayri kerestelerin her 
metro mikabı 500 kilo. Mayiatın her hekto
litresi go kilo. 

Re i s — Kabul edenler ... Kabul etmiycn-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 8 — Gümrûkü umumî tarifesi 
bir İngiliz lirası 9 Türk lirası hesabile tespit 
ve o hesap tarife nisbetlerinde esas ittihaz 
edilmiş olduğundan bu kanunun tatbiki sıra
sında her üç aylık vasatî kambiyo fiatına göre 
yukarıda gösterilen nisbet yüzde yirmi derece
sinde bir tenezzül veya tereffü arz edecek 
olursa umumî tarifede gösterilen resimler üze
rinde Maliye Vekili tarafından bu tenezzül veya 
tereffü nisbetinde tenzilat veya zammiyat icra 
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ve tarifedeki resimler müteakip üç ay zarfında 
ana göre tenzil veya zamlarile tatbik ve istifa 
olunur. 

Bu hüküm 15 inci maddedeki üç ay müd
det kaydına tabi değildir. 

Re i s — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 9 — Türkiye ile ticaret muka
velesi akteden memleketlerden Türkiyeye gelen 
eşyanın bu mukavele ile tespit edilen tenzilatlı 
ile tarifeden müstefit olması için gelen eşyanın 
o memleket mahsulat ve mamulatı milliyesin-
den veyahut o memlekette uğradığı tahavvü-
lat dolayisile o suretle telakki edilmek lazım 
geldiğini müspit resmî bir şehadetnameyi haiz 
bulunması lazımdır. Menşei husul veya mahreç 
hakkında yanlış malumat itası eşyanın sahte 
beyanı mahiyetinde addolunarak ana göre 
ahkâmı cezaiyeye tabi olur. 

Posta paketleri, muhteviyatı bir mhiyeti 
ticariyeyi haiz irsalattan olmadığı anlaşıldığı 
takdirde menşe şehadetnamesinden vareste 
tutulur. 

Re i s — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 0 — Eşyanın tarifeye tatbikin-
dan mütevvellit ihtilaflar gümrük idaresince 
İktisat Vekili tarafından tayin olunan üç eks
perden müteşekkil daimî heyete tevdi olunur. 

Her ihtilâf halinde işbu eksperler heyetine 
biri gümrük idaresi öbürü beyanname veren 
tarafından müntahap başkaca iki eksper terfik 
olunur. 

Bu iki taraftan birinin imtinaı takdirinde 
onun namına gümrük dairesinin bulunduğu 
mahal sulh hakimi tarafından eksper intihap 
olunur. 

Eksperler heyetine terfik olunan bu iki 
eksper her sene İstanbul Ticaret Odası tarafın
dan tanzim ounlacak bir liste üzerinden intihap 
olunur. 

Bu iki eksper ihtilafın hallinde müttefik ka
larak karar verirlerse eksperler heyeit kararı 
tescil eder. İki eksper ittifak edemedikleri 
takdirde ekseperler heyeti hakem vazifesini ifa 
eder. Ve iki eksperi dinledikten sonra nihai 
olarak karar verir. 

Eksperler heyetinin verdiği kararlar üzerine 
mehakimi adliyeye müracaat olunamaz. 
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3 mart 1341 
1 8 » •» 

19 nisan » 
9 teşrinisani 1341 

ftels — Kabul 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 1 — 10 mart 1332 tarihli kanun 
ve merbutu tarife ile işbu kanuna ve tarifeye 
taallûk eden müstamel elbise hakkındaki 12-
ağustos 1335 tarihli kanun ile 8 nisan 1334 
tarihli müzeyyel kanun, 

Tarifeyi umumiyenin bila müddet devam 
edeceğine dair olan 12 eylül 1335 tarihli ka
rarname, 

Tütün ve sigaraların kilosundan 3 ve 4,5 
lira resim alınacağına dair olan i l teşrinievvel 
1335 tarihli kararname, 

Gümrük resminin beş misline iblağına dair 
8 numara ve 28 temmuz 1336 tarihli kanun, 

331 numara ve 15 nisan 1339 tarihli kanun, 
» 

Meclis, 
kararı, 
kanun, 
Meclis, 
kararı, 

691 » 12 kânunuevvel 341 » kanunun 
beş misli olarak alınan gümrük resminin 
8 misline iblağına dair olan maddesi, 

885 ve 31 mayıs 1926 tarihli kanun, 
901 • » 5 haziran .» » », 
903 » 7 . » » » », 
907 » 7 » » » kanunun 
Sigara ve diğerlerinden kilo başına 10 lira 

resim alınacağına dair olan fıkrası, 
1691 numara ve 12 kânunuevvel 134i 

tarihli kanunun birinci maddesini muaddil 
1005 numara ve 10 nisan 1927 tarih ve tarife 
kanununun beşinci maddesinin birinci ve ikinci 
fıkralarım muaddil 1054 numara 26 mayıs 
1927 tarihli kanun, 

1136 numara ve haziran 1927 tarihli 
kanun ile 717 numara ve 15 nisan 1338 tarihli 
kanun ve şeker, petrol ve benzin inhisarı 
hakkındaki kanunlar ve işbu kanuna muhalif 
olan diğer kanunlar, tefsirler, kararlar mülgadır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Kendilerile tica
ret mukaveleleri akdolunarak konsolide edilmiş 
bulunan Devletler muharreratı meyamndaki 
şeker ve şekerli mevat ile petrol, benzin ve 
müstekkatından mukavelename müddetlerinin 
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hitamına kadar eski tarife mucibince gümrük 
ve istihlâk vergisile her kilosundan ayrıca 
8 kuruş inhisar resmi alınmasına devan olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 2 — İşbu kanun neşri tarihin
den üç ay sonra mer'idir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 83 — İşbu kanunun icrasına 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hasan Fehmi R. (Ginmişane) — Efen
dim, kanunun hey'eti umumiyesi reye konmaz
dan evvel müsaadenizle Maliye Vekili Beyden 

bir şey sormak istiyorum. Muvakkat madde ile 
bu kanunla inhisar ve istihlâk vergilerine ait 
kanunlar lağvedildi. Bunlarda esasen tabi ol -
duldan gümrük resmi meyanına ithal edildi. 
Ticaret muahedesi aktedilen memleketlerde de 
meri olan Ticaret Muahedeleri hükmü hitam 
buluncıya kadar maddeyi muvakkate o maksadı 
tatmin etti. 

Yalnız burada bir madde var, oda; dahil
de istihsal edilen şekerle hariçten ithal edilen 
şeker arasındaki fark 27 kuruş kadar 
büyük bir tefavüt ifade eitiği için inhisara 
ait bir muamele vergisi alınmasını komisyon 
düşünmüş ve lâyihasında da tespit etmiştir. 
Vakıa gümrük kanunu ile münasebeti olmıyan 
bir şey idi, fakat bir açıklıktı. Hükümet bu 
hükmü ayrı bir kanunla mı temin edecek , 
yoksa bütün bütün sarfı nazar etmek fikrinde 
midir ? Bu noktanın tavzihini rica edeceğim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
( İzmir ) — Efendim, istedik ki bu bir kı
sım inhisar resimlerile istihlâk resimleri ka
milen gümrükte birleşsim, ve bu kanun mev
kii meriyete girdiğinden itibaren orada tatbik 
edebilelim. Ancak muahedelerle bağlı olduğu
muz bir çok devletler vardır ki, o mukavelât 
tamamen hitam bulmadıkça ki bunların hepsi 
yakında hitam bulacaktır ve yeni gümrük tar-
fesi , girecek eşyalara tatbik edilmedikçe bu 
kanunun mevkii meriyete girdiği günden iti -
baren bazı istihlâk resmini tamamen gümrükte 
almak mümkün olmıyacaktır ve onun için bu 
kuyudat peyderpey kalkdıkça Hasan Bey Efen -
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dinin işaret ettiği bu resimler kamilen gümrüğe 
intihal etmiş bulunuacak ve pek az bir zeman 
içinde bu teşekküller ve bu ayrı ayrı resim -
lerin hepsi birleşmiş olacaktır. Dahilde de 
biraz resim alıyoruz ve aldığımız resim Hasan 
Bey Efendinin izah ettikleri resimdir . Bunu 
almakta devam edeceğiz. Bunu muvakkat bir 
madde içine koyacak olursak muvakkaten 
onu alıyormuşuz gibi gelecektir, daimî 
bir kanunla dahildeki teessüslerimizden 
elyevm filen almakta olduğumuz resmi almak 
için bir kanunla heyetinize müracat edeceğiz 
ve o kanundan evel de bû muvakkat madde 
mucibince almakta devam edeceğiz. Ancak 
muvakkat madda bir kaç ay ve belki bir sene
den fazla bir devre için devam edecektir. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşaııe ) — 
Tamam. 

Reis — Efendim kanunun heyeti umumi-
yesirti tayini esami ile reye arzediyorum. 

7 — Hükümetle İzmir - Kasaba demir yol
ları ve temdidi şirketi arasında takarrür eden 
itila/namenin imza ve teatisi için mezuniyet 
itası hakkında-^ numaralı kanuu layihası ile 
Hükümetle - Kasaba Demir yolları ve temdidi 
şirketi arasında takarrür eden itilâf namenin 
imza ye teatisi için mezuniyet itası hakkındaki 
kanun lâyihasının tesrii intacına dair ğ| ve 
Nafia Vekâletile İzmir - Kasaba Demir yolları 
İdaresi arasında yeniden tanzim ve imza 
olunan itilaf namenin gönderildiğine dair ?fs 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Nafıa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Naîia Vekili Recep B. (Kütahya) — 
Arkadaşlar gerek İzmir - Kasaba demir yolu 
ve gerek bunu müteakip ruznameye dahil 
olan Şark Demir yollarına ait mukaveleler 
merbutatı olan mektuplar mucibince bir an 
evvel yapılması lazım gelen işlerdendir. 

Meclisi Âlice tetkiki epice zaman uzamıştır. 
Onun için gerek bu ve gerek bunu takip eden 
Şark Demir yollarına ait kauunların müstaceli
yetle müzakeresini rica ederim. 

Reis — Vekil Beyefeninin her iki kanun 
hakkındaki tekliflerini reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir 

İl] 227 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 

Kanunun hey'eti umumiyesi hakkında soz 
istiyen varmı ? ( Hayır sesleri ) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
Hükümetle İzmir - Kasaba Demir yolu ve te
mdidi şirketi arasında kararlaştırılan itilafna-
menin imza ve taatisine mezuniyeti mutazam-

mın kanun 
MADDE 1 — Hükümetle İzmir-Kasaba De

miryolları ve temdidi şirketi arasında takarrür 
eden merbutitilafnamenin (Birinci maddesinin 
ikinci fıkrasmın(G)paragrafında muharrer frank 
kelimesinin fransız frangı olduğu tasrih ettiri
lmek şartile ) imza- ve teatisi için Hühûmete 
mezuniyet verilmiştir. 

Nafıa Vekili Recep B . ( Kütahya1) 
— Aarkadaşlar bu itilafnamenin matbaada 
tabında - kanunun aslında değil fakat itilafna
menin metninde esaslı yanlışlıklar olmuştur. 
Tabiidirki Meclisi Âlide müzakere edilen 
kanun merbutu ile birlikte tebliğ olunur. Ve 
bunda ihtimalki bir yanlışlık olabilir. Malumu 
aliniz itilafname metinleri , gerek Hükümeti 
ve gerek mukabil tarafın »şirketin murahhasları 
tarafından- imza edilen metni aslî ne ise o 
muteberdir. Fakat böyle bir muamele hatası 
olmaması için bendeniz huzuru alinizde sıdaî 
mucip olacak tashihler yapmaktan ihtiraz edi
yorum ve tashih cetvelini zabta veririm.Esasen 
encümenin müzakere ettiği itilafname ile 
bizim imza ettiğimiz itilafname aynıdır. 
Merbut olan bu metnin kabulünü istirham 
ederim. 

Reis— Aslı merbut olacak değilmi efendim. 
Nafıa Vekili Recep B. — Evet efendim 
Ris — Efendim , birinci madde hakkında 

söz istiyen yoktur maddeyi reye arzediyorum 
Kabul edenler etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Reis — Kabul edenler. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kaul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesin tayini esamile 
reyialinize arzediyorum. 
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8 — Hükümetle Şark Demir yolları Şirketi 

arasında takarrür eden itilâf namenin imza ve 
taatisi için mezuniyet itası hakkında gj numa
ralı kanun lâyihası ile Şark Demir yolları 
Şirketile yeniden tanzim ve imza olunan itilâf -
namenin gönderildiğine dair 2 | j numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Nafıa ve Bütçe Encünıenileri 
mazbataları []] 

Reis — Bunun da diğer kanun Iâyihasile 
birlikte müstacelen müzakeresini kabul buyur
dunuz. Binaenaleyh müstaceliyetle müzakeresine 
başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isti yen varmı? ( Hayır sesleri ) 

Na. V. Recep B. (Kütahya) — Efendim, 
bunda da ayni şekilde hatalar vardır. Bunun da 
tashihini zapta veririm, binaenaleyh zapta o 
suretle geçecektir. 

Reîs — Pek ala efendim. Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında başka söz isteyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Hükümetle Şark Demir yoliarı Şirketi arasında 
kararlaştırılan itilâf name ile melf utları olan iki 

adet mektubun tasdikına dair kanun 
MADDE 1 — Hükümetle Şark Demir yol

ları Şirketi arasında kararlaştırılan merbut 
itilâfnamenin imza ve teatisi ile melfufu iki 
adet mektubun kabulü için Hükümete mezuni
yet verilmiştir. 

Na. V. Recep B. (Kütahya) —Arkadaş
lar, bu maddede zikredilen iki mektuptan birisi 
yeni istihsal edilmiştir ve efkârı umumiyemizin 
mühim bir tabakasını alâkadar edecek mahiyette 
olduğu için bu bapta küçük bir malûmat 
arzedeyim. Mektuplardan birisi mutat olan 
şeylere ait bir mektuptur. Fakat diğeri Şark 
Demiryollarının Türkiye hududu dahilindeki 
her hangi bir noktasından başlıyarak Yunan 
arazisine uğramaksızın doğrudan doğruya 
memleketimiz içinden Edirneye muvasalasını 
temine imkân bahşolacak bir hattın inşasını 
bu itilâfnamenin müzakeresi neticesinde Şark 
Demiryolları Kumpanyası kabul etmiştir. Fakat 
ettiği tarzı kabul şu şekillere bağlıdır: Bu hat
tın inşası için lâzım gelen sermayeyi kumpa
nya koyacaktır. Ve yine kumpanya esasli bir 
nokta olarak kabul ediyor ki yapacağı hattın 

/ / / 226 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur^ 

imtiyazı, elyevm mevcut olan hattı aslinin 
yalnız 28 sene kadar imtiyaz müddeti kendi 
uhdesinde bulunacak. Buna mukabil hükümet 
üç sene zarfında eğer bu ahttın inşası için şirketle 
görüşürse şirketin, inşasına müteallik fennî ve 
malî şeraiti ahkâm ve yeni yapılacak hattın 
hattı aslinin hangi noktasından başlaması 
lâzım geleceği hükümetle şirket arasında uyu
şulacak bir şekilde tanzim olunacaktır. Meclisi 
Âlinin müzakeresi fasılaya uğradığı devrede 
bendeniz tabii fennî ve malî ahkâmı şeraitte 
mutabık kalmak şartile bu bapta da menafii-
mizi temin edecek eşkâli bulmak ihtimaline 
binaen bu hattın inşası işini tahkkuk ettirmesi 
için şirketle müzakereye başhyacağım, bunu 
kanun ve itilâfnamenin müzakeresi münasebe-
tile malumat olmak üzere Heye'ti muhtereme-
nize arzederim. 

Reis — Madde hakkında mütalea varmı? 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
lerr.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 '— Bu kanunun hükümlerini 
icraya Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi ni tayini esami 
ile reyinize arzediyorum . 

9 — İzmir belediyesine yapılacak iki milyon 
liralık istikraza kefalet için Maliye Vekâletine 
mezuniyet verilmesi hakkında B\-7 numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbatan [1] 

Reis — Kanunun müstaceliyetle müzakere
sini reyinize arzediyorın. Müstaceliyetle 
müzakeresini kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mutalea varmı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etemiynler... Kabul edilmiştir. 

/ / / 228 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 
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İzmir belediyesinca aktedileoek iki milyon 
liralık istikraza kefalet için Maliye Vekâletine 

mezuniyet verilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — İzmir şehrinin imarına sar-

fedilmek üzere miktar ve şartlan ve mahalli 
sarfı Dahiliye ; Vekâletince tetkik ve tasdik 
olunmak şartile, İzmir belediyesince iki milyon 
liralığa kadar aktedilecek istikraza, gösterilecek 
teminat mukabilinde, hazine namına kefalete 
Maliye Vekili mezundur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... kabul edilmiştir. 

MADDE — 2 Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etrniy
enler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir 

Kanunun hey'eti umumiyesini kabul eden
ler... Kabul etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

10 — Sayım kanununun tadili hakkında 
^numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Dahiliye 
Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen 
mazbatası 

MUHTELİT ENCÜMEN MAZBATASI 
Yüksek Reisliğe 

2 / 1 2 / 1929 tarihinde Dahiliye ve İktisat 
Encümenlerinden mürekkep fMuhtelit Encüme
nimize havale buyuruları sayım kanununu muad-
dil kanun lâyihası tetkik ve mütalea olundu. 
Maaşatm tevhit ve teadülüne dair olup bu 
kere Heyeti Urnurniyece kabul ve kesbi kanu-
niyet eden 18 mayıs 1929 tarih ve 1452 
numaralı kanun ile sayım kanununu muaddil 
kanun lâyihasının istihtaf eylediği gaye temamen 
hasıl olmuş bulunduğundan intacına lüzum 
görülmemiştir. Hükümete iade olunmak üzere 
makamı riyasete takdimine karar verilmiştir. 

Reis — Mazbata hakkında mütalea var mı? 
(Hayır sesleri) 

Muntelit Eecümen mazbatasını kabul eden
ler... Kabul etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

O halde kanun lâyihasının müzakeresine 
mahal kalmamıştır. 

/•/. — İktisat Vekâletine merbut alî, talî ve 
meslek mekteplerinde askerliğe hazırlık derslerini 
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okutan zabıtana verilecek ücretler hakkında 5 | s 
ve askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri 
hakkında ^ numaralı kanun lâyihaları ve 
Maarif, Millî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [lj 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzake
resini reye arzediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı?. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Orta derecedeki mekteplerin 
askerlik derslerini veren muallimlere aşağıda 
yazılı olduğu gibi ücret verirler : 

Bir mektepte üç sınıf veya şubeye kadar 
tedrisat yapanlara ayda on beş lira, 

Bir mektepte beş sınıf veya şubeye kadar 
tedrisat yapanlara ayda yirmi lira, 

Bir mektepte yedi sınıf veya şubeye kadar 
tedrisat yapanlara ayda yirmi beş lira, 

Bir mektepte on ve daha fazla sınıf veya 
şubeye kadar tedrisat yapanlara ayda otuz beş 
lira. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etrniyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yüksek mekteplerde askerî 
tedrisat yapanlara ayda'kırk lira ücret verilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etrniyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran 
tedrisat ve kamp zamanlarında ve devam et
tikleri müddetler için verilir. 

Reis — Kabul ederler... Kabul etrniyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci madde
lerde yazılı ücretler mekteplerin merbut olduk
ları vekâletlerin 1929 malî senesi bütçelerinin 
rnaaş ve ücret fasıllarında vaki olacak eyyamı 
haliye tasarruflarından verilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etrniyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 1928 senesi teşrinievelinden 
itibaren tedrisatta bulunmuş olan muallimlere 

/ / / 225 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 
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mesbuk mesailerine mukabil birinci ve ikinci 
maddelerde yazılan nisbetlere göre bir defaya 
mahsus olarak ikramiye verilir., Bu ikramiyeler 
1929 bütçesinin 4 üncü maddede gösterilen 
tasarruf atında mahsup olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmü 1929 
malî senesi nihayetine kadar meridir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve İktisat Vekil
leri memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir . 

12 — Maarif hissesinden sanat mekteplerine 
tefrik edilecek mebalig hakkında-^j numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Fncümen-
leri mazbatalari [Ij 

Reis — Kanunun müstaceliyetini kabul 
edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil -
mistir. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı ? Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İdarei hususiyelere ait maarif . .asesinden san'at 
mekteplerine tefrik edilecek mebaliğe dair 

kanun 
MADDE 1 — 1454 numaralı kanun mu

cibince kazanç ve müsekkafat vergilerinden 
alınmakta olan maarif vergisinin % 6 sim ve 
maarife ayrılan varidatı geçen senelerden fazla 
olanlardan % 25 ini tecavüz etmemek şartile 
Maarif Vekâletinin tayin edeceği miktar mev
cut san'atlar mekteplerine muavenet karşılığı 
olmak üzere idarei hususiye bütçelerine vazo-
lunur. 

Bütçelere konulacak miktar mecmuan dört 
yüz bin lirayı tecavüz edemez. 

/ / / 223 numaralı matbua zaptın sonuna 
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Reis — Mütalaa varmı? Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince 
tayin edilecek miktarlar tahsil edildikçe Maliye 
Vekâleti tarafından Maarif Vekâletinin tayin 
edeceği miktar ve irae edeceği vilâyetler idarei 
hususiyelerine, san'at mekteplerine sarfedilrriek 
üzere, gönderilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Kendilerine bu suretle tah
sisat gönderilen vilâyetler bütçelerinde san'at 
mektapîerine muavenet namile bir fasıl kuşat 
edilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir . 

MADDE 4 — 26 mayıs 1927 tarihli ve 
1052 numaralı meslek mektepleri hakkındaki 
kanunun ikinci maddesi hükmü mülgadır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 .— Bu kanun i haziran 1929 
tarihinden itibaren bir sene için muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun ahkâmını icra
ya Dahiliye ve Maliye ve Maarif Vekilleri 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler ,.. Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. Kanunun heyeti 
umumiyesini kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

13 — Deniz ve hava gedikli küçük zabit 
maaşı kakında ^ numaralat kanun layihası 
ve millî müdafaa ve Bütçe Encümenleri maz
bataları [Ij 

Reis — Evvela layihanın müsteaceliyetini 
reye arzedıyorum. Müstaceliyetini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varmı? 
( Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaş 
kanunu 

BİRİNCİ MADDE — Deniz ve hava sımfla-
[1] 21S numaralı matbua zaptın sonuna 

merbuttur, 
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finda güverte , uçuş, fen, ihtisas ve makinist 
gedikli küçük zabitleri bu kanuna tevfikan aylık 
ahlar.Denizde ve havada levazım, sihhiye ve 
müzika ile havanın yer hizmetlerindeki gedik
liler kara gediklileri hakkındaki 648 numaralı 
kanun ahkâmına tabidir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyeler.. 
Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Deniz ve hava gedikli 
küçük zabitlerin rütbeleri ile maaşları aşağıda 
gösterilmiştir. 

Tahsisatı fevkaladeleri maaşı aslilerinin üç 
mislidir. 

Kuruş 
Gedikli Çavuş 700 
Gedikli başçavuş muavini 900 
Gedikli başçavuş 1 200 
Baş gedikli 2 000 
Reis — Mütalea varmı efendim? Maddeyi 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Deniz ve hava ge
dikli küçük zabitleri aşağıdaki asgari müddet
lerin hitamında münhal olmadığından terfi ede 
medikleri takdirde mezkûr asgarî müddetin ınkı-
zası tarihinden itibaren her iki hizmet senesinin 
nihayetinde maaşı aslilerine yüz kuruş zammo-
lunur. Şukadarki yapılacak zamaim bir derece 
mafevk rütbe maaşını tecavüz edemez. Baş ge
dikliler, mudeti asgarilerinin ikmalinden hizmet
ten infikâki tarihine kadar ayni tertip ile bu 
zamaimden müstefit olurlar. 

Sene 
Gedikli çavuş 2 

y> başçavuş muavini 3 
» baş çavuş 3 

Başkedikli 3 
Reis — Kabul edenler.-. Kabul etmiyenler.. 

Kabul edilmiştir . 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Deniz ve hava 

gedikli küçük zabitleri efrat misilli tarafı Dev
letten iaşe ve ilbas olunurlar. Bunaların mua-
yyenatı aynen veya bebelen de verilebilir. 

Reis — Kabul edenler,. Kabul elmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — Gedikli küçük zabit -
lere, gedikli çavuşluğa terfi tarihinden itibaren 
beş sene müddetle istihdam edildikten sonra 

sicilleri müsait olanlara bir nefer tayini zam 
olunur. Evli olan gedikli küçük zabitlere aile 
maaşı olarak her ay ilâveten ve makktuan beş 
lira verilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

ALTINCI MADDE — Deniz ve hava küçük 
zabiti olarak yirmi sene hizmet edenler arzu 
ettikleri takdirde askerî tekaüt kanununa tef ikan 
son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. 
Bunlara tekaütleri anında beş yüz ve kırk beş 
yaşını ikmal edenlere yedi yüz lira ikramiye 
verilir. Talip olanlar Millî Müdafaa vekâletin
de veya müessesatında yer bulunmadığı 
takdirde Devletin diğer devair ve müssesatına 
tercihan kabul ile istihdam olunur. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

YEDİNCİ MADDE — Deniz ve hava 
gedikli küçük zabitlerinin muhtelif rütbelerde 
bulunabilecekleri azamî yaş aşağıdadır: 

Azamî yaş 
Gedikli çavuş 40 
Gedikli baş çavuş muavini 40 
Gedikli baş çavuş 45 
Baş gedikli 50 
Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
SEKİZİNCİ MADDE — Yedinci maddede 

yazılı rütbelerine ait yaşları ikmal edenlere 
hangi yaş ve rütbede olursa olsun ahvali 
sıhhiyeleri hizmette devama manî teşkil edenler 
rızalarına bakılmaksızın tekaüt edilirler. Sicil 
vaziyetleri hizmete devama mani olup müd
deti tekaüdiyelerini ikmal edenler tekaüt edilir. 
Bunlardan müddeti tekaüdü ikmal etmiyenler 
terhis olunurlar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Deniz ve hava 
gedikli küçük zabitlerine 15 mayıs 1335 
tarihli harcırah kararnamesi mucibince harci-
rah verilir. Baş gediklilerden müteehhil olanlara 
aile harcırahı ita olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

ONUNCU MADDE — 24 şubat 1330 
tarihli bahriye efrat ve küçük zabitarıı ile ge-

__ 9 9 9 • _ 



4$M &} A 
I mim icraya Millî Murafaa ve Maliye Vekilleri 

memurdur. • 
R e i s — Kabul edenler ... Etmiyenler».. 

Kâ bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler.. 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 

İ : -7 A M 
(tikli zabitan kanununun l / 25 ( 25 dahil) 
ve 27» 35 inci maddeleri ile 26 inci madde 
nur gedikli namzedinden (namzet dahil ) 
itibaren nihayete kadar olan kjsmı ve 357 nu
maralı kanunun birinci maddesine merbut 
cetvelin gedikli çırak mektebi mezunlarına- ait 
bulunan kısmının çırak, çavuş ve baş̂  çavuşa 
ait olan hükmü ile berrî, bahrî, havaî, jandar
ma erkân, ümera ve zabitan ve memurin ve 
mensubini askeriye maaş tahsisatına dair 22 
teşrinievvel 1339 tarihli kanuna müzeyyel 
olan 508 numaralı kanun mülgadır. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE ± A - Halihazır 
deniz ve hava gedikli çavuşları, gedikli çavuş
luğa; gedikli baş çavuşları gedikli baş çavuş 
muavinliğine ve gedikli namzetler gedikli baş 
çavuşluğa naklolunurlar. 

B •- Deniz ve havada müstahdem birinci, 
ikinci, üçüncü sınıf gedikli zabitlerinden arzu 
edenler hali hazır maaşlarîle baş gedikliliğe 
nakledilir. Bunlardan üçüncü ve ikinci sınıf 
gedikli zabitleri tarihi terfilerinden itibaren 
her iki senede bir bilimtihan isbatı ehliyet 
edenler eski maaşları nisbetînde terfi ederler. 
İmtihanda muvaffak olamıyanlar işbu kanun 
ahkâmına tabi olurlar. 

C - Nakli arzu etmiyenler veyahut sınıfla
rında mukabil rütbesi . bulunmıyanlar tasfiye 
neticesine kadar 24 şubat 1330 tarihli gedikli 
zabitan kanunu ve 508, 587 numaralı kanunlar 
mucibince muamele görüdür. 

D - Hava sınıflarında bu kanunun neşrin
den evvel mevcut gedikli küçük zabit makinist 
mektebi talebesi ile gedikli küçük zabit ve sivil 
pilot ve makinistlerden- şaraiti haiz olupta 
arzu edenler bilimtihan ve sınıfındaki müddeti 
hizmetlerine göre hava gedikli küçük zabit
liğinin muhtelif rütbelerine naklolunurlar. 

Reis — Muvakkat madde hakkında mütalea 
vâr mı?../Hayır sesleri) 

Madeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ON BİRİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâ-

14 — Ordu ikramiyesi hakkında ^ numa
ralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve BüU 
çe Encümenleri mazbataları JlJ 

Reis — Evvelâ müstaceliyetle müzakere
sini reye koyuyorum. Müstaceliyetle müzakere
sini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 

I varmı ? 
Abdullah B. ( Trabzon ) — Efendim, 

bunlar içerisinde hangi rütbede kime verilece
ği musarrah değildir. Meselâ, haritacılık içinde 
kroki yapmakta muvaffakiyet gösterenler, deni
yor. Zabitan içerisinde bunu yapanlar az 4e-
ğildir. Bundan maksat nedir, kime verilecektir? 

Millî Müdafaa Vekili Abdülhalik 
B- ( Ç a n k ı r ı ) — Onun hakkında bir 
nizamname yapacağız, ye onu ayrıca bir nizam
name ile tayin edeceğiz. Kim daha iyi yapa
caksa ona verilecektir. Zaten muayyen miktar
da bütçede ufak bir ikramiye faslı vardır. Onun 
sureti tevziini gösterecek bir nizamname yapı
lacaktır. 

Abdullah B. ( TrabzonJ — Nizamna
me mevcutmudur? 

Abdülhalik B. ( Çankırl ) — Hayır, 
fakat yapılacaktır. Burada bu kanunda bir 
madde vardır. Onda zikredilecektir. O nizam
name yapıldıktan sonra tatbik edilecektir. 

Abdullah B. — Zabitan da dahilmidir ? 
Abdülhalik B. — Evet zabitan da dahil

dir. Esasen ikramiyenin kısmı âzami bölüklere 
ve kıtalara aittir. 

Reis . — Başka mutalea varmı ? ( Hayır 
sesleri ) . Maddelere, geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler ...Kabul edilmiştir. 

Ordu ikramiyesi kanunu 
MADDE 4 — Orduda (Karar, Deniz, Hava): 
A - Atışlarda muvaffak olanalara; 
B - Askere okuma yazma öğretenlere; 
C - Vaktıhazar ve seferde müsademelerde 

/ / / 217 numaralı matbua zaptın sonuna 
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fevkalâde yaralık gösterenlere; 

D - Nafi ihtiraatta bulunanlara, mevcudu 
İslah ve tekemmül ettirenlere; 

E-Binicilik ve hayvan terbiyesinde muva
ffak olanlara; 

F - Ecnebi dillerin tahsilinde temeyyüz ey
leyenlere; 

O - Mesleğine ait faideli telif ve tercümede 
blunanlara; 

H - Harita ve kroki yapmasında muvaffaki
yet gösterenlere ; 

İ "Talim ve terbiyde temeyyüz eden bö
lüklere; 

İmalâtı harbiyede: 
J - Müteamil usul ve imalâtı ıslah ve tevsi 

edenlere ; 
K - Tehlikeli ve müşkül imalât ve tecaribi 

ücra edenlere: 
L - Fabrika ve imalâthanelerde imalât ve 

• sarfiyatta tasarruf temin edenlere; 
Harita müdüriyetinde: 

M - Harita kalıplarının tersim ve ihzarında 
ve litograf ve kartografi işleri ile sair haritacı
lık işlerinde fevkalâde muaffakiyet gösterenlere: 

İkramiye ve kıta hediyesi verilmek üzere 
ıMillî Müdafaa Vekâleti kâra, deniz ve hava 
bütçeleri ile İmalâtı Harbiye ve Umum Harita 
müdülükleri bütçelerine birer fasıl olarak ik
ramiye vazedilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu ikramiye ve hediyeler 
devairde müstehak olanların mensup olduğu 
şube amirinin inhası ve umum müdür veya 
daire reislerinin tasdikleri ve kıt'alarda fırkası 
kumandanlarının ve yoksa en mafevk kuman
danın inhası ve vekilin tesvibi ile verilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler...Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İşbu ikramiye ve hediyelerin 
müstahak olanlara sureti tevzii bir nizamname 
ile tayin olunur. 

Reis — Kabul, edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

C : İ 
MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Millî 

Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 
Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumisini kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15 — Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi 

kanununun bazı maddelerinin tadiline dair -^ 
numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Efendim, Bu lâyihanın müzakere
sine geçiyoruz müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varan?. Maddelere geçilmesini kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ordu zabitan heyetine mahsus 863 ve 1252 
numaralı terfi kanunlarının bazı maddelerinin 

tadiline dair kanun 
MADDE 1 — Esas 863 ve muaddel 1252 

knumaralı ordu zabitan heyetine mahsus terfi 
kanununun 1, 4, 6, 10, 11, 16, 18 inci 
maddeleri aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir: 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti 
ordusu zabitan heyeti atideki sınıflardan mü
teşekkildir: 

A - Muharip sınıflar (Piyade, süvari, topçu, 
hava, istihkâm, muhabere, Güğerte, çarkçı ); 

B - Muavin sınıflar ( Demir yolu, otomobil 
nakliye, sıhhiye, baytariye, levazım, harita 
sanayii harbiye); 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabitanm rütbe 
ve kıdemleri mezkûr rütbeyi ihraz ettiklerini 
âmir kararı âli metninde muharrer tarihten 
başlar, ayni rütbede olup müsavi ve muadil 
vazifede bulunan vazife ve makamat eshabı 
beynindeki kıdem, memuriyet ve vazifeye tayin 
tarihine göre değil, rütbeye nasıp tarihine göre 
hesap edilir, ayni rütbede olup muhtelif ma-
kamatta asaleten bulunmuş ve bulunmakta 
olanların kıdem sıraları hem rütbeleri arasında 
sıralanmayıp müsavi makamat eshabı arasındaki 
hem rütbeleri arasında sıralanır . 

ALTINCI MADDE — Kıta veya muadili 
makamata kadrolarında gösterilen rütbelerden 

/ / / 216 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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tnadun rütbe İle hazarda asaleten kimse tâyin 
edilemez. Bir kıt'a kumandanlığını asaleten ifa 
edenler bilahara kıt'a hariei her hangi bir 
hizmete naklen tayin olunurlarsa ifa ettikleri 
mezkûr kıt'a kumandanlığı hak ve salâhiyetini 
muhafaza ederler. 

ONUNCU MADDE — Umum zabıtanın 
terfi e hak kazanmaları için her rütbede filen 
asgarî bulunacakları müddet atide gösterilmiştir. 
İşbu müddetler harpte Baş kumandanlığın 
göstereceği lüzum üzerine nısfına tenzil edile
bilir, Harp takdirnamesile taltif edilenler ve 
on altıncı maddedeki kıdemleri alanlar dahi 
İşbu müddetleri filen ikmal etmek mecburiyetin
dedirler. 

Zabit vekili 6 Ay 
Mülâzım 3 sene ( Denizde 2 sene) 
1 inci Mülâzım 3 ' »• 
Yüzbaşı 6 '.» 
Binbaşı 4 » 
Kaymakam 3 » 
Miralay 3 » 
Mirliva 3 » 
Ferik 3 .» 
İ inci ferik 3 »" • 
Harbiye mektebinden çıkan zabitana zabit 

vekili rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra 
göterecekleri liyakata nazaran mafevkleri tara
fından yapılacak teklifle münhal aranmaya
rak mülâzimliğe nasp olunurlar. Tıp Fakül
tesi askerî kısmından ve Askerî Baytar Mekte
binden çıkanlara mûlâzimlik rütbesi, Tıp ve 
Baytar tatbikat mektep ve. seririyatlarında bir 
seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik 
edilen mülâzim tabip ve baytarlara da ı inci 
mûlâzimlik rütbesi verilir. Bunlar orduya 
gönderilerek talimatı dairesinde iki sene kıt'a 
ve hastanelerde ( baytar kıt,a veya baktiriyo-
lojihanelerınde) staj gördükten sonra yüzbaşı
lığa terfi ederler. 

Askerî Tıbbiyeden eczacı ve dişçi talebeye 
mektepten çıktıkları zaman mûlâzimlik ve 
Askerî Tababet Tatbikat Mektebinde bir sene 
mümare'se kazandıktan ve ehliyetini ispat ettik
ten sonra birinci mûlâzimlik rütbesi verilir. 
Tabip, baytar ve eczacı mülâzımlardan mu
vaffakiyetle imtihan verm i yenlerin - kıtalarda 
ve hastanelerde terfie liyakat sicilli alıncıya 
kadar birinci mûlâzimlik rütbesine terfileri 
yapılmaz. 

~2 

i ON BİRİNCİ MADDE — Hiç bir zabıt 
mensup olduğu sınıfın kıt'asında rütbesine ait 
asgarî müddetin en az üçte biri kadar bilfiil 
hizmet etmedikçe terfi edemez. Bu müddetler 
erkânı harbiye zabitleri için harpte hasıl 
olacak ihtiyaca göre başkumandanlıkça lüzumu 
kadar azaltılabilir. Sınıfında kadro mucibince 
rütbesinin mukabili kit'a bulunmiyan zabit-
ların terfileri mafevklerinden alacakları siciller 
üzerine, yapılır. Harp akademisi tahsilinde 
bulunan zabitlerle erkânı harbiye stajyerleri 
ve erkânı harp zabitlerinin akademiye girmez
den evvel, tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharip kı'a 
kumandanlıklarındaki hizmetleri dahi esas 
sınıfları kıt'a hizmetlerinden sayılır. 

Alelumum muavin sınıflar mensuplarından 
Harp Akademisini muvaffakiyetle itmam 
edenler piyade sınıfına nakledilirler. 

İşbu nakilden evvel muavin sınıf kıt'ala-
rında geçen hizmetler kıt'a müddetinden 
sayılır. Ancak terfi için piyade sınıfında sicil 
müddeti olan altı ay bulunup muvafık sicil / 
almak mevruttur. 

Mütehassıs tabip, baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyoloji ve serolojihaneler-
deki ihtisas hizmetleri kıt'a hizmetleri olarak 
kabul edilir. Sanayii harbiye ve harita sınıf
larına mensup zabitler sınıflarına ait kadro 
dahilinde alacakları sicilleri üzerine terfi ederler. 
Ancak birinci fıkrada mezkûr kı'ta zabıtların-
den gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıplılardan 
evvel terfi edemezler. 

ONALTINCI MADDE — Harp akademe-
misi tahsilini muvaffakiyetle bitirenlere veril
mekte olan dört sene kıdem zammı atide göste
rilen şartlarla taksim olunur. 

A - Tahsilini muvaffakiyetle bitirerek çıkan
lara bîr sene kıdam zammı. 

B - Bunlardan kıt'ada ve erkâmharbiye 
vazifesinde iki sene zarfında ibraz ehliyetle 
erkânı harbiye vazifesinde liyakatları tasdik 
olunanlara daha iki sene erkânı harp kıdem 
zammı verilir. 

C - Emsali arasında fevkalade temayüz 
ettikleri müteselsilen tasdik olunanlar meya-
nında temayüz ettikleri Erkânı Hfrbiyei 
Umumiye Riyasetince dahi tasvip edilenlere bir 
sene daha kıdem zammı verilir. 

D -Kaymakam rütbesinden yukarı rütbede 
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kidem zammı verilmez. 

H - Tatbikat mekteplerinde tabip ve bay
tarların muavinliğe ayrılanlarından muvaffaki
yetle imtihan verip mutahassıs diploması 
alacaklara bir sene kıdem zammı verilir. Mevcut 
mutahassıslardan bu zammı almamış olanlara da 
bir sene kıdem zammı verilir. 

V - Eczacılardan tatbikat mekteplerinde 
kimyager yetiştirilmek üzere muavin eczacılığa 
ayrılanlara, iki sene tahsili muvaffakiyetle 
bitirmek şartile, bir sene kıdem zammı 
verilir. 

Z - Yüksek levazım mektebini muvaffaki
yetle ikmal edenlere bir sene kıdem zammı 
verilir. Yukarıdaki fıkralara tevfikan kıdem 
zammı almış olanlar aldıkları kıdem zamlarile 
tashih edilen nasp tarihlerine nazaran emsalleri 
terfi etmiş ve kendileri de rütbeleri müddeti 
asgarisini fi'len ikmal eylemiş iseler derhal, 
değilseler bu iki şartın itmamında terfi ettiri
lirler. Bu gibilerin almış oldukları kıdem 
zammı müddetlerinin fazlası yeni rütbelerine 
devrolunur. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Terfide esas 
olan ehliyet sicille taayyün eder, siciller de 
talimatnamei mahsusuna tevfikan tanzim olunur, 
bunda esas bedenen, ahlâkan ve ilmen vazife
sinde ehliyet ve mafevk vazifeye liyakattir. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea 
varmı? ( Hayır sesleri) Maddeyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştr. 

Deniz zabitler heyetine mahsus muvakkat 
madde 

Terfi kanununun on birinci' maddesinin 
ahkâmı deniz sabitam hakkında 1932 senesi 
nihayetine kadar müddeti asgarilerinin dörtte 
biri olmak üzere tatbik olunur. 

A - 1927 senesinde deniz talebesi olanların 
1 kânunuevvel 1929 tarihinde zabit vekili ve 
1 teşrinsani 1930 da mülazım rütbelerine 
terfileri icra olunur. 

B - 1334 senesi nihayetine kadar yüzbaşı 
nasıplılardan kanunun neşri tarihinden evvel 
kidemli yüzbaşı bulunanların terlilerinde bu 
rütbedeki kidemleri muteberdir 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

İÖÛ9 6:4 
Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyetf-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 —- Bu kanunun ahkâmını icraya 

Millî Müdafaa Vekili memurdur. 
Reis — Kabul edenler. . Kabul etmiyen -

ler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden -

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir,.. 
16 — Tay inat ve yem kanununun birinci 

maddesine müzeyyel -3J7 numaralı kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları [1] 

Reis — Efendim, bu lâyihanın da müsta
celiyetle müzakeresi teklif olunuyor, müstace
liyetle müzakeresini kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. Heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen varmi? ( Hayır 
sesleri) Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
14 eylül 1330 tarihli tayinat ve yem kanununun 

birinci maddesine müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Kars, Erzincan, Bayazıt, Ha-

kâri, Van vilâyetleri dahilinde bulunan askerin 
gündelik tayinlerine 50 gram ekmek 20 gram 
sade yağ 10 gram şeker, i gram çay, ıoo 
gram kuru sebze ilâve edilmiştir. 

Reis — Birinci madde hakkında mütalea 
varmı ? Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Zammolunan bu istihkakın 
mübadelesi kabildir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1929 malî senesi 
İptidasından muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

/ / / 219 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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17 >— Memurin kanununun 32 inci mad

desinebir fıkra ilâvesi hakkında ^ numaralı 
kanun lâyihası ve Mtmurin Kanunu Muvakkat 
Encümeni mazbatası [1] 

Reis — Lâyihanın müstaceliyetle müzake
resini reye koyuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
varmı? (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini 
kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
18 mart 1929 tarih ve 788 numaralı memurin 

. kanununun 8 inci ve 32 inci maddelerine birer 
fıkra ilâvesi ve 2 teşrini evel 1333 tarihli 

kararnamenin ilgası hakkında kanun 
MADDE 1 --Memurin kanununun seki

zinci maddesinin üçüncü fıkrasının «şirketlerde» 
kelimesinden sonra aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

«Ticaret ve sanayi müesseselerinde -o 
Reis — Kabul edenler ... kabul etmiyen

ler .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Memurin kanununun otuz 
ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olun
muştur: 

cc Sekizinci maddede yazılı fiilleri irtikâp 
etmek» 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 2 teşrinievel 1333 tarihli 
kararname mülgadır. 

JEleis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bn kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler Kabul etmiyen
ler ,.., Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler .. Kabul edilmiştir. 

18 — Berlin Büyük Elçilik binasile Tak-
randaki Büyük Elçilik bina arsasının satılması 
hakkında^ numaralı kamın lâyihası ve Ha
riciye ve Bütçe Encümenleri mazbataları [2f 

[1] 215 numaralı matbua zaçtın sonuna 
merbuttur. 

[2) 229 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur, 

Reis —Efendim, bu lâyihanın müzakere
sine geçiyoruz, bunun da müstacelen müzake
resi* teklif ©lunuyor, müstacelen müzakeresini 
kabul edenler... Kabul etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler v..Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Berlin Büyük Elçilik binasile Tahran Büyük 

Elçiliği kışlık bina arsasının satılması ve 
teferruatı hakkında kanun 

MADDE 1 — Berlinde bulunan Büyük 
Elçilik binasile Tahran Büyük Elçilik kışlık 
bina arsasının satılmasına mezuniyet verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Kaj(3ul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr satış bedelinden hasıl 
olacak mebaliğ 1929 senesi bütçesine 
irat ve ayni zamanda Berlin, Tahranda 
ve sair hükümet merkezlerinde yeniden elçilik 
binaları satın alınmak üzere 1929 maliye 
bütçesinde açılacak faslı mahsusa tahsisat 
olarak vazolunur. , 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. ~ 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Hariciye Vekilleri memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ~. Kabul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

19--Kibrit inhisarı muamelâtının tarzı 
idairesi ve çakmakların da Devlet inhisarında 
bulundurulması hakkında ğ±3 numaralı kanun 
lâyUmsı ve Maliye ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları [1] 

Reis —- Bu kanunun da müstaceliyetle 
-müzakeresini kabul edenler.. Kabul etmiyen -
ler.. Kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen varmı? Maddelere geçil -
meşini kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

/ / / 230 numaralı matbua zaptın sonuna 
merbuttur. 
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Kibrii; ve çakmak inhisarı kanunu 

MADDE i — Kibrit ile alev, kıvılcım ve 
hararet çıkararak her hangi bir maddeyi tutuş -
turnıak için kullanılan nıüşteil maddeli veya 
fitilli her nevi çakmaklar ve sun'i çakmak 
taşlarının imali, ithali ve satılması Devletin 
inhisarı altındadır. 

Bu maddenin hükmü kav veya fitille 
kullanılan makanizmasız adî çakmaklara şamil 
değildir. 

Reis — Kabul edenler.. Kabul etmiyen-
ler.. Kabul edilmiştir . 

MADDE 2 — Yukariki maddede sayılan 
şeyleri satanlar ile bu kanunun neşrinden evel 
harice ısmarlıyanlar, neşri tarihinden itibaren 
bir ay içinde ellerinde bulunan veya ısmarlan
mış olan bu şeylerin cins, nevi ve miktarlarile 
bulundukları yerleri, mıntakaları mal memur
luklarına bir beyanname ile bildirmeğe mecbur
durlar. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince 
verilecek beyannamelerde yazılı şeylerin dahilde 
bulunanlarından, bu kanuna tevfikan inhisar 
resmi alınarak serbestçe satılmasına müsaade 
olunur. Şukadar ki çakmaklardan alınacak olan 
inhisar resminden evvelce alınmış olan istihlâk 
resmi indirilir. , • • 

Kanunun neşrinden evvel Türkiye için ıs
marlandığı kanaat verici evrak ve vesikalarla 
ispat edilen maddeler , iki ay içinde Türk li
manlarına geldiği takdirde orijinal faturalann-
daki maliyet fiatına gümrük mahalline kadar 
yapılan masraf ve resimlerin ilâvesi suretile 
elde edilecek, bedel mukabilinde Hükümetçe 
satın alınır. Ancak orijinal faturalarındaki 
fiatlar fahiş görüldüğü takdirde evvelki fatu
ralar tetkik edilerek vasatisi alınmak veya 
mümasillerinin fiatları nazarı dikkate alınmak 
suretile kıymet takdir edilir. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Çakmak taşı ve kiprit yap
mağa mahsus her nevi makine, alât ve edeva
tın ithafi, imali, nakli, ve alım satımı memnu
dur. Bu kanunun neşri tarihinde Türkiyede 
bulunan ve bu tarihten evvel ecnebi memleket
lere ısmarlandığı kanaat verici evrak ve vesi

kalarla ispat olunan bu gibi makine, alât 
ve edevatın sahipleri bir ay içinde bunların 
cins, nevi ve miktarını ve maliyet fiatını bir 
beyanname ile mıntakaları mal memurluklarına 
bildirmekle mükelleftir. 

Reis —• Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yokariki maddede yazılı 
makine, alât ve edevat, sahiplerinin müraceatı 
üzerine inhisar idaresince satın alınır. Fiatta 
uyuşulmadığı takdirde mahallin en büyük mal 
memurunun riyaseti altında ticaret odalarınca 
ve bulunmıyan yerlerde belediyelerce intihap 
olunacak bir âza ile mal sahibinin intihap 
edeceği diğer bir azadan mürekkep bir komis
yon tarafından fiat takdir olunur. Makine, alât 
ve edevatını bu suretle satmak istemiydiler, bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 
ihraca mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
ihraç etmiyen veya satmak için kıymetleri 
gösterir vesikalarla müracaat etmiyenler bu 
makine, alât ve edevatları, yukarıda yazılı ko
misyon tarafından takdir olunacak bedel muka
bilinde alınıp inhisar idaresine devrolunur. 

Reis •— Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — İnhisar altında bulunan 
kibrit, çakmak ve çakmak taşları cins, ve nevi
lerine göre Maliye Vekâletince tespit ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek fiatlarla ve 
bayiler vasıtasile sattırılır. Bayilere verilecek 
bey'iye miktarları dahi yukariki fıkra mucibince 
tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Kaçak olarak tutulacak 
kibrit ve çakmaklar müsadere olunmakla bera
ber her kibrit kutusu için yirmi beş kuruş, 
her çakmak için beş yüz kuruş ve her surı'î 
çakmak taşı için yirmi beş kuruş para cezası 
alınır. Bu cezalar tahsili emval kanununa 
tevfikan tahsil edilir. İnhisara muhalefet ve 
kaçakçılık edenlere, kaçakçılık hakkındaki 
hükümlere göre ceza verilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun ile inhisar altına 
alman maddelerin imal, ithal ve satım işleri, 
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hükmî şahsiyeti haiz ve Maliye Vekâletine 
merbut bir müdürlük vasıtasile İdare olunur 
ve fonunu mahsûsa müstenit olmadıkça 
inhisarın fertlere ve şirketlere devri caiz 
değildir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Doktor Mustafa B. (Çorum ) — Efen
dim, bu kanunda kibrit inhisarının Maliye 
Vekâletine merbut bir müdürlük vasıtasile 
idare olunacağından bahsediliyor. Diğer in
hisar altında bulunan mevat vardır. Bununda 
acaba o teşkilâtla idare olunupta başka teşkilât 
yapılmaması daha iyi değilmidir ? 

Maliye Vekili Saraç Oğlu Şükrü B. 
( İzmir ) — Efendim, diğer inhisarların isti
nat ettiği birer mevzuatı kanuniye mevcuttur. 
Ve bu inhisar idarelerinin kâffesi'nin müşterek 
ahkâma tevfikan idare edilmeleri için Hükümet 
tarafından tanzim edilen Iâyihayi kanuniye en
cümenlerdedir. Bu devrei içtimaiyeye yetişip 
intaç edileceği müşkül göründüğü için hakikî 
vaziyeti görülünceye kadar mevcut müessesenin 
bir istinatgahı kanunisi olmak üzere tertip 
edilmiştir. Ö, gelecek umum inhisar idareleri 
hakkındaki kanun lâyihası ki daha ziyade dü
şünülerek ahkâmı müşterekeyi ihtiva etmekte
dir. O; geldiği vakit Bey Efendinin işaret ettiği 
noktaya avdet edebiliriz. Mamafi şimdiden 
haber verelim ki, biz, fabrika yapmak istiyoruz 
ve bu fabrikayı yapabilmek için bir az hususiyet 
lâzımdır. İhtimalki fabrikayı yaptıktan ve 
işletmeye başladıktan sonra bu fikre avdet et
mek ihtimali mevcut olacaktır. Esasen bu 
günkü kadro 8-10 kişi kadar az bir hey'etten 
terekküp etmektedir. Mevcut inhisar idaresi 
gayet mahdut bir kadro ile idare olunuyor, 

Bundan evvelki masraftan büyük bir mik
tarda rakam - şimdi söylemiyeceğim - tasarruf 
etmiş bulunıyoruz. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşhane ) — 
Meclisi idaresi kalmıyor değilmi ? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B.— 
Elyevm dahi meclisi idaresi yoktur. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşhane ) — 
Bu kanunla dahi meclisi idaresi yok mudur ? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B.— 
Bu kanunla dahi yoktur. Umumî ve müşterek 
ve bütün meclisi idareler hakkındaki ahkâmı 
da ihtiva eden kanunu, öyle zan ediyorum ki 

teşrinisani içinde intaç edeceğiz ve gelecek 
devrede tatbika başlayacağız. 

Hasan Fehmi B. ( Gümüşhane ) — 
Tütünle bunun çok münasebeti vardır. 

Keis — 8 inci maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE ÎJ — İnhisar İdaresi Müdürü 
Maliye Vekilinin intihabı ve Reisi Cumhurun 
tasdikile tayin olunur. İdare ve hesap usulleri 
Maliye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek bir talimatname ile 
gösterilir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İnhisar İdaresinin bütçesi 
müdürlükçe tanzim ve Maliye Vekâletince 
tasvip edildikten sonra Reisi Cumhurum tasdi
kine arzolunur. Her senenin hesabı kafisi 
malî senenin sonundan itibaren altı ay içinde 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir 

MADDE 11 — İnhisar İdaresinin ticarî 
mahiyetteki işleri verilecek mütedavil sermaye 
ile idare olunur. Alış verişle hesap işleri 
muhasebei umumiye kanunu kayıtlarından 
müstesnadır. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen -
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 —-. Bu kanunun icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesin kabul edenler 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir / Tayini esami 
ister sesleri ) 

Reis — Efendim, varidatın tezayüt veya 
tenakusuna ait bir şey yoktur. 

Hasaıl Fehmi B . ( Gümüşhane ) — 
Müsade buyururmusanuz... Çakmak inhisarı 

yeni bir hükümdür .İnhisar olduğu için tayini 
esami ister. 

Reis — Şu halde kanun layihasını tayini 
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[.. bulunmadığı zeman onun yerine Hükümet 

tarfından vekâleten memur edilir. 
Reis — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 

kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ : 74 1-6-
esamile reyinize arzediyorum. Reylerinizi istîmı 
buyurunuz. 

20 — Maaşatın tevhit ve teadülü hakkın
daki 1452 numaralı kanuna miizeyyel kanun 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası [1] 

R e i s — Bu lâyihanın da müstaceliyetle 
müzakeresi teklif ediliyor. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hey'eti umumiyesi hakkınde söz isteyen varmı? 

Afcmet Haindi B. (Yozgat) — Kanunu 
encümen resenmi yapmıştır, yoksa Hükümetten 
bir layiha olarakmı gelmiştir? Hükümetin nok-
tai nazarı görülmiyor. Yoksa tabı sehvimi var 

' nereden teklif edilmiş olduğu belli değil. 
Rüte/e Encümeni namına Fuat B. 

(İstanbul) — Efendim Hükümetten gelen tek
lifte Hariciye dahi dahildi, ancak Hariciye 
memurlarına verilecek maaşatın hesabı diğer 
bazı mevadı kanuniye ile de gösterildiği üzere 
ecnebi paralarına tahvil edilerek ona göre hayat 
pahalılığı ve saire hesap edilmekte idi. Bir 
karışıklığa meydan vermemek için bu yoldaki 
hesabı ayrıca tetkik ettik. Binnetice vekâletle de 
vesair alakadarlarla da mutabık kaldık arzetti-
ğim mevaddi kanuniyeyi de nazarı dikkate ala
rak gerek temsil tahsisatlarını; gerek maaşla
rını ona göre hesap ederek ve ona zeyil ola -
rak tespit ettik. Esasen Hükümetin teklifinde 
varken oradan ayrılmış bir parçadır ve esba
bı da arzettiğim şekildedir. 

Reis — Efendim, başka mütalea varmı ? 
( Hayır sesler ) Maddelere geçilmesini kabul 
edenle... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 

numaralı kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Hariciye Vekâletinin elçilik 

ve şehbenderlik memurlarının derecelerile j 
maaşı aslileri ve temsil tahsisatları merbut j 
cetvelde gösterilmiştir. 

AMülmuttalip B. (Malatya) — Merbut j 
cetvelde maslahat güzarhk karşısındaki derece
lerle maaşlar yerine sıfır konulmuştur. Acaba ı 
bu ne için? 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü R. ; 
. . ( . İzmir) —- Maslahatgüzarlık ayrıca bir 
memuriyet değil bir makamdır. Yani elçi 

/ / / 231 numaralı matbua zaptın sonuna j 

merbuttur. •, 

MADDE 2 — Mezkûr maaşlarla temsil 
tahsisatları cetvelde gösterilen miktarda ingiliz 
lirası olark tediye olunur. 

Reis — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — rçesen maslahatgüzar bu
lunanlara cetvelde gösterilen maslahatgüzarlık 
temsil tahsisatı da ayrıca ikinci madde hükmüne 
tevfikan tediye olunur. 

Reis — Kabul edenler*.. Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Elçilik ve şehbenderlik 
memurlarının elyevın muhtelif namlarla 
almakta oldukları maaş ve tahsisatları yekûnu 
işbu kanuna merbut cetveldeki miktarlardan 
fazla olduğu takdirde bu fazlalar hakkı mükte
sep teşkil etmez. 

Resi — Kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İkinci, üçüncü ve dördüncü 
maddeler ahkâmı mahfuz olmak üzere 1452 
numaralı kanun ahkâmı Hariciye Vekâleti elçi
lik ve şehbenderlik memurları hakkında dahi 
caridir . 

Reis — Kabal edenler .. . etmeyenler , ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1341 senesi muvazeni umu
miye kaunnuunn 46 inci ve 1927 muvazenei 
umumiye kanununun 20 inci maddelerinin 
elçilik ve şehbenderlik memurlarının maaş , 
temsil tahsisatı ve hayat pahalılığına müteallik 
ahkâmı mülgadır. 

Reis — Kabul edenler...Kabul etmiyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 eylül 1929 
tarihinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasına Hariciye 
ve Maliye Vekilleri memurdur . 

Reis— Kabul edenler.... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir Kanunun heyeti umumi-

- 230 -



İ : 7 4 1-0-1929 C i 1 
yesirıi kabul edenler ... Kabul etmiyenler . .. 
Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. Gümrük 
tarifesi kanuuu lâyihasına, kabul etmek suretile 
( 194 ) zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kanun ( 194 ) reyle kabul edilmiştir. 

Hükümetle İzmir, Kasaba Demir Yolları ve 
temdibi Şirketi arasında takarrür eden itilâf na
menin tasdiki hakkındaki kanun lâyihasına ka
bul etmek suretile ( 194 ) zat rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun ( 194 ) reyle ka
bul edilmiştir. 

Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi arasında 
tekarrur eden itilâfnamenin imza ve teatisi için 
mezuniyet itası hakkındaki kanun lâyihasına 
( 194 ) zat kabul etmek suretile rey vermiş

tir, muamele tamamdır. Kanun ( 194 ) reyle 
kabul edilmiştir. 

Milli Müdafaa Vekâletinin 1928 senesi 
bütçesine tahsisatı fevkalade konulmasına dair 
kanun layihasına, kabul etmek suretile 194 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
194 reyle kabul edilmiştir. 

Kibrit inhisarı muamelatının tarzı idaresi 
ve çakmakların da Devlet inhisarında bulundu
rulması hakkındaki kanun layihasına, kabul 
etmek suretile (194) zat rey vermiştir . Mua
mele tamamdır . Kanun (194) reyle kabul 
edilmiştir. Bu günkü müzakeremiz hitam 
buldu. Yarın saat 14 te toplanmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17 

-Gümrük tarife kanununun nelicei arası 
[ Kanun kabul edilmiştir ] 

316 
194 
194 

O 
O 

119 
3 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler ] 
Adana 

Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Uîvü B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 

Süleyman Şevket B. 
Ankara 

Halit Ferit .B 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Doktor Reşit Oalip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 

Fahrettin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyoluk Refik B. 
Doktor Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 
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Çanakkale 

Ziya Gevher B. 
Çankırı 

Mustafa AbdülhalikB. V. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf j B. 

Diyarbekir 
Kâzım; pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

i Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
üasan-Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Muştala B. 
Nakittün B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. /y 

Erzurum 
Asım B-
Aziz Bl. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Âtuf B. 
Nafiz B. 
Necip Astm B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsıinail Besim Pş. 
Sait Bİ 

Gazı ayintap 
Ahmeİ Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacirrt Muhittin B. 

Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşüne 
Cemal Hüsnü B. [V.] 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakar i 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

istanbul 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Doktor Nureddin Ali B, 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş • 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. \ 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Burhanettin B. 
Doktor Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Mehmet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B, 

Konya 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Rağıp|B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 

Fuat B. 
Samsuri 

Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulfci B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaettin B. 

§. Kara Hisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

tekirdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lütfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Danış B. 
NebiZade Hamdi B. 

Ur/a 
Doktor Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B, 
Rifat B. 
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Reye iştiark etmiyenler 

Adana 
kemal B. 
Zamir B. 

Afyon kara hisar 
Ali B. 
İzzet 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Ali B. 
Oazi Müstaf Kemal 
Pş. [Rs. C ] 

Artüvin 
Memet Ati B. 

Aydın 
Doktor Mazhar B. 
Tahsin B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 
Muhiddin nami B* 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. [ 1. A. ] 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Ali riza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rıfat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Oazi Ayintap 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Oiresun 
Hakki Tarık B. 
Tahir B. 

Oümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Fuat B. 
Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

, Kars 
Ağa oğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim süreyya B. 
Kılıç oğlu Hakkı B, 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Tevfik fikret B. 
Zühdü B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. [Bş.V.] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münfi B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Yunus Nadi B. 
Niğde 

Faik B. 
Ata 
Oelip B; 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avnı B-

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmeddin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdaği 
Celâl Nuri B. 
Cemil B • 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. (R.V.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 
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l îükıımetle İzmir - Kasaba demir yolları ve temdidi şirketi arasında t akar rü r 

eden itilâf namenin tasdiki hakkındaki kamınım netieei arası 
[ Kamın kabul edilmiştir] 

Aza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 194 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler 119 
Münhal ler : 3 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasıh B, 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
ŞakirB. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 

Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet AkifB. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 
Talat B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B-
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B., 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B, 
Nafiz B. 
Nafi Atuf B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Şahin B. 
Oiresun 

Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Ela/ıâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enven B. 
Hüseyin B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdı B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

İsparta 
Hakim Rıza 3-
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçora oğlu Yusuf B. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin.B. 
Faik B. 
Halit B. 
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Ali Rıza B,. 
Cemal B» 
Memet Fuat B. 

Ahmet Hilmi. B. 
Dr, Burhanettin Ş. 
Dr. Halit B. 
Reşit Bi 

. KwklweU 
Dr, Fuat B. 
Memet Nakit & 
Şevket B. 

-'* Kfrşelm 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
RagıpB. 
Kemalettin B. 
Reşit Saffet E. 
Sa^lâhe^na. 

Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 

Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. ; 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazj Mustafa Kemal 
Pş. [Rs .C] 

Artüvin 
Memet Ali B. 

Aygın 
Dr. Mazhar B. 

Naim Hazim B. 
Refik B. 
Nevzat B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. . 
Yaşar B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B, 

Mersin 
Hakkı B* 

Ordu 
H. Fahri B. 
İsmail B. 

Tahşjp.B. 
Bilecik 

İbrahim B. 
Bitlis 

Muhittin B. 
Muhittin Nam i B. 

Bolu 
Cevat Âbbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avııi Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Şamili Rifat B. 
Şükrü B. 

*939 0 : 1 
I RecaiB. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

, surt 
Halil Hulki B, 

Sinop 
1 Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisarı 
İsmail B. 

I Memet Emin B. 
Tevfik B. 

ettniyenler 
Çorum 

İsmail Kemal B. 
İsmet B. ' 

Penizli 
Dr. Kzim B. 
Emin Arslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne., 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Necip Aşım B. 

Eskişehir 
Ali yivi B. 

Tekir dağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü Ş. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil fi. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 

Ur/a 
Dr. Refet B. 
Ferit Celal BV 
Mahmut B. 
Refet B. / , 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B; 
Tahsin B« 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

i Gazi Ayintap 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Tahir B. 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

İçel 
Emin B. 

hmir 
br. Tevfik Rüştü B. 
I Kâmil B. 
| Mahmut Esat B. [V.] 
j Mahmut Celal B. 
| Mustafa Rahmi B. 
ı,Vasıf B. 
| İstanbul 
! Abdülhak Hamit £. 
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Reye iştirâl 



Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Fuat B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 

I : 7 4 1-6-1920 C : 1 
Fuat B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. [Bş.V.J 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Dr. Saim E. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş. 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mitat B. 
Nurettin B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Ranâ B. 
Avni B. 

Sirit 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
Sivas 

Necmettin Sadık B 
Rasim B. 

Tekirdağt 
Celal Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vâsfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Ragıp B. 

Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi arasında takarrür eden ittilafnamenin 
imza ve tasdıkına mezuniyet itası hakkındaki kanunu netîcei arası 

[ Kanun kabul edilmiştir J 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon Kcıralüsar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Aza ade di : 316 
Reye iştirak edenler : 194 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 119 
Münhal 1er : 3 

/ Kabul edenler J 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

1 Hasan Sıdkı B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakır B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Kâzım Pş. [ Rs. ] 

3 6 -
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Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B . 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik/B. 

Bilecik 
AsafB. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B-

Bolu 
Doktor Emin Cemal B, 
Şükrü B. 

Burdur 
Salih Vahit B. 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Doktor Şefik Lutfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Şenih B. 

Cebelibereket 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Doktor Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Oazi Ayıntap 
Ahmet/Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Oumuşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Hakkı B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. [V.] 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Akçoraoğlu, Yusuf B. 

- 2 c 

Doktor Nurettin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Memet Fuat B. 
Cemal B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salahattin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazim B. 
Nevzat B. 
Refik B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Doktor Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 

İ 7 -

Vasıf-B. 
Manisa 

Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
İsmail B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alaettin B 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekırdağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 



Nebilzade Hamdı B. 
Ur/a 

Doktor Refet B. 
Ferit! Celâl B. 

I : 7 4 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmiyenler 
Adana 

Kemal "fi. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali Ö. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B. 

Aksaray 
Neşet B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
[ R s . C ] 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 
Muhittin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Fâlihi Rıfkı B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmail kemal B. 

/smet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Arslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Necip- Asım B. 
Tahsin B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Qazi Ayintap 
Âli Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Tahir B. 

Gumiişane 
Hasan Fehmi B. 

t çel 
Emin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. [V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V.] 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Vasıf B. 

istanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Fuat B. 
Hamdullah Suphu B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 

Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B, 

Kırşehir 
Yahya Calip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kıhçoğlu Hakk} B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Tevfik Fikret B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. [B. V. ] 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Nuri B. 
Şükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfı B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hsana B. [Rs. V. ] 
Süley*nan Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir Ş. 
Rağıp B. 
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a s ı n a da i r k a n u n u n net iee i a r a s ı 
( K a n u n kabul ed i lmiş t i r ) 

Âza adedi : 316 
Reye iştirak edenler : 194 

Kabul edenler : 194 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 119 
Münhal : 3 

/ Kabul edenler j 

Adana 
Hilmi B. 
kadri B. 

Afyon Kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıdkı B. 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rıfat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat-B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Dr. Reşit Galip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı B. 

Kâzım Pş. ( Rs. ) 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B 

Bayezıt 
İhsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Asaf B. 
Rasim B. 

Bitlis 
İlyas Sami B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefik Lütfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Senih B. 

CebeliBereket 
Naci pş. 

Çanakkale 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım pş. 
Rüştü B. 

Edirne 
Hasan Hayrı B. 

Elaziz 
Fazıl Ahmet B. , 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Nakittin Ö. 

Erzincan 
Abdülhâk B. 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 
Necid Asım B. 

Eskişehir 
Emin B. 
Dr. İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

Gazi Ayintap 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Reşit B. 

Şahin B. 
Giresun 

Hacim Muhittin B. 
Kazım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Halil Nihat B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

içel 
Hakkı B. 

izmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B 
Münür B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul ^ 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Dr. Nureddin Ali B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
İhsan Pş. 
Ziyaettin B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Dr. Sadrettin B. 
Faik B. 
Halit B. 

2 3 9 -
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Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Cemal B. 
Memet Fuat B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhanettin B. 
Dr. Halit B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lutfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
Kemalettin B. 
Rağıp B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Musa Kâzım B. 

Naim Hazım B. 
Nevzat B. 
Refik B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Recep B. 
Rağıp B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Dr. Fazıl Berki B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Kani B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Ordu 
H. Fahri B. 
İsmail B. 

Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif R. 
Ali B. 
Esat B, 
Fuat B. 

Samsun 
Adil B. 
Dr. Asım B. 
Ethem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B. 
Rahmi B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Memet Emin B. 
Tevfik B. 

Tekidağı 
Faik B. 

Tokat 
Bekir Lutfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebizade Hamdi B. 

Ur/a 
Dr. Refet B. 
Ferit Celâl B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakki B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B, 
Memet Nazif B. 
Rifat B. 

Reye iştirak etmiyenler 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet B. 
Ruşen Eşref B. 
Musa Kâzım B 

Aksaray 
Neşet B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( Rs. C. ) 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 
Mühiddin Nami B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. (İ. A.) 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Avni Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

İsmet B. 
Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Emin aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip AH B. 

Diyaribekir 
İshak Refet B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Erzurum 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 

Gazi Ayıntap 
Ali Cenanı B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
TâhirB. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 

İçeel 
Emin B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B.[V.] 
Kâmil B. 
Mahmut Esat B. [V. ] 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. [V.] 
Vasıf B. 

İstanbul 
Abdülhak Hamit B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Refik B. [V.] 
Fuat B. 
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Hamdullah Subhu B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâimi B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Hasan Ferit B. 

Kırşehir 
Yahya Oalip B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kılıç oğlu Hakkı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Refik 
Tevfik fikret B. 

Zühtû B. 
Kütahya 

Nuri B. 
Malatya 

Abdülmuttalip B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Bahri B. 
Dr. Saim B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 

Maraş 
Abdulkadir B. 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B 
Ali Rıza B. 
Nuri B. 

Merein 
Ali Münif B. 

Muğla-
Ali Nazmı B'. 
§ükrü Kaya B. [V.] 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 

Rize 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 

Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 

Tekirdağ'ı 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Hasan B. ( R.V. ) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 
güleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Cefât* Sahir B. 
Ragıp B. 

Kibrit inhisarı muamelâtının tarzı idaresi ve çakmaklartn da Devlet inhisa
rında bulundurulmasına dair kanunun neticei arası 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 

Afyon kara hisar 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Kâzım B. 

Aza aded i : 316 
Reye iştirak edenler : 194 

Kabul edenler : 194 
Rettedenîer : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmiyenler : 119 

Münhaller : 3 

/ Kabul: edenler ] 
Amasya 

EsatB. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Antalya 
Doktor Cemal B. 
Hasan Sıdkı B« 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

Ankara 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Şakir B. 
Talat B. 

Artvin 
Asım B . 

Aydın 
Emin fikri B. 
Dr. Reşit Oalip B. 
Mitat B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Fahrettin B. 
Hayrettin B. 
İsmail Hakkı- B. 
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Trabzon 
Hasan B. [Rs. V.] 
Süleyman Sırrı B. 

İ : 7 4 
Şefik B. 

Ur/a 
Ali Saip B. 

1-6-1929 C : 1 
Yozgat 

Avni B. 
Salih B. 

Süleyman Sırrı B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
RağıpB. 

»-allHiSK*- • •-C-«C~"C" 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 220 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât 
ve vazaifine dair olan kanunun 21 inci maddesinin tefsiri 

hakkında 2§g numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Nafıa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü • . 
Şube 4<5İ92Q 

Sayı r9.«K 

I*. M. M. Yükseli Reisliğine 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1134 

numaralı kanunun 21 inci maddesinin tefsiri için Nafıa Vekâletinden yazılan 21/4/1929 
tarihli ve 26695 numaralı tezkere sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyrulmasını arzederim efindim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Hilâli Ahmer Cemiyeti namına Anadolu Demiryollarında yapılmakta olan nakliyat mülga 

Anadolu Demiryollar Müdüriyeti Umumiyesinin 340 senesinde neşretmiş olduğu bir tamime 
istinaden sülüs ücretle nakledilmekte idi . Mezkûr demiryollarının Hükümetçe ahiren mubayaa 
ve Devlet Demiryolları arasına ithâl edilmiş olmasiyie bu tamimin hükmü tabiatile kalmamıştır. 

Devlet Demiryolları ve Umanları Umumî idaresinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1134 
numaralı kanunun 21 inci maddesinde (bir veya bir kaç mürsile veya müesseseye müsaddak 
tarifelerdeki ücret üzerinden tenzilât hakkını verecek veya her hangi müstesna bir muameleye 
mazhar edecek surette her nevi hususî mukaveleler akti ve tarifelerin muayyen eşhas ve 
müesseseler için gerek ücret gerek sair şarait hususunda bir gûna istisnaiyeti ihtiva etmesi 
caiz değildir) deye yazılı olması Hilâli Ahmer Cemiyetine ait nakliyat hakkında da hususî 
teshilât icrasını meneder gibi görülmekte isede salüfülarz maddenin yazılış tarzından buradaki 
müessesat tabiriyle iktisat sahasında Hükümetten müsavi şerait altında himaye ve muavenet 
görmesi icap eden ticarî mahiyetteki müessesat kasdedilmiş olması, binaenaleyh bu maddedeki 
takyidatın sırf bir şefekat müessesesi olan Hilâli Ahmer Cemiyetine şümulü olmamak lâzım geleceği 
mütalea edilmektedir. Bu mütalea Nezdi Samiî Fahimanelerinde de varit ;görüldüğü takdirde 
maddei kanuniyenin tefsiri için B. M. M. ne şevkine müsaade buyrulması arz ve rica olunur 
efendim ,. Nafıa Vekili 

Recep 
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T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni J 6-5-929 
Karar Jt? 9 
Esas J\° ?fş 

Nafıa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Anadolu Demiryollarının Hükümetçe mubayaasından mukaddem şirketçe verilen bir 
müsaadeye istinaden nakliyatını sülüs ücretle yapmış olan Hilâli Ahmer Cemiyetinin bir mü-
essesei hayriye olması dolayısiyle Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât 
ve vazaifine dair 1134 numaralı kanunun 21 inci maddesinde irae olunan müessesattan hariç 
olup olmadığı ve binaenaleyh nakliyatının tenzili ücretle yapılıp yapılmayacağının tefsirine 
dair Başvekâleti Celilenin 4 - 5 - 1929 tarih ve T^ numarasile ve Riyaseti Celilenin f̂g 
numarasile encümenimize muhavvel evrak Nafıa Vekili Recep Bey hazır olduğu halde müzakere 
eilddi. 

Sulhte ve harpte ehemmiyetli ve Vatanî hizmetler deruhute ve ifa etmekte olan Hilâli Ahmer 
müessesesine demir yolları üzerindeki nakliyatı için hiç olmazsa umumî tarifelerin sülüsü 
nisbetinde ücret alınmak suretile muavenet ifası şayanı arzu isede tefsiri talep olunan Devlet 
Demiryolları ve Limanları İdarei Umumiyesinin teşkilât ve vazaifine dair 1042 numaralı 
kanunun 21 inci maddesi musaddak tarifelerdeki ücurat üzerinden efrat ve müessesata tenzilat 
hakkını verecek veya her hangi bir başka bir muameleye mazhar edecek surette istisnaiyeti 
tecviz etmemekte ve maddenin sarih olan tarzı tahririne nazaran meselenin tefsiren halline 
inmân görülememektedir. 

Ancak mezkûr cemiyetin hariçten getireceği alat ve levazımı sıhhiyenin gümrük resminden 
muafiyetini temin eden 11 haziran 1330 tarihli kanun ile haiz olduğu istisnaiyeti demir 
yollarındaki nakliyat ücretine teşmil edecek bir lâyihayı kanuniyenin Hükümetçe tanzim 
ve Meclisi Aliye takdim suretile işbu cemiyeti hayriyeye muaveneti encümenimiz muvafık 
mütalea etmiş olmakla bermucibi havale bütçe encümenine tevdi edildi. 

Âza Âza Âza Âza Âza Kâ M.M. Nafıa E. R-
Kütahya Namına Namına 

Vahit Hakkı Halit M. Akif S, Asaf Asım Ethem Ethem 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Kwar X» 111 
Esas X 2|9-

Slütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazaifine dair olan kanunun 
(21) inci maddesinin tefsiri hakkında olup encümenimize havale buyrulan lâyiha mütalea ve 
tetkik olunmuş ve 1042 numaralı Devlet Demiryolları kanununun (21) inci maddesi sarahati 



eşhas ve müessesat lehine tenzilât icrasına ve hususî muameleler tatbikma müsait olmadığı 
cihetle tefsire mahal görülmemiştir. Heyeti Celileye arzolunur. 

Yozgat 
5. Sırrı 
Erzurum 
N.'Atuf 

Samsun Kütahya 
Âdil Niyazi Asım 
Kırklareli Elaziz 
M. Halit M. Tahsin 

İsparta 
Mâkerrern 

Niğde 
Faik 

Aydın 
'Mühendis 

Mitat 
Sivas 

Remzi 

29/5/1929 
Kâ. R. V. 

Bursa İstanbul 
Muhlis Fuat 

Erzurum 
fi. Aziz 

Tokat 
A. Şevki 

f 



1 



Sıra NQ 2 2 4 
Seyit ağa oğlu topal Akif ve Mandaloğullarından Süleyman 

oğlu Mustafanın idamlarına dair ^ numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

T. C. 
Baş vekâlet 15-5 - 929 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 2Öİ7 

1J. M. M . Yüksek Reisliğine 
Seyitağaoğlu topal Akif ve Mandal oğullarından Süleyman oğlu Mustafanın idamlarına 

dair Kula Ağır Ceza mahkemesince ittihaz ve Temiyz Mahkemesi Ceza Dairesince tasdik edilen 
ve teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci maddesi mucibice merasimi kanuniyesi ikmel edilmek üzere 
Adliye Vekâletinin 15/5/929 terih ve 198 nuuarah tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna 
müteferri evrak leffed iakdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş,ar buyurumasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 3Ö-5-1920 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Kula kazasının Memet mahallesinden Seyyit ağa oğlu topal Aki'f ile Kızıl Kaya mahallesinden 
mandal oğullarından Süleyman oğlu Mustafanın aleyhinde ki bir hırsızlık maddesini ihbar etme
sinden mütevellit husumet üzerine Söğüt çayında oturan Havana kadın ile gelini Raz ve kızı 
Fatmayi müştereken ve teammüden öldürmelerinden ve Akifin bir buçuk aylık çocuğunu tabanca 
ile öldürmeğe teşebbüs etmesinden dolayı haklarında icra edilen muhakeme neticesinde Kula 
ağır ceza mahkemesince verilen idam kararının temiz mahkemesi birinci ceza dairesinden 
tasdikini mutazammın 2-mayis-929 tarih ve §§ff numaralı ilâm müteakip kanunî muamelenin 
ifası zımınında Bş. V. in 15-5-929 tarih ve 6-2057 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine 
havale edilmekle tetkik ve müzakere olundu: 

Akif ve Mustafa haklarında verilip Temyiz mahkemesi tarafınan tasdik edilmiş olan idam 
cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görülmemiş olmağla teşkilâti esasiye kanununun 
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26 mcı maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti umumıyeye 
arzına ittifakla karar verildi. 

Âza Âza Kâ M. M. Adiliye E. R. 
Mardin Sinop yozgat Kocaeli Mansia 

İrfan İsmail A. Hamdı Selâlıattin M. FeVzi 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza 

Kayseri Konya Balıkesir Bayazıt Manisa 
Reşit Kâzim Sadık Şefik O. Niyazi Kemal 



Sıra No 222 
Akşehirin Eğrigöz Köyünden Ahmet Haşimin idamı hakkında 

numarah Başvekâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni 
mazbatası 

3 
295 

T. C. 
Başvakâlet 15J5J929 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı sosu 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Akşehirin Eğrigöz köyünden 1321 doğumlu Ahmet Haşimin idamı kakkında Konya Ağır 

Ceza Mahkemesince ittihaz ve Temyiz Mahkemesi Ceza Dairesince tasdik edilen ve teşkilâtı 
esasiye kanununun 26 mel maddesi mucibinee merasimi kanuniyesi ikmâl edilmek üzere 
Adliye Vekâletinin 15/5/929 tarih ve 199 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna 
müteferri evrak Jeffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyurulmasmı rica ederim efendim. Başvekil 
İsmst 

T. B. M, M. 
Ad. Encümeni 

Adliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Akşehirin Eğrigöz Köyünden Helvacı Süleyman aralarında bir tarla davası bulunmasından 
ve Mehmet Çavuşu da Süleymanı bu davaya teşvik etmiş olmasından dolayı beslediği husumet 
üzerine yollarını bekleyerek her ikisini öldüren mezkûr köyden 321 doğumlu Ahmet oğlu 
Hasım hakkında cereyan eden muhakeme neticesinde Konya Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
idam kararının tasdikini mutazammın Temyiz Mahkemesi birinci ceza dairesinin 4/mayıs/929 
tarih ve f||§ numaralı ilâmı müteakip muamelesinin ifası zımnında Başvekâletin 15/5/1929 
tarih ve 6-2050 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine tevdi edilmekle tetkik ve müzakere 
olundu , 

Ahmet oğlu Hasım hakkında verilen ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş bulunan idam 
cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir sebep görülmediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 



Âza Âza 
Balıkesir Manisa 

Sadık Kemal 

n mezkı 
ar veri 

A 

Az 
(ayseri 
Reişt 
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Âza 
Sinop 

İsmail 
Âza 

Balıkesir 
0. Niyazi 

infazına kara; 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 
Âza 

Konya 
Kâzım 

r verilmesi husı 

M, M. 
Kocaeli 

Selâhattin 
Âza 

Mardin 
İrfan Ferit 

usunun Heyeti Umu-

Ad. En. Reisi 
Manisa 

M. Fe vzi 
Âza 

Bayazit 
Şefik 



Sıra No 221 
Hasanoğlu Ibîşİn idamı hakkında m numaralı Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 15 - V - 1929 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
302 Doğumlu Hasanoğlu İbişin idamı hakkında İçel Ağır Ceza Mahkemesince ittihaz ve 

Temiz Mahkemesi ceza dairesince tasdik olunan ve teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince merasimi kanuniyesi ikmal edilmek üzere Adliye Vekâletinin 15- 5- 929 
tarihli ve 200 numaralı tezkeresile tevdi olunan ilâm ile buna müteferri evrak leffen takdim 
olunmuştur. 

Muktezasınm ifa ve neticesinin iş'ar bııyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

• <* İsmet 

T. B. M. M. 
Adliye Encümeni 

Esas M alg 30 - 5 - 1929 
Adliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Silifkenin Harkarası köyünden muhacir Hasanoğlu Süleymanı, karısile gayri meşru 
münasebetini idame etmek maksadile evinin damında uyurken teammüden ve canavarca öldü
ren Hasan oğlu İbiş hakkında icra kılınan muhakeme neticesinde İçel Ağır Ceza Mahkeme
since verilen idam kararının tasdikini havi Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesinin l - 5 -
929 tarih ve ff{ | numaralı ilâmı Bş. V. in 15 - 5 - 929 tarih ve -^ numaralı tezkeresile 
Ad. Encümenine tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere olundu. 

ibiş hakkında verilen ve Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş bulunan idam cezasının 
tahvil ve tahfifini müstelzim bir sebep görülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 inci 
maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazına karar verilmesi hususunun Heyeti . Umumiyeye 
arzına ittifakla karar verildi 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Ad. E. R. 
Manisa Balıkesir Mardin Sinop Yozgat Kocaeli Manisa 
Kemal Sadık İrfan Ferit İsmail A. liamdi Selâhattin M. Fevzi 

Âza Âza Âza Âza 
Balıkesir Konya Kayseri Bayazıt 

O. Niyazi Kâzını Feşit Şefik 





Sıra No 232 
Millî Müdafaa Vekâleti 1929 senesi bütçesine fevkalâde tah
sisat konulmasına dair ^ numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvakâlet 30/5/929 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı 2İM 

IJ. M. M. Yüksek Reisliğine 
MİHî Müdafaa Vekâletinin 929 senesi bütçesine tahsisatı fevkalâde konulması hakkında Millî 

Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 29/5/929 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsâade buyrulmasım rica ederim efendim . 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
1928 Senesinde ekseri mahallerde vaki \ kuraklık dolayisile Hatların yükselmesi, mezkûr 

sene bütçesinin tayinat maddesine mevzu tahsisata tesir yapmış ve bu sebeple hasıl olan açığı 
kapatmak için tahsisatı munzamma da alınamamış ve binnetice gayri kabili teehhür olan iaşe 
işlerinin yürümesinden bir miktar borç tahakkuk etmiştir. 

Bu borçların tesviyesi için 929 Bütçesinden tahsisat ayrılmasına zaruret görüldüğünden 
rapten takdim kılınan kanun lâyihası bu maksadla tanzim edilmiştir. Fevkalâdelikden doğan 
bu ihtiyacın tatminini teminen teklifin aynen kabulünü arzeylerim. 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Mazbata jl? 121 
Esas M 5İo 

lîütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

M. M. Vekâletinin 1929 malî senesi bütçesinde imha edilecek tahsisat karşılık gösterilmek 
üzere yeniden açilacak bir fasla 400 bin lira tahsisatı fevkalâde vaz'ı hakkında Başvekâletten 
varit olup 30 Mayıs 1929 tarihinde encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Millî 
Müdafaa ve Maliye Vekilleri Beylerin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihaya merbut esbabı mucibede izah olunduğu üzere 1928 senesinde bazı yerlerde vaki 



-2~ 
kuraklık dolayisile fiatların yükselmesi yüzünden hasıl olan açığı kapatmak üzere teklif 
olunan bu kanun lâyihası şekle ait bazı tadilâtla kabul olunarak Heyeti Celileye takdim kılındı. 

30 -5 -1929 

Kütahya 
Niyazi Asım 

Niğde 
Fayik 

Samsun 
Adil 

Aydın 
Mühendis 

Mithat 
Giresun 

M. Kâzım 

Kâ. 
Bursa 

Muhlis 
Tokat 
Şevki 

R.V. 
İstanbul 

Fuat 
İsbarta 

Mükerrem 

Hükümetin teklifi 
Kanun lâyihası 

BİRİNGİ MADDE — Millî Müdafaa Vekâle
tinin 929 malî sene bütçesinde yeniden açılan 

numaralı ve (928 senesinde tayinat madde
sinden tahakkuk eden borçların karşılığı ) 
isimli fasla 400 000 liralık tahsisatı fevkalâde 
konulmuştur. 

İKİNCİ MADDE — Millî Müdafaa Vekâle
tinin 1929 bütçesinin numaralı faslının 

yem maddesinden 400 000 liralık tahsisat 
imha edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE 
929 dan muteberdir. 

Bu kanun l hasiran 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ah
kâmını icraya Maliye Vekili memurdur. 

29-5-929 
M. M. V. 

M. Abdiilhalik 
Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu 
İk. V. 
Şakir 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha. V. 
D. Rüştü 

Na. V. 
Recep 

S. 

Bş.V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

Cemal Hüsnü 
İ. M. V. V. 

Recep 

flütçe Encümeninin tadilâtı 
Millî Müdafaa Vekâletinin 1929 malî senesi 
bütçesine tahsisatı fevkalâde verilmesine dair 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa Vekâletinin 

1929 malî senesi bütçesinde ( 1928 senesi 
zarfında tayinat bedeli olarak tahakkuk edip 
mezkûr sene bütçesinde karşılığı bulunmayan 
borç) unvanile yeniden açılan 883 üncü fasla 
400 bin lira tahsisatı fevkalâde olarak vaz-
olunmuştur. 

MADDE 2 — Millî Müdafaa Vekâletinin 
1929 malî senesi bütçesinin 860 mcı faslı
nın ikinci yem maddesinden .400 bin liralık 
tahsisat imha edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1929 malî senesi 
iptidasından muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 
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3İ4 numaralı Gümrük tarife kanunu lâyihası ve Muhtelit Encü

men mazbatası ile Bütçe Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 26-1-1929 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı g|7 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Müteşekkil tarife komisyonu tarafından tertip olunup Maliye Vekâletince teklif edilen ve 

İcra Vekilleri Heyetinin 23/1/929 terihli içtimaında Yüksek meclise arzı kararlaştırılan Oü -
mrük ithalat tarifei umumiyesile tarife kanunu lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası teferrü -
atile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim . 
Baş vekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Osmanlı imparatorluğu devrinde, gümrük resminin kiymet üzerinden istifası usulünün 

terkile yerine sikleti müstenit mütefavit tarife sisteminin ekamesi düşünülmüş ve bu maksada 
göre tertip edilen tarife projesi, harbi umuminin bir dereceye kadar bahşettiği fırsattan bilistifade 
10 mart 1332 tarihinde kanuniyete iktiran ettirilerek 1 eylül 1332 tarihinde tatbik mevkiine 
konulmuştur, 

Birinci tatbik senesinde elde edilen varidatın mıkdarı ithal edilen eşyanın mecmu kıymetine 
nisbetle vasati yüzde onsekizi gösterdiki ondan evvel kıymet üzerinden alınan resim yüzde 
onbir olduğuna göre tarife sistemi yüde mıkdarını yedi nisbetinde arttırmış oldu. Tarifede 
eşyanın tasnif tarzına ve her birine tarhedilen resim hadlerine nazaran tahsil olunacak gümrük 
varidatının mecmuu, kıymeti eşyaya nisbetle, vasati en çok yüzde yirmi tahmin olunuyordu. 
Fakat harbi umumî sebebile eşya kıymetlerinin tedricen yükselmiş olmasından dolayi ilk tatbik 
senesinde ki nisbet müteakip senelerde tenezzülde devam etmiş ve mütareke senelerinde yüzde 
altıya inmiştir. Bir taraftan eşya kıymetlerinin esasen yükselmesinden ve diğer taraftan para 
farklarından dolayi eşya kıymetlerile resim hatları arasında husule gelen^bu nisbetsizliği 
Hükümeti Milliye beş ve on iki emsallerini tatbik suretile kısmen izaleye teşebbüs etmiştir. 
Bu misillerin pek mahdut bir kısmı Lozan muahedesile tadil ve diğerleri ipka ve bilahara 
Hükümet, kanunu mahsusuna tevfikan gayri muahid olan devletlerin mevaridatına tatbik 
edilmek üzere beş ve on iki olan misillerini sekiz ve on beşe iblağ etmiş ve erjevm bu 
şekilde tatbik edilmekte bulunmuştur. Bununla beraber eşya kıymetlerinin seneden seneye 
artması ve tarife emsalinin altunla evrakı naktiye arasındaki nispeti takıp edememesi ve ticaret 
muahedelerile kabul edilen tenzilât neticesi olarak sulhtan sonraki senelerde cibayet olunan 
gümrük resmi son istatistikler göre eşya kıymetine nazaran nispeti yüzde on iki ilâ on dört 
derecelerine kadar inmiştir. 
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İstatistikleri mevcut olmıyan son senelerde de bunun daha dun derecelere düşmüş olması 

kaviyyen zan edilmektedir. 
Elyevm mer'i olan tarifenin metnine gelince : 
1 — Diri hayvanlar; 
2 - Hayvanattan hasıl olan me'kûlât ve balıklar; 
3 - Zehair ve hububat ve bunların mütahselatı ; 
4 - Meyve ve sebzeler; 
5 - Müstemlekât erzakı ve şekerlemeler; 
6 - Müskirat ve ispirtolu sular ve sirke envai ve maden suları 
7 - Nebatî yağlar; 
8 - Tömbeki ve tütün 
9 - Tohum, nebatat, un ve nebatat döküntüleri 
10 - Hayvanat derileri; 
11 - Mamul deri ve kösele ve kürkler ; 
12 - Gübreler 
13 - Kereste, ağaç mamulâtı , sebetci, kalburcu, fırçacı mamulatı ; 
14 - Kâğıt ve tatbikatı ; 
15 - Pamuk ve pamuk mamulâtı ; 
16 - Keten, kenevir ve sair iplik imaline mahsus mevaddı nebatiye, [pamuk müstesnadır] 
17 - İpek , ipliği ve mensucatı ; 
18 - Yün, Yün ipliği ve mensucatı ; 
19 - Hazır elbise, moda eşyası, çamaşır ; 
20 - Lâstik ve lâstik mamulâtı, muşamba 
21 - Mahrukat ; 
22 - Camlar, taşlar, porslen ve eşayi zücaciye 
23 - Meadin ; 
24 - Makine ve alâtı mihanikiye ; 
25 - Araba, vagon ve gemi 
26 - Saatçi mamulâtı, alât" ve edvat, alâtı musikiye ; 
27 - Sanayia mahsus züyut ve iç yağları ve mumlar ve sabunlar , 
28 - Mevadı infilâkiye; 
29 - Hazır boya, müstahselatı kimyeviye, eczayı tıbbiye, ıtriyat ve reçineler; 
30 - İşbu tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen eşya; 
Suretinde eşya otuz fasla tefrik ve bu fasıllara dahil olan eşya 1193 numarada tadat ve her 

birinin resmi tayin edilmiştir. Bu numaraların hiç birine dahil olamıyan eşyadan tarife kanu
nunun birinci maddesi hükmüne tevfikan kiymeti üzerinden yüzde yirmi ve gayri mezkûr 
edviyeden 743 numara mucibince kezalik kiymeti üzerinden yüzde yirmi beş ve goblen 
halılarından yine kiymeti üzerinden yüzde yirmi beş hesabile resim alınmak esası kabul edilmişti. 
Tarifede resme matrah ittihaz dilen vahidi kıyasilerin esası sıklet olmakla beraber bazı eşya 
için adet, hacım ve canlı hayvanlar için de rey, vahitleri kabul edilmişti. 

kiymetin yüzdesi itibarile tarhedilen resimlerin dereceleri yüzde yarım ve bir olanları bulundu
ğu gibi yüzde ylfe elli olanları davardı. Fakat bunlar pek nadirdi. Resim tarhı siyasetinde idhaltaı 
büyük miktar ifade eden mevadda yüzde onbeş ilâ yirmi, zinet eşyası addedilen lüküs mahiyetinde 
olan eşyadan da yüzde yirmi beş, otuz nisbetleri tarifenin evsafı asliyesini teşkil ettiği 
görülmekte idi. Sayılan delillere ve tarife haricinde kalan eşyadan kiymeti üzerinden yüzde yirmi 
resim alınması esası kabul olunduğuna nazaran vasati resmien yüzde yirmiye reşide olunması 
düşünülmüş dimektir. 

Bu tarifenin müddeti mebdei mer'iyetinden itibaren üç sene olacağı tarife kanununun yirmi 
dördüncü maddesinde zikredilmiş iken Hükümeti sakıta 12 eylül 1335 tarihli kararname ile bu 
müddeti bilâ müddet temdit etmiş ve temdit keyfiyeti Hükümeti Milliyece de emsalleri tezyit 
edici kanunlarla kabul edilmiştir. 
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Lozan maahedeasi icabınca bu tarifenin tatbikina 6 ağustos 1929 tarihine kadar devam 

edilmesi mukarrer bulunmuş ve ondan sonra bunun yerine memleketin iktisadî ve malî 
ihtiyaçlarına uygun bir tarifenin ikamesi lâzım gelmiş olmasına binaen yeni tarifenin tertibi 
vazifesi 18 teşrinisani 1925 tarihli Heyeti Vekilei Celile kararile komisyonumuza teffiz 
buyurulmuştur. Mevkii tatbikte bulunan tarifenin tarihçesi bundan ibarettir. Komisyonumuzun, 
mesaisine ait programını tanzimden sonra ilk meşgul olduğu nokta, vücuda getireceği bu 
tarifedeki tasnifin tarzı olmuştur, ve halen mamulibih tarifenin ihtiyaca göre tadil ve İslahımı, 
yoksa yeniden başka bir tarife mi tanzim edilmesi lâzım geleceği mülâhaza edilmiştir. 

Bu noktada bir taarifede ilk aranılacak evsaftan başlıcalarının; 
1 - Her tacirin alâkadar olacağı mevadı taarifede kolaylıkla bulabilmesi ; 
2 - Tarifeyi teşkil eden fusul ve mevadın tüccar ile gümrük idareleri arasında bir 

çok ihtilâfatı mucip olan tedahüllerden âri bulunması, 
3 - Evsaf ve kiymete birbirine yakın olan eşyanın bir nam altına cem'i ve tarzı tertibin 

beynelmilel ,istatistiklere tamamen mutabık olmasa bile mukarenet halinde olması derpiş 
edilerek halen bu evsafı haiz olimyan mevcut tarifenin tebeddülü ve ıslahı cihetine 
gidilmeksizin bir tarife vücuda getirilmesi ciheti tercih edilmiştir. Yeni tarifenin tanzim 
ve tertibinde mülâhazatı ânifeden başka ; 

1 - Mevat ve eşyayı tüccariyenin teşkil edeceği ayrı ayrı zümreler üzerinde siyaseti 
iktisadiyemizin vazıhan imkânı tayini; 

2 - Yeni tarifeyi tatbik edecek vesaitin sair memleketlerdekilerine nazaran kemmiyet ve 
keyfiyet mülâhazaları da hakim olmuştur. 

Komsiyon, yeni tarifenin, cinsi eşyayı ihtiva eder iptidaî bir kilisesinin , indelicap, 
tüccar ve alâkadarların da rrçütalea ve malûmatına müracaat etmek üzere İstanbulda müntehap 
memurini rüsum iye tarafından ihzarını mavafık görerek bu heyetin teşekkülünü temin ve 
mesaisini takip ile başlayarak onlardan peyderpey aldığı tasnif cetvellerini mevzu ittihazile 
bunları ya tavzih veya tadil ve vahutta tashih etmiştir. İşbu tavzih, tadil veya tashihat, eşyanın 
mahiyetleri ve kiymetleri iiibarile yekdiğerine yakın olanları tevhit, aksi olanları da ayrı 
hükme tefsik suretile olmuştur. 

Komsiyonumuz, alâkadar j devairdende atîye ait tasavvurat ve mesai programları ve memleke-
temizde yetişen ve müstaidi inkişaf olan eşya ve mevadın miktar ve mahiyeti hakkında 11 eylül 
1928 tarihli tezkerelerle malumatı lâzime talebinde bulunmuştur. Ve alabildiği malumatı derpiş 
ve her zümrenin müzakeresinde alâkadar müdürü umumileri komisyona davetle mutalealarindan 
istifade eylemiştir. Ayni zamanda iktisat vekâleti vasıtalarile ticaret odalarından yine müstakbel 
tarife hakkında mütalealarıni sormuş ve kendilerinden eşyanın hali hazırdaki kıymetlerini ihtiva 
edef cetveller ihzar etmelerini rica eylemiştir. İstanbul ticaret odasi bu husus için arasından bir 
heyet tefrik ederek tarifade tasavvur ettiği şekli gösterir bu pruje tanzim ve komisyonumuza 
irsal eyledi. Kıymet eşya hakkında odanın projelerde gösterdiği miktarlar sarih bir isabetsiz
lik görülmedikçe aynen kabul ve hesabatımiza esas ittihaz edilmiştir 

Kıymetler tespit olunurken bu günkü tarifenin halen mevcut olan 1340 senesi 
istatistiğine göre ithalât ve ihracat miktarları ve istatistik kıymeti ve tarifenin 1331 senesinde 
tanzimi sırasında tespit edilmiş olan kıymetleri ve İstanbul idaresince 1335 senesinde 
gümrük resminin kapitolar şekli olarak kıymet üzerinden istifasina mecburiyet hasıl olmasından 
dslayi gümrükde teşkil olunan komsiyon tarafından vaz olnan kıymet cetveli ticaret odasının 
verdiği halı hazır kıymetlerini havi tablo nazarı dikkate alındığı gibi icap eden mevadın 
ayrıca piyasadaki fiyatları da tetkik olunmuş ve inhisara tabi mevadın kıymetleri alâkadar 
dairelerden ahzolunarak bu tetkikat netayicinden istihsal olunan kıymetler komisyonca tespit 
edilmiştir. 

Tarifenin bir veya iki dereceli olması, iki dereceli tarife, ticaret mukavelesi aktinde 
indireceğimiz asgari dereceyi muhatabımıza daha evvelden irae etmesi ve kendisile mukavele 
aktedceğimiz Hühûmetin yalnız bir dereceli-ki ekseriyetle böyledir - tarifeye malikiyeti halinde 
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kendisine bilmukabele kabul ettirmek ihtiyacında kalacağımız tenzilâtın uzun uzadiya münakaşa
sına de yol açabilmesi ve binnetice menafii iktisadiyemizin bazan tamamen temin edilememesi 
nâzajri teemmüle alınarak tarifemizin yalnız bir dereceli olması esası faideii görülmüştür. 

Oümrük rüsumunun hangi cins para ile istifa edileceği, £>azı Devletlerce gümrük rüsumu
nun altün esasına tevfikan istifası usulü mevcut olduğunu nazarı teemmüle alan komisyonumuz 
tarifede tespit edildiği nisbet resmî altun esası üzerinden istifasının muvafık olup olmayacağını 
derpiş etmiş fakat Devletimizin bütün varidatının evrakı nakdiye ile istifa edilmekte olması 
ve Varidat hazinenin bir sülüsünü teşkil eden gümrük varidatının altun ile istifasının memle
kette hasıl edeceği malî ve iktisadî mehaziri derpiş ederek gümrük resminin de mütedavil 
para ile cibayeti ciheti tercih edilmiştir. 

Komisyonumuz gümrüklerde elyevm cibayet edilmekte olan muhtelif vergileri muamele 
vergisi hariç olmak üzere gümrük resmile tevhidi muvafık olduğunu nazarı mütaleaya alarak 
yeni nisbetleri bu esasa göre tespit ile memlekete dahil olan bir maldan ayrı ayrı namlarla resim 
alınması ve zait cibayet masrafları şeklini bertaraf etmeyide muvafık görmüştür . 

Tarifedeki resim nispetlerinin vasatisi - yeni tarifemize göre (tarifeye dahil olan) eşyanın 
Türkiye gümrüklerinde ifa edecekleri resmin vasatisi takriben % 24-25 tutmaktadır. Yeni 
tarifede tespit edilen nisbetler üzerinden son istatistiklere nazaran memlekete dahil olacağı 

kabul edilecek eşya miktarının'vereceği rüsumun yekûnu ve]bu rüsumun kabul edilen kıymetlere 
nazaran nispetinin kat'î olarak tayini uzun bir ameliyei hesabiyeye mütevekkil olup ihzar 
edilmekte bulunan bu hesabat ayrıca takdim kılınacaktır. 

Tafsilâtı zümrelere ve maddelere ait mütalealarımızda görüleceği üzere bunun azami ciheti 
mümasili memleketimizde yetişen veya inkişafa müsteit olan mevat ila bu gibi eşyaya konulan 
ve yüzde otuz ilâ yüz derecesine varan nispetler, esgarî ciheti de mevadı ibtidaiye ve eczayi 
tıbbiye ile makinelere ve memleketimizde mümasili olmadığı halde ithalinde faide mülâhaza 
edilen ve yüzde on ilâ yirmi arasında mütemevviç bulunan ve hacim ve sikletine nazaran 
kaçırılması kolay zikiymet maadin ve mücevherata mevzu ve yüzde üçten ona kadar varan 
resiftiler teşkil eder. Bunların haricinde kalan ve ithalatta ekseriyeti teşkil eden mevadda resim 
mali ittihaz edilen yüzde yirmi beş nispetle resim Vazedilmiştir. 

Ticaret mukavelenameleri akdi şırasında ihracat mevadımıze mahreçler temin etmek üzere 
tarifenin bazı mevadında kabul edeceğimiz tenzilâtın işbu vasatî nispeti bir derece daha 
tenezzül edeceği ve hakiki nispeti vasatinin akt edilecek ticaret mukavelenamelerinin 
akdinden sonra taayyün edeceği tabiidir. 

Tarifenin renki iktisadisi,-memleketimizin bu günkü servet ve ümran manzarası serbestiden 
daha vazıhı, ithalât resimleri nispetinin azlığından hasıl olan neticeye pek beliğ bir misal 
teşkil etmektedir. 

Sajnayİ temamen inkişaf ve sermaye tekasüf etmedikçe ne halen ve hatta ne de uzun bir 
zaman için serbesti sisteminin iatbikına daha tevessül edilmemek lâzım geleceğini komisyonu
muz tafsilden müstağni görmektedir. 

Komisyonca tespit edilen balâdaki esaslardan tarifenin bir dereceli olmasına, resmin nisbeti 
vasatisine, gümrüklerde cibayet edilen muhtelif vergi ( muamele vergisi hariç ) ve resimlerin 
tevhidine, resmiin evrakı nakdiye ile cibayetine ait olanlara muhtelif tarihlerde maliye vekâleti
nin şifahi veya tahriri muvafakatinin da inzimam etmiş olduğunu ilâveten arzeyleriz. Bu 
suretle vücuda getirilmiş olan tarife hayvanat, nebatat, madeniyat namlarile üç büyük zümreyi 
ve eczayi tıbbiye ve' oyuncaklar gibi mahdut eşya için ayrıca birer faslı ihtiva etmektedir. 

Birinci zümreyi teşkil eden hayvanat zümresi ; 
1 - Canlı hayvanlar 
2 - Tarihi tabiiye müteallik hayvanat kolleksiyonları 
3 ^ Etler ve hayvanattan hasıl olan meekûlât 
4 ••* yağlar 
5 * Balıklar \ 
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6 - Mevadı hayvaniye ve mamulâtı 
7 - Deriler 
8 - Deri mamulâtı 
9 - Kürk imaline mahsus postlar ve kürkçü mamulâtı 
10 - yun , kıl ve bunların iplikleri 
11 - Yun kıl mensusat 
12 - Halı keçe mamulâtı 
13 - Yun ve kıldan mamul hazır eşya 
14 - ipek ve iplikleri 
15 - ipek mensucat 
Olmak üzere 15 faslı ve ceman yüz elli madde ve 256 fıkrayı ihtiva etmektedir. 
İkinci zümreyi teşkil eden nebatat zümresi : 
1 - Zehair hububat ve bunların müstahsalatı 
2 - Meyvalar 
3 - Sepzeler. 
4 - şeker ve mamulâtı * 
5 - Kahve , kakau , çay 
6 - İspirto , müskürat , sirke, sular 
7 - Tohumlar 
8 -Yağlar 
9 - Sabunlar 
10 - Baharat 
11 - Tütün, tömbeki 
12 - Fidan, çiçek ve mevadı nebatiye ve dögüntüleri 
13 - Tababette müstamel nebatat 
14 - Nebatat mustahselatı 
15 - Ağaç, kömür, kerasta ve ağaç mamulâtı 
16 - Fırçacılık mamulâtı 
17 - Mubilyecilik eşyası 
18 - oyuna müteallik alât ve edevat 
19 - Hasırcı ve sepetçi mamulâtı 
20 - kâğıt ve kağıtçılık eşyası 
21 - Pamuk 
22 - Pamuk ipliği 
23 - Pamuk mensucat 
24 - Pamuktan hazır eşya 
25 - Keten, kenevir vesair iplik imaline mahsus mevadı nebatiye ve iplikleri 
26 - » » vesair mevadı nebatiyeden mamul mensecat 
27 - » » vesaireden mamul hazır eşya 
28 - Kauçuk mamulât 
29 - Muşamba ve muşamba mamulâtı 
Olmak üzere 29 faslı ve ceman 307 madde ve 360 fıkrayı ihtiva etmektedir: 
Üçüncü zümreyi teşkil eden madeni yat zümresi 
1 - Taşlar, topraklar ve mamulâtı 
2 - Çini ve porslen mamulâtı 
3 - Zikiymet taşlar 
4 - Camlar 
5 - Demir ve çelik 
6 - Bakır halitası 
7 - Alominyom ve halitası 
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Ö - Tutya ve halitası 
9 - Kalay ve halitası 
10 - Nikel, pakfon ve halitası ve sair halitalar 
11 -
12 - Zikıymet m cad in 
13 - Saatler 
14 - Alâtı musikiye 
15 - Esleha ve mühimmat 
16 - Mevaddı infilâkıye 
17 - Alatı basariye ve cihazlar 
18 - Makineler 
19 - Kara nakliye vesaiti 
20 - Deniz ve hava nakliye vesaiti 
21 - Mahrukat ve ziyutu madeniye 
22 - Boyalar 
Olmak üzere 22 faslı ve 252 madde ve 531 fıkrayı ihtiva etmektedir. , 
Eçsamı kimyeviye ve eczayı tıbbiye faslı; hamızat ve uçan yağlar veya tababtte müstamel 

hulâsaları ve şibih kıleviyatı da ihtiva etmek üzre 144 madde ve 216 fıkaryı ihtiva havidir. 
Bunlardan sonra 3 madde ve 13 fıkrayi ihtiva eden bir de oyuncak ve şemsiye faslı mevcuttur 

Hayvanat zümresinden olan canlı hayvanlarda memleketin istihsalâtına, cins İslahatına hadim 
görülen hayvanatın halen mer'i olan maafiyet kanunları ileride mevkii meriyetten kalksa dahi 
idhalleri duçarı müşkülât olmayacak surette resmi nisbetleri hafif tutulmuş ve mümasili memle
kette bulunan hayvanat için bu nisbet bazen mutevassıt ve bazen daha yüksek derecelere 
çıkarılmıştır. 

Tarihi tabiiye müteallik kolleksiyonlar hafif resme tabi tutulmuş ve hayvanattan hasıl olan 
mekûlât ve müştakkat memleketimizde mevcut ve takibi halinde inkişafını mümkün olduğuua 
göre bunların nisbetleri resmi malî fevkına çıkarılmıştır. 

Yağlar faslında memleketin müstaidi inkişaf olan bu nevi istihsalâtı nazarı dikkatta tutularak 
ekle mahsus olan yağların resim nisbeti nisbeti istihlâk rüusmunuda ihtiva etmek üzere keza 
remi malî fevkına çıkarılmış ve yalınız tıpba ve sanayia mahsus hafif olanlar resme tabi tutulmuştur. 

Balıklar faslında vaz edilen resim nisbetleri de Su nevi memleket istıhsalâtının inkişaf 
istidadına ve memleket istihlâkâtına olan kifayesine binaen keza resmi malî fevkına çıkarılmıştır. 

Mevadı hayvaniye ve mamulâtı fasıhnda bizim için mevadı iptidaiyeden madut olan mevat 
ki muhtelif hayvanat dişleri, yele ve kuyruk kılları, memleketimizde bulunmıyan hayvanat 
boynuzları gibi şeylerdir. Binnisbe hafif resme tabi tutularak sair mamulât tarzı istimaline 
ve derecei ihtiyaca göre mütefavit nisbetlere tabi tutulmuştur. 

Ve diğer' faslında memlekette elde edilmesi mümkün olan ham derileri binnisbe mutedil ve 
bazan ağır resme ve memlekette yetişmeyipte debagat sanayii için lüzumlu olan ağır derileri 
daha hafif resme ve işlenmiş ve boyalı derileri bu işçiliği memleket dahilinde inkişaf 
ettirecek derecede himayekâr rüsuma tabi tutmak suretile bu fasılda debagatın ve deri 
sanayiinin memlekette inkişafı istihdaf olunarak resim nisbetleri tayin olundu. 

Deri mamulâtı ve ayak kapları faslında makine kayışları müstesna olmak üzere bu fasıldaki 
mevat kısmen memlekette müesses kunduracılık ve saraçlık senayiini himaye ve kısmen de 
lüks eşyadan madut olduklarından dolayı yüzde otuz beşten elliye kadar resme tabi 
tutulmuşlardır. 

Kürk imaline mahsus postlar kürkçü mamulâtı faslında işlenmemiş olan kürk postları esasen 
ihracat mevadmdan olmasına göre nisbetleri hafif tutulmuş ve terbiye görmüş.olan kıymetli postlar 
lüks eşyadan madut, ve kuzu, kurt ve tilki, tavşan gibi ikinci derecede olan postlarada 
memlekette mevcut olmasına mebni yüksek resme tabi tutulmuştur. 

Yün, kıl ve iplikleri faslında kaba yapağılar esasen ihracat emtiamızdan olup idhalâtı pek 
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ehemmiyetsiz mıkdarda görülmesine mebni nisbetleri mutedil tutmuş ve merinus, lama, vikoni 
alpağa gibi fabrikalarımız ihtiyacı için idhali zaruretinde bulunduğumuz ince yapağılar hafif 
resme vebu faslın ipliklerinin memlekette imali mümkün olan numrolu resim vasatiye tabi 
tutulmuş ve kumaşsanaiyimizde maddei ibtidaiyei teşkileden ve halen memleketimizde imali mümkün 
görülemiyen ve bir kilosu on bin metrodan ziyade olan ince iplikler rüsumunun resim maliden 
dun tutulması muvafık görülmüştür. 

Halen bu iplikler teşviki sanayi muafiyetinden müstefit olmaktadırlar. Safî veya mahlut olarak 
imal olunan yün ve kıl mensucatından birinci dereceyi teşkil eden ve bir metro murabbaının 
sıkleti 200 gırama kadar olan ince kumaşlar halen memleketimizde imal edilmediğine binaen 
bu hususta resmi malî ile iktifa edilmiş, ikinci dereceyi teşkil eden yani metro murabbaının 
sıkleti 200 den 600 grama kadar olan kumaşların ipliği hariçten gelmek şartıle memleketimizde 
istihsal ve imali mümkün olmakla beraber istihsalâtı hazıra ihtiyacatın rubunu dahi tatmine 
kâfi görülmediğinden bu cins kumaşlar için de ne halen alınmakta olan rüsumun fazlasını ifade 
eden resmi malî nisbeti muhafaza olunmuş ve üçüncü kısmı teşkil eden ve metro murabbaının 
sikleti 600 kuruştan yukarı olan kaba kumaşların maddei iptidaiyeleri memleket dahilinde 
mebzulen mevcut imalâtı memleket ihtiyacatını mehmaemken tatmine kâfi ve istihsalâtının 
tezyidi de mümkün görüldüğünden bu kısmın resmi rüsumu malı fevkine çıkarılmıştır. Yün 
mensucattan şeritci kaytancı eşyası henüz memlekette imal edilmediği cihetle bu eşya resminde 
malı resim ile iktifa edilmiş ve bu kısımlar haricindeki mevat derecelerine göre daha farklı 
resimlere tabi tutulmuştur. 

Halı, keçe ve mamulâtı faslında ecnebi halılarına memleketimizin ihtiyacı olmadığı 
düşünülerek bilhassa firenk halılarına ve şark halı taklitlerine yüksek resimler tarh edilmiştir. 

İpek ve iplikleri faslında memleketimizin günden güne artmakta olan koza ve ipek 
istihsalâtını şimdiye kadar olduğu gibi yine himaye lüzumuna kani bulunduğumuzdan bu 
nevi istihsalâtımız sanayi mahalliye ihtiyacını temin ettikten sonra mühim miktarda koza ve 
iplik ihracatına müsait bulunduklarına bunlar da koza ipek ve ibrişimleri resim mali fevkine 
çıkarılmış ve dokumacı ipliklerini bu nevi idhalâtımız ihracatımızın dununda bulunmasına 
rağmen resmi maliye tabi tutmakta faide mülâhaza edilmiş ve yalnız halı örmeğe mahsus 
ipek ipliklerini faidei iktisadiye mülâhazasile daha dun bir nispete tabi tutmuştur. 

İpek ve ipekle mahlut mensucat faslında hem memleketin muayyen yerlerinde ve bilhassa 
Bursa vilâyetinde ve İstanbulda seneden seneye mazharı inkişaf olan bu sanayii himaye ve 
hemde lüks eşyadan ınadut olan ipek mensucatın hariçten idhali halinde bu kabil idhalâtta 
temini tabii olan varidatı rüsumiyeyi istihsal maksatlarile bu mevat üzerinde esaslı tetkikat 
yapıldıktan sonra resim nispeti yüzde kırka iblağ edilmiş ve daha fazla tezyidi kaçakçılığı 
teşvik eder mülâhaza ve endişesile bu nispet fevkine çıkılmamıştır. 

Sun'î ipeklerin pek aldatıcı ve cazip olan şekli haricilerine rağmen metanet ve istimal 
kabiliyeti itibariyle tevlit etmekte oldukları zararî iktisadî nazarı dikkate alınarak sun'î ipek 
mamulâtı dahi halis ipek gibi resme tabi tutulmuştur. 

Ancak sun'î ipek, iplikleri yerli tezgâhlarımızda dokunan jakarların yüzde on ila on beş nisbe-
tinde mevadı iptidaiyesini teşkil eylediğinden bu nevi ipliklerde hafif resimle iktifa edilmiştir. 

• Bu fasılda asgarî nispete tabi tutulan fabrikaların muhtaç olduğu îpekten mensüc elekliklerdir. 
nebatat zümresinde zehair ve hububat ve bunların müstahselâtı faslında başlıca buğday 
harekatı tetkik edilerek 1924 senesinde ithalâtı 174 000 000 kilo ve ihracatı üç milyon 
kiloya karip iken âzami tarifenin tatbiki ve sulhun akdile halkın işlerine avdeti ve cumhuriyet 
idarenin muhtelif tedabir ile istihsale verdiği kıymet ve ehemmiyet neticesi olarak 1926 
senesinde ithalât miktarının yirmi bir buçuk milyon kiloya inerek ihracat miktarının on üç 
buçuk milyon kiloya yükselmiş ve şu kısa zamanda açığın 171 milyondan 8 milyon kiloya 
düşmüş olduğu görülmüştür. 

İki senelik kuraklığın arızi neticeleri bittabi bahsin haricindedir. Bu neticeye göre hububatin 
resimleri rüsumu mania derecesine çıkarılmış ve un ile buğday arasındaki resim farkı mes'e 
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lesinde bir kilo buğdayın un ratmanı ve değirmen ücreti ve muamele masrafı dahili hesap 
edilmek suretile hem değirmencilerin hem müstehliklerin menfaatlarını telife çalışılmıştır. Bu 
fasılda pirinç ve pirinç unları istihlâk resimleri gümrük resmine ilâve edilmiş ve çeltik ithali 
halinde çeltikle pirinç arasındaki tefavüt bilhesap nazarı dikkata alınmıştır. Yine bu fasılda 
mayalarla guloten unu ve müstahzaratı ve eczacı güllaçları hafif rüsuma tabi tutulmuş ve 
diğer bükümle yaş ve kuru meyveler ve sebzeler ve nebatatı saire ve ınüstahselatı ve 
konserveler ekseriyetle resmi malinin fevkine ve bazan rüsumu mania derecelerine çıkartılmış 
ve müstemlekât erzakı denilüpte mukabili memleketimizde olmiyan madelerde resimi malî ile 
iktifa edilmiştir. 

Şeker ve mamulâtı faslında şeker istihlâk ve inhisar resimleri gümrük resmile tevhit 
edilerek hal hazırda alınmakta olan resim derecesinde bir resime tabi tutulmuş ve zaten yüksek 
olan bu resmin yeniden tezyidi muvafık görülmemiştir. 

Kahve, kakau ve çay ve mümasili mevat ve müstahzıratı faslında istihlâk resimleri gümrük 
resmile tevhit edilmiş olup tarifede resmi malinin fevkında görülen mütezayit nisbetler bu 
tevhidin neticei zaruriyesidir. İspirto, müskirat faslında bu mevat herne kadar inhisarda isede 
dahildeki istihsalâtı tergip maksadila ithalât üzerine yüksek resimler tarhi muvafık gürülmüş 
yalnız tıpbî şarablar mutedil resme ve maden sularile gazuzlar ve adi sofra suları resmi malinin 
fevkinde rüsüme tabi tutulmuştur. 

tohumlar faslı muhteviyatınin memleketimizde mepzul olan kısımlarına yüksek ve mevcut 
olmayan aksamada hafi resim tarh olunmuştur. 

Yağlar faslında memleketimizde muKabili bulunan hayvanı ve nebatı yağlar ile nebatı 
yağlardan kabil ekil olanlar zeytun yağlarımızı siyaneten resmi malinin fevkına çıkarılmış 
ve kabili ekil olmayan ve mukabili bulunmayan sanayıa mahsus yağlar resmi malinin durununda 
resme tabi tutulmuş ve ucuz sabun imali için lüzumlu olan koko ve araşit yağlarının mevadı 
ibtidaiyesi olan kobrav fistiklar hafif resim ile mükellef kılınarak bu yağların memlekette 
istihsali teşvik edilmek istenilmekle sabun senayiide nazardikkate alınmıştır. 

Yağlar üzerindeki istihlâk resmide gümrük resmile tevhit idilmiştir. Sabunlar faslında çamaşir 
sabunu olarak senede bir buçuk milyon kiloyu mütecaviz ithalât yapıldığı nazarı dikkkate 
alınarak yerli sabunlarımızı siyaneten azamî nisbetlere gidilmiş ve mümasili olmayan tıbbî 
sabunlarda resmi malî ile iktifa edilmiş ve bu fasılda dahi istihlâk rüsumu gümrük rusumile 
tevhit olunmuştur. 

Baharat faslında münderiç mevattan kırmızı biberin memleketteki istinsahtım himaye için 
bu biberler azamî resme ve diğer mevattan mükeyyefattan olanlar yine yüksek rüsuma ve sairleri 
resmi maliden bir derece farklı' rüsuma tabi tutulmuştur. 

Tütün tömbeki her ne kadar ahkâmı mahsusaya tabî isede tarifede yerini boş bırakmamak 
ve harmanların ıslahı için idarenin hariçten celp edeceği tütünlerden de gümrük hakkını 
hesaben olsun tayin etmek için tütün sigaralar derecelerine ve mahiyetlerine göre yüksek 
rüsuma tabi tutulmuştur. 

Fidan, çiçek ve mevadı nebatiye döküntüleri faslında fidan ve aşı kalemleri, çiçek kökleri 
aşıları muaf denilecek derecede gayet hafif resme ve diğer nebatat döküntüleri yüksek resme 
tabi tutulmuş ve kamışlardan maddei ibtidaiye olanlarına resmi malinin dununda ve mamul 
olanlarına resmi malinin bir derece fevkinde resim tarhetmekle bu işle meşgul sanatkârların 
dahi menafii temin edilmiştir. 

Tababette müstamel olan nebatat feslında eczayı tıbbiye fashndaki nisbet ile ki resmi 
malîden dundur. İktifa edilmiştir. 

Nebatî boyalar faslında keza resmi mali dununda ve ihtiyacın derecesine göre asgari 
resimlerle iktifa edilmiştir. Ağaç, kereste ve mamulâtı faslının kereste kısmında siklet ve 
eb'at itibarile ihracatımız idhalâta kemmiyeten galip olduğu görülmekte isede ihraç edilen 
kaba keresteye mukabil ithalât furunlanmış ince kekeste olması ve memleketimiz dahilindeki 
kereste amilleri henüz furun tesis etmediklerinden haricin bu nevi kerestelerine daha bir 
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müddet muhtaç olacağımız tabiîdir. Gümrük resminin oniki emsalile tezyit edildiği günden 
itibaren dahilde istihsal edilen kereste fiatlan da gümrük resmile mütenasiben tezayüt etmiş 
halen îmar ve inşaata ve ihracat mevadına lâzım olan kutu ver ambalaj ihtiyacını dahi müteessir 
eylediği müşahede olunarak kutuluklar için kabulü muvakkat usulile bu zaruret kısmen telâfiye 
çalışılmış isede inşaat malzemesi fiatlarına çare bulunamamıştır. Kereste resminin yeni tarife 
ile tenzili dahilî istihsalatı esasından sarsacağı mutalea olunmuş ve bizde imal marafı başka 
memleketlerdeki masraftan daha .yüksek olduğu anlaşılmakta îsede satış fiatlarındaki ölçüsüzlük 
bu hesabatın fevkında bir tezayüt ifade etmekte bulunmuştur. Komisyonumuz uzun müzakere 
ve tetkikattan sonra mukabili memleket dahilinde bulunan nevilerde resmi malinin fevkında 
olan rüsumu hamiyeyi sabıkı gibi cüz'i bir farkla ipka ederek imar ve istihsal hususlarından 
birinin tercihini Meclisi Âlinin taktirine bırakmayı münasip, görmüştür. 

Dahilde mümasili olmıyan ağaçların resmi malisi ile iktifa etmiş ve Istanbulun mahrukat 
ihtiyacatı da nazarı dikkate alınarak mangal kömürlerinin resim nisbeti hafif tutulmuştur. 

Kerestelerin tertip ve tasnifinde her derecenin işçiliği dahili hesap edilerek kıymet ve 
nisbetlerdeki farklar nazarı itibare alınmıştır. 

Servet israfı demek olan kâğıt ve mukavva mamulâtı resmi malinin fevkında ve kitap , 
mecmualar ciltleri hariç olmak üzere cüzî resimle iktifa edilmiş mektep kitaplarile gazeteler, 
muvakkat mecmualar, fi'î cari cetvelleri her nevi haritalar, atlaslar, coğrafiye ve kozmoğrafiyeye 
ait mücessem kürreler muaf tutulmuş evrakı ticariyenin matbu olanları kâğıdından daha yüksek 
bir resimle mahalli matbaacılığın menafii de teemül edilmiştir. 

Pamuk ve ipliği ve mensucatı faslı Türkiye ticareti hariciyesinin heman sülüsüne kariptir. 
Maddei iptidaiyesi kısmen dahilde mevcut olan bu fasla ne kadar ehemiyet verilmesi mülâhaza 
olunarak dahilde mevcut fabrikalardan muhtelif tarihlerde muayyen mevzular üzerine fikirler, 
mütalaalar sorulmuş ve mensucat mutehhassıslarile görüşülmüş hasıl olan neticeler de nazarı 
mütalaaya alınarak tertip, tasnif ve kiymet ve resim nisbetleri tayin olunmuştur. 

Eski tarifede en az resim veren pamuklı mensucatın bazı aksamı olduğu ve o nisbet baki 
oldukça pamuk senayiinin inkişafını beklemek doğru olamayacaği anlaşılmıştır, hususile yirmi 
dört ingiliz numrusuna kadar olan ipliklerden nesc edilen kaba mensucatın resimleri üzerinde 
muahedat ile dahi tenzilat icrası senayu mahalliyenin inkişafı noktasından pekte şayanı arzu 
görülemeyeceği mütalaa edilmiştir. Maddelerin izahına gelince 1924 senesinde on iki buçuk 
milyon olan pamuk ihracatımız 1925 de on altı milyona yaklaşmış ve bu maddei iptidaiye 
ithalatımız ehemmiyetsiz olduğu için tabiî resim mevzuu addedilmiştir. 

Ahşap mamulat dahilî doğramacılık ve marangozluk sanayiini himaye ve nv'i eşyada harice 
pek de arzı ihtiyaç edecek vaziyette olmadığımız kanaatile bilcümle ahşap mamulatm nev ve 
derecelerine göre resmi malinin fevkinde yüzde otuz ile altmış arasında mütefavit nisbetlerde 
resim tarh edilmiş talaşlar, vesaiti fenniye sun'î âza, talim ve terbiyeye müteallik vesait ile 
mantarlar derecelerine göre hafif resimlere tabi tutulmuşlardır. 

Fırçacılık mamulâtı faslında Lüks olan aksam azamî ve diğerleri yalnız resmi maliye tabi 
tutulmuştur. Mobilye faslında sanayii mahalliyeyi himaye ve lüks olan ithalâtı da tahdit etmek 
gayesile tam mamulata yüzde kırktan seksene kadar resim tarh edilmiş ve türkiyede ikmal 
edilmek üzere hariçten getirilecek mümasili bulunmıyan mobilye aksamına ve İspor alatma 
hafif resim tarh edilmiştir. 

Hasırcı, sepetçi mamulatında şepka hasır şeritleri hafif resme tabi tutulmuş diğer mamulatın 
resim nisbetleri yüz otuz ile altmışa çıkrılmış bu suretle ithalatın tahdidi teemül edilmiştir. 

Kâğıt ve mamulâtı faslında ekseriyet itibarile yalniz resmi malî ile iktifa edilmiş ancak işbu 
senayiin teessüsü halinde bidayeten imal edilecek kısım kaba sarğılık kâğıtlar olabileceği 
mülahaza olunarak bunların nisbeti bir derece artırılmış ve ihracat maddeleri için elzem 
bulunan sellufan nevileri hafif resim ile mektubluk kâğıtların matbu resimli ve müzeyyen 
olanları yüksek resim ile mükellef tutulmuş oyon ve sigara kâğıiları resmi malinin fevkına çıka
rılmış ve sigara kâğıtları inhisarı hakkındaki ahkâmı hususiye bittabi tarife ile takyit edilmemiştir. 
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ipliklerin dahilide yapılabilen numaranın âzamisine göre tek ve ziyade telliler, boyalılar, 

renksizler, kaşarlılar ayrı ayrı mütalea olunarak her kısım üç dereceye tefrik ve bu derecelerden 
iki evvelkilere (Yirmi dört numaraya kadar) yalnız memlekette ihtiyaca kâfi istihsal olmamakla 
beraber inkişafa müstait görülerek resmi maliden pek dun olan resmi hazıra karşı himayeyi 
temin edecek miktarda iblâğ edilmiş ve 24 numarasından yukarı olan ipliklere 
diğerlerinden bir derece dun resjm vaz edilmiştir. Ve boya farklarıda ayrıca nazarı dikkate 
alınmıştır. 

Mensucat üç derecede mütaleada edilmiş 24 İngiliz numarasına kadar olan ipliklerden 
imal edilenlerin nesci dahili memlekette inkişafını teminen iplikler mensucat arasındaki farklar 
nazarı dikkate alınmış ve henüz yapılmıyan ve umumî ihtiyaç evsafında olan patiska ve emsali 

mevadda diğerlerinden bir derece daha dun ve tül bobno gibi seyrek ve ince mensucat ile renkli 
mensuscatın metro murabbaırıın sıkleti î 00 gırarna kadar olan fantazi mensucat ile işlemeliler 
dantela ve kordelalar ve bunlarla mürettep mensucat resmi malinin fevkinde ve diğerleri 
mutavassıt ve mutedil rüsum ile iktifa edilmiştir 

İşbu mensucatın ithalât miktarları seneden seneye tezayüt etmekte olduğunu îrae için yalnız 
boyalı mensucattan 1924 senesinde on üç milyon üçyüz küsur bin kilo ithal edilmiş iken 
yarım milyon fazlasile 1925 senesinde ö üç milyon sekizyüz küsur bin kilo rakamlarını 
zikretmekle iktifa ederiz. 

Keten, kenevir faslındaki mutaleat pamuk faslmdaki izahatin ayni gibidir. Yalnız çuvallar 
diğerlerine nisbetle bir derece hafif resme tabi tutulmuştur. 

Lâstik ve mamulâtı faslında ayak kabıları resmi malî derecesinde ve tıbbî vesait bir derece 
daha hafif resme tabi tutulmuş, diğer mamulâtın ithalâtının ehemmiyeti görülerek resim 
nispeti yüzde otuza çıkarılmıştır. Muşamba ve muşamba mamulâtı resmi malî ile iktifa edilmiş 
yalnız hazır eşya kısmı resim nispeti bir derece daha artırılmış ve çadır imaline, eşya örtmeğe 
mahsus olanlar ile mücellit ve resim muşambaları vasatî resimden don miktar ile iktifa edilmiş 
ve sanayie, mimaıiye, fenne ve talim ve tirbiyeye müteallik olarak üzerlerine el ile yapılmış 
resim, pilân ve harita yapilan muşambalar muaf tutulmuştur. 

Madeniyat zümresinde taşlar, topraklar ve mamulâtı faslında değirmen taşlan kıyağın taşı 
mamulâtı ve litografya taşı poçolane-, ye tebeşir evrit, etretit ve emsali levazimi inşaiye ile 
işlenmemiş kehribarlar ve ateş tuğlaları memleketimiz sanayiine ve ihtiyacatı saireye lüzumlu 
mevattan olduğundan nispeten hafif resme ve diğer taşlar ye mamulâtı derece derece resmi 
maliye ve bazan rüsumu mania derecesinde ve resmi malî fevkinde rüsuma tabi tutulmuştur. 

Çini, porslen mamulâtı faslında sun'î dişler ve elektirik malzimesi keza lüzumlu mevaddan 
olduğundan dolayı hafif resme ve diğer maddeler henüz mukabili memleketimizde mevcut 
olmadığından rsmi maliye tabi tutulmuştur. 

Camlar faslında alâtı tıbbiye ve fenniyeye mahsus camlarla gözlük camları ve ampullerle 
elektirik camları hafif resme ve sair camlar yalnız resmi maliye tabi tutulmuş ve camdan yapılmış 
hazır eşya ise müzeyyenat meyanında telakki edilerk resumu maliye resmi fevkine çıkarılmıştır. 

Demir ve çelik faslında bu maddenin ihtiyacatı umumiyeye ve satışa hadim olan çubuk, levha, 
saç, tel boru nevinden olauları ve demir yolları malzemesi esgari resme tabi tutulmuş ve 
demirden kıymetli meadinle mahlut olanların bir derece daha nisbetleri tezyit edilerek sair 
mamulât içinde resmi malî ile iktifa edilmiştir. Yine bu fasılda sanatkârlara mahsus el alât 
ve edevatı mutedil bir resim ve kaçakçılık eşyasında zikiymet meadenle mürettep ve müzeyyen 
olanlar yüksek resim ve çilinkir mamulâtı ve levazımı inşaiye takımları rüsumu maliye ve 
tamam olmamış şemsiye takımları ve kalem uçları binnisbe hafif resme ve diğer bilcümle 
demir mamulâti mutedil ve mutavassıt resimlere tabî tutulmuştur . 

Bakır ve halitası faslında altun ve gümüş yaldızlı veya sair zikiymet meadinle mürettep ve 
müzeyyen olan mamulât ile sair bakır mamulâtı resimleri resmi malî fevkine çıkarılmış ve 
elektirik tesisatiyle sair fennî tesisat ve makinelerde müstamel bakır mamulâti derecelerine göre 
hafif ve mutedil rüsuma tabî tutulmuştur. 
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Tutya ve kalay fasıllarında memlekete lüzumuul olan ve çubuk, buru ve külçe halinde 

gelen kısımlar mutedil rusume ve diğer mamulâtı derecei ihtiyaca göre resmi malî derecesinde 
ve kısmen fevkinde rüsuma tabi tutulmuştur . 

Nikel faslında nikel memleket ihtiyacina favkalade lüzumlu ad edilen mevaddan telakki edi
ldiğine binaen resmi maliden bir derece yüksek resme tabî tutulmaları zikıymet meadin 
faslında platin ve altun madenlerinin külçe, çubuk levha şerit ve hurda halinde bizatihi kiymet 
ifade edenleri muaf ad edilmiş ve az çok sınaî kiymeti olan mamulâtı ve gümüşler esas 
itibarile resme tabî tutulmuş isede bunların kıymetlerinin çokluğunu ve sıkletlerinin azlığı 
suhuletle kaçakçılığa müsait olduğu nazarı dikkate alınarak zikiymet meadinin mamulâtı için 
cüzi resimlerle iktifa edilmek faideli ad edilmiştir. 

Altun meskukât ecnebiyenin memlekte idhalinde muafiyeti, gümüş ve sair meadinden olan 
meskûkâti ecnebiyenin ise meni idhalleri muvafık görülmüştür. 

Saatler faslında saatlerden mamul oldukları madenler mahiytine göre aded üzerine mütefa-
vit alinması kararlaştırilmış ve bunların da sair zikıymet meadin mamulâtı gibi kaçakçılığı 
teşvik etmiyecek derecede hafif resim ile mükellef tutulması muvafık görülmüştür. 

Alâti basariye ve fenniye cihazlarile aksamı faslında tibba ve ilim ve fenne ve ihtiyaca 
taalluk edenleri hafif ve diğerleri resmi malî derecesinde resme tabi tutulmuştur. 

Musiki alâtı faslı müteaddit tetkik ve tamik neticesinde salâhiyyettar zevatın komisyonumuza 
verdikleri tasnif ve fiat esasına göre seyyanen yüzde otuz derecesinde resme tabi tutulmuştur. 

İbtila derecesine gelen gıramofonların. evsaf ve mahiyetleri sık sık tebeddül ve kiymetleride 
sıkletlerile gayri mütenasip olarak bin liradan iki bin liraya kadar tefavüt etmekte olmasına 
binaen bizzar ure siklete gidilmeyip yüzde otuz resme tabi tutulmuştur. 

Esliha ve mühimmat ve mevadı infilâkıye faslında efrat tarafından ithal ve istimali memnu 
esliha ve mühimmatı harbiyeye resim tarhetmeğe lüzum görülmiyerek diğerleri her ne kadar bir 
mukavelei mahsusa ile inhisar şirketine devredilmiş isede efrat tarafından istimali caiz 
mevadda oldukları ve istatistiklerde ithalât miktarlarının muvazenei iktisadiyemizde derecei 
tesiri nazarı dikkata alınarak komisyonca bunlar malî resme ve umuru nafia da ve taş 
ocaklarında istimal olunan dinamit ve barutlar ve bunların cihazları hafif resme ve şenlik 
fişenklerile kibrit ve kav yüksek resimlere tabi tutulmuştur, şirketlerle mevcut mukavelelerin 
ahkâmı hususiyeleri bu tarife ile takyit edilmişdeğildir. 

Tarife esas olduğuna göre mukaveleler her hangi bir sebeple bertaraf olduğu taktirde 
tarifedeki resimlerin istifa edilmek imkânı hasıl olur. 

Makinalar faslındaki mevad için teşviki sanayi kanunu mühim muafiyetler bahşetmekte 
isede mezkûr kanun müddetle mukayyet olduğuna ve esasen unsuru istihsal olan makinaların 
memleketimize ithali şayanı arzu görüldüğüne binaen bu fasıldaki her türlü makinalara ait 
resmin yüzde on olarak tesbitile iktifa edilmiş ve ziraat makinalarındaki muafiyet yine ipka 
olunmuştur. 

Kara nakliye vasaitinden otomobillerin seneden seneye memlekete ithalleri ziyadeleşmekte 
ve ithal edilen makinalar arasında fevkalâde lüks olanlar da ihtiyacata uygun olmıyacak 
derecede zaif bulunanlar mevcut görülmekte ve mahrukatlariyle yedek edevat ve aksamının 
hariçten tedarik edilmesi de bu husustaki zararı arttırmakta olduğu istatistiklerin tetkikinden 
anlaşılmış ve seneden seneye modelleri değişen ve istihlâk merkezlerine yeni yeni masraflar 
tahmil eden bu vesaitin ecnebi tarifelerinde kabul edilen esaslara yakın ve sıklet esasına 
müstenit beş dereceli bir tasnife tabi tutularak sıkleti bek hafif olanlarla sıkleti itibariyle lüks 
makinaları havi olan derecelere taksim ve sıklet kıymetinin yüzde ellisi ve umumî ihtiyaçlara 
uygun olan mutavassıt makinalaraysıklet kıymetlerinin yüzde, otuzu ve her beş derecenin 
sıkletinden hesap edilecek resmin sif fiatların yüzde otuzundan dun olduğu taktirde bu 
miktara iblâğı esasına göre hem sıklet ve hem de kıymet nispetlerinden resim tarhı kabul 
edilmiştir. 

Şasi halinde otomobiller daha hafif ve karuserilerin memlekette imallerini teşvik için daha 
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ağır resme ve arabaların aksamı resmi maliye tabi tutuldular. 

Otobüsler, asker ve hasta ve cenaze nakline mahsus otomobillerle kamyon ve kamyonetler 
faideli vasaitten addedilerek bunların tamam olanları resmi maliye ve şasilerine resmi malinin 
dununda ve yalnız karoserileri memleket sanayiini himayeten resmi mali fevkinde nispetler 
vaz olunmuştur. 

Diğer kara vesaiti derecelerine göre resmi malî ile ve yalnız memleket dahilinde yapılması 
her zaman mümkün olan ve hayvanla cer olunur. Arabalar, resmi malî fevkinde rüsuma 
ve zırhlı otomobiller ve demir yolu vagonlarile aksamı sairesi hafif resme tabi tutulur. 

Deniz ve hava vesaiti faslında tasnif itibarile gemiler yaşlarına göre mütefavit rüsume 
tabı tutulmuş ve bu tasnif ile memleket iktisadiyatına muzır olarak idhal olunan yirmiden 
fazla yaşdaki gemilerin idhaline manı olabilecek resim vazedlimiş ve heyeti umumiyesi 
itibarile deniz vesaitinden yüzde beşten ono kadar hafif resim ile iktifa olunmuştur. 

Mahrukat ve ziyutu madeniye faslında maden kömürlerinin mukabili memleketimizde mevcut 
olan kısımlarına resmi malinin fevkinde ve yalnız antirasit kümürlerine resmi ınalî derecesinde 
resmi vazedilmiş, petrol ve müştekkatına vazedilen rüsum resmî malî derecesinde isede istihlâk 
ve inhisar resimleride gümrük resmine zam ve ilâve suretile bir elden cibayeti bidayeten 
takarrür etmiş ve bu hususta Maliye vekâletinin de muvafakati alınarak resimler tarifede gürülen 
mütezayit nisbetlere bu suretle balı olmuştur. 

Boyalarda alelumum nisbet resmi malî olup memleketimiz senayiinde mühim miktarda 
istimal edilen uzv'î sun'î boyalar alizaritler hafif rüsürne tabi tutulmuştur. 

kimyevi cisimler ve ilaçlar faslının tertip ve tasnifine ve kıymetlerine dair gümrük 
kimyahanesinden alman cetveller komisyonumuz âzasmden doktor Zeki Beyin bazı mevat üzerinden 
ayrıca icap eden mahallede muhabere ve tetkikatı neticesine göre tasnif ve kıymetleri tespit 
olunmuştur. Sıhhati umumiye için lüzumlu addedilen bu mevadın umumiyet itibariyle yüzde 
nispeti azami on beşten ziyade tutulmamış ve bazı maddelerin on ve beş nispetlerine kadar 
inilmişti**. Yalınız uçan yağların memleketimizde mukabili bulunan ve itiryatcılıkda kullanılan 
yağların nispetleri tezyit edilmiştir. 

Şemsiyeler ve kokulu sular ve oyuncaklar faslında şemsiyelerin takimları hariçten celp 
olunarak memleket dahilinde imal olunduğu ve dahilî ihtiyacı teminden başka mühim miktarda 
ihracatta yapılacağı tetkikattan anlaşılmakla bu takimlar hafif resme tabi tutulduğundan tamam 
şemsiyeler saplarının ve kumaşlarının cinsine göre adet üzerinden oldukça yüksek nispetlere 
tabi tutulmuştur. Kokulu suların esansları hafif resme ve yapılmış sular bu fasılda yüzde 
elli nispetinde ağır resme tabi tutularak kokulu suların memleketde imali teşvik olundu. 

Çocuk oyuncaklarında resim vasatî ile ve bunlardan makineli olanların mamul oldukları 
maddei asliye resminin yüzde yirmi beş fazlasile iktifa edilmiştir. 

26 kânunevvel 1928 
Rüsumat heyeti teftişiye reisi Varidat Müdürü Umumisi Samsun Mebusu Gümüşhane Mebusu 

Hakkı Cezmi Adil Hasan Fehmi 
Sıhhiye Vekâleti Neşriyat Senayi müdürüUmumisi Ticaret Müdürü Umumisi İktisap Vekâleti Tetkik 

ve İstatistik Müdürü Sadettin Mukavelat Dairesi Reisi 
D. Z. Nasır Şevket 
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Esbabı mucibe 

10 Mart 1332 tarihli ( Osmanlı gümrük tarifei umumiyesine müteallik kanun) a merbut 
tarifenin ilgasile yerine diğer bir tarifenin ikamesi lâzım gelmesine ve yeni tarifenin tanzimi 
heyetimize havale buyurulmasına binaen heyetimiz tarifeyi ihzar ve takdim etti. 

Tarifenin tebeddülü mezkûr kanunun da gözden geçirilmesini icap ettirdiğinden yapılan 
tetkıkat neticesinde mezkûr kanunun bazı maddelerinin ibareleri bu günkü usule göre islâh 
veya tavzih, zeyilleri ve tadilleri kanunun metnine ithal edilmek suretile kanun toplu ve vazih 
bir şekle konulmuş ve yeniden bazı maddeler ilâvesile de tekemmül ettirilmiştir. 

İslâh ve tavzihlerin hüküm ifade eden başlıcaları aşağıdakilerdir. Bazı yulcuların ve ya 
göç edenlerin zatlarına ve evlerine mahsus eşyaların kendilerinden evvel gelmesi de vaki 
olduğundan kendilerinden bir ay eveline kadar olan müddet içinde gelecek müstamel zat ve 
ev eşyalarının da muafiyetten müstefit olacağı tavzih ve sonra gelecek -ev eşyası için muayyen 
olan üç ay zatı eşya için kabul edilen altı ay müddet kıyas ile altı aya iblâğ olunmuştır. 

Üçüncü maddenin üçüncü fıkrasında (hududa mücavir köyler ahalisi için kabul edilen 
altın akça bir kuruş muafiyet bu günün raycına göre hiç bir şey ifade etmediğinden bu bir 
kuruş yirmi beş kuruşa kalbedilmiştir. 

Üçüncü maddenin altıncı fıkrasında ( tamir ve ya temizleme için ithal olunan eşyanın ) 
iadesi için bir müddet olmadeğmdan bunların altı ay ve icabında bir sene içinde iadesi 
şartı ilâve olundu. 

Yine mezkûr maddenin on yedinci fıkrasında yerli mahsulâtın ihracında ambalaj olarak 
kullanılan maddeler arasında (Sellofan ) kâğıdı olmadığından ve bu madde incir ve üzümler 
için lâzım olduğundan mezkûr kâğıt ambalaj maddeleri arasına ilâve edildi. 

Beşinci maddesindeki ( Türkiye gemileri ve ihracatı hakkında müsait muamele etmeyen 
devletler memleketlerinden gelecek eşyaya tarifedeki resmin yirmi misli tatbik olunacağı )hükmü 
tarifenin tebeddülü hasebile çgk fahiş olduğundan bunun beş misline kadar tezyit olunabileceği 
ilâve edilmekle bir makuliyet kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddesindeki (yaldızların nazarı itibare alınmayacağı ( hükmü doğru olmadığı ve 
çünkü yaldızlar daima eşyanın kıymetini arttırdığı ve zaten galvanoplasti sanatının inkişafı 
neticesinde kaplama usulü de metruk olup mezkûr sanat vasıtasıla [yaldızlar istenildiği kadar 
kalınlaştınlabildiği cihetle gerek yaldızlar ve gerek kaplamalar için olan hüküm iptal edilerk 
yerine yaldızın kalınlığı ne olursa olsun gümüş için üzerinde bulunduğu eşyanin aslı resminin 
yüzde yirmisi ve altınyaldızlar içinyüzde kırkı nisbetinde bir zam yapılmakla doğru olan 
resim ahzi hakkı hem temin edilmiş ve hem|de kolaylaştırılmış ve yaldızın kalınlığını tayin 
için eşyayi tahrip etmek mahzuru da bu vasıta ile ortadan kaldırılmiştir, 

Dokuzuncu madde kıymeti üzerinden resim alınan eşya için bunların sahiplerini kıymet 
beyan etmeye ve bu beyanatı teyit edecek fatura ve saireyi göstermeğe mecbur ediyor. Bu 
hüküm istisnasız olduğuna göre her nangi makul bir sebeple faturasız gelecek eşya için müşkül 
bir vaziyet ihdas edeceğinden buna mani olmak için fatura ibrazını kümrük idarsinin talebine 
vabeste birakmak muvafık görülmüş ve tarifede mezkûr eşya hakkında da ayni hükmün kezalik 
gümrük idaresi namına fakültatif olarak tatbiki gerek istatistik ve gerek murakabe noktai naza
rından iltizam edilerek oyolda bir kayıt konulmuştur ki elyevm idareten ceryan eden bu tatbikata 
kanunî bir şekil verilmişoldu. 

Onuucu maddenin ibaresi kazaların yalınız vapurlada ve demir yollarında olacağını derpiş 
etmişti. Bunların gayrı olan nakil vasıtalarındaki kazalar sebebile hasara uğrayan eşya 
için ne yapılacağını düşünmek lâzım geliyordu. Bu itibarla ibare, nakil vasıtalarından 
bahsedilmeksizn (yolda kazaya uğrayan eşya) şekline ifrağ edilerek tam bir hüküm husule 
getirilmiş ve hasara uğrayan eşyanın müzayede ile gümrükte satılması keyfiyetini gümrük 
idaresinin de muhik görmesi şartı ilâve edilerek düzme satışlarla hazine hukukunun ihlâl 
edilmesi mahzuru ortadan kaldırılmış oldu. 
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ön bsşinci madde de yüz kilosu yirmi beş kuruştan aşağı resim veren eşyanın resmi 

gayrı safî sikleti üzerinden alınacağı mezkûrdu. 
Resimler arttırılmış olduğu için altın olan yirmi beş kuruş iki yüz kuruşa çıkarılmıştır. 
On dokuzuncu madde de daraların tayini için kapların boşalttırılması hakkındaki hükmün 

tatbikında müşkilât ve bazen lüzumsuzluk olduğu için sıkletleri zaten gümrük idarelerince 
malûm olan şeker çuvalları ve sandıkları gibi kapların sikletlarini boş olarak tartmaktan sarfı 
nazar edilebileceği ve dara sikletlerinde yüzde beşten aşağı görülecek farkların diğer kaplar 
için de kabul edileceği tesbit edilmekle uygunsuzluk ve vzuhsuzluk refedilmiştir. 

Yirminci madde eşya sahiblerine kanunî dara endirimesini istemeğe salâhiyit veriyordu. 
Bazı tacirler safı sikleti elli kilo olan şeker sandıklarından da bu salâhiyete istinaden kanunî 
dara endirilmesini istemekle hazine zararını açıkdan iltizam ediyorlardu. 
Çünkü hakikî dara kanunî daradan daha az olduğu için iki kilo şeker daraya bırakılmış ve 
bu suretle hazine iki kilo şekerin resimlerini almamış oluyordu. Bundan dolayidir ki daraları 
veya saf sıkletleri malum olan bu gibi eşyadan mükellefler lehine kanunî dara endirilmiyeceği 
kaydi maddeye ilâve olundu. 

İlâve olunan maddeler aşağıdakilerdir. 
Tüçarm duçar olduğu para buhranını tehvine medar olmak üzere memleketin ikdisadî 

faaliyetine ve ya fevkalâde ihtiyaçlarına yarayan eşyanın resimlerini Maliye Vekilinin iki ay 
müddetle tecile mezuniyeti ve bu tecilden istifâde etmesi lâzım gelen eşyanın İcra Vekilleri 
Heyetince tayin edilmesi hakkında. [ Madde: 11 ] 

Memleketin iktisdî menfeatlerine pek muvafık olduğu için az veya çok bir ameliye gördü
kten sonra en çok bir sene zarfında tekrar ihraç olunacak eşyanın muvakkat kabul usulüne 
tevfikan ithaline İcra Vekilleri heyetince karar verilmesi vebu usulden istifade edecek eşyanın 
bir cetvelinin her sene bütçesine raptı hakkında. Madde: 12 

Ticaret erbabını ansızın müşkül bir mevkie koymak mahzuruna mani olmak için arttırılacak 
veya eksiltecek resimlerin en az üç ay evvel resmî gazete ile ilân edilmedikçe tatbik olunma-
maması, ancak fevkalade ahvalde zarurî ihtiyaçları temin edcek maddelerin bu kayıttan istisna 
edilebileceği hakkında. Madde: 13 

Tarifenin tatbiki noktasından mahiyeti tayin edilmek üzere gümrük kimyahanelerinde 
tahlil edilen eşyanın tahlili neticesine sahiplerinin itirezı vaki olmakta ve bu itiraz üzerine 
21-Mâyıs-321 tarihli sıhhiye nizamnamesine tevfikan sahibi tarafıddan da bir mütehassıs hazır 
olduğu halde gümrüğün tayin edeceği ikinci bir kimyaker tarafından tekrar tahlil icra edil
mekte ve bunlardan biri ilk tahlili tasdik ettiği takdirde o tahlil ve aksi halde ikinci muteber 
tuulmaktadır. Halbuki ne bu itiraz ve nede ikinci tahlil bir kanune müstenit değildir. Ceryan 
eden muamele kıyasa istinat etmektedir. Binaenaleyeh mal sahiplerine itiraz hakkı vermek ve 
kinci tahlilin icrasınıkabul etmek maslahat hakkaniyete muvafık olduğundan ve her yerde 
mütahssıs bulmak mümkün olmadığından, mahallerinde mütehassıs bulunduğu takdirde 
ikinci tahlillerin İstanbul gümrük kimyahanesinde icra edlmesi ve sırf şahit sıfatile sahibinin 
de bir mütehassıs bulundırabilmesi ve haksız çıkarsa beş lira tahlil masrafı vermesi hakkında. 
Madde: 14 
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Tarif e muhtelit Encümeni 6-V-1929 
Karar J\« l 
Esas M siî 

Tarife Muhtelit Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Meclisi Âlinin 2 şubat 929 tarihli 32 üncü inikadında İktisat ve Maliye Encümenlerinden 
müteşekkil muhtelif encümenimize havalesi karargir olan gümrük tarife konunu lâyihası 
hakkında encümenimiz ilk içtimaini 19 şubat 929 tarihinde akt ile tap ve tevzi olunan 
lâyihanın 24 şubat 929 tarihine kadar münferiden tetkikine karar vermiş ve tarihi mezkûredan 
itibaren de esasatm müzakeresine başlıyarak, Maliye Vekili Beyle evvelce bu hususta sarfı 
mesai eylemiş olan Tarife Komisyonu Reisi Hasan Fehmî ve İstanbul Ticaret Odası tarafından 
vuku bulan talep üzerine izam kılınan Kâtibi Umumî Camal Beylerin huzurile 20 nisan 929 
tarihinde hitam vermiş ve her ne kadar bazı alakadaranın mütalealarını da dinlemişsede müza
kere esnasında en ziyade tarife komisyonu tarafından yapılan tetkikattan istifade eylemiştir. 

Hükümetin esbabı mucibesinde dahi beyan olunduğu yeçhile harbi umuminin bir dereceye 
kadar bahşettiği fırsattan bilistifade yapılmış olan 1332 tarifesinden beklenilen gaye mezkûr 
harbin neticesi olarak bir tarafdan paramızın kuvvei iştiraiyesinde vukubulan tenezzül ve diğer 
taraftat eşya kıymetlerinde görülen tereffü dolayisile elde edilmemiş, hatta Hükümeti Milliyece 
5 ve 12 emsalleri ihdası suretile tatbikine mecburiyet hasıl olmuştur. Pek mahdut bir kısmı 
Lozan muahedesile tadil olunan bu misiller bilâhara Hükümetimizle Ticaret mukavelesi 
yapmamış olan milletlere karşı 8 ve 1 Sadedine çıkarılmış olmasına rağmen eşya kıymetlerinin 
her sene artması ve tarife emsalinin ise bittabi paramızla kambiyo arasında vukubulan fark ve 
nisbeti takip edememesi yüzünden yene gümrüklerden beklenilen resim, kapitülasyon zamanında 
Osmanlı Hükümetinin eşya kıymetine nazaran almakta olduğunun bir iki rakkam fazlasına 
çıkamamıştır, halbuki, Felemenk, İngiltere, Danimarka gibi nevamma serbestii mübadele siste
mini takip eden bir kaç Hükümetler istisna edilirse diğerlerinin tatbik etmekte oldukları tarife 
nisbetinin hiç bir vakit yüzde on altıdan aşağı olmadığı, aşağıda;^ gösterilen cetvelden 
anlaşılabilir . i) ' 

Fransa % 16 
Çekoslavakya °/0 18,5 
Macaristan % 19»5 
Romanya % 21,5 
Polonya °/0 22 
Yoguslavya % 25 
Amerika % 25,5 
İspanya % 45 
Rusya : Büsbütün kapalı 
Binaen aleyh ne malî ve nede iktisadî cepheden tatbiki şayanı arzu olmıyan mevcut 

tarifenin şimdiye kadar değiştirilmemesi Lozan muahedesine merbut ticaret mukavelesi 
ahkâmından olduğundan ve mukavelei mezkûre hükümlerinin meriyeti ise 6 Ağustos 1929 
tarihinde hitam bulacağından inkişafı iktisadimizi müemmin bir tarifenin mevcut bulunması 
lâzım geleceğini zarurî ad eden encümenimiz muamele resminden gayri resimler dahi dahil 
olduğu halde tarife nisbetini vasatı yüzde yirmi dört - yirmi beş nisbetine çıkaran bu lâyihayı 
esas itibarile muvafık görmüş, gerek tarife sistemi ve gerek gümrük siyasetimiz hakkında 
aşağıda yazılı mülâhazatı da derpiş ederek tadilen kabulüne karar vermiştir. 

1 - Nisbetin tezyidi, 
Evvel emirde encümenimiz yukarıda arzolunan tezayüt dolayisile hayat pahalılığına ve 
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doğrudan doğruya halkın gıdasına olan derecei şümul ve tesriri üzerinde pek çok tevakkuf 
etmiş ve yapılan tadilâtta da bu cihet her daim göz önünden uzaklaştırılmamıştır 

Filhakika nisbetin vehlei ulâda % 2 4 - 2 5 derecesine kadar çıkdığı görüliyorsada işbu 
rakam dahilinde evvelce gümrükte alınmakta olan ve bu lâyihanın iktisabı kanüniyet etmesini 
müteakip kalhacak bulunan istihlâk, inhisar gibi vergilerin dahi bulunduklarını diğer 
taraftan da muhtelif hükümetlerle yapıhcak olan ahde tarifelerdeki tenzilâtı nazarı dikkate 
alırsak esasen takdirîb ulunan işbu nisbeti vasatinin hiç bir zaman %20 miktarını bulamıyacagı 
tahakkuk ederki şu taktirde netice itibarile mücavir milletler deecesinde bir gümrük resmi 
istifa olunacak demektir. Bundan maada eski tarifemizle de mukayese edildikte 12 misli tablo
suna dahil mevadin rüsumunda tezyit değil belkide bazı tenkisat olduğu ve diğer bir kısım 
eşya resimleri hakkında ise hiç bir zam yapılmadığı görülür. 

Tezyit edilmiştir, denilebilecekler ancak 5 misil talosuna dahil olanlardırki buda iktisadî 
şerait itibarile henüz mazharı inkişaf olmamış % müstakil bir devletin anasırı iktisadiyesixii 
tenmiye ve inkişaf ettirmek üzere yürümek istediği zaman behemehal tatbikinden çekinmiyeceği 
himaye sisteminin bir neticesidir. 

2 - Gümrük siyasetimiz. 
Hükümetin esbabı mucibesinde dahi zikredildiği veçhile memleketimizde sanayi, temamen 

inkişaf ve millî sermaye derecei kifâyede tekasüf aylemedikçe gümrük siyasetimizin himaye 
sisteminden başka bir şey olmayacağı tabiidir. Millî sây ve sermayenin kıymetlerin dirilmesi 
ve şeraiti iktisadiyemizin takviyesile refah ve saadeti memleketin temini ancak bu sistem 
dahilinde gidilebildiği takdirde husulpezir olabilir. Bunun için de encümenimiz lâyihanın 
tetkikinde atideki noktalan hatırında tutmuştur. 

A - Himaye edilecekler: 
1 - İleride memleketin dahilî ihtiyacatım tatmine kifayet edecek derecede inkişaf istidadını 

gösteren mahsulâtı arziye ve sınaiye 
2 - Elyevm dahilî ihtiyacatı tatmin eylemekte ve fakat haricî rekabet dolayısile inkişaf dere

cesini kaybedebilmek ihtimali olan^mahsulâtı arziye ve sınaiye . 
3 - İhtiyaca kifayet ettikten maada ihracata da müsait bulunan mahsulâtı arziye ve sınaiye. 
4 - Memleket dahilinde yetişen mevaddı iptidaiyeyi nim mamul veya manul bir hale ifrağ 

ile ihracatta bulunacak; olan senayi 
B - Himayaye mütaç olmayanlar : 
1 - İhtiyaçtan fazla yetişen ve hariç piyasalarda serpstce rekabet edebilen mahsulatı arziye 

ve sınaiye . 
C - Haklarında müsaedekâr davranılacak olanlar: 
1 - Memlekette mümasili bulunmıyan havaıci zaruriye . 
2 - Memlektte mevcut bulunmıyan ve fekat ziraî ve sınaî istihsalatın tezyidine hizmet ede

bilecek olan mevaddı ibtidaiye ve alat ve edevat ve hayvanat. 
3 - Mahsulatın nakil vasıtalarına yarıyacak ve bu suretle maliyet fiatlarını düşürecek olan 

mevat ye alat . 
4 - Memleketin müdafasına yarayadak mevat ve havanat . 
5 - Dahilde yetişen mümasillerini meşru kazanç vasıası derecesine indirerek memleketin 

imarını teshil ve tesrie hadim malzemeyi insaiye . 
D - Muaf tutulması lâzım gelenler: 
1 - Mümasili olmayupta memleketin istihsalâtı zırraiyesine hizmet edecek olan mevat ve 

alât ve hayvanat. 
2 - Sıhhati memlekete hizmet eden ve mümasili olmayan mevat ve alât. 
3 - Memlketin Maarif ve vaziyeti içtimaiyesinin yükselmesine yarayacak levazım ve kitaplar. 
4 - kanunu mahsuslarile elyevm gümrük resminden muaf olanlar. 
E - Men edilmesi veya o derecde resme tabi tutulması lâzım gelenler. 
1 - Mahsulatı arzıyemizin nefasetini ihlâle hadim tağşişata yarayabilecek olan mevat . 
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2 - Mevcut senayiin inkirazina sebebiyet verebilecek mevat. 
3 - İktisadı memleketi rahnedar edecek derecedeki Lüks eşya 
4 - Kanunu mahsuslarile elyvem ithali memnu bulunanlar. 
Şundanda anlaşılıyorki encümenimiz gümrük siyaseti hakkındaki nukatı nazarını tesbit 

ederken memleketin iktisadî, içtimaî dilcümle ihtiyacatım şeraiti hazıra dairesinde tatmin ede-
bilmekliği düşümekle beraber Devletin mühim bir menbı varidatı olan gümrük resminide hiç 
bir zaman hatır dan çıkarmamıştır. 

III - Tarife sistemi 
Hükümetin esbabı mucibesinde de arzolunduğu veçhile kendilerile ticarî muahede yapı

lacak olan milletlere karşı tenzil edilebilecek mıkdarın neden ibaret bulunduğunu berveçhi 
peşin ibraz etmemek emelile bir çok milletlerin yaptığı gibi bizim tarifemizin de bir dereceli 
olmasını encümenimiz muvafık görmüştür. 

Esas itibarile teşkilâtı esasiye kanunumuzun 26 mcı maddesine tevfikan Meclisi Âliye 
arzolunan bilumum muahedatın her bir notasnı Meclisi Âli tadil salahiyetini haiz bulunmasına 
nazaran gümrük tarifesinin iki dereceli olmasında hiç bir zaman lüzum hasıl olmaz. 

IV - Usulü tasnif 
Encümenimiz tasnif usulünün muhtelif fasılları cami hayvanat, nebatat ve madeniyat züm-

relerile ecsami kimyeviye ve eczayi tıbbiye ve oyuncak ve şemsiye faslları gibi toplu bir 
tarzda yapılmasının memleketimizin hem içtimaî ve hemde iktisadî noktai nazardan daha muva
fık olacağı kanaatini hasıl etmiştir. 

Filhakika cemiyeti akvamın son zamanlarda tespit eylediği şekli tasnifle anın aynı olan ve 
elyem Belçika tarafından kemali muvaffakiyetle tatbik edildiğinden bahsle İstambul Ticaret 
Odası tarafından teklif olunan ve biri ithalat ve diğeri ihracat eşyasına mahsus bulunan iki 
kitap usulünün senayii tekâmül etmiş memleketlere muhtas bir şekil olabileceği ve elyevm 
lâyihadaki tarzı tasnife alışmış olan gümrük memurlarımızın veya tüccarlarımızın tatbikatta 
pek çok müşkilata tesadüf eylemelerine sebebiyet verebileceği mülâhazasile bizdede aynı tarzı 
tasnifin kabule muvafık görülmemiştir. 

Ham ve mamul diyerek ikiye ayrılan mevat her memleketin senayiinin derecei terakki ve 
tekâmülüne göre ayrı ayrı mefhumlar ifade edebildiği gibi bu gün nim mamul olan bir 
madde yarının sanayiine göre de ham olabilmesi ihtimali varittir. 

Bizim sanayiimize göre örmecilikte olduğu gibi mamul telâkki eylediğimiz bir maddenin 
diğer memlekete nazaram ham addedilebilmesi de mümkündür. Ufak bir misal arzedelim : 

Tuzlu salamuralar birinci kitaba yani ham mevat meyanına ithal edildiği halde, et konser
veleri ikinci kitaba yani mamul mevat meyanına konmuştur. 

Reçeller ve mürabbalar, mamul olanlar meyanına girdiği halde pekmeze ham denilmiştir. 
şundanda anlaşılıyor ki her memleketin sanayiinin tarzı telâkkisine göre mamul ve ham 
kelimelerinin mefhumu da değişiyor. Şu taktirde sanayii müterakki olan memleketlerin tatbik 
ettikleri usulü tasnifi aynen kabul etmek o tarzı telâkkide yaşamış ve memleket ahvalile hiç 
alâkadar olmamış gümrük memurları bulmak demektir ki bunun da maddeten imkânı yoktur. 
Bundan başka memleketimizde ham' veya mamul eşyaların cümlesinin de ayni derecede 
himayeye mazhar olması iktiza etmediğinden eşyanın tabi olacakları gümrük hakkında alınacak 
karar ve ittihaz edilecek tedabirin de ayrı ayrı olması lâzım geleceği labiidir. 

Esasen memleketimiz ihracatının sırf ham mevada inhisar eylememesi dolayisile de bu tarzı 
tasnifin iddia olunduğu veçhile istatistik noktai nazarından dahi fazla bir faide ve suhulet 
tevlit edemiyeceği şüphesizdir. 

Lâyihada gösterilen tarzı tasnif sayesinde memleketimizin iktisadiyatına yarayan veya 
yaramayan mevat hakkında ayrı ayrı muameleler icrasıda mümkün olabileceğinden sanayii henüz 
inkişafa başlamış olan bir memleket için bu tarzı tasniften başkasının münasip olmıyacağı 
ve esasen ayrıca bir fehristi eşya ve birde izahname tanziminin ahkâmı kanuniyeden olmasına 
göre mevcut kolaylığın bir kat daha artacağı kanaatındayiz. 
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Esasen ziraî olan memleketlerdede elyevm tatbik edilegelmekte olan usulü tasnif 

bizimkinin temamen aynidir. 
V - Miyar meselesi 
Oümrük tarifesinin yalınız muamelâtı dahiliye ile alâkadar olniayup haricede sirayeti 

derkâr bulunduğundan sabit bir kambiyo üzerinden muamele yapılması ve binaenaleyh 
diğer Devletlerde olduğu misilli altın esası veya ingiliz lirası üzerinden resim alınması ve 
bu takdirde paramızın kıymetinin düşmesine sebebiye verilmeyeceği gibi hem Hükümetin 
ecnebi devizleri hakkındaki ihtiyacatıda temin edilmiş ve hem de varidatı devletin azalmamış 
ve resmin de sabit kalmış olması dolayisiyle bir takım faideler melhuz bulunduğu mütaleasına 
rağmen encümenimiz aşağıda arzolunan esbap dolayisile evrakı naktiye üzerinden alınmasının 
ve bununla beraber İngiliz lirası üzerine tespit edilecek olan kıymetin her üç ayda bir vuku 
bulacak muayyen bir* mıkdardaki tezayüt ve tenakus nisbeti vasatisine göre tezyit veya tenkis 
hakkında ahkâmı kanuniye vaz'ının daha faideli olacağı mülahazasında bulunmuştur. 

Filhakika keyfiyeti evvel emirde Hükümetin ecnebi parasına olan ihtiyacı noktai 
nazarmdar düşüneecek olursak meselenin matlup olmıyan neticeler tevlit edebileceğini görürüz. 
Filhakika Devletin her sene muhtaç bulunduğu İngiliz lirası mıkdarından fazla bir ecnebi 
parasının Devlet hazinesine girmesini mucip olabilir. Hidematı umumiyenin yürümesi için bu 
fazla mıkdar ecnebi parasını elden çıkarmak zaruretinde kalacak olan Hükümet şu taktirde 
lüzumlu lüzumsuz zamanlarda İngiliz lirası satmak mecburiyetine düşecektir . 

Oümrük resmi Türk altını esası üzerindendir denildikte ve altununda sabah başka akşam 
başka bir kıymet iktisap eyleyeceğine ve her bir yerdede borsa bulunmayacağına nazaran 
gümrük resminin istifası bir emri asir halini alacak ve her bir malında her gün kıymetinin 
değişmesini istilzam eyleyeceği gibi hem Hükümet ve hemde efradın müşkül bir vaziyete 
düşmesine sebebiyet verecektir . 

O bir taraftan ekseriyeti teşkil eden diğer varidat ve rüsumu Devlet kâğıt para üzerinden 
istifa edilir, ve halkın vasıtai mübadelesi Türk evrakı nakdiyesinden ibaret bulunurken bir 
kısım resmin altun ile istifasının bırakacağı tesirin ve ondan mütevellit neticenin neden ibaret 
olacağı kestirilemez . 

İşte esbabi anife dolayisiyledir ki encümenimiz Hükümetin teklifi veçhile gümrük resminin 
evrakı daktiye ile istifasını ve fakat tarife ile tespit edilen rüsum miktarlarının sabit kalabil
mesini muhafaza için İngiliz lirasına göre tesbit edilen raycın her üç ayda bir vuku 
bulacak tezayüt veya tenakusunun muayyen bir miktara vusulünde ona göre resmin tezyit 
veya tenkisi cihetine gidilmesine dair Hükümete selâhiyet verilmesini ve bu mülâhazayi teminen 
lâyihaya bir madde ilâvesini muvafık görmüştür. 

Encümenimiz muamele vergisi hariç olmak üzere gümrüklerde elyevm cibayet edilmekte 
olan muhtelif vergilerin gümrük vergisine ilâvesinde bir kısım gümrük resminin taahhüdat 
altında bulunması hasebile bir mahzur olup olmıyacağını düşünmüş ve bu hususta Hükümetin 
verdiği izahat üzerine hiç bir mahzurun varit olmıyacağını ve bilakis memlekete giren 
mallardan şu veya bu nam tahtında ayrı ayrı resim cebayeti yerine bir isim altında ve bir 
kalem olarak resim alınmasının gerek Hükümet ve gerekse âlemi ticaret noktayi nazarından daha 
muvafık olacağı kanaatini hasıl etmiş ve bu suretle kaldırılmış olan resimlerin ve meselâ 
şeker ve petrol inhisarlarının dahilde alınanları hakkında istihlâk vergisi namı tahtında devam 
edilmesi için lâyihaya bir maddei kanuniye ilâvesini zarurî görmüştür . 

Yukarıda dahi arzedildiği veçhile encümenimiz berveçhi zir esbap dolayisile tarifenin bir 
kısım eşya hakkındaki resim mıkdarile bazı numaraların tasnif şekillerin de değiştirmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Şöyleki : 
Hayvanat faslmdaki canlı hayvanlar kısmında bulunan atların iğdiş, at veya dişi olup 

olmamalarına göre memleketimize olan lüzum ve faydaları tahavvül edebileceğinden bunların 
tefriki ve tekessüre gayrisalih bulunan iğdişten alınacak vergi nisbetinin diğerlerine nazaran 
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bir az daha fazla olması ve alelitlâk bu gibi hayvanatın memleketimize girmeleri gerek 
mjidafaayı memleket ve gerekse terakkiî ziraat ve nakliyat noktayi nazarnad elzem olduğundan 
nisbetlerinin yüzde dörde indirilmesi tekarrür etmiş ve ayni mülâhazat dolayisile katır, eşek, 
devede de aynı nisbetteki tenzilât yapılmıştır. 

Bekçi ve çoban küpeklerinin derecei lüzum ve ehemiyetine binaen süs küpeklerile beraber 
bir resme tabı tutulmaları muvafık görülmediğinden yekdigerlerinden ayırt edilerek evvelkilere 
dah az resim tarhedilmiştir. 

Dahilde kesilen hoyvanatın etlerinde şehremanetleri ve belediyeler tarafından oldukça fazla 
resim alınmakta olduğu cihetle hariçten ham ve ya mamul olarak geleceklere karşı rekabetin teminine 
imkân verebilmek üzere bunlardan alınacak olan gümrük resminin ona göre tezyidi düşünül-
Imüş ve bu maksada iptinaen 18 ve 19 uncu numaralarla 21 inci numaranın (B) fıkrasında 
resim değiştirilmiştir. 

Sanayide müstamel bahk yağı isithsal ve ihzarı Karadeniz sevahilinde oldukça ilerilemeğe 
müstait bir sanat halini almakta olduğundan himayeten bu madde hakkındaki gümrük 
resminin tezyidine karar verilerek 33 üncü numaranın (B) fıkrasının resmi tadil kılınmış ve 
altındaki fıkraların bir hükmü ifade eylemesi dolayisile mülâhaza başliğı yerine «İhtar» 

denmiştir. 
Balık yemi namı tahtında hiç bir maddenin mevcut olmaması ve üst tarafı bir az bozulmuş olan 

kırmızı havyarların balık vemi yamı altında ithalile terfi izlendikten sonra asıl havyar makamında i 
satılabilmesi ve bu suretle de resim farkından istifade edilebilmesi ihtimaline mebni 42 inci 
numaranın (C) fıkrası tayyedilmiştir. 

İpek böceği besleme sanatının memleketimizdeki ehemmiyet ve istikbali varestei arz ve 
beyan olunduğundan gümrük resminin tenzili muvafık görülmüş ve şimdiye kadar inkişafına 
hizmet edebilen eski resmin ipkasi lüzumu mülahazasile 58 inci numaranın resmi tashih 
edilmiştir. 

Rekabet edilemeyecek derecede bal ve balmumu mahsulümüz olduğundau bunlar hakkında 
rüsumu hamiye vaz'ma lüzum bulunmadığına kani olan encümenimiz 65 inci numaranın (A) ve 
(B) fıkralarının resimlerinin tenziline ve altındaki cümlenin bir hükmü ifade eylemesi 
doyayısile «mülahaza» kelimesi yerine «ihtar» denmesine karar vermiştir. 

Memleketimiz hayvanatı bakariye derilerinin gerek sıklet ve gerekse evsaf noktai nazarından 
sınaî kıymetleri pek dun olduğundan dahilî debakate elzem olan bu gibi mevaddı iptidaiyenin 
daha ehven bir surette tedarik edilebilmeleri için tatbik edilecek resim nisbetinin de o derecede 
az olması düşünülmüş ve ağırlarla hafifler ayırt edilerek memleketimizde yetişmeyan ağır 
derilere daha dun bir resim vaz'ma ve 72 inci 73 üncü num'aralardeki (C) fıkralarının da 
ona göre tadiline karar verilmiş « mülâhaza kelimesi de yukarıda bilvesile arzolunan esbap 
dolayisile » ihtar şeklinde tadil kılınmıştır. Sanayii dahiliyeye lüzum ve ehemmiyeti dolayisile 
75 inci numaranın bir kaç fıkrasının resimlerinin nisbeti yüzde otuz derecesine indirilmiş 
ve lüks olan kunduralara ait resimlerin nisbeti de bilâkis yüzde seksene çıkarılarak 84 üncü 
numaranın (C) fıkrası ona göre değiştirilmiştir, ayni gayeye iptinaen (87) inci numaranın 
ikinci fıkrasını^resmi de arttırılmış ve makine kayışlarını ve saireyi ihtiva eyleyen 89 uncu 
numaranın resmi ile 102 inci numaranın bazı fıkralarının resimleri ehemmiyeti iktisadiyelerı 
hasebile indirilmiştir. 

Sanayii nesciyemizi himaye maksadile 106 inci numaranın (A) ve (B) fıkralarının resimleri 
yüzde otuz nispetine çıkarılmış ve ayni numara ile onun altındaki numaranın (C) fıkralarında 
kelime tashihatı yapılmıştır. 

Müstamel elbiselerin ithalinde bir faide mülâhaza etmeyen encümenimiz mezkûr elbiseleri 
rüsumu mania derecesinde bir resme tabi! tutulmaları için nispetinin yüzde yetmiş derecesine 
iblâğina ve bunun için de 116 ncı maddeni C fıkrasının tadiline karar verilmiştir. 

Şapkaların ihtiyaca mebni resimlerinin tenzili ve feslerin ise ayrıca tasrihine lüzum olmadı
ğından tayyi tensip edilmiştir. 
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Sun'î ipeğin ıdhalâtını tenkis için nispetinin arttırılmasına ve mesinalann lüzumuna binaen 

de bilâkis nispetinin tenkisine kani olan encümenimiz 129 uncu numaranın B fıkrasının 
resmi ile 130 uncu numaranın resimlerini ona göre tashih eylemiş ve birincinin nispetim 
yüzde kırka, ikincininkini ise yirmiye indirmiş ve ayni sebep dolayisile 132 nci numaranın 
(B) fıkrasının resmini artırmıştır. 

Mübrem ve zarurî ihtiyacata tekabül etmeyüp bil'akis lüks ve israfata ve dolayisile serveti 
milliyenin gülliyetli bir miktarda harice akmasına sebebiyet vermesi hasebile ipek mensucat 
faslının bir çok mevadının da resimlerinin tezyidine karar veren encümenimiz memleketimizde 
inkişafa müstait ve mevadı iptidaiyesinde yerli olan bu kısım sanayii nesciyenin teşvikinde 
hizmet edilmiş olacağını düşünmüştür. 

Memleketimiz mahsulatı arziyesinin makul bir derecede himayesi lüzum ve pirensipine 
iptinanen zahair ve hububat ve müstahselatı faslında bazı fıkraları nisbetlerinin tezyidi cihetine 
gidilmiş ve meyva ve sebzeler faslında da aynı düşünce dolayisile ihtiyacatı tazyik etmeyecek 
derecede nispetler artırılmıştır. 

Çiğ kahvenin resmini aynen kabul eden encümenimiz kavrulmuş veya hazırlanmış olarak 
gelenlerin resim nisbetinin yüzde yüze çıkarılmasını muvafık bulmuştur. 

Sıhhata mazarrat derecesi izahtan' vareste olan alkol etiliğin diğer sınıf ispirtolardan ayirt 
edilerek nispetinin yüzde yüz elli derecesinde rsumu maniaya maruz birakılması ve üzüm 
memleketi olan Türkiyenin bağlarına kıymet ve pek ziyade müsteit bulunan şarapçılığını da 
yeniden kuvvet verebilmek içinde şarap ve sair küullü meşrubata ait resimlerin yine yüzde 
yüz elliye çıkarılması tensip edilmiştir. 

Tarzı tasnifi menşe üzerine istinat eden bir tarifede tabii veya madenî "sularla kar ve 
buzun, ispirto ve müskirat >e sirke başlığı altında bulundurulması doğru olmıyacağından 
bunların en ziyade münasebettar oldukları eczayi tıbbiyye faslının altında ve bir faslı mahsus 
halinde dercedilmeleri münasip görülmüş ve ondan dolayi lâyihanın 223 üncü numarası 222 
v£ 226 ma numarası ise 223 olarak kabul ve diğerleri ise buna göre teselsül ettirilmiştir. 

Zeytin yağlarımızın himayesi maksadile de onlar yerine kaim olan ve hariçten gelip 
dahilde rekabet temin edebilen bazı yağların resim nisbetleri artırılmıştır. Yerli ve nefis 
tütünlerimizle sair' mevadı nebatiyemizin himayesi ve dahilî sarfiyatının teşmili için tütün ve 
fidan ve mevadı nebatiye faslının bazı fıkralarının resimleri tezyit edilmiş ve 269 uncu numa
radaki ağaçlar hususiyetlerine göre tasnif ve memleketimizde mevcut olup olmadıklarına göre-
de berayi himaye resimleri tezyit veya ipka olunmuştur . 

Müstahsaletı nebatiye faslındakî 279 uncu numaradaki ( C) fıkrasının resmi de palamut ve 
soma ve emsali mahsulatimizin revacını temin maksadila artırılmıştır Ağaç mamulatı 
faslıdaki keresteler bahsinde encümenimiz gerek memleketimizin süratle imar ve inşaatı ve 
gerekse orman mahsulai ve sanayiimizin istikbal ve revacı noktayi nrzarından hayli 
tevakkuf etmiş ve nihayet layihade görülen resimlerin eski tarifeye nazaran hemen yarı 
yarıya indirilmesi dolayisile elyem inkişaf etmekte olan keresteciliğimizin komşu 
hükümetlerin gerek teknik ve gerek nakliytta ehveniyetine karşı koyamıyacakları mülâhazasına 
mebni bir mikdar artırılması kararkir olmuştur. 

Hakikî panamalarla yelpazelere konulan resim nisbetinin azlığı dolayisile lâyihadaki 324 
üncü numaranın A Fıkrasıle 325 inci numaranın resimleri tezyit edilmiş ve matbaacılıkta 
kullanılan ve lüzümü derkâr olan kâğıtların nisbeti bilakis sıkıcı bir dercede görüldünden 
azaltılmıştır. 

Memleketimizde katranlı veya asfaltlı mukavvalrın imali için müesseseler açılmağa başlamış 
olduğundan bu nevi sanayiin himayesi için ise nakliyatın kısmı azamı kum ve katran olan.bu 
gibi mukavvaların mamulünden alınan resmin hiç olmazsa gayri mamulüne yaklaştırılmış 
olması iktiza eyleyeceğinden lâyihanın 344 üncü numarasının D fıkrasındaki nisbet ona göre 
tezyit edilmiştir. 

Memleketimizin âlemi medeniyetin i'lmü irfanından daha senelerce istifadeye muhtaç bir 
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vaziyette bulunduğu bir zamada bu husustaki ihtiyacatımızı tatmin eyleyecek ve memleket 
dahilinde tabına imkân bulunamıyacak olan ecnebî kitaplarından gümrük resmi alınmasını 
münasip görmeyen encümenimiz lâyihanın 351 inci numarasını ihtiva eyleyen eşyanın kısmen 
evvelce de olduğu gibi muaf tutulmasını ve 352 inci numaradaki ihtarın da ona göre tadilini 
tensip etmiştir. Eşyayi zatiye mesabesinde bulunmasından dolayı lâyihanın 362 inci numarasının 
tenzilini derpiş eden encümenimiz sanayii nefiseden madut olan asarın resminin kilo üzerine 
tesbitini muvaffık görmediğinden bu gibilerinde kıymeti üzerinden resim alınmasını ve binaen 
aleyh 364 üncü numaranın ona göre değiştirilmesini ve 391 inci numaradaki - mülahaza 
kelimesi bir hükmü ifade eylemesi dolayisile - ihtar diyerek tadilini ve lüzumuna mebni 312-
inci numaranın üstüne (mobilya ) ve 412 inci numaradan evvel de (keten ve kenevir) başlık
larının konmasını kararlaştırmıştır. « 

Alelıtlak hazır elbiselerin mümkün mertebe men'i ithali ve binaenaleyh işçiliğin memlekete-
mize hasri gayesine istinaden 429 uncu numaranın resimleri bir miktar artırılmış ve lüzumuna 
binaen otomobil ve sair vesaiti nakliye lastiklerininkinin tenzili cihetine gidilerek 448 inci 
numara ona göre değiştirilmiştir. 

Memleketimizde mevcut ve iksiloit imaline elverişli olan manyezitlerle lületaşlarının kıy
metleri bir olmadığından bunların . ayrı ayrı numaralara tefriki düşünülmüş ve onun için 
lületaşlarına 365 ve manyezitlerede 466 inci numara tahsis kılınmıştır. Encümenimizin gümrük 
siyasetinde takip eylediği umdelerden birisi de dahilde yetişen mümasillerini meşru kazanç 
vasıtası derecesine indirerek memleketin imarını teshil ve tesri olduğundan gerek bina ve 
gerek turuku muvasala inşaatı noktai nazarından ehemmiyeti derkâr olan çimentonun da ayni 
gayeye istinaden resminin tenzilini derpiş etmiştir. 

Çimento hakkında verilen işbu karara vusulden evvel vaki oaln münakaşat esnasında en 
ziyade encümenimizin rekabet amili olmak üzere aşağıda arzolunan iki nokta nazarı dikkati 
celbetmiştir. Şöyleki: 

1 - Bir takim memleketlerde derecei mukavemeti dun olan ve binaenaleyh kıymeti inşaiyesi 
Bulunmıyan çimentoları sırf ihracat ernteası olarak imal edip diğer memleketlere 

göndermekte ve kendi memleketlerinde istimali memnu olan bu nevi çimentolarla rekabet 
temin etmektedirler. 

2 - Bir kısım memleketler de harice gönderilen çimentolar için prim vermektedirler. 
Bu iki nokta hakkında encümenimiz inşaat mukavelelerinde veya şartnamelerinde çimentonun 

nevinin tasrihi meşrut olmasına binaen mukavemeti dun veya mahiyeti meşkûk olan her 
hangi bir çimentonun her daim kullanılmayacağına ve bununlaberaber bu gibilerin memlekete 
duhulünün menedilmesini Hükümetin bir lâyiha sevkile temin etmesi için nazarı dikkatinin 
celbine ve ikinci mutalea hakkında ise lâyihaya maddei mahsusa ilâve edildiğinden bu türlü 
rekabetin de izale edilebileceğine kani olmuştur. 

İnşaatta istimali behemehal lâzım olmayıp kiremit yerine kullanıldığından dolayi lâyihanın 
479 uncu numarasının C fıkrasındaki mevadm resmi biraz yükseltilmiş ve kehribarcılık 
sanatının himayesi maksadile 482 inci numaranın B,C fıkralarının nisbeti de arttırılmıştır. 

İhtiyacatı adiyeden olmaları dolayisile lâyihanın 489 ve 504 üncü numaralarının resimleri 
ve sıhhî lüzumuna binaen de 516 inci numaranın resimleri indirildiği gibi % 70 miktarı 
daha az resme tabi mevaddan terekküp eden kabloların resim nispeti de azaltılmıştır. 

Vesaiti nakliyeye ait mevaddan bulundukları cihetle 529 ve 532 inci numaraların resimleri 
de tenzil edilmişse de lüks mahiyetinde olan 536 mcı numaranın ki bilâkis tezyit edilmiştir 

Hakeza harcı âlem olan iğne ve kalem uçlarının resimlerinin de tenzili cihetine gidilmiştir. 
Demir tel sanayiinin himayesi maksadile 551 inci ve diğer demir mamulâtından alınacak 

resim nisbeti derecesine çıkarılmak üzere 555 inci numaralara isapet eden mıkdar da 
arttırılmıştır. 

Lüzumlu olan ve memleketimizde istihsali mümkün bulunmayanlarla zikıymet olan madenlere 
konulan resim mıkdarının tenzili tensip edildiğinden kurşun, nikel ve zikıymet meadin fasılla-
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rmdaki numajlarda da ona göre tadilât yapılmıştır. 

Kezalik halkın ruhî ihtiyacatımn tatmini ve senayii nefiseden olan musikîye karşı vaki 
temayülün ademi tazyiki için esasen emsali memleketimizde imal edilmemekte olan alâtı musikiye 
resminin azaltılması düşünülmüş ve lüzumlu eşyadan bulunan bir kısım alâtı basariye ve fenniye 
ve cihazlarla eslâha hakkında da ayni nokati nazar takip edilmiştir. 

Memleketin kııvvei istihsaliyesini tezyide hadim kuvvei muharrike ve makineler hakkında 
müsaadekâr bir vaziyet almak lâzim geleceğini teemmül eden encümenimiz maldırlar faslmdaki 
numaraların kısmı azaminin resim nisbetlerini tenkis etmiş ve bu faslın 653 ve 654 üncü 
numaralarının fiat sütunundaki zühul neticesi olarak yazılmış bulunan yanlış erkamı da tashih 
eylemiştir. 

Deniz ve hava nakliye vesaiti faslında bulunan 684üncü numaranın (A) fıkrası eski tarifeye 
nazaran hemen dokuz misli fazla olarak tesbit edilmiş ve halbuki kabotaj meselesi dolayisile 
merakibi bahriyeye olan eşeddi ihtiyacımız derkâr bulunduğundan bu fıkranın eskisine 
nazaran daha aşaği indirilmesine ve diğer merakibi bahriye hakkında da lüks olanları 
müstesna olmak üzre tenzilât yapılmasına ve 500 tona kadar hacmi istiabide 
bulunanların dahili memleKette yapılmaları mümkün olduğundan bu kısmın himayesine, 
ve seyri seferden iskat ve kadro harici edilmiş yaşlı ve köhne veya usulü dairesinde bulun
ması lâzım gelen beynelmilel vesikayı haiz olmıyan hurda gemilerin memleketimize girerek 
serveti milliyyenin heba veya hayatın heder olmamasının ve mümkün mertebe hem az yaşlı 
ve hemde vesikalı gemilerin alınmasının teminine karar verilerek 685 inci numaranın bazı 
fıkralarile ihtar fıkrası ona göre tadil edilmiş ve bazıları hakkında mevcut muafiyet hükümle
rinin bakası tabiî görülmüştür. 

Kuvvei muharrikelerin bir çoğunda kullanılan ve bilhassa merakibi bahriye, şimendifer, 
ve elektirik gibi hayatı iktisâdiye ile alâkadar ve havaici zeruriyeden olan kömür resminin 
lâyihada tesbit edildiği şekil üzere ipkasında hiç bir faidei iktisadiye bulunmadığını ve esasen 
müessesatı resmiye ve hususiyenin kullanacakları ecnebi kömürlerinin mıkdar ve nisbeti 
hakkında Hükümetçe tedabir ittihaz kılındığını düşünen encümenimiz lâyihada tesbit edilen 
mıkdarların tenzihle eski tarifeye nazaran ancak bir misli zammına ve fiatları aynı olmıyan 
ve btr kısım sanayide sarf edilen antrasit tozile parça antrasiti tefrik ve ona göre resim 
alınmasına karar vermiştir. Boyacılıkta kullanılan neft ile ham petrolün diğer bir ismi olan 
neftin birbirine karıştırılmaması için 696 inci numaradan çıkarılmasına ve ham petrolün diğer 
bir ismi olan bakûra kelimesinin de kezalik tayyine ve havayici zaruriyeden bulunan petrol 
resminin de tenziline karar verilmiştir. 

Sanayide kullanılan boyalarla sıhhat, sanat ve ziraat noktai nazarından lüzumu derkâr olan 
eczayi tıbbiye ve ecsami kimyeviyenin ve ya müstahzaratı tıbbiyenin bir kısmlarınm tarife 
nisbetleride azaltılmuş ve saf olan ecsami kimyeviye ile gayrı saflarının fiatları bir olmadığın

dan yekdigerlerinden ayırt'edilmeleri tensip ve mevcut kelime yanlışlıkları da tashih olunmıısutr. 
Yokarıda arz olunan esbap dolayisile ıtriyattan evel ( sular ) ismi altında bir fasıl açılarak 

lâyihada madeniyat faslı altında mevcut fıkarat venisbet aynen nakil ve tespit edilmiştir. 
Lavantacılığın memleketimizde oldukça inkişafa müstenit bir vaziyet alması ve kolonya ile 

lavantanın aynı dereceyi lüzumda bulunmaması dolayisile tefrik ve resimlerinin bir derece 
arttırılmasına karar verilmiştir ve 856 inci fıkradaki ( mülâhaza ) kelimesi emsaline tavfikan 
( ihtar ) şeklinde tashih olunmuştur.' 

Berveçhi balâ encümenimizin noktayi nazarı arzedilmiş olan gümrük umumî tarifesinin 
merbut bulunduğu kanun lâyihasının bazı mevadımn tadilatı esbabına gelince : ilmî ve fennî 
her gün bir adım ileri gittiği ve âlemi senayiin her an teceddüt eylediği bir devirde yeni bir 
maddenin pazarı ticarete atılabileceği ve bununda tarifede zikredilmemiş olacaği muhtemel 
olduğu kadar bu maddenin de hakikî ihtiyacata tekabül ve yahutta lüks eşyadan ibaret 
bulunabileceği tabiidir. 

Lâyihanın birinci maddesi ise bu gibiler hakkında alelitlak rayiçleri üzerinden yüzde 
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yirmi beş nisbette resim alacağından bahsetmektedir. Yukarıda arzolunduğu veçhile bu nevi 
eşya şayet lüküs eşyadan ibaret ise şu taktirde tatbik olunan resmin asgari bir resim olması 
hasebile tarifede nazarı dikkate alınan esasata muhalif bulunmasından sarfınazar mükellefin 
asgari resim tediyesi emeli le mevzubahs eşyanın her daim tarifede mezkûr bulunmadığını ileri 
sürerek nıünakaşata da sebebiyet vermesini mucib olacağından bu gibiler hakkında evvel emirde 
yüzde otuz nisbetinde resim alınmasını muvafık gören encümenimizin aynı zamanda mahiyet
lerine göre tarifeye ithal ve tasniflerinin icrasına veyahutta terifede görülen esasat her daim 
göz önünde tutulmak ve fakat yüzde elliyitecavüz etmemek şartile resim istifasına dair 
Hükümete salâhiyet verilmesine karar verilmiş ve ana görede maddenin tadilini tespit 
eylemiştir . 

İhracat eşyamızın himayesi ve binaenaleyh bunlara karşı her hangi bir memleket tarafından 
yapılan muamelenin o memleket muvaredatına da mukabele birmisil olmak üzere tatbik 
edilebilmesi veyahutta mahsulât ve masnuatımızm sürümünü kesretmek üzere bazı memleketlerce 
ittihaz edilen prim ve dumpngte ve emsali tabirin karşılanması için Hükümete selâhiyet itası 
lüzumunu derpiş eden encümenimiz bu maksatları teminen ve hükümetin muvafakatile ikinci 
ve üçüncü maddelerin ilâvesini münasip görmüştür. 

Dördüncü madde olarak tespit edilen lâyihanın ikinci maddesinin birinci fıkrasındaki 
tadilat zatî eşyanın ne tarzda tespit edileceğini tavzih maksadına iptinaen yapılmıştır. 

Amele ve fen ve sanat erbabının beraberlerinde getirecekleri ve sanatları iktizası olarak 
bizzat kullanacakları alât ve edevatın henüz yeni olması ihtimali de mevcut olduğundan ve bu 
gibilerin himayesi de münasip bulunacağından üçüncü fıkradaki «kullanılmış» kelimesi tay 
edilmiş ve yalnız kokuzuncu fıkra münasebeti le memleketimizde her daim bohran tevellüdüne 
sebebiyet veren ihtiyacata tekaddüm edecek miktarda olmaması olayisile herdaim tüccarlarımızın 
mevzuu şikâyeti olan antrepolar hakkında hükümetin nazarı dikkatinin cdlbedilmesine karar 
verilmiştir. 

Beşinci madde olarak kabul olunan üçüncü maddenin pirinci ve üçüncü fıkralarındaki 
hükümlerin gümrük idarelerinin kanaatlarına göre tebeddül edebilmeleri ihtimalini bertaraf 
etmek ve icabının nizamname ile tavzihini temin eylemek mülâhazasına binandir. Dokuzuncu 
ve onbirinci fıkralar ise sirklere ait cc hayvanlar » la markalanmış « şişeler » in ilâvesi suretile 
tavzih edilmiştir. 

Altıncı madde olarak kabul edilen dördüncü maddede « mütekabiliyet şartile » diyerek 
tavzih olunmuştur. 

Sekizinci madde olarak yazılan altıncı maddedeki tadilât şekle ait tashihattan ibarettir. 
Dokuzuncu madde olarak kabul olunan yedinci maddede tarifede gayrimezkûr mahlutları 

ne esas üzerine resim alınacağı zikredilmekte isede işbu mahlutun nisbeti gösterilmediğinden 
maddei mezkûre ona höre tadil edilmiş ve bundan başka şekil noktayi nazarından da bir kısım 
tashihata uğratılmakla beraber şayet mükellef mahlutun en yüdsek tarifesi olanı 
üeerinden resmini vermek arzusunu izhar ederse nisbetinin tayini için herhalde tahlili cihetine 
gidilmemesi iktiza eyleyeeegini encümenimiz tabiî görmüştür . 

Onuncu madde olarak tespit edilen sekizinci maddede bir kaç kelime tashihatı yapılmıştır. 
Dokuzuncu madde daha ziyade tavzih olunmak ve gerek gümrük idaresinin ve gerekse 

alâkadaranın ınenafii daha açık ifade edilmek üzere tadilen ve on birinci madde olarak kabul 
edilmiştir . 

On üçüncü madde olarak babul edilen on birinci maddedeki tadilât iki aydan ibaret olan 
tecil müddetinin bono vadeleri olan üç aya iblâğindan ve Hey'eti Vekilece tanzim edilecek 
listenin iktisadî eşyalara kasr ve tahdidi tabiî bulunduğu cihetle (zinet ve tantana) kelimelerinin 
lüzumsuzluğuna binaenn tayindan ibarettir. 

On beşinei madde olarak kabul olunan on üçüncü madde (arttırılacak veya eksiltilecek 
resimler en az üç ay evel resmî gazete ile ilân edilecek ...) ve saire denmektedir . 

Bu gibimukarreratm usulü ilâni hakkında kanunu mahsus mevcut olmakla beraber alâkada-
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ranın keyfiyetten daha seri bir suretle haberdar olabilmeleri için resmi gazete yerine yevmî 
gazetelerle de ilân edilebilmelerini teminen alelitlak (gazetelerle ilân edilmedikçe ...) ve saire 

kayflinin ilâvesinin daha ziyade münasip olacağı düşünülmüş ve ona göre maddei mezkûre tadilâta 
uğratılmıştır. 

On dördüncü madde ise daha ziyade tavzih edilmek üzere tashih olunarak on altıncı madde halinde 
teşbit edilmiş ve muhtelif usullerle yapılan tahlilâttan elde edilecek neticeler de bir olmayaca
ğından bilcümle müterakki memleketlerde olduğu gibi bizde de kimya tahlil usullerinden en 
muvafıkının resmen kabul edilerek bundan büyle gümrüklerde tatbik edilecek olan tahlil usulle
rinin yeknesak ve binaenaleyh • bu yüzden çıkacak ihtilafların da bertaraf edilmiş olmasına ve 
bunun içinde maddei mezkureye bir fıkra ilâvesine karar verilmiştir. On dokuzuncu madde 
olarak ve aynen kabul edilen on yedinci maddenin en son fıkrasile diğer fıkralarının ihtiva 
eyledikleri hükümler prensip noktai nazarından birbirlerinden tamamen ayrı olduğundan 
bunların iki madde halinde tefrikile sonuncu fıkranın yirminci madde halinde tespiti tensip 
edilmiş ve her ikisinde de şekle ait bir kaç tashihat yapılmıştır . 

Yirmi birinci madde olarak kabul edilen on sekizinci meddedeki tadilât maddenin 
tavzihinden ve yukardan beri maddelerin numaralarında vuku bulan değişikliğin neticesinden 
ibarettir. 

Yirmi ikinci madde olarak kabul olnnan on dukuzuncu maddede ( sikleti safiye i hakıki-
yeyi tayin için gümrük idaresi muayene ettiği kapların daralarını almakla iktifa ve daraları 
zaten malum olan kahve ve şeker çuvalları ve sandıkları ve saire gibi kapları boşalatmaktan 
sarfı nazar edebilir ve saire ) denmektedir. Şu takdirde sikleti safiyei hakîkıyeyi tayin için 
gümrük idarelerine arzc ettikleri takdirde bilcümle kapları açarak daralarını alabilmekle 
salahiyet ita edilmiş ve dolayisile eşyayi ticariyenin cümlesinin dağıtılıp perişaniyetine ve bu 
yüzden tüccaranın zarardide olmalarına sebebiyet verilmiş olacağından bu fıkradaki hükmün 
tadidine yani (sikleti safiyei hakikiyeyi tayin için gümrük idaresi muayene ettiği kapların 
daralarını almakla iktifa eder ve daraları zaten malum olan kahve ve şeker çuvalları, ve 
sandıkları ve saire gibi kapları boşaltmaktan sarfı nazar edebilir ve saire suretinde tadiline 
karar verilmiştir. 

Kuru olarak ceviz ağacının beher metre mikâbının sikleti 660 vezinli meşenin 760 
vezinsizin ise 740 kilo olmasından dolayi meşe ve ceviz ağaçlarının beher metre mikâbının 
sikletinin vasati olarak 700 kilo halinde tespitine ve karaçamın 570, sarı çamın 520, gök narın 
470 ıhlamurun 450 kilo olduğundan meşe ve cevizden gayri keresteliklerin beher metre mikâbı 
için de 500 kilonun vahidi kiyaşi olarak kabulüne ve sudan hafif mayiatın da meycudiyeti 
tabiî bulunmakla alelitlak mayiatın hektolitresi için 100 kilo yerine vasati olarak gorakkamının 
alınmasına karar verilmiş ve yirmi yedinci madde olarak tespit olunan yirmi dördüncü 
madde de ana göre tadilât yapılmıştır. Bir taraftan kambiyo fiyatlarının tebeddülü dolayisile 
tarifede tasavvur edilen nispetin değişmemesi o bir tarafttan da hayatı ktisadiyenin rahnedar 
olmaması için yirmi sekizinci maddenin ilâvesine ve bu layihanın kespi kanuniyet edip mevkii 
mer'iyete vaz'ını müteakip gümrüklerde şeker ve şekerli mevatla petrol ve benzin ve 
müştekkatına mavzu inhisar resmile istihlâk yergisi ayrıca cibayet edilmiyeceğinden ve evvelce 
kendileîîle ticaret mukaveleleri aktederek konsolide edilmiş bulunan Devletler müvaredatının ise 
bu hükümden istifadeleri doğru olamayacağından bu maksadı teminen yirmi dokuzuncu 
maddenin tesbitine; 

Gümrüklerde inhisar resminin kaldırılması üzerine dahilî inhisar resminin de ayni isim 
altında devamı cibayetinin doğru olamayacağına binaen bu resmin (Dahilî istihlâk resmi) 
namı tahtında istifasına ve ham petrolla tasfiye edilmiş petrolün tarife resmi farkından istifade 
kasdile memleket dahilinde tasfiyehaneler açılacak olursa bunlardan istihsal edilecek petroldan 
da aynı resmin alınması tabiî bulunacağından bunlar hakkında da bir hükmün konmasına 
ve bu gayeleri te'minen 30 ve 31 inci maddelerin ilâvesine Hükümetin dahi muvafakatile 
karar verilmiştir. 
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Yalnız bu maddeler münasebetile azadan İstanbul Mebusu Hüseyin B. alelûmum muamele 

vergisinin ilgası lüzumu hakkında temenniyatta bulunmuşsada encümenimizce şayanı kabul 
görülmemiştir. Tenzilli tarifeden müstefit memleketler mevaridatınm menşe'leri hakkında kanaat 
hasıl edebilmek ve her hangi bir millet istihsalât ve masnuatının da aynı tenzilâttan isifadeleri 
ihtimalini bertaraf eylemek üzere 32 inci maddenin ilâvesini ve her bir tarifenin fihrist izah-
namesi bulunmasına ve her ithalât gümrüklerinde de bir kimya laboratuvarınm te'sisi lüzumuna 
kani olan Encümenimiz bu hükümleri ihtiva eylemek üzere 33 üncü ve 34 üncü maddelerin 
tespit ve tanzimini münasip görmüştür. 

İşbu lâyihaya merbut tarifenin tatbikatından mütevellit ihtilâfatın hakem marifetile halli 
tabiî görülerek ancak hakem komisyonu diğer mütemeddin memleketlerdeki emsaline muvafık 
ve ner iki taraf için daha ziyade teminatı müstelzim bir surette,teşkili düşünülmüş ve mad
dede ona göre tertip olunmuştur. Eksperlerin halledecekleri ihtilâf eşyanın cins, evsafı ve 
menşei gibi sırf teknike ait hususlardan ibaret olup hadisenin tarzı telakkisine göre iştihadi 
değiştirebilecek kazaî maddeler mevzuu olmadığı ve tüccarın işini mümkin olduğu kadar 
süratle intacı tutulacak doğru esaslardan bulunduğu cihetle artık eksperlerin veya eksperler 
heyetinin vereceği kararın aleyhinde müracaat olunmaması kabul ve bu manayı ifade eden 
35 inci maddeyi tespit etmiş ve 36 inci madde olveçhile tespit edilmiştir. 

25 inci maddedeki müddetin lozan muahedesinin ağustosta hitam bulacağına nazaran 3 aya 
tenzilinin daha ziyade muvafık olacağı düşünülmüş ve ona göre maddenin tadili kerarlaş 
tırlmıştır. 

37 inci madde olarak tespit olunan 26 inci madde ise gümrük tarifesinden mütevellit 
ihtilâfatın halline mahsus olarak hey'tin sureti teşekkülüne ait müzeyyel kanuuun lağvedildiğine 
dair fıkranın ilâvesi dolayisile değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir . 
Bermucibi havale Bütçe Encümenine tevdi kılımak üzere Riyaseti Celileye takdim kılındı. 
Aza 

Kocaeli 
Reşit Saffet 

Âza 
Trabzon 

Danış 
Âza 

Manisa 
M. Kani 

Aza Âza Âza 
Ankara Gaziayintap Kastamonu 
Sami 

Âza 
Yozgat 
Tahsin 

Âza 
Antalya 

Rasih 

Remzi Refet 
Âza Âza 

Manisa Konya 
M. Kani A Hamdi 

Âza Âza 

Kâtip 
Zonguldak 

Hüsnü. 
Âza 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Âza 
Ş. Karahisar Kırklareli İçel 

İsmail Şavket ' Emin 

M. M. 
Mardin 

Ali Rıza 
Âza 

Mardin 
Nuri 

Âza 
Mersin 
Hakhı 

Rs. 
Burdur 

M. Şeref 
Âza 

Edirne 
Faik 
Âza 

Manisa 
Yaşar 
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Hükümetin teklifi 

Türk gümrük tarif el umumiyesine müteallik 
Kanun luylhası 

İthalât rüsumu ve muafiyetler memnuiyetler 

MADDE 1 — Türkiyeye giren kâffei eşya -
dan bu kanuna merbut tarifede muayyen güm
rük resmi alinacaktır. Şukadarki tarifede mes -
kûr olmayan eşya rayiçleri üzerinden yüzde yir
mi beş resme tabidir. 

MADDE 2 — Aşağıda yazılı eşya gümrük 
resminden muaftır. 

1 -Yolcuların beraberlerinde getirdikleri 
kullanılmış ve kullanılmamış zatî eşya işbu 
muafiyet mezkûr eşyanın yolcunun kendf 
istimaline mahsus olduğuna gümrükçe 
kanaat husulile meşruttur. Kullanılmış eşya 
alâkadar olan yolcuların beraberlerinde bulun
madığı takdirde yolcunun muvasalatından 
itibaren altı ay zarfında ithal edilmek veya 
başka vasıta ile kendisinin muvasaletinden 
nihayet bir ay evvele kadar olan müddet 
içinde gelmek şartile kabul olunur. İşbu eşyanın 
yolcuların kendi istimallerine mahsus olduğunn 
mübeyyin gümrük idareleri tarafından evrakı 
müsbite talep olunabilir. Yolcuların beraberle
rinde bulunacak sigaraların elli ve sigarların 
yirmi danesi ve elli gram tütünle elli yaprak 
sigara kâğadı da zatî eşyadan sayılır. 

2 - Türkiye haricinde ölen Türk tebaasının 
zatî eşyalarile ve eşyaları 

3 - Fen ve sanat erbabila amelenin sanatla
rını icra için beraberlerinde getirecekleri kulla
nılmış alât ve edevat ve teferruat, 

4 - Türkiyede yerleşmek üzere gelen ecne -
biler ve ecnebî memleketlerdeki daimî vazife
lerinden ve tahsilden avdet eden Türkiye mem
urları ile Türk talebe ve ticaret ve saire mak-
sadile memaliki ecnebiyede yerleşüpte iki 
sene ikametten sonra avdet eden türkler 

Muhtelit Encümenin tadilâtı: 
Türk gümrük umumî tarifesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiyeye giren eşyanın 
kâffesinden bu kanuna merbut tarifede göste
rilen gömrük resmi alınır.. 

Şu kadarki tarifede mezkûr olmıyan eşya, 
rayiçleri üzerinden yüzde otuz. resme tabidir. 
Ancak tarifede mezkûr olmamalarından dolayi 
rayiç üzerinden resme tabi kalan mevaddın 
mensup oldukları zümre, mahiyet ve mahalli 
»timalleri itibarile münasebettar oldukları numa
ralardan birine ithaline veya rayicinin yüzde 
ellisini geçmemek üzere kıymeti üzerinden 
resim istifasına Hükümet mezundur. 

Hükûmetçs bu yolda verilen kararlar resmî 
gazete ile neşrolunurlar. 

MADDE 2 — Ecnebî bir memleket tara
fından tatbik edilmekte veya edilecek olan 
itkalât memnuiyetleri Türkiyeden o memlekete 
vaki olan ihracatın tamamına veya bir kısmı
na karşı memnuiyet ihdas ederse veyahut 
Türkiyenin o memlekete olan ihracatına karşı 
maniî derecede ağır gümrük ve istihlâk resmi 
konursa o ecnebî memleketin muvaredatma 
karşı mukabil memnuiyet vazona veya maniî 
derecede ağır resim tahmiline Hükümet me
zundur. 



tarafından naklihane suretile beraberle
rinde ithal edilen veya kendisinden nehayet 
bir ay evel kelen kullanılmış ev eşyası ve 
tedavi ve veya tebdili hava maksadile türkiye-
de muvakkaten ikamet etmek üzere gelenlerin 
altı ay zarfinda iade edilmek şartile idhal ede
cekleri kendi istimallerine mahsus ev eşyası, 
at araba, otomopi ve sair nakli vasıtaları ve 
işletmek için. mavakkaten harice gidüp gelen 
türkiyeli sanatkâr amele ve sairenin istimalle
rine mahsus yatak ve yemek takımı gibi 
müstamel eşya, 

Gümrük idaresi lüzum gördüğü takdirde 
naklihane ve saire keyfiyetlerini musaddak 
olmak üzere ait olduğu makamdan evrakı mü-
sbite ibrazını talep edebilir, 

5 - Gümrükçe bir güna ticarî mahiyeti 
olmadığı tahakkuk eden numunelik eşya ve 
modeller, 

6 - Resmî müzeler için ithal edilen asarı 
bedia ve atika ve etnografiye müteallik mevat. 

7 - Hükümet tarafından doğrudan doğruya 
celbolunan barut ve silâhlar ve harp mühim
matı ile Kara, Deniz ve hava harp teçhizatına 
müteallik olup efrat tarafından istimali memnu 
olan harp vesaiti, 

8 - Naşi havi taputlar, 
9 - Antrepolara, anbarlara veya gümrük 

idaresinin göstereceği başka yerlere konularak 
muayyen müddet zarfında ecnebi bir memlekete 
iade ve ihraç olunacak eşya, 

MADDE 3 — Aşağıda zikiredilen eşya 
şeraitine tevafuk ettiği halde gümrük resminden 
muaftır. 

1 - Münhasıran bunları nakleden gemi
lerde istimal edilmek üzere bulndurulacak sefain 
alât ve edevatı. 

Bu alât ve edevatın işbu gemi . teçhizatı 
aksamından bulunduğuna gümrük idaresince 
kanaat husulü meşruttur, 

2 - Ecnebi gemileri derununda bulunan ve 
mürettebatının infakına mahsus olan komanya. 

Bunların gemi içinde kalması ve Türkiye 
sulennda gemiden çıkarılmaması meşruttur. 

Millî gemilerin ecnebi limanlarında tedarik 
ettiği mahrukat ile kumpanyanın gümrük 
resmi ilk vasıl oldukları Türk limanlarında 
zuhur eden miktar üzerinden istifa olunur. 

3 - Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar 

MADDE 3 — Tarife rüsumunda görülen 
iktisadî gayeler ihracat prim, damping ve 
emsali tertibat ile akim bırakılırsa Hükümet 
prim derecesinde gümrük resmini tezyit gibi 
muvafık göreceği mukabil tedbirleri almağa 
mezundur. 



ahalisi tarafından kara hudutlarından geçirilip 
ithâl edenin kendi istimaline mahsus olduğuna 
gümrük idaresince kanaat hasıl olan ve mecmu 
rüsumu yirmi beş kuruşu geçmeyen eşya, 

4 - Ziraat ve teşvikısanayi. için kanunlar 
ile ithalât resminden istisna edilmiş veya 
edilecek olan umum makineler ve alât ve 
teferruatı 

5 - Teşviki sanayi için kanunlar ile itha
lât resminden istisna edilmiş veya edilecek 
olan ham ve yarı işlenmiş iptidaî maddeler, 

6 - Hayvanatın islâh ve teksiri için kanun
lar ile-ithalât resminden istisna edilmiş veya 
•edilecek hayvanat, 

7 - Mahkemelerden verilecek şehadetname-
ler mucibince adlî tahkikatta vesaik makamında 
istimal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip 
iade olunacak olan eşya, 

8 - Türkiyenin bir noktasından, ecnebi 
toprağından geçmek şartile, diğer noktasına 
gelen veyahut eenebi memleketler çıkarıldıktan 
sonra gittiği memleketin gömrüğünden dışarı 
çıkmayarak veya muvakkat kabul usulüne 
tabi tutulup mahiyet asliyesi hiç değişmeksizin 
azamî bir sene zarfında tekrar ithâl edilen 
yerli veya evvelce gümrük resmi istifa edilmiş 
ecnebi eşyası , 

g - yine iade edilmek şartile, sergiler 
panayirler, tiyatro ve sirklar için muvakkaten 
ithal edilen umum eşya, 

10 - Tamir veya boyanma için memle
ketten çıkarılıp tekrar ithal edilen eşya, 

Şukadarki bu eşyanın asıl mahiyetlerine 
ve tarifedeki müsemmalarınaj halel gelmemesi 
ve gümrük resmi tediyesine tabi tutulabilecek 
yeni aksamı asliye ilave edilmemiş olması 
meşruttur. Yeni aksam ilâve olunduğu takdirde 
bu aksamdan resim alınır. 

11 - Yerli mahsullerin ve mamullerin 
ihracatına mahsus olarak ithal idilen yeni veya 
kullanılmış ve markalanmış çuvallar ve fuçilar 
/̂e madenî ve sair kaplar ile bunlardan evvelce 

itlmJât resmi istifa olunduktan sonra yerli 
mahsulat dolu olarak ihraç edilip bilahare şeraiti 
ımahsusa tahtında boş veya dolu vurnt edenleri, 

12 - Aşağıdaki ilâçlar ve tıp aletleri 
ihükûmetin tayin edeceği müddetçe: 

1 - Neüsalvarsan' 
2 - İyodor dö potasyom 
3 - Saf bi iyodor dö merkür 



4 - Saf proto iyodor dömerkür 
5 - Safsalisilât dö merkür 
6 - Saf siyanör dömerkür ? 
7 - Teferrüatile beraber rontken cihazı 

( mezkûr cihazı işletecek derecede olan motor 
ve dinamoları dahildir ) 

8 - Radyom 
13 - Reisicumhurun zati ve ikametgahı 

için celp edilen eşya, 
14 - Teşhir veya koşu binmek veyahut 

eşya nakletmek için ecnebi memleketlere gön
derilip yine iade edilen Türkiye mahsulât; ma-
mulât, hayvanat ve nakil vasıtaları, 

15 - Altı ay zarfında iade edilmek şartile 
segahların ve yolcuların beraberlerinde getir
dikleri nakil vasıtalarıle koşu için itihâl olunan 
atlar , 

16 - Tamir veya temizleme için ithâl ve 
azamî altı ay zarfında iade olunan eşya, 

Gümrük idaresi lüzum gördüğü işlerde bu 
müddeti bij seneye kadar temdit edebilir, 

17 - İhracatta sargılık olarak istimal 
edilecek jelatinden ve her nevi mensucat ve 
madenlerden ve sellofan kâğıtlarından mevat 
ve ev naklinde istimal edilen hususî tertibatı 
haiz arabalar ve saire ( Maliye ve İktisat vekâ
letlerine^ tayin olunacak müddetler zarfında 
ihraç edilmek şartile, 

18 - İcra vekileri Hey'etinin müsaadesile 
büyük inşaat ve tesisatta muvakkat olarak 
istimal ve sonra iade edilecek olan fennî vası
talar ve bunların teferruatı, 

MADDE 4 — İtilafatı düveliye ve mukâ -
velâti mahsususa mucibince aşağıdaki eşya gö-
mrük resminden muaftır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim 
ecnbi düvletler elçilerinin beraberlerinde getir
dikleri eşya ile kendi istimallerine mahsus 
olmak ve cins ve nevi ve miktarı beyan edil
mek şartile bilahare getirtecekleri eşya ve 
sefaretaneye mahsus damgalı evrak resmi 
kırtasiye levazımı ve defterler ve sefaretanede 
kullanılan umum eşya, resim vermekle mükllef 
olanlar tarafından getirilen ve bunların nam
larına gelen eşya elçiler ve sefaretaneler hesa
bına ithal edilse bile gümrük reami ve 
saire tekâlif muafiyetinden müstefit olamaz. 
Hariciye ve Maliye vekâletlerince tensip 
edilecek diploması memurlarlarile siyasi 
murahaslar hakkında da, muamelei mütekabile 

MADDE 4 — Aşağıda yazılı eşya gümrük 
resminden muaftır. 

1 - Yolcuların beraberlerinde getirecekleri 
kullanılmış ve kullanılmamış zatî eşya, 

Zatî eşyanın mahiyet ve miktarı ve yolcuya 
aidiyetinin ne suretle sabit olacağı bir nizam
name ile tespit olunur. 

Yolcuların beraberlerinde bulunacak siga
raların elli ve "sigarların yirmi tanesi, ve 
elli gram tütünle elli yaprak sigara kâğıdı 
da zatî eşyadan sayılır. Kullanılmış eşya 
alâkadar olan yolcuların beraberinde bu
lunmadığı taktirde yolcunun muvasalatından 
itibajen altı ay zarfında ithal edilmek veya 
başka vasıta ile kendisinin muvasalatından 
nihayet bir ay evvele kadar olan müddet için
de gelmek şartile kabul olunur. 

İşbu eşyanın yolcuların kendi istimallerine: 



şartile, balâdaki fıkra ahkâmı tatbik olunur. 
2 - Konsologanelere mahsus bayrak, arma 

damgalı evrak, defatir ve levazımı resmiyei 
kırtasiye ve konsolosanelerin re'si idaresinde 
bulunan meslekten yetişme Jeneral konsolosu 
kösolos ve konsolos vekillerinin muayene 
edilmek şartile türkiyeye muvasalatlarında 
beraberlerinde getirecekleri müstamel eşyayı 
zatiye ve müstamel eşyayı beytiye ile muvasa
latlarından itibaren altı ay zarfında yola çıka
racakları müstamel zatî eşya ve hane eşyası 
(muamelei jnütekabile şartile ) , 

3 ;- Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar 
ahalisi tarafından kendi istimalleri için geçirilip 
kanunlar ve beynelmilel muahade ve mukavele
ler ve itilâflar ahkâmına tevfikan gümrük 
rüsumundan istisna edilmiş veyahut edilecek 
olan eşya, 

4 - İtilafatı mütekabilei düveliye mucibince 
yine iade edilmek üzere sergi ve panayırlarda 
teşhir için ithâl edilip bilahara ecnebi mem
leketlere iade olunacak umum eşya, 

5 - İmtiyazlar kanununa tevfikan Hükümeti 
Cümhuriye ile. şirketler beyninde akdolunan 
Nafia işleri imtiyaz mukavelenamelerinde güm
rük resminden muaf tutulan eşya, 

MADDE 5 — Başka memleketlerin gemi
leri, mamulâtı ve mahsulatı hakkında tatbik 
ettiği müsaadeyi Türkiye gemilerine, mamula-
tına ve masulatına tatbik etmeyen memleketler 
hakkında tarifedeki rüsum İcra Vekilleri Heyeti 
kararile beş misline kadar tezyit olunabilir. 

mahsus olduğunu mübeyyin gümrük idareleri 
tarafından evrakı müsbite talep olunabilir. 

2 - Tüfkiye haricinde ölen Türk tabasının 
zatî eşyalarile ev eşyaları ; 

3 - Fen ve sanat erbabile amelenin sanat
larını icra için beraberlarinde getirecekleri 
alât ve edavat ve teferruatı ;. 

4 - Türkiyede yerleşmek üzere gelen ecne
biler ve ecnebî memleketlerdeki daimî vazife
lerinden ve tahsilden evdet eden Türkiye 
memurlarile Türk talebe ve ticaret ve saire 
maksadile memaliki ecnebiyede yerleşipte iki 
sene ikametten sonra avdet eden Türkler tara
fından naklihane suretile beraberlerinde ithal 
edilen vey kendisinden nihayet bir ay evvel 
gelen kullanılmış ev eşyası ve tedavi veya 
tebdili hava maksadile Türkiyede muvakkaten 
ikamet etmek üzere gelenlerin altı ay zarfında 
iade edilmek şartile ithal edecekleri kendi 
istimallerine mahsus ev eşyası, at, araba, oto
mobil ve saire nakil vasıtaları ve işlemek için 
muvakkaten harice gidip gelen Türkiyeli 
sanatkâr amele ve sairenin istimallerine mah
sus yatak ve yemek takımı gibi müstamel 
eşya ; 

Gümrük idaresi lüzum gördüğü taktirde 
naklihane ve saire keyfiyetlerini musaddak 
olmak üzere ait olduğu makamdan evrakı müs
bite ibrazını talep edebilir. 

5 - Gümrükçe bir güna ticarî mahiyeti 
olmadığı tahakkuk eden numunelik eşya ve 
modeller ; 

6 - Resmî müzeler için ithal edilen asarı 
bedia ve atika ve etnografiye müteallik mevat; 

7- Hükümet tarafından doğrudan doğruya 
celbolunan barut ve silâhlar ve harp mühim
matı ile kara ve deniz ve hava harp teçhizatına 
müteallik olup eşhas tarafından istimali memnu 
olan harp vesaiti. 

8 - Naşı havi tabutlar; 
9 - Antrepolara, anbariara ve ya gümrük 

idaresinin göstereceği başka yerlere konularak 
m uayyen müddet zarfında ecnebi bir memlekete 
iade ve ihraç olunacak eşya 

MADDE 5 — Aşağıda zikredilen eşya 
şeraitine tevafuk ettiği halde gümrük resminden 
muaftır: 

1 - Münhasıran bunları nakleden gemilerde 
istimal edilmek üzere bulundurulacak sefain 
alât ve edevatı. 



Bu âlât ve edevatın işbu gemi teçhizatı 
aksamından bulunması meşruttur. 

2 - Ecnebi gemiler derununda bulupan ve 
mürettebatının infakına mahsus Olan kumanya. 

Bunların gemi içinde kalması ve Türkiye 
sularında gemiden çıkarılmaması meşruttur. 

Millî gemilerin ecnebi limanlarında tedarik 
ettiği mahrukat ile kumanyanın gümrük resmi 
ilk vasıl oldukları Türk limanlarında zuhur 
eden miktar üzerinden istifa olunur. * 

3 - Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar 
ahalisi tarafından kara hudutlarından geçirilip 
ithal edenin kendi istimaline mahsus olan ve 
mecmu rüsumu yirmi beş kuruşu geçmiyen 
eşya. 

4 - Ziraat ve teşviki sanayi için kanunlar 
ile ithalât resminden istisna edilmiş veya 
edilecek olan umum makinalar ve alât ve 
teferruatı; 

5 - Teşviki sanayi için kanunlar ile ithalât 
resminden istisna edilmiş ve edilecek olan 
ham ve yarı işlenmiş iptidaî maddeler. 

6 - Hayvanatın İslah ve teksiri için kanun
lar ile ithalât resminden istisna edilmiş ve ya 
edilecek hayvanat; 

7 - Mahkemelerden verilecek şehadetnameler 
mucibince adlî tahkiatta vesaik makamında 
istimal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip 
iade olanacak eşya ; 

8 - Türkiyenİn bir noktasından bir ecnebi 
toprağından geçmek şartile diğer noktasına 
gelen veyahut ecnebi memlekeilere çıkarıldık
tan sonra gittiği memlektetin gümrüğünden 
dişarı çıkmayarak veya muvakkat kabul usulüne 
tabi tutulup mahiyeti asliyesi hiç değişmeksi-
zin azamî bir sene zarfında tekrar ithal edilen 
yerli veya evvelce gümrük resmi istifa edilmiş 
ecnebi eşyası; 

9 - Yine iade edilmek şartile sergiler , 
panayırlar ,tiyatro, ve sırkiler için muvakkaten 
ithal edilen umum ve hayvanat eşya. 

I o - Tamir veya boyanma için memleketten 
çıkarılıp tekrar ithal edilen eşya. 

Şukadarki bu eşyanın aslî mahiyetlerine 
ve tarifedeki müsemmalarına halel gelmemesi 
ve gümrük resmi tediyesine tabi tutulacak 
yeni aksamı asliye ilâve edilmemiş olması 
meşruttur . Yeni aksamı asliye ilâve olunduğu 
takdirde bu aksamdan resim alınır . 

I I - Yerli mahsullerin ve mamullerin 



MADDE 6 — Bu tarifede memnuiyeti 
zikredilmeyen eşyanın evvelki gibi başka 
kanunlarla ithali menedilmiş ise bu memnuiyet 
devam eder, 
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ihracatına mahsus olarak ithal edilen yeni veya 

kullanılmış ve markalanmış şişeler, çuvallar ve fıçı
lar ve madeni vesair kaplar ile bunlardan evvelce 
ithalât resmi istifa olunduktan sonra yerli mah
sulât dolu olarak ihraç eidlip bilahere şeraiti 
mahsusa tahtında boş veya dolu olarak gelenler. 

12 - Aşağıdaki ilaçlar ve tıp aletleri Hükü
metin tayin edeceği müddetçe : 

1 - Neosalvarsan . -
2 - İyodür dö potasym . 
3 - Saf b i iyodür dö merkür . 
4 - Saf poroto iyodür dö merkür , 
5 - Saf salisilat dö merkür . 
6 - Saf siyanür dö merkür. 
7 - Teferrüatile beraber rontken cihazı 

(Mezkûr cihazı işletecek derecede olan motor 
ve dinamoları dahildir ) 

8 - Radyom. 
13 - Reisi Cumhurun zat ve ikametgâhı için 

celbedilen eşya , 
14 - Teşhir veya koşu ve binek veyahut 

eşya nakletmek için ecnebi memleketlere gön -
derilip yine iade edilen Türkiye mahsulât,ma-
mulât, hayvanat, ve nakil vasıtaları, 

15-Al t ı ay zarfında iade edilmek şartile 
seyyahların ve yolcuların beraberlerinde getir -
dikleri nakil vasıtlarile koşu için ithal olunan 
atlar , 

16 - Tamir veya temizleme için ithal ve 
azamî altı ay zarfında iade olunan eşya gümrük 
idaresi lüzum gördüğü işlerde bu müddeti bir 
seneye kadar temdit edebilir. 

17-Ihracatta sargılıkolarak istimal edilecek 
jelatinden ve her nevi mensucat ve madenlerden 
ve selofan kâğıtlarından mevat ve ev naklinde 
istimal edilen hususî tertibatı haiz arabalar 
ve saire (Maliye ve İktisat vekâletlerince tayin 
olunacak müddetler zarfında ihraç edilmek 
şertile) 

18 - İcra Vekilleri Heyetinin müsaadesile büyük 
inşaat ve tesisatta muvakkat olarak istimal ve 
sonra iade edilecek olan fennî vasıtalar ve 
bunların teferruatı . 

MADDE O — İtilafatı düveliye ve muka-
velâtı mahsusa mucibince aşağıdaki eşyalar 
mütekabiliyet şartile gümrük resminden 
muaftırlar: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim 
devletler elçilerinin beraberlerinde getirdikleri 
eşya ile kendi istimallerine mahsus olmak ve 
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MADDE 7 — Ayrı ayrı resimlere tabi 
olan veya resme tabi olanla olmayan eşya 
mahlut olur ve bu mahlut tarifede zikredilmemiş 
bulunursa mahluttan, havi alduğu maddelerin 
tabi oldukları resimlerin en yükseği istifa 
olunur. 

Şukadarki ismi tarifede zikredilmemiş 
bulunan mahlutu terkip eden parçalar birbi
rinden hiç bir ameliyeye muhtaç olmaksızın 
derhal ayrılabildiği ve mükellef bunların ayrı 
ayrı resme tabi tutulmasını talep ettiği taktirde 
bu talep gümrük idaresince terviç olunur, 

cins ve nev'i ve miktarı beyan adilmek şartile 
bilahara getirdecekleri eşya ve sefarethaneye 
mahsus damgalı evrak resmî kırtasiye levazımı 
ve defterler ve sefarethanede kullanılan umum 
eşya, • 

Resim vermekle mükellef olanlar tarafından 
getirilen bunların namlarına gelen eşya elciler 
ve sefarethaneler hesabına ithal edilse bile 
gümrük resmi ve sair tekâlif muafiyetiden 
müstefit olamaz. Hariciye ve Maliye Vekâletle-
rince tensip edilecek diploması memurlarile 
siyasî murahhaslar hakkında da, muamelei 
mütekabile şartile balâdaki fıkra ahkâmı tatbik 
olunur. 

2 - Konsoloshanelere mahsus bayrak, arma 
damgalı evrak, defatir ve levazımı resmiye ve 
kırtasiye ve konsoloshanelerin re'si idaresinde 
bulunan meslekten yetişme janaral konsolos 
ve konsolos vekillerinin muayene edilmek 
şartile Türkiyeye muvaseletlerinde beraberle
rinde getirecekleri müstamel ve gayri müstamel 
eşyayı zatiye ve müstamel eşyayi beytiye ile 
muvaseletlerinden itibaren altı ay zarfında 
yola çıkaracakları müstamel zatî eşya ve hane 
eşyası ( muamelei mütekabile şartile ) 

3 - Hudut üzerindeki köyler ve kasabalar 
ahalisi tarafından geçirilüp kanunlar ve beynel
milel muahede ve mukaveleler ve ' ihtilâflar 
ahkâmına tevfikan gümrük resminden istisna 
edilmiş ve yahut edilecek olan eşya. 

4 - İhtilâfatı mütekabilei düveliye muci
bince yine iade edilmek üzere sergi ve pana
yırlarda teşhir için ithal edilüp bilahara 
ecnebî memleketlere iade olunacak umum eşya. 

5 - imtiyazlar kanununa tevfikan hükümeti 
cümhüriye ile. şirketler beyninde aktolunan 
nafıa işleri imtiyaz mukavelenamelerinde 
gümrük resminden muaf tutulan eşya, 

MADDE 7 — Beşinci madde aynen. 
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Elbise yakaları ve mümasilleri, rapta veya 

tezyine hizmet eden ve tam bir şeyin aksamın
dan olan mevat, eşyanın aslına mahsus gümrük 
resmini - kürkler müstesna olma üzere-tebdile 
sebep olmaz. Ancak, kalınlığı ne olursak olsun, 
gümüş yaldızlar asıl resmin yüzde yirmi ve 
altun yaldızlar yüzde kırk fazlasile tahsiline 
sebep olur. Muhtelif rüsuma tabi eşya bir kap 
derununda bulunur ve mükellef bunların 
cümlesinin işlerinde en yüksek resme tabi olan 
nevi addedilerek gümrüklenmesini beyanname
sinde teklif ederse bu teklif gümrük idaresince 
kabul olunur. 

MADDE 8 — Tarifede kiymeti üzerinden 
resim alınacağı gösterilen mevaddı ithal eden 
zat bunların navlun, sigorta ücreti ve sair 
masrafları dahil olduğu halde , kiymetlerini 
beyan etmeğe ve beyanatım teyit için istenildiği 
halde ( Orijinal ) faturaları ve sair evrakı 
müsbiteyi dahi ibraza ve suretlerini vermeğe 
mecburdur. Bu hüküm, tarifede mezkûr eşya 
hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 9 — Yolda hasara uğrayan veya 
ıslanan eşyanın sıkletinden ve resminden ten
zilât yapılmaz. Fakat hasara uğrayan eşya, 
sahibi tarafından gümrükte imha edildiği 
takdirde resme tabi tutulmaz ve ıslanan eşya
nın gümrük idaresinin nazareti altında korut-
turulmasına müsaade olunur. Eşya imha edil
mez ve kurtulmazdan evvel veya korutulduktan 
sonra alenî müzayede ile gümrükte satılır 
ve bunu muhik gösterecek esbabın vücuduna 
gümrük idaresi de kanaat ederse eşya sayam 
kabul faturası kıymetinden yüzde hesabile 
ne kadar noksan satılmış ise gümrük resmi 
o nisbette tenzil ve o suretle istifa edilir. 

MADDE 8 — Bu tarifede memnuiyeti 
zikredilmeyen eşyanın başka kanuularla ithali 
menedilmiş ise bu memnuiyet devam eder. 

MADDE 9 — Ayrı ayrı resimlere tabi 
olan veya resme tabi olanla olmıyan eşya 
mahlut olur ve bu mahlut tariefde zikredilmemiş 
bvlunursa bu mahluttan laakal yüzde on beş 
nisbetinde havi olduğu maddelerin tabi olduk-
dukları resimlerin en yükseği alınır. 

Şu kadarki ismi tarifede zikredilmemiş 
bulunan mahlutu terkip eden parçalar birbi
rinden hiç bir ameliyeye muhtaç olmaksızın der
hal ayrılabildiği ve mükellef bunların ayrı ayrı 
resme tabi tutulmasını talep ettiği takdirde 
bu talep gümrük idaresince terviç olunur. 

Elbise yakaları ve mümasilleri, rapta hiz
met eden veya tam bir şeyin aksamından olan 
- kürkler müstesna olmak üzere - mevat, eşyanın 
aslına mahsus gümrük resminin tebdiline sebep 
olmaz. 

Kalınlığı ne olursa olsun tarife mevcut 
olmadıkça gümüş yaldızlılarda asıl resim 
yüzde yirmi ve altın yaldızlılarda züzde kırk 
fazlasile tahsil olunur. 

Muhtelif rüsuma tabi eşya bir kap deru
nunda bulunur, ve mükellef bunların cümlesi
nin içinde en züksek resme tabi olanı nevi 
addedilerek gümrüklenmesini beyannamesinde 
teklif ederse bu teklif gümrük idaresince kabul 
olunur. 
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MADDE 1 0 — İthalât rüsumu usulü 

dairesinde istifa edilerek gümrükten imara 
edilen eşya bilahare harice iade olunsa bile 
alman rüsum iade edilmez. Kanunen muaf 
olarak ithali lâzım gelirken sehven gümrük 
resmi istifa olunduğu tebeyyün eden mevad-
dan alman resim iade olunur. 

MADDE 1 1 — Ziynet ve tantana eşyası 
hariç olmak üzere makineler, motorlar, iptidaî 
maddeler gibi memleketin iktisadî faaliyetine 
veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarayan eşyanın 
resimlerinin kısmen ve tamamen iki ay müddetle 
tecile Maliye vekili mezundur. Bu tecilden 
istifade edebilecek eşyanın nevileri İcra Vekil
leri Heyetince tayin edilir. 

MADDE 1 2 — Az veya çok bir ameliye 
gördükten sonra en çok bir sene zarfında 
tekrar ihraç olunacak eşyanın muvakkat kabul 
usulüne tevfikan ithaline İcra Vekilleri Heyeti 
kararile Hükümet müsaade edebilir. Bu usul
den istifade edecek eşyanın bir cetveli her 
sene bütçesine raptedilir. 

MAADE 1£5 — Arttırılacak veya eksilti
lecek resimler en az üç ay evvel resmî gazete 
ile ilân edilmedikçe tatbik olunamaz. Ahvali 
fevkalladede zarurî ihtiyaçları temin edecek 
maddeler bu kayıttan istisna edilebilir. 

MADDE 1 0 — Tarifede kıymeti üzerinden 
resim alınacağı gösterilen mevadı ithal edenler 
bunların navlun, sigorta ücreti dahil olduğu 
halde kıymetlerini beyan etmeğe ve beyanatını 
teyit için istenildiği halde orijinal fatoraları 
ve sair evrakı müsbiteyi dahi ibraza ve suretle-
lerini vermeğe mecburdur. Bu hüküm tarifede 
mezkûr olmıyan eşya hakkında da tatbik olu
nur. 

MADDE 1 1 — Gümrük resmi eşyanın 
evsaf ve ahvali nazarı dikkate alınmaksızın 
memlekete giren miktarı üzerinden ve gümrük
lerde alınır. 

Ancak hava tesirile veya yolda hadis olan 
bir kaza neticesi eşyanın hasara uğradığı isbat 
edilirse bu eşya sahipleri tarafından usulüne 
tevfikan tekrar ihraç veya imha olunabilir. 
Bu takdirde resme tabi tutulmaz. 

Hasara uğrayan eşyanın alınacak tedbirlerle 
mevaddı ibtidaiye olmaktan başka bir suretle 
kullanılmıyacağına kanaat hasıl olursa ithal 
edenlerin talebi üzerine külfet ve masrafı ken
dilerine ait olmak şartile mevaddı iptidaiyeden 
başka suretle istimaline mani olacak muamele 
ifa olunur. Ve mamul bulunduğu maddenin 
mevaddı iptidaiyesi gibi resme tabi tutulur. 

Eşya kısmen hasara oğramış bulunursa 
ithal eden kimse hasara uğrayan kısmın tefri
kini isteyebilir. Bu takdirde de yalnız hasardan 
kurtulan kısmı resmi alınıp diğer kısım hak
kında yukariki fıkralar mucibince muamele 
olunur . 

Islanan eşyanın gümrük idaresinin nazareti 
altında kurutulmasına müsaade olunur. 

MADDE 1 2 — Onuncu madde aynen. 

MADDE 1 3 — Makineler, motörler iptidaî 
maddeler gibi memleketin iktisadî faaliyetine 
veya fevkalâde ihtiyaçlarına yarayan eşyanın 
resimlerinin kısmen veya tamamen üç ay müd
detle teciline Maliye Vekili mezundur. Bu 
tecilden istifade edebilecek eşyanın nevileri 
İcra Vekilleri Heyetince tayin edilir. 
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MADDE 14 — Gümrük İrimyahaneİerinde 

eşyanın tarife noktasından icra edilen tahlilleri 
neticelerine alâkadarlar kanaat etmedikleri tak
dirde itirazlarını, tahlil neticesine muttali olduk
ları tarihten itibaren bir ay zarfında yazı ile 
gümrük idaresine deyan ile ikinci* bir tahlil 
talep edebilirler. Gümrük idaresi, mahallinde 
mütehssıs bulunmadığı takdirde, ikinci tahlili 
İstanbul gümrük Kimyahanesinde icra etdinir 
ve buradan verilecek müdellel rapor muteber 
olur. Alâkadr ikinci tahlilin icrasında 
tarafından müşahit sıfatile bir mütehassıs 
bulundurmakta muhtar ve itirazda hakklı 
çırkmazsa ikinci tahlil masrafı olarah gümrük 
veznesine beş lira tediyesine mecburdar. 

MADDE 15 — Tarifede yüz kilosu 200 
kurnştan dun resim veren her nevi eşyanın 
resmi, bu eşya mutat olan zarflar içinde 
olmak şartile, gayri safî sikleti üzerinden istifa 
olunur. Gayri safî siklet siklet zarf ile mezrnfuh 
birlikte vezninden hasıl olan siklettir. 200 
kuruş veya ziyade resim veren eşyanın resmi 
hakikî saf yahut tarifede tayin olunan ahvalde 
kanun saf sikleti üzerinden istifa olunur. 

MADDE 10 — Çifte kap içinde bulunan 
eşyanın dış kabı tara olarak tenzil olunur ve iç 
kap kanunen sikleti saf iyeye dahil değilse 
mamul olduğu maddenin nevine mahsus resme 
tabi tutulur. 

MADDE 14 — On ikinci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Artırılacak veya eksiltile
cek resimler en az üç ay evvel gazetelerle 
ilân edilmedikçe tatbik olunamaz. Ahvali fev
kalâde zarurî ihtiyaçları 'temin edecek madde
ler bu kayıttan istisna edilebilir. 

MADDE 10 — Gümrük kimyahaneİerin
de eşyanın tarife noktasından jicra edilen 
tahlili neticesine eşya sahibi kanaat etmezse 
bu neticeye muttali olduğu tarihten itibaren 
bir ay zarfında gümrük idaresine müracaat 
ederek ikinci bir tahlil icrasını talep edebilir. 

İkinci tahlil rüsumat idaresinin bir memuru 
muvacehesinde gümrüğün diğer kimyakeri 
tarafından ve birinci tahlili yapan kimyakerle 
alâkadaranın müşahit sıfatile bulundurabileceği 
üçüncü bir kimyakerin huzurile yapılır. 

Birinci tahlilin icra edildiği kimyahanede 
başka kimyaker bulunmadığı takdirde 
ikinci tahlili en yakın diğer bir gümrük ida
resi veyahut İstanbul gümrükleri kimyahane
sinde yaptırmakta alâkadar muhtardır. Bu 
suretteki ikinci tahlilde birinci tahlili yapan 
kimyagerin huzuru şartdeğildir. 

Alâkadar birinci tahlile müteallik itirazında 
haklı çıkmazsa ikinci tahlil masrafı olarak 
gümrük veznesine beş lira tediyeye mecburdur. 

Maliye .vekâleti muhtelif eşyanın tahlillerinde 
takip edilecek olan usul ( metol ) lan tespit 
ve ilân eder, 



MADDE 17 — Sıkleti safiyei hakikiye, 
emteanın iç ve diş kaplarından tecrit edilmiş 
bulunduğu haldeki sıkletidir. Şukadar var ki 
sıkleti safiyei hakıkıyede dahil olduğu tarifede 
gösterilen kaplar ile aşağıda yazılı olan iç 
kaplar sikleti safiyei hakikiyeden addolunur : 

1 - Mevaddı mayiayi havi her nevi şişeler, da
macanalar, testiler ve sair şişe kavanozlar, 

2 - Mekûlâtı havi olup hava almamak su-
retile kapatılmış kaplar, 

3 - Kozmetik ve usulü ve katı eczayi tib-
biye ve mevaddı ispençiyariye ile reçelleri ve 
konserveleri ve boyaları havi olup perakende 
suretile füruhtlarında mazruflardan ayrılamayan 
kaplar ve mümasilleri, 

4 - Yaprak sigaralarının , mamul şekeri , 
kâğıt, mensucat ve porselen mamulâtım eşyayı 
zücaciye ve hurdavat eşyasını ve iğneleri ve 
mevaddı mümasileyi setreden kâğıt sargıları ve 
çukulata ve emsalini sarmağa mahsus parlak 
kalay kâğıdı ve sicimler ve madenî iplikler ve 
mümasilleri ve mekûlâtm salamuraları, 

5 - Mevaddı lif iye ipliklerini havi kartonlar 
ile iplik ve şerit ve mensucat ve eşyayı mamu-
lenin sarılmış veyahut raptedilmiş bulunduk
ları her cins kâğıt ve makara ve iğ ve zıvana 
ve tahta parçaları, 

0 - Perakende suretile hini füruhtlarında 
mazrufları bulunan eşyadan tefriki icap etmeyen * 
ve kibrit ve kapsol ve kalem ucu ve oyuncak 
ve ıtriyat ve mevaddı mümasileyi havi mukava 
ve ağaç ve maden kutular, 

7 - Alâtı musikiye ve basariye ve cerahiye 
ile mücevherat ve emsaline mahsus mahfazalar 
gibi muhtevi oldukları mevaddm şekline 
göre yapılmış kılıflar ve mahfazalar. 

Ancak bu eşyayı ithal eden kimse zuruf ile 
mazrufun resmini ayrı ayrı tediye etmek isterse 
bunda muhtardır. 

Mazruftan adet üzerine resim alındığı taktir
de zurufun resmi behemehal ayrıca istifa edilir. 

MADDE 18 — Beyannamesinde göstermek 
şartile eşyayı ithal eden kimsenin on yedinci 
madde mucibince sıkleti safiyei hakikiyesi 
üzerinden istifayi rüsum edilmesini talebe 
hakkı vardır. Sıkleti safiyei hakikiyeyi tayin 
etmek için gümrük idaresi on yedinci maddede 
münderiç zuruf müstesna olmak üzere eşyayı 
bilcümle iç ve dış zurufundan tecrit ederek 
veznettirecek veyahut dış kaplar ile 17 inci 

MADDE 17 — — On beşinci madde 
aynen. 

MADDE 18 — On altıncı madde aynen 
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maddede münderiç olanlar müstesna olduğu 
halde iç kapların ve birde bazı kaplarda istimali 
mutat olan demir çember ve muşambalarla 
eşyanın kaplar derununda yerleştirilmesine 
veyahut muhafaza ve tefrikine hadim olan 
saman, yosun, kâğıt yaprak ve kırıntıları * 
ve testere talaşı gibi mevaddm sikletlerini 
sıkleti gayri safiyeden tenzil edecektir. 

MADDE 19 — Sıkleti safiyei hakikiyeyi 
tayin için gümrük idaresi muayene ettiği 
kapların daralarını almakla iktifa ve daraları 
zaten malum olan kahve ve şeker çuvalları ve 
sandıkları ve saire gibi kapları boşaltmaktan 
sarfı nazar edebilir, fakat tecrübe suretile icra 
edilen şu muayeneden mütehassıl sıkleti safiye 
beyannamede gösterilen sıkleti safiyeden yüzde 
beş fazlayı tecavüz ettiği takdirde bilcümle 
kapların boşalttırılması icap eder. Farklar yüzde 
beşi tecavüz ettiği takdirde umum kaplar için 
muayenede zuhur eden sıklet kabul edilmek 
üzere diğer kapların bu maksatla boşalttırılması 
icap etmez. 

MADDE 19— Sikleti safiyei hakikiye, emta-
anın iç ve dış kaplarından tecrit edilmiş bu
lunduğu hafdeki sikletidir. Şu kadar varki 
sikleti safiyei hakikiye de dahil olduğu tarifede 
gösterilen kaplar ile aşağıda yazılı olan iç 
kaplar sıkleti safiyeyi hakikiyeden addolunur . 

1 - Mevaddı mayiayı havi her nevi şişeler, 
damacanalar, testiler ve sair şişe ve kavanozlar; 

2 - Mekûlâtı havi olup hava almamak 
suretile kapadılmış kaplar ; 

3 - Kozmatik ve sulu ve katı eczayı tıbbiye 
ve mevaddı ispençiyariye ile reçelleri ve kon
serveleri ve boyaları havi olup perakende 
suretile furuhtlarında mazruflardan ayrılmayan 
kaplar ve mümasilleri, 

4 - Yaprak sigaralarını, mamul şekeri kâğıt 
mensucat ve porslen mamulâtım eşyayı züca-
ciya ve hırdevat eşyasını ve iğneleri ve meva
ddı mümasileyi setreden kâğıt sargıları ve 
çikolata ve emsalini sarmağa mahsus parlak 
kalay kâğadı ve sicimler ve madenî iplikler 
ve mümasilleri ve mekûlatın salamurları , 

5 - Mevaddı lif iye ipliklerini havi kartonlar 
ile iplik ve şerit mensucatı ve eşyayı mamlule-
nin sarılmış veyahut raptedilmiş bulundukları 
her cins kâğıt ve makara ve iğ ve zıvana ve 
tahta parçaları, 

6 - Perakende suretile hini furuhtlarında 
mazrufları bulunan eşyadan tefriki icap etme
yen ve kiprit ve kapsül ve kalemucu ve oyun
cak ve ıtriyat ve mevaddı mümasileyi havi 
mukavva ve ağaç ve maden kutuları , 

7 - Alâtı musikiyye ve basariyye ve 
cerrahiye ile mücevherata mahsus mahfazalar 
gibi muhtevi oldukları mevaddın şekline göre 
yapılmış kılıflar ve mahafazalar 

Ancak bu fıkradaki eşyayi ithal eden kimse 
zuruf ile mazrufun resmini ayrı ayrı tediye 
etmek isterse bunda muhtardır. 

MADDE 20 — Beyannamede sahibi tara- MADDE 2 0 — Mazruftan adet üzerine 
fondan safı sıklet dercedilmemiş ise kapların resim alındığı takdirde zurufun resmi ayrıca 
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gayri safî sıkletinden kanunî daranın tenzilile 
tahakkuk edecek sıklet üzrerinden istifayı rüsum 
edilir. Ancak kanun dara tenzilâtının icra 
edilebilmesi için eşyanın nevine göre mutat olan 
kaplar derununda bulunması icap eder . 

Safî sıkleti zaten malum olan eşyadan mü
kellef lehine kanunen dara tenzili caiz değildir. 

MADDE 2 1 —Kanunî daralar aşğıda beyan 
olunur: 

Her nevi madenler ve madenlerden mamul 
eşyayı mnhtevi sandıklar ve fıçılar: Her yüz 
kilo sikleti gayri safiye için 7 kilodur. 

Madenlerden gayri mâmulatı muhtevi 
bulunan sandıklar ve fıçılar: 

Her yüz kilo sıkleti gayri safiye için 15 
kilodur. 

Sepet gaz tenekesi ve meşin torbalar: her 
yüz kilo sikleti gayrı safiye için 8 kilodur. 

Madenî kaplar ve fıçılar: Her yüz kilo zikleti 
gayri safiye için 12 kilodur. 

Tek çuval : Her yöz kilo sikleti gayri safiye 
için l kilodur. 

Tek bâlye: Her yüz kilo sıkleti gayri safiye 
için 2 kiludur. 

Çifte çuval : Her yöz kilo sıkleti gayri 
safiye için 3 kilodur. 

Çifte balye : Her yöz kilo sikleti gayri 
safiye için 4 kilodur. 

Kafes sandık : Her yüz kilo sikleti gayri 
safiye için 10 kilodur. 

Sargılık bezden veya sair kaba mensucattan 
mamulçenbcrli veya çenbersiz zuruf ile hasır 
ve sair samau ve kamıştan yapılmış zuruf 
balyalardan maduttıır. 

MADDE 2 2 — Gümrük rüsumundan muaf 
olan veyahut safi sigleti üzerinden gümrük 
resmi alinan eşyayi havi bulunan ve haddi 
zatinde ticarî kiymeti olmiyan dış zuruf bıla 
resim imrar olunur. Gayrı safî sıkleti üzerinden 
kümrûk resmi alinan eşyayı havi olan kaplar
dan mazrufundan alınacak resimden başka 
resim alınmaz. 

Ticarî kıymeti haiz olmayan kaplar şunlardır 
içi dolu olarak gelen adi ağaçtan mamul sandık 
ve fıçılar ve kaneveçeden mamul çuvallar ve 

balyalarla emsali ve sotkostik nakliyatında istimal 
olunan saçtanburlar ve cıva veyahut müvel -
lidülhumuzayı ve enmsalini havi dökme 
demirden mamul üstüvane ve şişeler. 

istifa olunur. 

Madde 2 1 — Beyannamesinde gösterrnke 
şartile eşyayı ithal eden kimsenin 19 uncu 
madde mucibince sıkleti safiyeyi hakikiye 
üzerinden istifayi rüsum edilmesini talebe 
hakkı vardır. Sıkleti safiyeyi hakikiyeyi tayin 
etmek için gümrük idaresi 19 uncu maddede 
münderiç zuruf ile tarifede sarih olarak resmi 
zurufile beraber tayin edilmiş olan mevat 
müstesna olmak üzere eşyayı bilcümle iç ve 
dış zuruf undan tecrit ederek vezney ler ve yahut 
dış kaplarla lg uncu maddede münderiç ve 
tarifede sarih olarak resmi zurufile beraber 
tayin edilmiş olanlar müstesna olduğu halde 
iç kakların ve birde bazı kaplarda istimali 
mutat bulunan demir çember ve muşambaları 
eşyanın kaplar derununda yerleştirilmesine 
veyahut muhafaza ve tefrikine yarayan saman, 
yosun, kâğıt yaprak ve kırıntıları ve destere 
talaşı gibi mevaddm sıkletlerini sıkleti gayri 
saf iyeden tenzil eder. 

MADDE 2 2 — Sikleti safiyei hakihiyeyi tayin 
için gümrük idaresi muayene ettiği kapların 
daralarını almakla iktifa eder ve daralan zaten 
malûm olan kahve ve şeker çuvalları ve san -
dıkları ve saire gibi kapları boşaltmaktan sarfı 
nazar edebilir. Fakat tecrübe suretile icra edi
len şu muayeneden mutahassıl sikleti safiye 
beyannamede gösterilen sikleti saf iyeden yzüde 
beş fazlayı tecavüz ettiği taktirde bilcümle 
kapların boşaltırilması icap eder. Farklar yüzde 
beşi tecavüz etmediği laktirde umum kaplar 
için muayenede zuhur eden siklet kabul edil
mek üzere diğer kapların bu maksatla boşalttı 
rılması icap etmez. 
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Kıymeti ticariyeyi haiz olmayıp bendiye 

olarak istimal edilen on sekizinci maddede 
muharrer demir çenber ve muşambalarla saman 
ve yosun ve kâğit yaprak ve kırıntıları ve ,< 
testere talaşı gibi meavaddan rsesim alınmaz. 

MADDE 2 3 — Kıymeti ticariyeyi haiz MADDE 2 3 — Yirminci madde aynen 
olan dış kaplar kendi nevilerine mahsus resim
lere tabidir. Bu kapların başlıcaları şunlardır: 

Bakırdan veyahut sair madenlerden mamul 
güğümler ve variller, tenekeden mamul sandık 
lar, kutular, gaz tenekeleri, ketenden veyahut 
ramiden mamul çuvallar ve ambalajlarda kulla
nılan madenî çıbıklar, cıvatalar, somunlar, saat 
ve mücevherati havi marükenden vayahut 
marüken taklidi kâğıttan mamul kutular, mah
fazalar, kırık dökük olmıyan mukava kutular, 
ey i ağaçlardan yabılrryş her nevi kaplar. 

MADDE 2 4 — Zirde muharrer ağaçlarla MADDE 2 4 — Yirmi birnci madde aynen 
döküm halinde ithâl edilen mayilerin makbul 
sebeplerden dolayı sıkletleri tayin edilmediği 
takdirde gümrük idaresi atide muharrer 
sıkletleri mezkûr eşyanın mikâp ve hektolitre 
vahidi kıyasilerine mukabil olmak üzere kabul 
edecektir. 

Meşe ve ceviz ağacının beher metre mikâbı: 
900 kilo 

Meşe ve cevizin gayri olan adî inşaat ke
restelerinin beher metre mikâbı: 750 kilo 

Mayiatın beher hektolitresi: 100 » 

MADDE 2 5 — İşbu kanun neşri tari- MADDE 2 5 — Yirmi ikieei madde aynen 
hinden itibaren beş ay sonra mer'idir. 

A* ** o^» ,~ A* ± , oo^ J. -ur ı MADDE 2 6 — Yirmi üçüncü madde aynen 
Madde 2 6 — 10 Mart 1332 tarihli kanun ™™^ v 

ve merbut tarife ile işbu kanuna ve tarifeye 
taalluk eden, müstamel elbise hakkındaki 
12 ağustos 1335 tarihli kanun, 

Tarifei umumiyenin bilâmüddet devam 
edeceğine dair olan 12 eylül 1335 tarihli 
kararname, 

Tütün ve sigaraların kilosundan 3 ve 4 j 
lira resim alınacağına dair olan 11 teşrinevel 
1335 tarihli kararname, 

Gümrük resminin beş misline iblâğına 
dair 8 numaralı ve 28 temmuz 1336 tarihli 
kanun, 

331 numaralı ve 15 nisan 1339 tarihli kanun 
575 y> j> 3 mart 1341 » » 
119 » » 1 8 » 1341 » Meclîs 

kararı 
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634 numaralı ve 19 nisan 1341 tarihli kanun 
73 » » 9 teşrinsani 1341 tarihli 

Meclis kararı, 
691 numaralı ve 12 kânunevel 1341 tarihli 

kanunun beş misli olarak alınan gümrük res
minin sekiz misline iblâğına dair olan maddesi, 
884 numaralı ve 31 Mayıs 926 tarihli kanun 
901 » » v 5 haziran926 » » 
903 -» » 7 » 926 » » 
907 v » 7 « 926 »kanunun 
sigara ve diğerlerinden kilo başına 10 Hra 
resim alınacağına dair olan fıkrası, 

1136 Numaralı ve 23 haziran 927 tarihli 
kanun ile yeni tarife ile hükmü kalmamak 
lâzım gelen 217 numaralı ve 15 nisan 338 
tarihli kanun ve şeker, petrol ve benzin inhi
sarı hakkındaki kanunlar ve işbu kanuna 
muhalif olan diğer kanunlar, tefsirler, kararlar 
mülgadır. 

MADDE 27 — İşbu kanunun icrasına 
Maliye Vekili memurdur. 23/1/1929 
Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

Ş. Kaya M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Mf. V. Ma. V. Ha. V. 
İsmet Ş. Saracağlu İmzada bulunmadı 

S. İ. M. Y. İk. V. Na. V. 
Dr. Refik M. Rahmi Recep 

MADDE 27 — Gümrük idaresi aşağida 
yazılı olan kilo miktarlarının kerestelerin metro 
mikâp ve mayilerin hektolitre vahidi kıyasisine 
mukabil siklet olarak kabul eder. 

Meşe ve ceviz ağacının her metre mikabı 
700 kilo 

Meşe ve çeyizin gayri olan inşaat kereste
lerinin her metre m'kabı 500 kilo 

Döküm halinde ithal edilen mayilerin makbul 
sebeplerden dolayı sıkletleri tayin edilemediği 
taktirde her hektolitresi 90 kilo 

MADDE 2 8 — Gümrük ummî tarifisi bir 
ingiliz lirası dokuz Türk lirası hesabile tesbit 
ve bu hesap tarife nisbelerine esas ittihaz 
edilmiş olduğundan bu kanunun tatbiki sıra
sında her üç aylık vasati kambiyo fiatına göre 
yokarıda gösterilen nisbet yüzde yirmi dere
cesinde bir tenezzil veya tereffü arzedeçek 
olursa umumî tarifede gösterilen resimler üze-
riede Maliye Vekili tarafından bu tenezzül veya 
tereffü nisbetinde tenzilât veva zammiyat icra 
ve tarifedki resimler müteakip üç ay zarfında 
ona göre tenzil veya zamlarile tatbik ve istifa 
olunur. 

Bu hüküm 15 inci maddedeki üç ay müddet 
kaydına tabi edğildir. 

MADDE 29 — kendilerile ticaret muka
veleleri aktolunarak konsulide edilmiş bulunan 
devletler muvaredatı meyanındaki şeker ve 
şekerli meyat ile petrol, benzin Ve müştakka-



tından mukavelename müddetlerinin hitamına 
kadar eski tarife mucibince gümrük ve istihlâk 
vergisile her kilosundan ayrıca sekiz kuruş 
inhisar resmi alınmasına devam edecektir. 

MADDE 3 0 — İthal olunacak mazot ve 
emsali gibi petrol müştakkatı memleket 
dahilinde tasfiye edilerek şaf petrol haline 
getirilirse bu kısım petrollardan tasfiyenin 
akabinde kilo başına sekiz kuruş istihlâk resmi 
alınır. 

MADDE 3 1 — Şeker ve şekerli mevat inhi
sarı kanunile ihdas edilmiş olan resmi dahilî 
istihsalâtı üzerinden dahilî istihlâk resmi ismi 
altında cibayetine devam olunur. 

MADDE 3 2 — Kendilerile yapılan ticaret 
mukaveleleri mucibince tenzilli tarifeden müste
fit memleketlerden gelen eşya ve müstahsalâtm 
bu tarifeden istifade edebilmesi için Hükümetçe 
tespit edilen şekil ve şartlar dahilinde menşe-
lerinin ispat edilmesi mecburidir. Menşe ve 
mahalli husul hakkında yanlış beyanat, eşyanın 
sahte beyanı mahiyetinde addolunarak bu hu
susta mevzu cezaî hükümlere tabi tutulur. 

MADDE 3 3 — Maliye Vekâleti bu kanuna 
merbut umumî tarifeyi şerh ve izaha hadim 
bir izahname ile eşyanın umumî fihristini neş
reder. Bu fihrist lüzum ve icabına göre tadil 
olunabilir. 

MADDE 3 4 — Rüsumat baş müdüriyet 
merkezlerinin her birinde 932 senesi nihaye
tine kadar birer rusamrt kimya laboratuvarı 
tesis edilecektir. 

MADDE 3 5 — Eşyanın cinsi, vasfı, men
şei ve yahut kıymeti hakkında çıkacak ihtilâf
lar İktisat vekili tarafından tayin olunan üç 
eksperden müteşekkil daimî hey'ete arzolunur. 

Her ihtilâf halinde işbu eksperler heyetine 
biri gömrük idaresi obiri beyaname veren 
tarafından müntahap başkaca iki eksper terfik 
olunur. Ancak bu iki taraftan birinin imtinaı 
takdirinde onun namına gömrük dairesinin 
bulunduğu mahal sulh hakimi tarafından eksper 
intihap olunur. Eksperler heyetine terfik olunan 
bu iki eksper her sene İstanbul ticarat odası 
tarafından tanzim olunacak bir liste üzerinden 
intihap olunur. 

Eğer bu iki eksper ihtilâfın hallinde 
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müttefik kalarak karar verirlerse eksperler heye
ti kararı tescil eder . Bu karar kat,î ve nihaî 
olup bunun üzerine gerek idarî gerek kazaî 
diğer bir makama müracaat olunamaz . 

îki eksper ittifak edemedikleri taKdirde 
ekesp'erler heyeti üçüncü hakem vazifesini ifa 
eder. ve iki eksperi dinlendikten sonra kafi. 
ve nihaî olarak karar verir . Eksperler heye
tinin verdiği kararlar üzerin iadarî veya 
kazaî hiç bir makama müracaat olunamaz. 

MADDE 3 6 — İşbu kanun neşri tarihin
den üç ay sonra meridir. 

MADDE 3 7 — 10 mart 1332 tarihli 
kanun ve merbutu tarife ile işbu kanuna ve 
tarifeye taalluk eden müstamel elbise hakkında
ki 12 ağustos 1335 tarihli kanun ile 8 nisan 
334 tarihli müzeyyel kanun. 

Tarifei umumiyenin bilâmüddet devam 
edeceğine dair olan 12 eylül 335 tarihli 
kararname. 

Tütün ve sigaraların kilosundan 3 ve 4,5 
lira resim alınacağına dair olan 11 teşrinievel 
1335 tarihli kararname 

Gümrük resminin beşmisline iblağına dair 
8 numaralı ve 28 temmuz 1336 tarihli kanun 

331 numaralı ve 15 nisan 1339 tarihli kanun 
575 » » 3 Mart 1341 » » 
119 » » 1 8 » 1341 meclis kararı 
634 » y> 19 Nisan 1341 » kanun 
73 » y> 9 Teşrinisani 1341 tarihli 

Meclis karan 
691 numaralı 12 Kânunuvel 1341 tarihli 

kanunun beş misli olarak alman gümrük res
minin sekiz misline iblâğına dair olan maddesi 

885 Numaralı ve 31 mayıs 926 tarihli kanun 
901 » » 5 haziran 926 » » 
903 » » 7 » » » % 
907 » » 7 » » ' » » 
Sigara ve diğerlerinden kilo başına 10 lira 

resim alınacağına dair olan fıkrası, 
1136 numaralı ve haziran 927 tarihli ka

nun ile yeni tarife hükmü kalmamak lâzım gelen 
717 numaralı ve 15 nisan 338 tarihli kanun 
ye şeker, Petrol ve benzin inhisarı hakkındaki 
kanunlar ve işbu kanuna muhalif olan diğer 
kanunlar tefsirler, kararlar mülgadır. 

MADDE 3 8 — 2 7 inci maddede aynen 
kabul edilmiştir. 
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HAYVANAT 

Teklifi kanunî 

• 



46 
Hükümetin teklifi 

Kıymeti £8 Yüz kilosundan 
resmi 

Birinci fasıl 
Hayvanat 

Canlı hayvanlar - tarihi tabiiye müteallik hayvanat ve kolüksiyonlar - hayvanattan hasıl 
olan mekülat - yağlar - balıklar mevaddı hayvaniye ve mamulâtı - deriler - mamul deriler -
deri mamulâtı - kürk imâline mahsus postlar ve kürkçü mamulâtı yün, kıl ve iplikleri - yün 
ve kıl mensucat ve mamulâtı - halı ve keçe mamulâtı - ipek ve iplikleri - ipek mensucat ve 
mamulâtı 

Canlı hayvanlar 
At cinsi : 
A - Aygır iğdiş 
1 - Dört yaşında ve ondan yukarı 
2 - Dört yaşından aşağı bir yaşına kadar 
B - Kısrak 
1 - Dört yaşında ve ondan yukarı 
2 - Dört yaşından aşağı bir yaşına kadar 
C - Bir yaşına kadar taylar ( erkek ve dişi ) 

300,00 
150,00 

200,00 
100,00 
50,00 

15 
15 

10 
10 
10 

45,00 re'sinden 
22,50 » 

20,00 
10,00 
5,00 

Katır ( erkek ve dişi ) 
A - Dört yaşında ve andan yukarı 
B - Dört yaşından aşağı 
C - Katır sıpası ( bir yaşına kadar ) 
Eşek ( Erkek ve dişi) 
A - Üç yaşında ve ondan yokan 
B Üç yaşından aşağı 
C - Sütten kesilmemiş , 
Deve ( Erkek ve dişi ) 
A - Sütten kesildikten sonra her hangi bir yaşta 
B - Sütten kesilmemiş 
Manda : 
A - Buğa ve iğdiş 
B - Dişi manda 
C- Sütten kesilmiş manda yavruları (Altmış kilo ve 
ondan aşağı sıklette) 
D - Sütten kesilmemiş manda yavruları 
Sığır : 
A - Öküz ve buğa 
B - İnek 
C - Sütten kesilmiş yavruları ( Elli kilo ve ondan aşağı 
sıklette) olanlar 

150,00 
100,00 
40,00 

50,00 
30,00 
10,00 

2,25 
25,00 

120,00 
80,00 
40,00 

18 
18 
18 

15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 

27,00 
18,00 

7,20 

7,50 
4,50 
1,50 

33,75 
3,75 

18,00 
12,00 
6,00 

3 

» 
» 

resinden 
» 
X) 

J) ! 

"9 

y> 

» 
y> 

15,00 15 2,25 

100,00 
80,00 
30,00 

15 
15 
15 

15,00 
12,00 
4,50 

» 
» 
» 



^ 4 V -

Yüz ki
losundan 

resmi 

Muhtelit encümenin teklifi 
Tarife 

1 - At cinsi : 
A - İğdiş : 

18,00 1 - Dört yaşında ve ondan yukarı 
9,00 2 - Dört yaşından aşağı bir yaşıha kadar 

B - Aygır : 
12,00 1 - Dört yaşında ve ondan yukarı 
6,00 2 - Dört yaşından aşağı bir yaşına kadar 

G -Kısrak: 
8,00 1 - Dört yaşında ve ondan yukaru 
4,00 2 - Dört yaşından aşağı bir yaşına kadar 
2,00 H- Bir yaşına kadar taklar (erkek ve dişi ) 

2 - Aynen 
10,50 

7,00 
2,80 

3 » 
3,00 
1,80 ! 

0,60 
4 » 

13,50 
2,10 

5 » 
Aynen 
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E ^ Kıymeti s -̂g 

D - Sütten kesilmemiş yavruları 
7 Koç, koyun, teke, keçi ve burukları her nevi 
8 Kuzu ve oğlak: (on kilo ve daha aşağı sıklette olanlar) 

İhtar : On kilodan fazla olanlar yedinci numaraya 
dahildir. 

o Domuz : [ erkek ve dişi ] 
A - On beş kilodan yukarı olanlar 
B - On beş kilo ve daha aşağı sîklette 

1 o Köpek [ her nevi ] ve yavruları 

10,00 
14,00 
6,00 

11 
12 

13 

14 
15 

16 

Tavşan : [ her nevi ] , hint domuzu 
Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen dört ayaklı 
sair hayvanlar 
Kümes hayvanatı 
A - Kaz, hindi ve palazları 
B - Tavuk, horoz, ördek ve piliçleri [ her nevi ] 
C - Bunların civcivleri 
Sair kümes hayvanatı 
Kuşlar : 
A - Devekuşu, cennet kuşu, marabu, fulberi, balıkcil 
kuşu. [ her nevi ] 
B - Kanarya, papağan, dudu ve tavus kuşları 
C - Sair kuşlar 
Arı : [ kovanile ] 
İhtar : 1 - Cansız olarak gelen ekle mahsus hayva
nat ve av hayvanatı, etlerinin resmine tabidir : 
2 - Postlarından kürk yapılan av hayvanatının cansız 
olarak gelenleri cesetlerile berabar veznedilmek şarti-
le kürk kısmındaki rüsuma tabidir. 
3 - Cansız olarak gelen kıymettar zinet kuşları elli 
dokuzuncu numaradaki ziynet kuşları tüylerinin rüsu
muna tabidir : 

15 
20 
20 

Yüz kilosundan 
resmi 

1,50 resinden 
2,80 » 
1,20 » 

60,00 
20,0.0' 
50,00 

1,50 
30,00 

2,50 
1,00 
0,20 
2,00 

30 
30 
50 

20 
35 

30 
20 
20 
50 

18,00 
6,00 

25,00 

0,30 
10,50 

0,75 
0,20 
0,04 
0,60 

» 
y> 

» 

» 
j> 

» 
y> 

y> 

y> 

60,00 50 30,00 '» 

25,00 50 12,50 » 
5,00 50 2,50 » 
3,00 10 0,30 kovanile 

Tarihi tabiiye müteallik hayvanat 
ve kolleksiyonları 

17 Doldurulmuş veyahut tahnit edilmiş hayvanat 
A - bilumum kuşlar 
İhtar : [ on beş ] numaranın «A» fıkrasındaki kuşlar 
tarihi tabiiye müteallik olsa dahi tüylerinin rüsumuna 
tabidir : 
B - sair hayvanat 
C - Bilumum hayvanat iskeletleri [ insan iskeletleri 
dahildir.] 
D - Bilumum böcek ve haşerat ve kolleksiyonları 

Bir kilosunun kıymeti 
10,00 

6,00 
5,00 

20,00 

10 

10. 
10 

10 

1,00 kilosundan 

0,60 
0,50 

2,00 
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Yüz ki
losundan 

resmi 

Aynen 

Tarife 

7 Aynen 
8 » 

14,00 
5,00 

14,00 
Aynen 

» 

» 
» 
D 

» 
y> 

y> 

» 
y> 

» 

10 
1 
2 

11 
12 

13 

1 

14 
15 

16 

Köpek ve yavruları 
Çoban ve bekçi köpekleri, 
Süs ve av köpekleri 
Aynen 

y> 

y> 

» 
» 

y> 

17 



- 5 Ö -

•£& Kıymeti ^ Yüz kilosundan 
resmi 

H - Eczalı mayiat derununda gelen bilumum hayvanat 
[ cenin de dahildir ] 

Etler: hayvanattan hasıl olan mekıılât 
18 Her nevi kasaplık ve dört ayaklı av hayvanatı etleri 

[ kelle, dil, ciğer, işkembe, ayak dahildir ] 
A - Taze doldurulmuş tuzlu veya salamuralı 

B - Tütsülenmiş veya kurudulmuş [sucuk ve pastırma 
dahil; zirde zikredilenler hariç ] . 
C - Kapalı kaplarda mahfuz veya ahar suretle ihzar 
edilmiş [ Kabili ekil mevat ile mahlut olanlar da 
dahildir] 

19 Her nevi jambon salamı, susis, susyonlar ve sair 
domuz eti mamulatı ve müstahzeratı [Kutu içerisinde 
olanlar da dahildir ] 

20 Sığır dili; tütsülenmiş, kurudulmuş veya ahar suretle 
ihzar edilmiş 

21 Kümes hayvanatı ve av kuşları etleri ve müstahzeratı 
A - Tazeleri [ Tüyleri olsun olmasın ] Tuzluları ve 
salamuralıları [Salamura sıkleti dahildir] 
B - Bunların konserveleri ve zikredilmeyen sair surette 
hazırlanmış olanları [ İç kaplarının sıkletleri dahildir] 
C - Kaz ciğeri ve yağı [İç kapların sıkletleri dahildir] 

22 Her nevi etlerin hülâsa ve suları, katı, sulu, toz ve 
diğer şekildede [Kabili ekil sair mevat ile mahlut 
olanları dahi dahildir] [İç kaplarının sıkleti dahildir] 

23 Süt, kaymak, yoğurt [İç kaplarının sıkleti dahildir] 
A - Taze, takim veya teksif edilmiş süt [Şekersiz] 
B - Taze, takim veya teksif edilmiş süt [Şekerli] 
C - Toz, parça veya sair şekillerde süt ve her şekilde 
kaymak [Kabili ekil mevadı saire ile mahlut olsun 
olmasın] 
D-Yoğurt, [Kefir dahildir] 

24 Peynirler [ iç kaplarının sıkleti dahildir ] 
A - Salamuralı , [ salamura darası tenzil edilmez ] , 
tulum , kaşar, kaşkaval , dil , lor , çayır ve emsali 
B - Gırevyar, rokfor, çester , parmezak, felemenk ve 
bunların emsali 

25 Peynir ve yoğurt mayası ; [ iç kaplarının sıkletleri 
dahildir ] 
Mülâhaza : Nebatî maya nebatat faslındadır. 

3,00 10 0,30 resinden 

Yüz kilosundan 

0,80 40 32,00 

1,60 40 64,00 

1,80 50 90,00 Yüz k. 

4,00 50 200,00 » 

3,00 

1,00 

2,00 

4,00 
3,00 

0,80 
1-00 
3,00 

0,30 

1,20 

2,00 

0,75 

35 

40 

40 

40 
40 

40 
40 
40 

40 

50 

50 

10 

105,00 

40,00 

80,00 

160,00 
120,00 

32,00 
40,00 
120,00 

12,00 

60,00 

100 

7,50 
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Yü* ki- T a H f e 
loşundan ™ 

resmi ^ 

Aynen 

18 Aynen 

50,00 A - Taze veya dondurulmuş, tuzlu veya 
salamuralı 

100,00 B - Aynen 

150,00 

300,00 19 Aynen 

Aynen 20 » 

» 21 y> 
100,00 

Aynen 

y> 22 » 

» 23 

» 24 » 
3) 

D 25 » 
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=2 ' otî Yüz kilosundan 
s ^ Kıymeti 5^*° resmi 

1,00 

0,50 
10,00 

60 

30 
25 

69,00 

15,00 
250,00 

Yağlar 
26 Tere yağı : saf veya mahlut [Taze,tuzlu veya eridilmiş] 2,70 40 108,00 

[ İç kapları sikleti dahildir ] 
27 Safi veya ziyutu nebatiye ile mahlut eridilmiş, iç ku- 1,50 60 90,00 

yruk , çerviş, domuz yağları, margarin, oleomargarin 
ve ekle mahsus eridilmiş sair hayvanat yağları( İç ka
plarının sıkleti dahildir ) 

28 Ekle mahsus eridilmemiş şuhum hayvaninye: hayvanın 
gödeşinden ayrılmış kuyruk ve iç yağları dahildir 

29 İstearin, palmetin, olein [ iç kapların sıkleti dahildir] 
30 Saat, dikiş, yazı makinelerile piyano ve emsali eşyayi 

yağlamağa mahsus yağlar [ Nebati ve ya madeni veya 
mahlut olanları da dahildir ] [ İç kaplarının sikleti 
dahildir ] 

31 Sanayıda müstamel ve tarifenin başka yerlerinde zikir 0,40 15 6,00 
olunmayan diğer hayvanı yğlar 

32 Hamızatı şahmiye: 2,00 15 30,00 
33 Balık yağları : 

A - Tababette müstamel yağlar [İç kapların sıkleti 1,00 15 15,00 
dahildir] 
B - Sanayide müstamel 0,30 20 6,00 
Mülâhaza : 
1 - Sanayıa aidiyetinde şüphe edilen yağlara ancak 
tağyir olunduktan sonra sanayi yağlarına mahsus 
tarife tatbik olunur. 
2 - Kuyruklar gödeden ayrılmamış olsa dahi yene 
tefrikan kuyruk resmine tabidir 

34 Yumurta 
A - Yumurta, çiğ veya pişmiş 
B - Akı sarısı her şekilde [iç kaplarının sikleti dahildir] 

35 Bal, süzme, gömeç ve ya sun'î 

Balıklar 
36 Balıklar: 

A - Taze [ canlı ve cansız ] 0,60 35 21,00 
B - Tuzlu, salamuralı, tütsülenmiş veya kurudulmuş 
1 -Kılıç, somun, mersin, isterlit ve mersin siniri ı ,80 50 90,00 
2 - Saireleri 1,50 50 75,00 
C - Balık konserve ve ezmeleri, veya suveri saire 
ile ihzar edilmiş olanları [iç kaplarının sikleti dahildir] 1,80 50 90,00 

37 İstakoz, yengeç, lanfost, mürekkep balığı, ahtapot, 
deniz tekesi [ canlı ve cansız ] 1,20 50 .60,00 

38 İstiritye, midye, ve sair hayvanatı naime [kabuklu ve 
kabuksuz] 0,70 50 35 

0,50 
0,70 
1,50 

30 
30 
50 

15,00 
21,00 
75,00 
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Yüz ki
losundan 

resmi 
Tarife 

M 

Aynen 26 inci 

D 27 » 

o) 28 » 

» 29 » 
» 30 » 

' » 31 » 

S) 

)J 

10,00 

32 » 
33 » 
A - Aynen 

B - » 
İhtar : 
1 - Aynen 

Aynen 34 Aynen 

35 » 

36 

37 

38 
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o~£ Yüz kilosundan 
Kıûneh S-g r e s m j 

39 Kaplumbağa, kurbağa [ karade ve suda ] salyangoz 
[ canlı ve cansız ] 0,60 50 30,00 

40 37,38,39 numaralarda gösterilen hayvanatın sala -
mura, ezme, konserve, ve sair surette müstahzar 
olanları [iç kapların sıkletleri dahildir] 1,00 50 50,00 

41 Balık yumurtası; mumlu ve mumsuz 7,00 50 350,00 
42 Havyar: 

A - Siyah 9,00 50 450,00 
B - Kırmızı, dil; tarama, japon havyarı 2,00 50 100,00 
C - Balık yemi için balık yumurtası ve sair balık yemleri 0,80 15 12,00 

Mevadı h a y v a n i y e ve m a m u l â t ı 

43 At yelesi ve kuyruğu 
44 Domuz kılı ve döküntüleri 
45 İşbu tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair 

hayvanat kılları 
46 İnsan saçı 

A - İşlenmemiş 
B - İşlenmiş (Saç, sakal ve bıyık taklitleri dahildir) 
(Mevaddı saire ile mürettep veya gayri mürettep) 

47 Kemik, tırnak : 
A - Ham, toz halinde ve döküntüleri 
B - Levha, yaprak ve sair şekilde kesilmiş 

48 Boynuz 
A - Ham, toz halinde ve döküntüleri 
B - Levha, yaprak ve sair şekilde kesilmiş 

49 Kemik' tırnak ve boynuzdan mamul eşya 
A - Zikiymet meadin ve taşlarla mürettep olanlar 
B - Mevadı saire ile mürettep veya gayri 
mürettp olanlar 

50 Gerkedan boynuzu ve mamulâtı: 
A - Ham 

• B - Zikiymet meadin ve taşlarla mürettep olanlar 
C - Mevadı saire ile mürettep veya gayri müret
tep mamulâtı 

51 Hayvanat dişleri ve mamulâtı 
A - Fil, deniz aygırı, gerkedan dişleri [İşlenmemiş] 
B - Sair hayvanat dişleri [ İşlenmemiş ] 
C - Fil, deniz aygırı, gergedan dişleri mamulâtı 
1 - Zikiymet meadin veya taşlarla mürettep 
2 - Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep 
olanlar 
D - Sair hayvanat dişleri mamulâtı 40,00 30 1200,00 

5,00 
6,00 
0,90 

30,00 
50,00 

0,12 
0,50 

0,60 
5,00 

30,00 
8,00 

25,00 
240,00 
135,00 

20,00 
2,00 

220,00 
120,00 

20 
20 
25 

50 
50 

25 
25 

25 
25 

30 
30 

15 
30 
30 

10 
20 

30 
30 

100,00 
120,00 
22,50 

15,00 Yüz K 
25,00 

3,00 Yüz K 
12,50 

15,00 
185,00 

900, 
240, 

375,00 
7200,00 
4050,00 

200,00 
40,00 

6600,00 
3600,00 
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Yüz ki- T u 
loşa (ulan -»_. 

resmi «^ 

Aynen 39 uncu 

» 40 » 

41 » 
42 » 

Tay 

» 
» 

43 
44 
45 

» 
» 
3) 

46 
» 
» 

i> 

» 
» 

» 
» 

Aynen 
3) 

47 »' 

48 

49 aynen 

50 » 

51 » 
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;P Kıymeti Yüz kilosundan 
resmi 

15 
20 

30 

30 

22,50 
200,00 

1800,00 

90,00 

52 Balina kemiği vs çubuğu [ Mürekep balığı kemi
ği ] Ve mamulâtı 
A - Ham ve döküntüleri 4,00 25 100,00 
B - Çubukları veya mevadı saire ile mürettep veya 8,00 30 240,00 
gayri mürettep mamulâtı 

53 Bağa ve mamulâtı 
A - Ham ve döküntü 18,00 15 270,00 
B - Zikıymet meadin veya taşlarla mürettep mamulâtı 220,00 30 6600,00 
•C-Mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep 130,00 30 3900,00 
mamulâtı 

54 Hayvanatı naime kabukları ve mamulâtı 
A - İnci sedefi 
1 -Ham veya kesilmiş 1,50 
2 - Dökme [dökme olanlarıda dahildir] mevadı 10,00 
saire ile mürettep olsun olmasın 
3 -Sair sedef mamulâtı [ mevadı saire ve zikiymet 60,00 
meadin ile mürettep olanlarıda dahildir ] 
B - Sair hayvanatı naime kabukları ve bunların ma- 3,00 
mulâtı [ Mevadı saire ile mürettep olsun olmasın ] 

55 İnci : 
Çıplak [ zikıymet meadin üzerinde takılı olanlar Gramından 50 K. resim alınacaktır 
kuyumculuk kısınma dahildir] 

56 Mercan ve mamulâtı 
A-Ham 8,00 25 200,00 
B-İşlenmiş ve ya mevadı saire ile mürettep veya 20,00 30 600,00 
gayri mürettep mamulâtı 
C - Zikıymet meadin ile mürettep mamulâtı 65,00 30 1950,00 

57 Sünger : 
A - Ham [ Denizden çıktığı gibi ] 
B - İşlenmiş, temizlenmiş ve müstahzar 

58 İpek böceği tohumu : [ İç kaplarının sıkleti dahildir ] 
59 Kuş tüyleri ; [ İşlenmemiş ] Ham 

A - Devekuşu , cennetkuşu , marayo , kolbiri, 2000,00 50 1000,00 Bir K. 
balıkçıl kuşu [Heron] tüyleri [ Derisile beraber olan 
tüyler de dahildir ] 
B - Sair zinet tüyleri [ Derisile beraber olan tüyler 60,00 40 2400,00 Yüz» 
de dahildir ] 
C - Yatak, ve saire doldurmağa mahsus kaleminden 5,00 40 200,00 » » 
ayrılmamış tüyler 
D - Yatak ve saire doldurmağa mahsus kaleminden 15,00 40 600,00 » » 
ayrılmış tüyler ve ince tüyler [ Devve ] 

60 Hazırlanmış zinet tüyleri ve bunlardan mamul eşya 
[Mevadı saire ile mürettep veya gayri mürettep ] 
A - Devekuşu, cennetkuşu, marayo, kolbiri, balık- 2500,00 50 1250,00 Bir » 
cılkuşu [ Heron ] [ Yelpazeler dahildir ] 
B - Sair zinet tüyleri [Yelpazeler, podra ponponları i50,00 50 75/00 * » 
dahildir j 

20,00 
200,00 
3 5,00 

20 
30 
40 

400,00 
6000,00 
1400,00 



m -
,Tûy' Yl- Tarife loşundan , . 

r e s m i »'''-' 

52 Aynen 

Aynen 

53 * 

» 54 Aynen 

55 a 

» 56 » 

» 57 » 

3000,0.0 58 » 
Aynen 5 9 Aynen 

60 » 

D 



58 

61 Kartal kanadı ve kalemi 
62 Tüy süpürge ve ateş yelpazesi [ Kıymetli zinet kuş

ları tüylerinden maada ] 
63 Tüy kalemi mamıılâtı ezcümle diş hilâli, kalem ve 

fırça saplan ve saire 
64 Gışa, barsak kursak ve mamulâtı 

A - Yaş veya tuzlu 
B - Kuru [ Gayri mamul her şekilde ] 
C - licr nevi kiriş [ Mevadı saire ile murettep veya 
gayri murettep ] 
D - Sair mamulâtı [ Mevadı saire ile murettep veya 
gayri murettep ] 

65 Mumlar: 
A - Balmumu külçe ve yaprak halinde [ ıstampalılar-
da dahildir ] 
B - Balmumundan fitilli her nevi mum 
C - Yağnıumundan, istearinden fitilli hernevi mum 
D-Boyalı, yaldızlı, müzeyyen, fitilli her cins mum 
[ Mevadi saire ile murettep veya gayrı murettep ] 
H - Mühür mumu ( Hernevi ) Dirci mumu, ko/ıdıra 
cila mumu 
V - Balmumundan, yağ mumundan, istearinden ma-
maul inci, çiçek, yaprak ve meyva taklitlerile heykel 
maske, mantıken vesair eşya [ Mevadi saire ile mu
rettep ve ya gayri murettep ] 
Mülâhaza: parafin ve serezin gibi aslan madenî veya 
nebatî ve yahut bunlarla mahlut mumlardan fitilli 
mumlar [ C ] ve yaldızlı müzeyyen olanları [ D ] 
ve mamulâtı da [ V 1 fıkralarına dahildir. 

Kıymeti 

25,00 
5,00 

10,00 

>"£ Yüz kilosundan 
.£ resmi 

1,30 

25 6,25 Bir Ki. 
30 150,00 Yüz» 

20 200,00 » y> 

2,50 
5,00 
20,00 

30,00 

20 
30 
20 

30 

50,00 
150,00 
400,00 

900,00 

30 39,00 

1,60 
0,60 
6,00 

1,50 

10,00 

40 
60 
60 

20 

50 

64,00 
36,00 
360,00 

30,00 

500,00 

66 Tutkal 
A - Hayvani tutkal levha, çıbuk ve toz halinde 
B - jelatin, levha, çıbuk ve toz halinde 
C - Bunların mamulâtı 

-D - Balık tutkalı (Encitukul) ve balık nefesi (Encitul) 
Beyaz veya tabiî her şekilde ve müstahzaratı 
H - Gomelağa 

67 kırmız hayvanı (Her cins) [Kırmız nebatî faslındadır] 
68 Fahmı hayvanî vaysı [Falımı nebati nebatat faslındadır] 
69 Lakday, sipye ve işbu tarifenin sair yerlerinde zikir 

olunmiyan hayvanî boyalar 
70 İşbu tarifenin sair yerlerinde zikredilmeyen 

hayvanat döküntüleri 

0,40 
1,50 
2,20 
8,00 

4,00 
2,00 
0,60 
2,50 

15 
15 
25 
20 

20 
20 
25 
25 

6,00 
22,50 
55,00 
160,00 

80,30 
40,00 
15,00 
62,50 

1,00 25 25,00 



- 5 9 

Yüz ki-' ^ , .,, 
loşundan i a ' ! ( o 

. resmi •'-' 

61 Aynen 
Aynen 62 » 

» 63 » 

s 64 » 

» 
:» 

36,00 

40,00 
Aynen 

}> 

-» 

3) 

65 
A -

B -
C -
D -

H -

V -

» 
Aynen 

)> 
)) 
» 

» 

» 

İhtar: Parafin ve serezin gibi aslan ma
denî ve ya nebatî ve yahut bunlarla 
mahlut mumlardan fitilli mumlar [C] ve 
yaldızlı müzeyyen olanları [ D ] ve ma-
mulâtı da [H] fıkralarına dahildir. 
66 Aynen 

• » 

:» 
:» 

67 
68 
69 

70 » 
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Kıymeti 

71 Gübreler: 
A - Kuş gübresi [ guvano 
B - Sair tabiî gübreler 
C - Kimyevî gübreler 

^ Yüz kilosundan 
resmi 

muaftır 

Deriler 
72 Yaş deriler: tüylü veya tüysüz işlenmemiş, tuzlu 

veya kirece batırılmış 
A - Kuzu ve oğlak de-rileri 
B - Koyun ve keçi derileri 
C - Sair deriler 

0,90 
0,80 
0,80 

30 
30 
20 

27,00 
24,00 
16-00 

73 Kuru deriler: işlenmemiş [ Tüylü veya tüysüz 
A - Kuzu ve oğlak derileri 
B - Koyun ve keçi derileri 
C - Sair deriler 

1,60 
.1,40 
1,20 

30 
30 
20 

48,00 
24,00 
24,00 

Mülâhaza: l - Menşeinde sureti mahsusada kurudul-
muş olmayup hava tesiratile kuruyan veya kuru 
manzarası gösteren deriler [ Kuru ] Addolunur 
2 - Av hayvanatından kürk imaline salih deriler 
kürk kısmındaki rüsuma tabidir 

74 Çarık için kesilmiş ve debağatsız deriler ve parçalan 2,00 30 60,00 
[ tüylü ve tüysüz ] 

75 işlenmiş deriler 
A - Debağlanmış fakat buyanmamış 
1 - Keçi, koyun, kuzu ve oğlak derileri 
2 - Vidala, vaketa ve telatin denilen deriler 
3 - Sair deriler 
B - Debağlanmış ve buyanmış her renkte 
1 - keçi, koyun, kuzu ve oğlak derileri 
2 - vidala, vaketa ve telatin denilen deriler 
3 - Sair deriler 
G - Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, timsah, yılan 
derilerile sair bilcümle derilerden ruganlı ve kabart
malı gılase kumlu, resimli yaldızlı kadife taklidi 
[ Potsiet ] maruken, tüylü ve sair surette müzeyyen 
olanlar [Eldiven için kesilmiş olanlarda dahildir] 
İhtar: [ Fok, yılan, timsah ve mümasili hayvanat 
derilerinin yalnız debagat görmüş olanları dahi [C] * 
fıkrasına dahildildir. ] 

76 Tirşe ve ince şaffaf deriler [mücelitlelre ve davul ve 10,00 25 250,00 
saireye mahsus 1 

3,00 
5,00 
2,50 

8,50 
5,50 
3,00 

10,00 

. 35 
35 
35 

35 
35 
35 
40 

105,00 
175,00 
87,50 

297,50 
192,50 
105,00 
400,00 



Yüz ki
losundan 

resmi 
Tarife 

Aynen 
71 Aynen 

72 * 

JD 

D 

24,00 
16,00 

Aynen 
» 

42,00 
24,00 

A -
B -
C -
1 -
2 -
73 
A -
B -
C -
1 -
2 -

» 
» 

Sair deriler 
18 kiloya kadar 
18 kilo ve ondan yokarı 

aynen 
« Aynen 

» 
Sair deriler 

15 kiloya kadar 
15 kilo ve ondan yokarı 

İhtar: l - Aynen 

y> 

x> 

» 
y> 

» 

255,00 
165,00 
aynen 

2 - Aynen 

74 aynen 

75' » 

» 76 » 
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•£^ Kıymeti 
?"tj Yüz kilosundan 
-X) 
.2 resmi 

77 Domuz derisi ve taklitleri . 6,00 30 180,00 
78 kösele ve sun'i kösele: 

A - Kösele ve sun'i kösele ve bunların lâakal tam 3,20 25 80,00 
ökçelık parçalrı 
B - Deri ve küsele ve sun'i kösele döküntüleri 1,00 25 25,00 

79 Saraca mahsus kösele [ruganlı, buyalı lake] 4,50 25 112,50 
80 Çarık için kesilmiş dibagatlı deriler 2,50 30 75,00 

Der i m a m u l â t ı 
81 Deriden biçilmiş çizme va ayakkabı konçları, yüzleri 8,00 50 400,00 

ve sair eksami [ Dikilmiş olanlarda dahildir ] 
82 Kösele veya sün'i köseleden kesilmiş taban, ökçe, 3,50 35 122,50 

vardela [ Şerit haline ketirilmiş ] Veya sair ayakkabi 
aksamı 

83 Deri ve köseleden mamul çamurluk, tuzluk ve mu- 9,00 40 360,00 
masilleri 

84 Yüzleri boyalı, boyasız derilerden mamul ayakkablan 
tabanları köseleden veya sair mevaddan [ Tüylü veya 
tüysüz derilerden mamul çarıklarda dahildir] 
A - Keçi, koyon, kuzu, ve oğlak, derilerinden 
1 - Bir çiftinin sikleti (400) gırama kadar 8,00 40 320,00 
2 - » » (401 gıramdan (800) gırama kadar 6,50 40 260,00 
3 - » » (800) gıramdan yokarı 5,00 40 200,00 

B - Vidala, vaketa vetelâtin denilen derilerle zirdeki 
fikrada mezkûr olanlurdan maada derilerden 
1 - Bir çiftin sikleti (400) gırama kadar 
2 - » » (401) gıramdan (800) gırama kadar 
3 - » » (800) gıramdan yokarı 

C - Koyun, kuzu, keçi, oğlak, fok, yılan, ve timsah 
derilerile sair bilcümle derilerin roganlı kabartmalı 
gıJase, kumlu, resimli, yaldızlı, kadife taklidi [podo-
suet ] Maruken, tüylü ve sair suretil müzeyyen 
olanlrdan 
1 - Bir çiftin sikleti ( 400 ) grama kadar 20,00 50 1000,00 
2 - » » ( 4 0 1 ) gramdan (800) grama 17,00 50 850,00 

kadar 
3 - » ' » ( 800 ) gramdan yukarı 14,00 50 700,00 

85 Yüzleri temamen veya kısmen lifî bazı mevaddan 
mamul ayak kapları [ Tabanları kösele veya kauçuk
tan maada mevadı saireden ve köseleden ] 
A - Safî veya mahlut ipekten, sunî ipekten, her nevi 
kadifeden ve bunların sair mensucat ve kürk veya 
diğer mevadı adiye ile mürettep olanları [ Zikıymet 

13,00 
9,00 
6,00 

40 
40 
40 

520,00 
360,00 
240,00 
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Yüz ki-
losunban 

resmi 

Aynen 

» 
» 
3> 

3> 

3> 

» 

3> 

3> 

3) 

3) 

» 
3) 

Tarife ! 

77 Aynen 
78 

79 
80 

81 

82 

83 

84 

A -
1 -
2 -
3 -

3) 

y> 

y> 

» 

3) 

3) 

3) 

3) 

» 
3-< 

Bir çitninin sikleti 800 gıram ve 
ondan yukarı 
B -

1 -
2 -
3 -

3) 

3) 

33 

Bir çiftin sikleti 800 gıram ve ondan 
yukarı 

C - » 

1600,00 1 - » 
1360,00 2 - » 

1120,00 3 - Bir çiftin sikleti 800 gram ve on
dan yukarı 
85 Aynen 

A - 3) 



â 

86 

Kıymeti 

maadin veya taşlarla mürettep olanlar resim aslileri
nin bir misli fazla resme tabidir ] 
1 - Bir ciftin sikleti ( 400 ) grama kadar 30,00 
2 - » » ( 400 ) gramdan ziyade 21,00 

B - İpekten her nevi kadifeden gayri lifi mevaddan 
ve bunların kürk ve diğer mevadı adiye ile mürettep 
ve hatta ipek ipek işlemeli olanları [ kenarları ve 
fiyangoları ipek olanlarda dahildir ] 
1 - Bir çiftin sikleti ( 400 ) grama kadar 
2 - » » ( 400 ) gramdan ziyade 

?£ Yüz kilosundan 
resmi 

50 
50 

1500,00 
1050,00 

12,00 
9,00 

40 
40 

480,00 
360,00 

Mülahaza : tamamen kauçuk veya tabanları kauçuk ve 
yüzleri mensucat olanlar kauçuk faslındaki ahkâma 
tabidir. 
Deriden kırbaç, baston ve emsali : 
A - Altun pilatin ile mürettep ve zikıymet taşlarla 
müzeyyen olanlar 

B - Gümüş, fil dişi, bağa, sedef kehlibar, mercan ile 
mürettep olanlar 
C - Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep 
olanlar 

87 Deri ve gösele mamulâtı 
A - Para cüzdanları, kadın çantası, sigara ve tütün 
çantaları, saat, dürbin, fotoğraf ve sair emsali alât 
gılafları tuvalet takımları mahfazaları evrak ve dos
ya çantaları, deri göstek 
1 - Sade veya mevadı adiye ile mürettep olanlar 
2 - İpek mensucat veya fil dişi bağa ve zikıymet 
madein ile mürettep olanlar 
B - Yol çantaları, deri sandıklar, şapka kutuları 
tüfenk gılafları, fişenklik, av ve asker çantaları ve 
emsali kaba mamulât 
1 - Safi deriden ve göseleden mamul olanlar 
2 - Tahta, mukava cam ve sair mevadı adiye 
üzerine deri kaplı* olanlar 
3 - Domuz derisinden marukenden çiçekli, yaldızlı 
kabartmalı ve mümasili zeynet derilerinden mamul 
olanlar 

88 Her nevi deri ve köseleden eğer, koşum ve aksamı 
[ Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep] 
A - Bila teferruat veya teferruatı çelik veya demirden 
B - Teferruatı pirinç ve nikel ve sair adi madenden 
C - Teferruatı zikıymet madenden 

20,00 

10,00 

kımetten 
yüzde yir 

mi beş 

40 800,00 

40 400,00 

22,00 
160,00 

40 880,00 
40 6400,00 

18,00 
13,50 

30,00 

40 720,00 
40 520,00 

40 1200,00 

12,00 
13,00 
20,00 

35 
35 
35 

420,00 
455,00 
700,00 



Yüz ki
losundan 

reâmi 
Tarife 

Aynen l - » 
y> 2 - Bir çiftin sikleti 400 gram ve on

dan yukarı 
» B - Aynen 

1 - » 
2 - Bir çiftin sikleti 400 gram ve on
dan yukarı 
İhtar : Temamen kauçuk veya tabanları 
kauçuk, ve yüzleri mensucat olanlar 
kauçuk faslındaki ahkûma tabidir. 

'86 Aynen 
Aynen 

87 aynen 

Aynen 
9600,00 

Aynen 

88 » 
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• ı-ı »Oi , 

H 

89 Makine kayışı hortum ve makinelerde müstamel sair 
deri ve kösele mamulâtı [ Mevadı saire ile mürettep 
veya gayri mürettep ] 

90 Deri ve köseleden mamul sair kayışlar ve sırım ez
cümle : belkemeri, tüfenk, paket ve belkayışı ve emsali 

Mevadı saire ile mürettep ve gyri mürettep ] 
91 İşbu tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen deri 

veya köseleden mamul [ Mevadı saire ile mürettep 
veya gayri mürettep ] 

92 Peri elbise mevadı saire ile mürettep olsun olmasun 
93 Her nevi deriden eldiven [ Mevaddı saire ile müre

ttep veya gayri mürettep 
94 Şapka ve her nevi başlık [Erkek, kadın ve çocuk için] 

Kıymeti 

4,00 

13,00 

15,00 

25,00 
5,00 

& 

20 

40 
40 

Yüz kilosundan 
resmi 

80,00 

35 455,00 

40 600,00 

1000,00 
2000,00 

3,05 adet. ki. ı ,50 adedinden resim 

Kürk imaline mahsus postlar ve kürkçü 
mamulât ı 

95 Her nevi kuzu ve koyun, her nevi oğlak ve keçi 
postları [ Parça, tahta, tulum, ve eklenmiş ] 
A - Terbiye görmemiş 12,00 
B -Terbiye görmüş [ Boyanmış olanlarda dahildir ] 25,00 

96 Kürk imaline mahsus sair postlar [ Parça tulum ve 
eklenmiş ] 
Â - Terbiye görmemiş 
1 -Tavşan, ada tavşanı, kurt, hernevi maymun,köpek 12,00 
kedi, çakal, ayı 
2 - Mermut, mermer, sincap 60,00 
3-Sansar, kakun, lötr, zerduva, samur, «hernevi» 300,00 
(zippelin) şenşilla, beyaz ve kırmızı ve kruvaze tilki, 
kukarça. misk faresi ve kedisi, kunduz, ( kastor ) , 
vizon, iskonfes, opusum, köstebek 
4 - Mavi, gümüşi ve siyah tilki 
5 - İsimleri zikredilmeyen hayvanat postları 
B - Terbiye görmemiş (Boyanmış olanlarda dahildir ) 
1 - Tavşan, ada tavşanı, kurt, hernevi maymun,köpek 
kedi, çakal, ayı 
2 - Mermut, mermer, sincap 
3 - Sansar, faksun, lötr, zerduva, samur « hernevi » 
(zipbelin) «hernevi» şinşilla beyaz kırmızı ve kuruvaze 
tilki, kukarca, misk faresi ve kedisi, kunduz (kastur), 
vizon eskunfes, opusum, köstebek 
4 - Mavi, gümüşi ve siyah tilki 500,00 
5 - İsimleri zikredilmeyen hayvan postları 3Q,00 
Mülâhaza l - B fıkrasının [ 3 ve 4 ] üncü rakamlarında 
muharrer puştların taklitleri Hakikileri gibi resme 
tabidir. 

25 300,00 yüz kilo 
30 750,00 » 

20 240,00 

20 1200,00 
20 6000,00 

400,00 
20,00 

15,00 

75,00 
400,00 

20 
20 

30 

30 
40 

0000,00 
400,00 

450,00 

2250,00 
16000,00 

40 20000,00 
40 1200,00 
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YÜZ k i - T a r i f p 
loşundan l a ™ 

resmi «^ 

60,00 89 Aynen 

Aynen 90 » 

y> gi » 

» 92 * 
2500,00 93 » 

» 94 » 

95 » 

96 

» 
» 

» 
» 

A-
ı • 

2 • 

3 • 

• Aynen 
» 

» 
» 

» 4 - » 
3) 5 - 3 ) 

» B - » 
1 - '» 

2 - » 
Aynen • 3 » 

» 4 » 
» 5 » 
» 1 » İhtar; 
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«S T, ,. o"C Yüz kilosundan 
•£ £> Kıymeti x> 

resmi 

2 - kürk ve kürkten mamul örtü kalpak elbise, el 
kürkü ( manşon) boyun kürkü (boa) eldivan ayakkabi 
ve emsali (astarlı astarsız kumaş kaplı veya kabsız ) 
yüzde yirmi beş fazlasile rqamul oldukları kürklerin 
resmine tabidir. 
3 - İçi veye dışı kürk kaplı olmayan mamulatın 
üzerlerinde furuat kabilinden bulunan kürkler nazarı 
İtibare alınmaz ancak « B » fıkrasının 3 üncü ve 4 üncü 
rakamlarında ki kürkler feruattan olsa dahi dahil ol
dukları mamulatın tarifede muayyen resimleri yüzde 
otuz nisbetinde fazlasile tahsil olunur. Şayet bu soretle 
dahil olan kürklerin satih itibarile miktarı eşyayi 
mamulenin yüzde onbeşini tecavüz ederse o vakit 
eşyayi mamule kürk addolunarak mecmuu kürk resmine 
tabi tutulur. 

Yün, kıl ve bunların iplikleri 

97 Adi yün ve keçi kılı 
A - kirli 
B - Yikanmış 
C - Taranmış ve atılmış 
D - Boyanmış 

98 Merinos, tiftik, alpağa, lama, vigoni, deve, kişmir 
A - Kirli 
B - Yıkanmış 
C - Taranmış veya atılmış 
D - Boyanmış 

99 Şovi [ Yün mensucattan didiklenmiş yünler ve sair 
yün kırpıntıları ] 

100 Tavşan, misk faresi kunduz ve şapka imaline mahsus 
sair hayvanat kılları [ Yıkanmış, taranmış ve boyan
mış olanlar da dahildir. ] 

101 Yün ve atkı [İplik üzerine tespit edilenler de dahildir.] 1,50 30 45,00 
102 Her nevi yün ve yünden ve kıldan iplik [ Örme ve 

dokuma makineleri için masuraya sarılı ipliklerde 
dahildir. ] 
A - Tek veya çift telli boyasız 
1 - Bir kilosu on bin metreye kadar olanlar 
2 » » » » metreden ziyade olanlar 
B - Tek veya çift telli boyalı 
1 - Bir kilosu on bin metreye kadar olanlar 
2 - Bir kilosu on bin metreden ziyade olanlar 
C - Müteaddit telli (Kilosu hangi tulda olursa olsun) 
1 - Boyasız 

0,60 
1,20 
1,30 
1,50 

• 
1,20 
2,00 
2,20 
2,50 
0,90 

50,00 

20 
20 
20 
20 

10 
10 
10 
10 
40 

20 

12,00 
24,00 
26,00 
30,00 

1 2,00 
20,00 
22,00 
25,00 
36.00 

1000,00 

3,20 
7,50 

3,70 
8,00 

6,50 

25 
12 

25 
15 

25 

80^00 
112,50 

92,50 
120,00 

162.50 
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Yüz hi-
losundan 

resmi 
Tarife 

İhtar Aynen 

97 
3> 

» 
y> 

y> 

» 
y> 

y> 

y> 

» 

y> 

98 aynen 

gg » 

100 » 

3) 

75,00 

1 o 1 yün ve atkı ( Her şekilde ) 
102 aynen 

Aynen 
80,00 

Aynen 
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•s 3£ Kıymeti ©"g Yüz kilosundan 
resmi CO 

2 - Boyalı 7,00 25 175,00 
İhtar - Dokumacılara mahsus ipliklerden masuraya 
sarılmış olanlarından yüzde on [masura darası tenzil 
edilecektir. ] 

103 Müfredat üzere'satılabilecek hale getirilmiş her nevi 6,50 25 162,50 
yün ve kıl ipliği (Küçük çile; yumak; makara; zivana 
ve saire şekillerde ) ( Makara, kâğıt ve zivana 
sıkletleri dahildir ) 

104 Her nevi yün vekil ipliği döküntüleri ( Üstübi) 0,80 15 20,00 
dahildir. ) 

Yün ve kıl mensucat 
105 Safi veya mahlut yünden kadife; piloş; astragan; löter 

ve sair kürkler taklidi olan mensucat ve bunların 
kordelâları (Mevaddı saire ile mürettep olsun olmasın) 
A - Safi veya yüzde elliden fazlası yün olanlar 9,00 30 270,00 
B - Yüzde elliye kadar ipeğin gayri lifî mevat ile 6,50 30 195,00 
mahlut olanlar 

106 ve arişi kamilen başka yerde zikrolunmıyan mensucat 
(Mevadı saire ile mürettep olsun olmasın) 

A - Metro murabbaımn sıkleti ( 200 ) grama kadar 12,00 25 300,00 
B - » » y> (201 ) gramdan 600 9,00 25 225,00 
grama kadar 
C - » y> » (600) » yukarı 7,00 30 210,00 

107 Arişi kamilen pamuk, yün mensucat 
A - Metre murabbaımn sıkleti 200 grama kadar 8,50 25 212,50 
B - » » » 2 0 1 ğımdan 600 6,50 25 162,50 
grama kadar 
C-601 gramdan yukarı olanlaa 4,20 30 126,00 

İhtar i - arişi kamilen pamuk olmayıpta yünle mah-
lutan mensuc olanlar vepaltu ve terlik imaline mahsus 
pamuk ipliklerile yekdiğerine merbut olan çifte kumaş
lar arişi kamilen pamuk olmadıkça safi yün addolunur 
ve 106 mci numru mucibince resme tabi tutulur, şuka-
darki elyaf nebatiyyeden mamul kumaşlarda serpme 
suretile bulunan yüzde beş nisbetindeki yün elyafi 
nazarı itibare alinmaz ve bu nevi kumaşlar kemakân 
kendi resimlerine tabi olur. 
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Yüz ki
losundan 

resmi 

Aynen 

Tarife 

103 üncü aynen 

104 » » 

105 inci 

360,00 10ö safı yünden mamul başka yerde 
370,00 zikrolunmıyan mensucat ( Örme 

kumaşlarda dahildir) ( Mevaddı saire 
ile mürettep olsun olmasun ) 

Aynen A - Aynen 
» B - » 

Aynen C - » Metro murabbaımn sıkleti 
altıyüz gıram ve ondan yukarı 

» 107 nci aynen 
» A - aynen 
». B - » • 

» C - Metro murabbaımn sıkleti altıyüz gram 
ve ondan yukarı 
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e s- Kıymeti ^©JJ Yüz kilosundan 
5 .a resmi 

9,00 
3,00 
12,00 

25 
30 
30 

225,00 
90,00 

390,00 

2 - Yün mensucata yüzde ona kadar ipek veya sun'i 
ipek dahil olursa resmi asli yüzde on beş fazlasıla 
tahsil olunur. Nisbeti yüzde onu mütecaviz olduğu 
takdirde yün mensucat ipek faslinda muayyen rüsuma 
tabi tutulur. 
3 - At ve adî keçi kılından maada olan hayvanat 
tüyleri yün mefhumuna dahildir. 

108 kıl mensucat : [safi veya .ipekten ve yünden gayri 
mevat lifiye ile mahlut ] 
A - At kılından 
B - Adî keçi kılından 

109 ipekten gayri mevat lifiye ve madeniye ile işlemeli 
veya yapıştirmalı [ aplikasyon yün kumaşlar ] veyahut 
yün işlemeli pamuk ve keten kumaşlar ve yün işlemeler 
[ adı madeni pullar ve sair mevat ile müzeyyen olan -
lari da dahildir ] 

110 Yün dantila ve dantelâ nevinden örgüleri bulunan 10,00 30 300,00 
harçlar ve kumaşlar f madeni tellerle muretteb olan
lar da dahildir. 

111 Yün şeritçi ve gaytanci işyası f pasmanteri ] sade ve 11,00 25 275,00 
ya ipekden gayri sair mevat lifiye ve madeniye ile 
mahlutan mamul veya muretteb olanlar ezcümle : şerit, 
kaytan, saçak, kurdun, tırtıl, düğme, işlemeli olmayan 
sair harçlar [ mevat saire ile muretteb olsun, olmasın] 

112 Yün veya kıldan mamul torba ve yün çanta ve yün 3,00 25 75,00 
heybe, hortum, kolan, makina kayışı ve bunların 
mümasilleri (Mevadı saire ile mahlut veya mürettep 
olsun olmasın) 
İhtar: halıdan olanlar (114) üncü maddeye dahildir 

113 Çuha kenarı ve çuha kenarından mamul eşya 1,50 25 37,50 

Halı ve keçe mamulâtı 
114 Yün ve halı ve mamulâtı ( İpekten gayri sair mevadı 

lifiye ile mahlut olanlarada dahildir) 
A - Şark halısı * 
1 - Metre murabbaı iki buçuk kiloya kadar sıkleti 10,00 40 400,00 
haiz olanlar 
2 - Metre murabbaı iki buçuk kilodan fazla sıkleti 6,00 40 240,00 
haiz olanlar 
B - Şark kilimleri (Kıldan mamul olanları da dahildir) 4,00 40 160,00 
C - Balâdaki fıkralarda zikrolunan halı ve kilimler- 7,50 40 300,00 
den mamul heybe, torba ve yastık ve mobilye yüz 
leri ve cicimler ve emsali işya (Mevadı saire ile 
mürettep olsun olmasın) 



Yuz ki- TaHfP 
loşundan l a " I e 

resmi 

Aynen 108 nci aynen 

» 109 uncu » 

» 110 uncu » 

» 111 inci » 

112 inci aynen 

113 » 

114 » 

» A - aynen 
y> 1 - » 

73 

2 - Metro murabbaı iki buçuk kilo 
ondan fazla sıkleti haiz olanlar 

B - Aynen 
C - » 
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•s £j Kıymeti o*C Yüz kilosundan 
•= resmi 

1,30 
1,80 
2,50 
4,00 

30 
30 
30 
30 

39,00 
54,00 
75,00 

120,00 

D - Şark halısı taklitleri 5,50 70 385,00 
H - Firenk halısı ve kilimleri (Top halinde olanları da 5,00 70 350,00 
dahildir) 
V - Goblen halısı ve emsali 
Z - D, H fıkralarına dahil halı ve kilimlerden ma- 6,50 40 260,00 
mul eşya (Mevadı saire ile mürettep olsun olmasın) 

115 Keçe ve keçeci mamulâtı : 
A - Kaba, katranlı [ Lake olsun olmasın ] 
B - Sair keçeler boyanmamış 
C - Boyanmış 
D - İşbu tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen 
keçeden mamul eşya [ İşlemeli olanlar 109 uncu 
numaraya dahildir ] 
İhtar : Yer keçeleri nevilerine göre balâdaki fıkralara 
dahildir ] 

Yün ve kıldan mamul hazır eşya 
116 Erkek, kadın ve çocuk için örme veya dokuma her 

nevi yün, kıl kumaştan dikilmiş elbise, tozluk ve 
saire giyilecek eşya ( Kadife ve piloştan olanlar da 
dahildir ) (Mevadı saire ile mürettep olsun olmasın) 
A - Erkek ve çocuk için 11,00 40 440,00 
B - Kadın için 
1 - İşlemeli veya madenî 
2 - İşlememiz 
C - Müstamel elbise [ Türkiyede tephir edilmek şar-
tile ithal olunur ] 
1 - Bunların her hangi bir suretle su geçmez bir 
hale getirilmiş olanlarından resmi aslı yüzde on faz-
lasile tahsil olunur. 
2 - Bunların astarı kamilen ipek olanlarından resmi 
asli yüzde yirmi fazlasile tahsil olunur. 
3 - Bunların yalnız biçilip fakat dikilmemiş olanla
rından resmi aslı yüzde otuz noksanile tahsil olunur. 

117 Keçeden elbise, tozluk ve başka yerde zikrolunmayan 7,00 30 210,00 
sair giyilecek eşya [ Mevadı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep ] 

118 Yünden ve kıldan örme çorapçı eşyası : ezcümle : 
elbise, fanila, don, gömlek kaşkorsa, omuz ve boyun 
atkısı ve baş örtüleri, takye, çorap, tozluk, eldiven, 
boyun bağı, saç için ağ vesaire örmeler ve bunların 
aksamı [kısmen dikilmiş olanlar da dahildir ] [ mevadı 
saire ile mürettep olsun olmasun ] 
A-Sadeleri 14,00 40 560,00 
B - İpek ve sun'î ipek işlemeli dantelalı ve madenî 20,Oö 40 800,00 
tellerle mürettep olanları 

20,00 
13,00 
3,50 

40 
40 
40 

800,00 
520,00 
140,00 
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Yüz ki- TarifP 
loşundan ı a ™ e 

resmi *^ 

Aynen D - Aynen 
» H - » 

Kıymetinin%40 ı V - aynen 
Aynen 

y> 115 Aynen 

245,00 

Aynen 

116 » 

İhtar : ı - Aynen 

2 - » 

3 - » .. 

117 » 

118 inci aynen 
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' E * 
E * 

Kıymeti 

11Q Safî veya ipeğin gayri mevaddı lifiye ile mahlut 
yünden ve kıldan dokuma paltoluk ve çorap askıları 
her nevi korsa, karın bağları, sıhhî baldırlık, el 
çantaları ve emsali [ kaoçuk ve mevaddı saire ile 
mürettep olsun olmasun ] 

120 Safi yünden veya ipeğin gayri mevaddı lifiye ile 
mahlut yünden şallar [ top halinde veya kuşak, baş 
örtüsü vesair şekillerde ] 
A - hindkâri 
B - Sairleri 

121 Yünden ve kıldan battaniye [kadifeden, biloştan 
olanlar dahildir ] 
A - Safi 
B - İpeğin gayri mevaddı lifiye ile mahlut 

13,00 

Yüz kilosundan 
resmi 

30 390,00 

50,00 
25,00 

6,00 
4,00 

35 
30 

40 
40 

1750,00 
750,00 

240,00 
160,00 

122 Yünden ve kıldan masa vesaire örtüsü, perde, yatak, 
yastık, bohçe, kise ve mümasilleri [ kadifeden, biloştan 
tülden ve danteladan olanlar dahildir ] [ mevaddı 
saire ile mürttep veya gayri mürettep ] 
A - Safi 
B - İpeğin ve sun'î ipeğin gayri mevaddı lifiye ile 
İhtar : ı — bunların işlemeli olanlarından resim 
asli yüzde yirmi fazlasile tahsil olunur. 
2 — Dolu olan yatak ve yastıkların içindeki mevat 
kendi resimlerine tabidir 

123 Sancak ve filama [safi veya mahlut yünden] 
124 Dikilmiş veya yalnız biçilmiş şemsiye yüzleri [safi 

ipek veya suni ipeğin gayri mevadı lifiye ile mah
lut yün kumaştan] 

125 Safi ipek ve suni ipeğin gayri mevadı lifiye ile 
mahlut yün dokuma kumaş ve keçe şapla ve sair 
başlıklar [ mevadı saire ile mürettep veya gayri 
mürettep 
A - Erkek için 

- Silindir 
- Sairleri 

emtiai tüccariye ha

fi - Kadın için 
1 - Donadılmış 
2 - Donadılmamış 
C - Fes [ püsküllü püskülsüz 
ünde ithali memnudur ] 
İhtar : 1 - Şapkalardaki ziynet kuşu tüyleri nevilerine 
göre ayrıca kendi resimlerine tabidir. 
2 - Üzerinde kurdele, şerit, kordon veya iç tarafın
da astarı ve şerit ve sair haricî tertibati bulunan 
kadın şapkaları donadılmıştır. 

8,50 
6,00 

10,00 
8,50 

40 
40 

35 
35 

340,00 
240,00 

350,00 
297,50 K. resmî 

15,00 
6,00 

18,00 
3,00 

22,00 35 

4,50 adedinden 
1,80 » 

6,30 » 
1,00 » 

770,00 yüz k. 
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Yüz ki
losundan 

resmi 
Tarife . 

M 

119 uncu aynen 

120 

Aynen 

» 121 

A ' 
B - İpeğin ve sun'î ipeğin gayri mevaddı 
lifiye ile mahlut aynen 
122 » 

» . 123 üncü aynen 
» 124 » » 

125 » 

2,50 
1,00 

Aynen 
»! 
» 

» 
• 

A - aynen 
1 - » 
2 - » 
B - » 
1 - » 
2 - » 

İhtar ı - aynen 

2 -
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Kıymeti 
o <ü 

r-X5 
Yüz kilosundan 

resmi 

3 - Kürkten mamul her nevi şapka, kalpak, ve sair 
başlıklar kürk faslmdadır. 
4 - Kasket, bere ve sair başlık olmak üzere biçilmiş 
fakat dikilmemiş mensucat [ keçe şapka taslakları hariç] 
mamul oldukları maddelere mahsus . rüsumun yüzde' 
on fazlasına tabidir. 

126 Taslak [filoş] keçe şapka [erkek ve kadın için] 2,00 

İpek ve iplikleri 

127 İpek kozasi 
A - yaş 
B - Kuru 
C - Delikli 

128 Kamçı başı ve ipek düküntüleri 
A - Taranmamış 
B - Taranmış 

120 [ İpek bükülmemiş ham ] 
A - hayvani 
B - Sunî ipek 

130 Misina 
131 Halı örmeğe mahsus tura halinde ipek ipliği 
132 İplik iprişim: 

A - İpekten boyalı, boyasız [ müfredat üzere satıle - 35,00 
bilecek olanlarde dahildir ] 
B - Sunî ipekten boyalı ve boyasız [ müfredat üzere 5,00 
satılabilecek şekildekilerde dahildir ] 
[ sarılı bulundukları makara, zıvana, kağat ve emsa -
linin sıkletleri dahildir ] 

İpek mensucat 
133 Tül, gaz ve eleklik ipek veya sun'î ipekden veya 

diğer mevaddı lifiye ile karışık [Madenî teller ve saire ^ 
ile mahlut olanlarda dahildir ] 
A - Düz tül ve gaz [ benekli ve resimli 
dahildir 
B - Perdelik tül [ Bonibo ] 
C - Eleklik 

134 Safî ipek veya sün'i ipekeden sair n 
kurdela [ Madenî teller mevaddı saire ile mürettep 
mahlut veya işlemeli ve nakışlı olanlarda dahildir] 
[ Örme olan kumaşlar mensucattan maduddur ] 

135 Sair lifi ile mahlut ipek veya sün'î ipekeden mensu
cat ve kurdela ve ipekten gayri liflerden mensuc 
olup ipek işlemesi olan ve tarifenin başka yerlerinde 
zikredilmeyen kumaşlar [ Madenî teller ve sair mevat 
ile.mahlut olanlarda dahildir] 

0,50 adedinden 

1,20 ' 
4,00 
1,00 

5,10 
7,50 

20,00 
4,00 

10,00 
3,50 

30 
30 
30 

30 
40 

25 
25 
25 
20 

36,00 : 
120,00 

30,00 

150,00 
300,00 

500-00 
100,00 
250,00 

70,00 

yüz k 
» 
)) 

)> 
;» 

» 
V 

j) 

)) 

30 1050,00 » 

30 150,00 

olanlarda 

nsucat ve 

70,00 

60,00 
55,00 
60,00 

40 

40 
10 
40 

2800,00 

2400,00 
550,00 

2600,00 
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loşundan, , . 

Jv resmi 

200 

3 - Aynen 

4 - .» 

Aynen 126 

127 
» 
y> 

» 

» 
:» 

160,00 
200,00 

» 
» 
3) 
» 

128 

129 

130 
131 
132 

» 

y> 

» 
» 
j> 

133 » 

4200,00 

36.00,00 
Aynen 

3600,00 134 » 

135 a» 
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"S 
Yüz nilosundan 

resmi 

A - İpek miktari yüzde ondan ziyade yüzde yir - 15*00 40 600*00 
miye kadar [ Virmi dahildir ] 
B - İpeğin miktarı yüzde zirmiden fazla yüzde elliye 25>00 40 1000,00 
kadar 
C- » » » elliden yetmiş beşe kadar 40,00 40 1600,00 

İhtar : yetmiş beşden yokarı ipeği havi oalanlar 
safî ipek addolunur. 

136 Kadife piluş ve kadifeli ve havlu kumaşlar ve kurde
leler [ Madenî tellerle mahlut ve mevaddı saire ile 
mîirretep olanlarda dahildir] 
A - Safi ipekten vaya sun'î ipekten 40,00 40 1600,00 
B - sair mevaddı lifiye ile mahlut ipekten [ yüzde 22,00 40 880,00 
yetmişden ziyade ipeği havi olanlar «. A » fıkrasıne 
dahildir . ] 
İhtar : l - yüzde ona kadar ipeği havi olan yünden 
maada kumaşlar havi oldukları (yünden) maada elyafın 
tabi oldukları maddelerdeki rüsumu asliyelerini yüzde 
onbeş fazlasile tediye edeıierler. 
2 - Yalınız kenarları sair liflerden dokunmuş ipek 
veya sun'î ipek kumaşlar safî ipekten addolunur 
3 - ipek mensucatdaki madeni teller ve elyaftan gayri 
sair mevat ipek addolunur 
4 - kaucuklu ipek mensucat kauçuk faslındadir. 
5 - Üzerine el ile resim yapılmış olan saksı veya ipek 
veyahut sun'î ipek mensucat tabi oldukları resmin 
yüzde on fazlasila mükellefdir . 
6 - Piloş ve emsalinin iç ambalaj ini teşkil eden çen-
kellerin ve sairenin sıkleti sıkleti safiyeye dahil değildir 
bunlar ayrıca mamul oldukları madenin resmine 
tabidir 

137 ipek veya sun'î ipekten dantela ve dantela örgüleri 70,00 40 2800,00 
bulunan harçlar ve kumaşlar [ safi veya mahlut ] 
[ madenî teller vesair mevat ile mahlut veya mürettep 
olanlarda dahildir] 

138 safî veya mahlut veya sun'î ipekten hali [ madenî 25,00 50 1250,00 
tellerle mahlut veya mürettep olsun olrnasuıı j 

139 şeridci ve kaytanci eşysı ] pasmanteri ] safi veyhut 
sair mevaddı lifiye ve madeniye ile mahlut ve mevaddı 
saire ile mürettep veyahut gayri mürettep ezcümle 
şerit , gaytan, saçak , kordon , tırtıl . düğme, pusgül 
işlemeli ve işlemesiz harçlar 
A - ipekten veya sun'î ipekten 35,00 40 1400,00 
B - Sair lifî mevat ile mahlut ipekden veya sun'î 20,00 40 280,00 
ipekden 
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Yüz kr- f„r;fp 
iosundan l a " I e 

resmi « '̂ 

Aynen A - Aynen 

2400,00 
Aynen 

B - İpeğin miktarı yüzde yirmiden fazla 
yüzde elliye kadar [ Elli dahildir ] 
C - İpeğin miktarı yüzde ellidenfazla 
yüzde yetmiş beşe kadar [ yetmiş beş 
dahilidir ] 
İhtar: aynen 

136 » 

4200,00 137 inci Aynen 

1500,00 138 » 

139 » 

2100,00 
1200,00 
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140 ipek döküntülerinden mamul Vafka [keçi] [mevaddı 
saire ile mahlut olsun olmuşun ] 

141 ipekten , sun'î ipekten faprika arttığı kumaş başlan 
[ uçları kesilmiş veya kesilmemiş ] [ mevaddı sairei 
lifiye ile mahlut olanlar da dahildir. 
İhtar: Kumaş başlarının mensuç kısmı on beş ve ip
lik kısmı yirmi santimi tecavüz ederse ait oldukları 
maddelerdeki resme tabidir. Meğerki kesilerek ölçü 
miktarını tenzil edile ve bunların mamulâtı ipek at-
olunur. 

İpekten ve mahlut ipekten hazır eşya 
142 Erkek, kadın ve çocuk için ipek veya sun'i ipek ya

hut sun'i ipekten örme veya dokuma kumaştan, tül
den dantelâden, kadifeden ve piloştan biçilmiş, di
kilmiş elbise, çamaşır ve sair geyilecek eşya [ İşlemeli 
ve madenî tellerle mürettep ve herhangi bir madde 
ile su geçmez hale getirilmiş olanlar da dahildir. ] 
A - Yüzü safi ipek 
B - Yüzü elyafı saire ile mahlut 
C - Müstamel elbise [ Türkiyeye tebhir edilmek şarti-
le ithal olunur ] 
İhtar: Bunların biçilip fakat dikilmemiş olanlarından 
resmi aslı yüzde kırk noksanile tahsil olunur. 

143 İpekten, sun'î ipekten örme çorapçı eşyası; ezcümle: 
elbise, fanila, don, gömlek, kaşkorsa, yakalık, kolluk, 
omuz ve boyun atkısı, peçe, çorap, tozluk, eldiven, 
boyunbağı, saç için ağ ve sair örmeler ve bunların 
aksamı [ Kısmen dikilmiş olanlar da dahildir ] 
A - Safi 
B - Mahlut 

144 İpekten ve sun,i ipekten veya bunların mahlutlarından 
dokuma paltoluk ve çorap askıları, her nevi korsalar, 
karın bağları, sospansuvar [ Askı ] , sıhhî baldırlık 
ve sair mümasilleri [ Kauçuk ve mevadi saire ile 
mürettep olsun olmasın] 

145 İpekten ve sunî ipekten dokunmuş mendil, peçe, 
boyun ve omuz atkıları, kuşaklar, baş örtüleri ve 
sair örtüler, yorgan, yastık, şilte, perde kumaştan ya
pılmış seccade, bayrak, filama ve mümasilleri [piluştan, 
kadifeden ve tülden olanlarda dahildir ] 
A - Safî 
B - sair mevat ve elyaf ile mürettep veya mahlut 
C-işlemeli ve ya yapıştırılmalı 

Kıymeti 

8 »00 

5»00 

=.t> Yüz kilosundan 
•S2 resmi 

35 280,00 

30 150,00 

120,00 
80,00 
60,00 

40 
40 
40 

4800,00 
3200,00 
2400,00 

100,00 
60,00 
25,00 

40 
40 
40 

4000,00 
2400,00 
1000,00 

.80,00 
55,00 
90,00 

40 
40 
40 

3200,00 
2200,00 
3600,00 



Yüz ki
losundan 

resmi 
Tarife 

Aynen ' 140 Aynen 

141 

142 

7200,00 A- » 
4800,00 B - » 
Memnudur C - Müstamel elbise 

143 Aynen 

6000,00 
3600,00 
15C%00 144 

145 inci aynen 

83 

4800,00 
3300,00 
5400,00 
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•=a j Kıymeti ^ Yüz kilosundan 
resmi 

146 Dokuma kumaştan boyun bağı [ her şekilde ] 
A-Safî ipekten ve sunî ipekten 
B- Diğer elyaf ile mahlut 

147 Dikilmiş veya yalnız biçilmiş şemsiye yüzleri 
A - Safî ipek veya sunî ipek 
B - Diğer elyaf ile mahlut 

148 İpek veya sunî ipek veya mahlutlarından her nevi, 
şapka, kasket ve sair başlıklar [ örme olanlarda dahil 
[ mevatı saire ile mürettep olsun olmasın ] 
A - Erkek için 
B - Kadın için 
1 - Donadılmış 
2 - Doadılmamış 
İhtar : l - tertibat meyamndaki tüyler Ayrıca kendi 
resimlerine tabidir. 
2 - Üzerinde kordela, şerit, kordon veya iç tarafında 
astarı ve saire harici tertibatı bulunan kadın şapkaları 
donatılmış at olunur 

149 Kadın el çantaları, cüzdan, kese ve podra ponponu 
[ Mevaddı saire ile mürettep olsun olmasın ] 
A - Safî ipek veya sun'î ipek 
B - Elyafı saire ile mahlut 

150 İpekten, suni ipekten veya bunların mahlutunda yelpaze 
A - Sapı altundan, pilâtinden veya bunlarla mürettep 
[ Zikıymet taşlarla ve inci ile mürettep olanlarda 
dahildir ] 
B - Sapı gümüş, bağa, fil dişi, kehlibar, sedef yeya 
bunlarla mürettep 
C - Silluluit. bagalit, glalit' ve emsalden ve bun
larla mürettep 
D - Tapı ağaçtan ve sair mevaddan 
İhtar: İpek böceğinden gayri böceklerden istihsal 
olunan ilyaf ve sinefil denilen sun'î yün ve bunların 
mamulâtı ipek addolunur. 
2 - Sarahaten zikredilmiyen yerlerde sun'î ipek ve 
kamçı başı mamulâtı, ipek mamulâtı gibi muamçle 

70,00 
50,00 

80,00 
50,00 

40 
40 

40 
30 

2800,00 
2000,00 

3200,00 
2000,00 

10,00 A.K. 

20,00 
10,00 

1000,00 
60,00 

25,00 

3,00 A. A. R. 

6,00 » » » 
3,00 » » » 

50,00 
30,00 

500,00 

40 
40 

40 

2000,00 
1200,00 

1000,00 

yüz k 

bir k-

40 
40 

400,00 
24,00 

40 10,00 
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Yüz ki- T f 
loşundan l a " 

resmi *"" 

146 inci Aynen 
4200,00 
3000,00 

147 - » ». 
4800,00 
3000,00 

148 * 

aynen 

149 » 

3000,00 
1800,00 

150 » 
Aynen 

» 



« f 



NEBATAT 

Teklifi kanunî 



tfukûmetin teklifi 
£ T, .. otî Yüz kilosundan ££te Kıymeti S"-«g « ^ -a resmi 

0,14 
0,09 
0,08 

0,40 
0,25 

45 
50 
50 

50 
50 

6,30 
4,50 
4,00 

20,00 
12,50 

İkinci fasıl 
Nebatat 

Zehair, hububat ve bunların mustahsalatı - meyvalar - sebzeler - şeker ve mamulâtı - kahve, 
kakao, çay, ispirto, müskirat, sirkeler, sular, tohumlar, yağlar, sabunlar - baharat - tütün, 
tömbeki - fidan, çiçek ve mevadı nebatiye ve döküntüleri - tababette müstamel nebatat -
mustahsalatı nebatiye - selloloit ve emsali pilastik mevat ve mamulâtı - ağaç, kömür, kereste 
ve ağaç mamulâtı - fırçacılık matnulâü - mobilyecilik eşyası, oyuna müteallik mobilye ve alât 
ve edevat - hasırcı, sepetçi mamulâtı - kâğıt ve kâğıtçılık eşyası - pamuk - pamuk iplikleri -
pamuk mensucat, keten, kenevir ve sair iplik imaline mahsus mevadı nebatiye ve iplikleri -
keten - kendir, jotramı ve emsali mevadı iptidaiyeden mamul mensacat - kaoçuk ve 
mamulâtı - muşamba ve muşamba mamulâtı 

Zehair, hububat ve bunların müstahselâtı 
151 Buğday « Her nevi » 
152 Çavdar, mısır, darı, kuş yemi 
153 Arpa, kara arpa, yulaf, kaplıca, burçak ve tarifenin 

başka yerlerinde zikredilmiyen sair hububat 
154 Bira imali için hazırlanmış arpa [ Malet ] 
155 Susam 

İhtar : Daha ziyade resme tabi hububat yüzde onbeş 
nisbetinde daha az resme tabi hububata karışmış 
olursa nazarı dikkata alınmaz. Karışan miktar bu 
nisbeti mütecaviz olduğu taktirde halita resmi yüksek 
olan hububat resmine tabi tutulur. 

156 Bulgur, buğday, yulaf, mısır ve sair hububatın 0,20 50 10,00 
kırılmış, ezilmiş ve sair suretle ihzar edilmiş olanları 
(Un, irmik ve zirde zikredilenler hariç ) 

157 Pirinç: 
A - Çeltik 
B - Ayıklanmış 

158 Nohut, bezelye, fasulye, bakla, mercimek, büğrülce 
ve emsali hububat 
İhtar: Nohudun kavrulmuşu « Leplebi » yüzde yirmi 
beş fazla resme tabidir. 

159 Unlar : 
A - Buğday unu 
B - Arpa, yulaf, çavdar, mısır, bakla unları 
C - Pirinç, bezelye, mercimek ve sair zehair ve 
hububat unlarile irmik 
D - Kestane, yer fıstıği (Araşit) patatis, ararot 0,40 40 16,00 
unları ve zikredilmiyen sair unlar 

0,13 
0,25 
0,22 

35 
55 
50 

4,50 
13,75 
11,00 

0,19 
0,12 
0,25 

50 
40 
55 

9,50 
4,80 

13,75 



Mvhtelit Encümenin teklifi 
Yüz ki

losundan 
resmi 

Tarife 

ytıen 
» 
» 

» 
y> 

151 
152 
153 

154 
155 

inci ! ayneil 
y> 

» 

y>>' 

» 

156 * 

157 » 
8,50 

15 
Aynen 158 » 

159 » 

6,00 
Aynen 

» 
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es ^" 

hasıl olan döküntüler 

Kıymeti 

0,04 

0,30 
0,60 

0,30 
0,50 

160 Kepek ve değirmenlerde 
161 Nişasta ve kola 

A - Nişasta 
B - Kola, toz, parça ve mayî halinde (İç kapların 
sıkleti dahildir), 

162 Sağo, tappoka, frenk arpası 
163 Paketlere, kutulara mevzu veya patenli olan hubu

bat, unlar, nişasta, sağo, tapyoka, frenk arpası, irmik 
[ Kutu ve paketlerin sıkleti dahildir ] 

164 Fosfatlı, sütlü vesaireli müstahzer unlar ve her nevi 
kokulu nişasta [ İç kapların sıkleti dahildir ] 
A - Şekersiz 
B - Şekerli 

165 Her nevi nebatî mayalar « Tuz vesaire şekillerde » 
166 Ekmek, peksimet ve emsali kaba hamur işleri 
167 Hamursuz 
168 Makarna ve şehriye [ Her nevi ] 
169 Oiloten [İç kapların sıkleti dahildir] 

A - Unu 
B-Şehriye, makarna, ekmek, bisküvi vesair müstahzeratı 

170 Güllâç 
A - Yaprak şeklinde 
B - Eczacı güllâcı [Kaşe] [İç kapların sıkleti dahildir] 

171 JBisküvi, şekerli, şekersiz, pasta, baklava vesair nefis 
hamur işleri [ Sair mevat ile mahlut veya gayri 
mahlut ] [ İç kapların sıkleti dahildir ] 

172 Salep [Doğulmuş, döğülmemiş] 
173 Çiriş, dekistrin, leykom, bap [Doğulmuş, döğülmemiş] 

Meyvalar 

174 Üzüm 
A - Taze 0,20 
B - Kuru 0,45 

175 İncir 
A - Taze 0,20 
B - Kuru [ Diğer mevat ile mahluten ihzar edilmiş o,45 
olanları dahildir 

176 Erik, kaysı, zerdali, elma ve armut 
A - Taze 0,30 
B - Kuru 0,80 

177 Hurma [ Her nevi ve her şekilde] [İç kabların sıkleti 0,30 
dahildir ] 

178 Limon . o,10 
179 Portakal, mandarin, turunç, tatlı limon, ağaç kavunu 0,25 
180 Ananas, muz 0,70 

& 

40 

40 
30 

35 
50 

60 
60 

60 
60 

60 
60 
60 

30 
120 

80 

Yüz kilosundan 
resmi 

1,60 

12,00 
18,00 

10,50 
25,00 

0,80 
0,90 
1,00 
0,35 
0,70 
0,40 

1,00 
1,20 

2,50 
3,00 
2,20 

2,50 
0,30 

20 
30 
10 
65 
50 
50 

15 
, 1 5 

40. 
15 
80 

50 
30 

16,00 
27,00 
10,00 
22,75 
35,00 
20.00 

15,00 
18,00 

100,00 
45,00 
176,00 

12,50 
9,00 

12,00 
27,50 

12,00 
27,00 

18,00 
48,00 
18,00 

3,00 
30,00 
56,00 



^ 

Yüz ki- T î f 
lesundan l a ^ r e 

resmi 

15,00 
24,00 

160 Aynen 
161 » 

Aynen 162 inci aynen 
» 163 » 

164 

Aynen 
» * 
» . 
y> 

45,50 
28,00 

Aynen 
3> 

2 

2> 

' 165 
166 
167 
168 
169 

170 

» 
» 
y> 

y> 

» 
* 

19 

171 

» 172 » 
» 173 * 

174 » 
.» 
» 

» 
» 

» 
3> 

24,00 

Aynen 
» 

» 

175 

176 

177 

178 
179 
180 

y> 

» 

» 
» 
» 
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en • 
Kıymeti 

Yüz kilosundan 
resmi 

181 Fıstık 
A - Çam ve Şam [ Ayintap fıstıki ] 
1 - Kabuklu 
2 - Kabuksuz 
B - Yer fıstığı 
1 - Kabuklu 
2 - Kabuksuz 
3 - Ekle salih olmayıp yalnız yağ çıkarılacak adi 
fıstıklar 

182 Kabak çekirdeği 
183 Fındık, badem ve zikir olunmayan sair meyva 

çekirdekleri 
A - Fındık 
1 - Kabuklu 
2 - Kabuksuz 
B - Badem 
1 - Kabuklu 
2 - Kabuksuz 
C - Zikr olunmayan sair meyva çekirdekleri 
[ kabuklu, kabuksuz ] 

184 Ceviz 
A - Kabuklu 
B - Kabuksuz 

185 Kestane 
186 Harnup [ Keçi buynuzu ] 
187 Sütlü hindistan cevizi [Koku cevizi ] [kabuklu ve 

kabuksuz] 
188 Koku, foyra 
189 Zeytin 

A - Tuzlu, tuzsuz ve salamuralı [ salamura sıkleti 
dahildir ] 
B - Ahar suretle ihzar edilmiş [ İç kapların sıkleti 
dahildir ] 

190 Kavun ve1 karpuz 
191 İşbu tarifenin sair yerlerinde zikredilmeyen meyvalar 
192 İşbu tarifenin sair yerlerinde zikredilmeyen kuru ve 

kurudulmuş meyvalar; taze veya kurudulmuş portakal 
vesair meyva kabukları 

193 Her cins pekmez ve bulama . 
194 Her nevi meyva pestilleri ve sucukları [ Diğer mevad 

ile mahlûtan mamul olanlar dahildir ] 
195 Her nevi rneyva konserveleri, ezmeleri, reçelleri, usa

releri ve şurupları [ İç kapları dahildir ] 
A - Şekersiz 
B - Şekerli 

0,60 
0,20 

0,35 
0,75 
0,25 

0,22 

0,35 
0,80 

0,54 
1,60 

1,00 

0,27 
0,65 
0,16 
0,12 
0,60 

0,25 

0,60 

1,20 

0,15 
0,25 
0,75 

0,40 
0,60 

0,70 
0,75 

25 
25 

?5 
40 
15 

40 

25 
25 

50 
50 

50 

25 
25 
25 
35 
40 

25 

50 

50 

40 
40 
40 

50 
50 

50 
150 

15,00 
55,00 

12,25 
30,00 

3,75 

8,80 

8,75 
20,00 

27,00 
80,00 

50,00 

6,75 
16,25 
4,00 
4,20 

24,00 

6,25 

30,00 

60,00 

6,00 
10,00 
30,00 

20,00 
30,00 

36,00 
112,50 



Yüz ki
losundan 

resmi 

Aynen 

» 

17,50 
37,50 

17,60 

Tarife 

181 Aynen 
A - Çam ve Ayintap fıstığı ( Şam 
1 - Aynen 
2 - » 
B - » 
1 - » 
2 - y> 

182 » 
183 » 

Aynen 

» 
3) 

» 

» 
6,00 

Aynen 

» 

184 » 
» 
» 

185 » 
186 » 
187 » 

188 » 
189 » 

» 
» 
» 

3) 

36,00 

190 
191 
192 

193 
194 

» 
» 
» 

» 
» 

195 

70,00 
Aynen 
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©"£ Yüz kilosundan • 5 * Kıymeti „ „ rt^ v ' v .s resmi 
E-1 C 

c/3 

0,10 
0,13 
0,20 
0,90 
0'02 
0,70 

80 
80 
45 

100 
40 

100 

8,00 
10,40 

9,00 
9,00 
0,80 

70,00 

Sepzeler 
196 Ispanak, lahna, enginar,hıyar, domatis, patlıcan,bezel- 0,50 80 40,00 

ya, fasulya, bakla, havuç, asma yaprağı işbu tarifenin 
başka mahallerinde zikredilmiyen sair taze sebzeler 

197 Soğan ve sarımsak 
A - Yeşil 
B - Kuru 
C - Arpacık soğanı 

198 Patatis 
199 Pancar 
200 Her nevi sebze, kurudulmuş, tuzlanmış veya konser

ve [ ezmeler ile domatis peltesi dahildir ] [ iç kapla
rın salamura sıkletleri dahildir ] 

201 Mantar,*yer mantarı ( trof) ve kuşkonmaz [ iç kap
ların sıkleti dahildir ] 
A - Taze 
B - Kurudulmuş, tuzlanmış vesair suretle konserve 
edilmiş [ salamura sıkleti dahildir ] 

202 Her nevi turşu 
A - Fıçı içinde 
Sair kaplarda [ kapların sıkleti dahildir ] 

Şeker ve mamulâtı 
203 Şeker [ kamış veya pancardan ] 

A - Usare halinde 
B - Ham [ tasfiye edilmemiş ] 
C - Nim veya tamamen tasfiye edilmiş [ her şekilde] 

204 Şeker tortusu [melas ] 
205 Sulu ve katı gılikoz [ nişastadan hububattan ve 

emsalinden ] üzüm şekeri ve işbu tarifenin ba§ka 
yerlerinde zirr olunmıyan sair şekerler 
İhtar : Tababette müstamel saf gılikuz ecsamı kim
yeviye faslındadır. 

206 Mamul şeker (Her nevi) Şekerlemeler ve lokum (Gli- 1,30 120 156,00 
kozdan ve ya şekerden), (Mevaddı saire ile mahlut 
olsun olmasın) 

207 Helva (Her nevi) (Bal, şeker ve saire ile) (Mevaddı- 0,65 100 65,00 
saire ile mahlut olanlar da dahildir) 

1,00 
2,00 

0,60 
1,50 

50 
60 

80 
80 

50,00 
120,00 

48,00 
120,00 

0,8 
0,12 
0,16 
0,3 

0,10 

100 
150 
170 
75 

200 

8,00 
18,00 
27,20 

2,25 
20,00 

Kahve, kakau, çay 

208 Kahve 
A - Çiğ 
B - Kavrulmuş ( Çekilmiş veya çekilmemiş) 
C - Kahve kabuğu 

0,80 
1,10 
0,40 

40 
50 
50 

32,00 
55,00 
20,00 



- 95 -

¥üz ki- t i f 
loşundan *s 

resmi «^ 

Aynen 196 Aynen 

197 
12,00 
19,50 
Aynen 

y> 

1,20 
05,00 

198 inci aynen 
199 s> 
200 » 

Aynen 

60,00 
150.00 

201 

202 

203 
Aynen 

y> 

» 204 
» 205 

206 

207 

208 
» A -

110,00 B -
Aynen C -
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-s Sj Kıymeti ^ Vuz kilosundan 
.2 resmi 

0,70 

0,40 

1,50 
2,00 

2,50 

50 

30 

30 
30 

60 

35,00 

12,00 

45,00 
60,00 

150,00 

D - Hazırlanmış kahve (Mevaddı saire ile mahlut 0,90 50 45,00 
olsun olmasın) 
İhtar : i - Boyalı ve taklit kahveler hakiki kahve 
resminin yüzde otuz fazlasile mükelleftir 
2 — Mahlut olanlar safî kahve resmine tabidir 

209 Hindiba ve sair kahve müşabihleri (Kavrulmuş, çe
kilmiş ve sair mevad ile mahlut olsun olmasın) 

210 Demir hindi ve yaprağı 
211 Kakau : 

A - Tane (Kabuklu veya kabuksuz) 
B - Toz veya hamur halinde « şekersiz » [ iç kap -
ların sıkleti dahildir ] 

212 Çukulâta ve hazırlanmış şekerli kakao [ her şekilde ] 
[ iç kapların sıkleti dahildir ] mevadi saire ile mahlut 
olsun olmasun ] 

213 Çay 
A - Kutu ve paket gibi iç zarflarda [ iç zarfların - 5,00 25 125,00 
sıkleti dahildir J 
B - Büyük kaplarda [bir kilodan ziyade sıklette 3-50 25 87,50 
olanlar büyük addolunur ] 
İhtar: Taklit çaylar hakikî çay resminin yüzde otuz 
fazlasile mükelleftir. 

İspirto, müskirat, sirke ve sular 
214 İspirto 

A - Alkol metilik, alkol amilik, alkol etilik ve sair 
ispirtolar 
1 - Beş kiloya kadar olan kaplarda [ iç kapların 0,40 80 32,00 
sıkleti dahildir. 
2 - Beş kilolıktan ziyade kaplarda 
B - Küulu matlak [ alkol apsolü ] 

215 Şarap: 
A - Fıçı içinde ve emsali büyük kaplarde 
B - Şişe, testi, damacana içinde [kapların sıkleti dahildir] 

216 Köpürür şaraplar: [ iç kapların sıkleti dahildir ] 
217 Tıbbî şaraplar [mevadi devaiye ile mütahzar] [iç 

kapların sıkleti dahildir [ 
218 Rakı, rom, konyak, vermut, viski, votka, cin, amrpikon, 

firent, branka ve emsali şekersiz müskirat [meyvalı 
olanlarda dahildir] 
A - Fıçı içinde 
B - Sair kablarda [ iç kabların sıkleti dahildir ] 

219 Maraskino , kirasu , kakao, sartaruz, kırem dumant, 
mandarin ve sair şekerli müskirat [ iç kabların sıkleti 
dahidir 1 

0,25 
1,20 

0,80 
1,00 
2,50 
1,50 

80 
30 

100 
100 
100 
25 

22,00 
36,00 

80-00 
100,00 
250,00 
37,50 

1,50 
1,60 
3,00 

100 
100 
100 

150,00 
160,00 
300,00 
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Yüz ki- T .f 
loşundan l a " r e 

resmi ^ 

90,00 D - Aynen 

İhtar : l - Boyalı ve taklit kahveler hakikî kahve 
resminin yüzde elli fazlasile mükelleftir. 

2 - Aynen 
Aynen 20 9 * 

» 
y> 

»-
» 

210 
211 

y> 

X) 

212 

» 213 

39 

» 

120,00 
150,00 
500,00 
Aynen 

ispirto, 
214 » 

A 
ve 
1 • 

2 -

215 
B • 

c. 
216 
217 

müskirat ve sirke 

- Alkol metilik, alkol amilik 
saire ispirtolar 

- Aynen 

x> 

y> 

- Alkol etilik 60,00 
• Kuûl mutlak (alkol apsolü) 

Aynen 
» 

218 

225,00 
240,00 
450,00 

219 
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220 

221 

222 

22! 

224 

225 
226 

Bira : 
A - fıçı içinde 
B - Sair kablarda [ kabların sıkleti dahildir ] 
Sirke 
A - fıçı içinde 
B - Sair kablarda [ kablarin sıkleti dahildir ] 
Maden suları ve gazlı sular [ tabiî veya sun'i ] iç 
kablarin sıkleti dahildir ] 
Şekerli gazuz, limun ata ve emsali şerbetler [ iç kapların 
sıkleti dahildir ] 
Hususî kaplar derununda içilecek iyi sular 
İhtar : Hududa karip mahallerden büyük kaplar 
derununda getirilen içme suları muaftır 
Kar ve buz (Tabiî veya sun'i ) 
Tohumlar : 
A - Pamuk tohumu 
B - Tütün tohumu 
C - Keten , haşhaş, ayçiçeği, kabuk tohumları ve sair 
zikirolunmiyan zeytî tohumları 
D - Sebze, çiçek, her nevi ağaç ve işbu tarifenin baş
ka mahallerinde zikirolunmiyan sair nebatat tohumlan 
H - Çiçek soğanları 

Kıymeti 

0,18 
0,20 

0,15 
0,20 
1,20 

0,30 

0,25 

/o 
ni

sb
et

i 

100 
100 

100 
100 

80 

100 

35 

Yüz kilosundan 
resmi 

18,00 
20,00 

15,00 
20,00 
19,00 

30,00 

8,75 

0,04 50 2,00 

10,10 
0,40 
0,20 

0,50 

2,50 

30 
20 
20 

20 

40 

3,00 
8-00 
4,00 

10,00 

100,00 

Yağlar 

227 Zeytun yağı 
A - On kiloluktan büyük kaklarda 
B - On kiloya kadar olan kaplarda 
[ sikleti dahildir ] 

228 Sisam yağı 
229 Tahan 
230 Kakau yağı 
231 Hint yağı 

İhtar : İspençiyari şeklinde olanlar ilaç faslındadır. 
232 Küçük hindistan cevizi [ moskat ] badem, fındık, 

ceviz ve emsali çekirdek yağları 
233 Bezir yağı [ Kaynamış veya kaynamamış ] 
234 Terebantin yağı [ nebatî neft ] 

İç kapların 

, 

0,65 
1,20 

0,60 
0,50 
1,80 
0,50 

60 
60 

50 
60 
20 
25 

39,00 
72,00 

30,00 
30,00 
36,00 
12,50 

3,00 

0,45 
0,50 

30 90,00 

25 
30 

11,25 
15,50 

235 Pamuk yağı, ay çiçeği yağı, Amerikan fıstığı yağı, 
koku yağı, kolze yağı, ve sair ekle mahsus nebatî 
yağlar 

236 Senayide müstamel yağlar 
A - Koku ve araşit yağları 
B - Tarifede ismi zikir edilmeyen ekle gayri salih 
nebatî yağlare ile senayide müstamel sair nebatî yağlar 

0,60 100 

0,50 
0,40 

30 
25 

60,00 

15,00 
10,00 
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Yüz ki
losundan 

resmi 

24,00 
30,00 

18,00 
24,00 

Tay 

Aynen 

Tay 

Tay 

Aynen 
» 
» 

Tarife 
- M 

220 Aynen 

221 » * 

222 » 

223 olarak 226 inci aynen 

224 » 227 

36,00 225 j> 228 » 
Aynen 226 » 229 » 

» 227 » 2 3 0 y> 
» 228 » 2 3 1 » 

• » 229 » 232 » 

» 230 » 233 » 
» 231 » Terebantin yağı [ nebatî neft 

[ esans dahil [ 
25,00 232 » 235 Aynen 

Aynen 233 » 236 » 
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'EÎÜ Kıymeti Yüz kilosundan 
resmi 

İhtar: l - Sanayide istimal edilecek ekle salih nebatî 
yağların manii ekil mevat ile tağyir edilmiş olarak 
gelmesi ve ya mevritte tamamen tağyir edilmesi • 
meşruttur. Aksi taktirde nevine göre ekle salih yağ
ların rüsumuna tabidir 
2 - Saat, dikiş ve yazı makinalarile piyano ve emsali 
eşyayi yağlamağa mahsus müstahzer nebatî yağlar 
tarifenin otuzuncu numarasına dahildir. 

Sabunlar 
237 Sabun : 

A - Arap sabunu ve sanayie mahsus emsali yumu- 0,30 25 7,50 
şak sabunlar ve adi sabun küsbeleri 
B - Çamaşır sabunu [ kölçe, kalıp ve toz halinde 0,50 50 25,00 
C - Boya, terzi ve leke sabunu «her nevi » 1,20 30 36,00 
D - Borike, gıliserinli, katranlı ve emsali tıbbî 1,20 25 30,00 
sabunlar 
H- Kokulu ve kokusuz tuvalet sabunları [ defter 2,00 50 100 ,00 
vesair şekillerde olanlar da dahildir ] 
ihtar : aC» «D» «Ha fıkralarına dahil sabunların iç 
kapları müteaddit dahi olsa cümlesi siklet safiyeye 
dahildir 

238 Müstahzar çamaşir tozu vesuyu [ lessive [ 0,40 60 24,00 
ihtar : bedene ve çamaşara muzur olduğu billimya 
sabit olan sabunların vetozların idhali memnudur 

Baharat 
239 Büber [ kara, beyaz ] yini bahar 

A - dögülmemiş 
B - dögülmüş [ iç kapların sikleti dahildir ] 

240 kırmızı büber : 
A - dögülmemiş 
B - dögülmüş ( iç kapların sıkleti dahildir ) 

241 Hardal ( iç kapların sıkleti dahildir ) 
A - Taz halinde 
B - Hazırlanmış 

242 Zencefil, karanfil, tarçın ve tarçın çiçeği 
A - Dögülmemiş 
B - Dögülmüş (iç kapların sıkleti dahildir ) 

243 Kakule : 
A- Kabuklu 
B - Kabuksuz ( Dögülmüş Dögülmemiş ) 

244 Kimyon ( Dögülmüş olsun olmasun ) 
245 Anason, razyana, sahuhindi, kişniş ( Dögülmüş dö

gülmemiş 

1,60 
2,25 

0,40 
0,60 

1,50 
1,80 

0,90 
1,20 

4,00 
10,00 
10,00 
0,90 

30 
40 

100 
120 

30 
30 

45 
45 

30 
30 
60 
40 

48,00 
90,00 

40,00 
72,00 

45,00 
54,00 

40,50 
54,00 

120,00 
300,00 
84,00 
36,00 
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234 olarak 237 Aynen 

» 235 olarak 238 aynen 

» 236 » 339 » 

» 
y> 

» 

3) 

» 

i) 

a> 

» 

» 

» 

» 

54,00 

237 

238 

239 

240 

241 
242 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

240 

241 

242 

243 

244 
245 

» 

» 

3) 

» 

» 

» 

101 



- 102 

«s * 
Kıymeti 

246 Kapre 
247 Küçük hindistan cevizi ( moskat ) 
248 » » » çiçeği 
249 Zerdeçal 
250 Çörek otu, üzerlik, sahlep, havlicaıı 
251 Zağfıran (çiçek, macun halinde ) 
252 Vanilya 
253 Ömür otu ( bira çiçeği) 
254 İşbu tarifede zikir edilmiyen sair baharat (Doğulmuş 

olsun olmasun) 
255 Baharlr salçalar ve işbu tarifenin başka mahallerinde 

zkiredilmiyen sair salçalar 

Tütün, teııbakü 
256 Tütün 

A - Yaprak 
B - Kıyılmış ( Toz dahildir ) 
C - Amz tütünü 

o 

257 Sigare : 

A - Yaprak sigare 
B - Kamilen ve kısmen kesilmiş veya kıyılmış 
tütünden mamul sigare 

258 Enfiye 
259 Tütün usaresi 
260 Tcnbakü [ Yaprak ve kıyılmış ] 

0,40 
3,50 
2,50 
0,50 
0,65 

150,00 
13,00 
1,00 
1,50 

1,50 

60 
30 
30 
35 
70 
30 
30 
30 
30 

Yüz kilosundan 
resmi 

24,00 
105,00 

75,50 
17,50 
45,50 

4500,00 
390,00 

30,00 
45,00 

40 60,00 

3,00 
3,60 
3,60 

50 
500 
200 

150,00 
1800,00 
720,00 

Kıymetinden yüzde yüz resim alınaeaktrı 

10,00 200 2000,00 

20,00 
0,20 
3,60 

100 
25 
50 

2000,00 
5,00 

180,00 

Fidan, eieek, mevaddı nebatiye ve döküntüleri 
261 Yaş ağaç, fidan ve aşt kalemleri « Hor nevi » 0,10 5 0,50 

[ Sargı ve kapların sıkleti dahildir ] ' 
262 Dikilmiş veya koparılmış taze çiçek ve taze çi- 0,20 15 3,00 

çek kökleri ve aşıları 
İhtar : Çiçek gibi yetiştirilen taze nebatat ba
lâdaki numaranın mefhumuna tabidir 

263 Ot [ Her nevi ] 
A - Yaş 
B - Kuru 

264 Saman ve işbu tarifenin sair mahallerinde 
edilmiyen kuru yaprak, yosun ve saire 

265 Kanape otu [ kren vejetai ] 0,15 25 3,75 

zikr 

0,03 
0,06 
0,04 

50 
50 
50 

1,50 
3,00 
2,00 
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Yiiz ki- T . r 
loşundan 

resmi Jt? 

Aynen 243 olarak 246 inci 
» 244 » 247 » 
» 245 » 248 » 
» 246 » 249 » 
» 247 » 250 » 
» 248 » 251 » 
» 249 » 252 » 
5» 250 » 253 » 
» 251 » 254 » 

150,00 252 » 255 J> 

253 olarak 256 mcı aynen 
Aynen 

» 
1080,00 

254 » 257 )) 
Kıymetinden yüzde ikiyiiz resim alınacaktır 
Aynen 

)) 255 olarak 258 inci aynen 
)) 256 » 259 » 
)) 257 )) 260 )) 

» 258 » 2Ö.1 » 

10,00 259 » 262 » 

260 » 263 » 
Aynen 

4,00 261 » 264 » 

Aynen 262 » 265 )) 
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KıAmeti & 
H 

266 Kamış : 

A - İlam biçilmiş veya yarılmış 
1 - Adi kamış 0,30 
2 - Mezaran kamışı , hint, kamışı [ Bambo ] ro- 1,50 
ten kamışı ve sair kamışlar 
15 - Cilalı, lake, vernikli boyalı 
1 - Adi kamış 0,62 
2 - llezaran kamışı, hint kamışı [ Bambo ] ro- 3,00 
ten kamımı ve sair kamışlar 

267 Meşrubat için kesilmiş ekin sapları [ Kağıt 1,00 
sargıların ve iç kaplanıl sıkleti dahildir ] 

268 Kaba hasırlık saz ve sargı için habııbat sapları 0,15 
ve süpürge otu 

269 Mobile sepet ve eşyayı saire imaline salih roten 
söğüt, ıhlamur, hurma ve sair ağaçların ve neba
tatın çubuk kabuk, yaprak ve lifleri ve sair sazlar 
A - İlanı, biçilmiş veya yarılmış 0,50 
B - Cilalı, lake, vernikli, boyalı veyahut beyaz- 0,70 
kıtı! in ıs 

20 
20 

20 
20 

Yüz kilosundan 
resmi 

6,00 
30,00 

20 
30 

30 

20 

18,00 
90,00 

30,00 

3,00 

10,00 
14,00 

270 Koruzu,, fuka cevizleri 0,50 25 12,50 
271 Ut ağacı, anber kabuğu 1,50 40 60,00 
272 Çöğen, misvak ve yıkanmakta müstamel lif 1,00 30 30,20 
273 Fabrika ve inbiklerde hasıl olan nebati küspe 0,06 15 0,90 

posa, ve tortular ve tarifenin başka mahal
lerinde zikredilmeyen nebatat ve döküntüleri 
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Yuz ki
losun barı 

resmi 

Aynen 
» 

Ta r ile 

263 olarak 266 inci aynen 

264 )) 267 » 

7,50 265 » 269 » 

Aynen 
» 

266 Mobilye sepet ve eşyayı saire 
imaline salih ağaçların ve nebatatın 
çubuk, kabuk yaprak ve lifleri ve 
sair sazlar 

Aynen A - Roten, hurma ve sair ağaçlar : 
» i - Ham biçilmiş veya yarılmış ıo 

2 - Gilalı, lake vernikli boyalı veya 
beyazlatılmış 14 
B - Söğüt ve ıhlamur 
1 - Ham biçilmiş veya yarılmış 15 
2 - Cilalı, lake vernikli, boyalı ve
yahut beyazlatılmış 21 

Aynen 267 olarak 270 inci Aynen 
)) 268 » 271 )) » 
)) 269 » 272 )) » 
)) 270 olarak 273 üncü aynen 
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Kıymeti C (fi 
"ö Yüz kilosundan 

resmi 

5,00 
4,50 

2,50 
1,00 

15 
15 

15 
15 

225,00 
67,50 

37,50 
15,00 

Tababette müstamel nebatat 
274 Tababette- müstamel nebatat [ her nevi ve 

her şekilde ] 
A - İpeka, ibdrastis 
B - Likopot, polikale, agaragar, çavdar 
mahmuzu 
C - Kınakına kabuğu,- saparna, ravent, jalapa 
D - Ciğer otu , hıyarşite, japorandi, acıağaç, 
iskamon ve tababette müstamel sair tohum 
kök' çiçek, ot, yaprak , kbuk, vosun, meyve, 
çöp, ve filiz 
İhtar : 1 — Bunların toz haline getirilmiş 
olanları asıllarmdaki rüsumun yüzde on faz
lasına tabidir 
2 — Bunların müfredat üzere satılabilecek 
bir şekli hususiye konulmuş olanları asıllrm-
daki rüsumun yüzde yirmi beş fazlasına tabidir 

müstabsalatı nebatiye 
275 Nebatî boyalar 

A - Kına 0,70 50 35,00 
B - Kırmız nebatı [ Kırmız hayvanı hayvanat 1,50 25 37,50 
faslmdadır ] 
C - Ağaç, kök, yosun, kabuk, yaprak ve tohum 0,50 25 12,50 
boyalar [ Parça ve toz halinde ] 

276 Çivit, tabiî [ Endiko ] 7,20 10 72,00 
277 Fahmim nebatı vayis 0,50 15 7,50 

İhtar; fahmim hayvanı hayvanat faslmdadır 
278 Tarifede gayri mezkûr sair nebatî boyalar ve 0,80 15 12,00 

müstahselâtı 
279 Debağatda müstamel mevadi nebatiye ve hüla

saları [ Debagata mahsus müstahselât ve 
müstahzaratı kimyeviye de dahildir ] 
A - Palamut, at kestanesi kara ve sarı halîle 0,06 15 1,50 
f Miroblât J 
B - Mazı, sumak, rodol fostel vesaire 0,30 25 4,50 
G - Kuru hülâsalar [ Kirako, kadirindi kestane, 1,20 15 18,00 
mimoza, ıhlamur vesaire 
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)) 272 » 275 
)) 
» 

»• 273 » 276 » 

» 274 » 277 » 

)) 275 » 278 » 
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Kıymeti -X> 
Yüz kilosundan 

resmi 

1,00 
2,00 
2,00 

27,00 
8,00 
2,50 

20 
20 
20 
20 
20 
20 

20,00 
40,00 
50,00 

540,00 
160,00 
50,00 

D - Mayi hülasalar [ Kirako, kadhindi, kestane, 1,00 15 15,00 
mimoza, ıhlamur vesaire 
II - Müstahazeratı hususiye! kimyeviye [Terkibi 1,10 15 16,50 
her ne olursa olsun ] 
İhtar; İmlâh kimyeviyei basita debağatte müs
tamel olsa dahi kendi nıumaralarmdaki rüsu
ma tabidir 

280 Reçineler, zamklar 
A - K ün lük, zamkı ar ab i 
B - Sakız [ Kum mastik ] 
G - Terebantin 
f) - Afyon 
H - Jaiepa, iskamone, kayak 
V - Ketire [ Gom adarğant ] , gom galbanom, 
gom küs, kardeş kanı [ gom santragon ] 
gom alastik 
Z - Çadır uşağı ( Gom amonyak ) gom damar 2,00 20 40,00 
gom sandarak, gom mir, sarı sabur(Gom alues) 
şeytan tersi ( gom asfatina 
M - kulafan 
T - Tarifede gayri mezkûr sair reçine ve zamklar 

281 Yapıştırmağa mahsus müstahzar zamk ( mayı, 
m a c u n ) ( içkabl arının sıkleti dahi ld i r ) 

282 Pelesnekler : 
A - Aselbent, yomduknada tulevmeğe belesnkleri 
B - Hııbahu, kıvaravanti, ııpedekluk ve tirankil 
belesenkleri 
G - Tarifede gayri mezkûr sair pelesenklar 
İhtar: Balada mezkûr zamk ve reçine ve pele-
senklerin müfredat üzere satdabilecek bir şekli 
hususiye konulmuş olanları asıllarmdaki rü
sumun yüzde yirmi beş fazlasına tabidir 

283 Zift ve senayide müstamel nebati katran ve 0,20 20 4,00 
kat ran yağı ( tababette müstamel katranlar 
ispençiyari faslında ve madenî katranlar made-
niyat faslmdadir ) 

4,00 
0,50 
0,60 

20 
20 
25 

0,20 
10,00 
15,00 

5,40 
2,00 

1,50 

25 
25 

25 

135,00 
50,00 

37,50 
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277 olarak 280 inci aynon 

278 olarak 281 » 
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)) 280 » 283 » 
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•r1 '-»i Kıymeti Yüz kilosundan 
resmi 

0,024 

Selloloit ve emsali plastik mevat ve 
bunların mamulatı 

284 Sfilloloit galalit, yagalit ve emsali ve bunların 
mamulati 
A - külçe, levha, çıbık, yapark, boru 
B - Zikiymet madin ve taşlarla mürettep 
mamulatı 
G - Mevadı saire ile müerettip veya gayri mü-
retüip mamulati 

Ağaç mamulatı 
285 Odun ve yonga [tuli iki metroyu ve kalın 0,015 

kısmının devresi kırk santimi tecavüz edenler 
kereste addolunur.] 

286 Kömür [parça, toz ve kalıp şeklinde] 
287 Kereste 

A - Meşe, ceviz, karaağaç, şimşir, ıhlamur, 
dişbudak, limon, zeytin 
1 - Müdevver 
2 - Dört köşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya lâmbalanmış 
B - Tik ağacı 
1 - Müdevver 
2 - Dört köşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya lâmbalanmış 
G - Şiprin. abanuz, maun, pelesenk, demir hindi 
ve sair mümasili gayrı mevcut ecnebi ağaçları 
1 _ Müdevver 
2 - Dört köşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş ve lâmbalanmış . 
D- Sair ağaçlar 
1 - Müdevver 
2 - Dört kuşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş ve lâmbalanmış 

3,50 20 " 70,00 
Kiymetinden °/0 25 

12,00 30 360,00 

30 0,30 

15 0,67| 

0.06 
0,06| 
0,07| 
0,09 

0,13 
0,14 
0,16 
0,19 

0,15 
0,16 
0,19 
0,22 

0,05 
0,05^ 
0,06-J 
0,08 

50 
50 
50 
60 

25 
25 
25 
50 

25 
25 
25 
50 

30 
30 
40 
00 

00,3 
3,25 
3,75 
5,40 

3,25 
3,50 
4,00 
9,50 

3,75 
4,00 
4,75 
11,00 

1,50 
1,65 
2,60 
4,80 
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resmi •**? 

281 olarak 284 üncü aynen 

Aynan 
Kıymetinden % 25 

282 olarak 285 

)) 
)) 

)) 
3,75 
4,00 
6,00 

Aynen 
» 
» 
» 

» 
4,50 
5,25 

Aynen 
2,00 
3,00 
4,50 
5,00 

283 )) 286 » 
284 » 287 » 

3 - Aynen 
4 - » 
D - Çam, güknar ve sair ağaçlar 
1 - Aynen 
2 - » 
3 - » 
4- )) 
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<£ *, • ^ ©İÜ Y ü z k i l o s u n d a n 
'C» Kıymeti 5 -̂g 
« ~ . . •- resmi 

İhtar : l _ Balâde muharrer kerestelerin sık
letlerini sahihleri beyannamelerinde gösterme
dikleri takdirde tarife kanununda muharrer 
sıkleti izafiyelere itibar olunur. 
2 - Ayni kerestelerin boyanmış, katran ve saire 
ınayiat kimyeviyeye batırılmış olanları rüsum 
asliyelerinin eüzde on fazlasına tabidir* 

288 Kaplamalık ağaç yaprak ve şeritler 
A - Sihani iki mili metreye kadar 0,60 25 15,00 
B - iki milimetreden yukarı altı milimetreye 0,50 25 12,50 
kadar ( altı milimetreden ziyade sihanindekiler 
kerestedir ) 
İhtar - Bonların cilâlı veya boyalı resimli 
olanları asıllarmdaki resimlerin yüzde on beş 
fazlasına tabidir. 

289 Parke tahtası ve kuntr pilâke tahtalar 
A - Yapıştırılmamış 0,30 40 12,00 
B - Yapıştırılmış 0,35 40 14,00 
İhtar : Cila, kakma, boya, resim gibi işlerin 
biri veya ziyadesini haiz olanlar asıllarmdaki 
resimlerin yüzde yirmi fazlasına tabidir. 

290 Ağaç tıravers ve kaldırım için ihzar edilmiş 0,06 50 3,00 
ağaç 
İhtar; katran ve sair mayiat kimyeviyeye 
batırılmış olanları asıllarmdaki resimlerin 
yüzde on fazlasına tabidir 

291 Ağaçtan talaş, yün, iplik ve saman 
A - Rende talaşı 
B - Bıçkı ve testere talaşı 
G - Ağaç yün iplik ve saman 

292 Hazırlanmış fıçı tahtası ve ağaçtan fıçı çemberi 
293 Ağaç fıçı 

A - Yirmi beş litreye kadar istiabinda olanlar 
B - Yirmi beş litreden ziyade istiabinda olanlar 
İhtar: Bunların boyalı, cilâlı, yaldızlı ve sair 
suretle müzeyyen olanları asılarmdaki rüsu
mun yüzde yirmi fazlasına tabidir. 

0,08 
0,06 
0,10 
0,20 

0,50 
0,25 

10 
30 
30 
30 

40 
30 

0,80 
1,80 
3,00 
6,00 

20,00 
7,50 
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207 » 290 

288 

289 
290 

)) 291 

)) 292 
)) 293 
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294 Ebniye ve sefain için ağaçtan mamulût, 
Ezcümle: kapı, pencare ve pencere çerçive-
leri, ve sükeleri, merdiven ve aksamı ve emsali 
[ Mavadı saire ile nıürttcp ve gayri mürettep ] 
A- 287 nci numaranın «A» «13» «C»fıkraların
da muharrer ağaçlardan 0,30 60 21,00 
B - 287 nici numaranın « D » fıkrasrnda 0,25 60 15,00 
muharrer ağaçlardan 
G - Bunların kakmalı, oymalı,cilalı, lake, resimli 0,55 60 33,00 
ve saireli olanları 

295 Ahşap kurma evlelrin baladaki numarada mu- 0,10 60 6,00 
harer aksamından maadası 

296 Her nevi ağaçtan sandıkçı ınamulatı 
A - Kutu ve mahfazalar [ Hacmi yirmi beş sa
ntimetre mik'abma kadar yirmibeş santimetre 
mik'abından fazlası sandık addolunur ] 
1 - Zikiymet meadinle mürettep kıy.tinden % 20 resim alınacaktır. 
2 - İçi veya dışı veyahut her iki tarafı safi ipek 4,00 30 160,00 
veya mahlut ipek mensucat ile kaplı veya sedef 
ile mürettep veya kakmalı veya oymalı 
3 - Deriden gayri mevad ile kaplı veya kapsız 2,50 40 100,00 
veyahut deri vesair adi mevad ile mürettep ye 
gayri mürettep 
B - Sandık 
1 - İçi veya dışı veya her iki tarafı safi ipek 1,60 40 64 00 
veyahut mahlut ipek mensucat ile kaplı veya 
sedef ile mürettap veya kakma veya oymalı 
2 - Deriden gayri mevat ile kaplı veya kapsız 0,90 40 36,00 
veyahut deri veya sair adi mevat ile mürettep 
ve gayri mürettep 
3 - Adi eşyayı ticariye sandıkları ve kafesleri 0,15 30 4,50 
[ Demir çenberli ve rendelenmiş olanlarda 
dahildir ] 
İhtar : Deri kaplı olanlar deri faslmdadır . 

597 Hernevi ağaçtan kasnak ve fıçı çemberinden 
maada çemberler [ Mevadı saireile mürettep 
ve gayri mürettep ] 
A - Makina ve kalbur için 0,25 30 7,50 
B-Sa i r e için 0,35 30 10,50 
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resmi ^ 

291 olarak 294 üncü aynen 

[Aynen A - 284 ncü numaranın A, B, C 
fıkralarında muharrer ağaçlardan 

)) B - 284enü numaranın D fıkrasm-
)) da muharrer ağaçlardan 
)) G - Aynen 

)) 292 olarak 295 inci aynen 

293 olarak 296 inci aynen 
Aynen 

Kıymetinden °/0 20 resim alınacaktır . 
)) 

294 olarak 297 inci aynen 

)) 
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-.2 Kıymeti >% 

208 Hernevi ağaçtan dokumacı silindiri, tarağı, iği, 0,70 
masırası, mekiği, tesgâhzı , çıkrığı ve hernevi 
makara ve emsali [ mevaddı saire, ile müret tcp 
ve gayri mürettep 

299 Her nevi ağaçtan kaba alât ve edevat ve kaba 
mamulat ( mevadı saireile mürettep vegayri 
mürettep ) 
A - Kürek (fırın toprak, kayık ve saire için ) 0,30 
tırmık, baba, sapan, döğen , semer , su çıkrığı 
ve dolabı ve sanatkâr tezgâhları ve emsali 
kaba mamulâtı 
B - Amele ve sanatkâr lara mahsns alât ve ed- 0,20 
evat sapları 
C - Tekne ,havan,et tahtası vesair kaba eşyayi 0,35 
bey t iye 
İhtar : Bunların boyalı ve cilâlı olanları asılla-
rmdaki rüsumun yüzde on fazlasına tabidir 

300 Her nevi ağaçtan kaşık,çatal,tcpsi vesair emsali 
edevatı beytiye, sigara ağızlığa pipo , kalem 
sapları, kağad bıçağı, kağadhk ve sair filim 
edevatı , sac tarağı ve emsali 
A - Mevadı adiye ile mürettep ve gayri mürettep 2,00 
B - Zikıymet maden veya mevadı nefise ile mü- 4,00 
rettep 

301 Ağaçtan alâtı fenniye ezcümle: basit ve irtifa tah- 1,00 
tası eşkal ve alât hendesiye veher nevi cetveller, 
könyeler, resim tahtalar ı ve sehpaları veenısa-
( mevadı saire ile müret tep ve gayri mürettp) 
ihtar : resmî mektep idareleri nam ve hesabına 
ithal edilen talim ve terbiyeye müteallik alâtı 
fenniye ve eşkali hendesiye resimden muaftır 

302 Ağaçtan ve ağaç cevizlerinden mamul düğme , 
toka ve müzeyyenat [mevadı saire ile mürettep 
ve gayri mürettep ] 
A - Cilâsız ve boyasız 1,50 
B - Cilâlı , boyalı , yaldızlı 2,50 

303 Ağaç kalıplar [ Kundura çizme, şapka ve emsali l '50 
için ] ağaç ökçe ve taban [ Kundura için ] t a s -
malı, tasınasız nalın ve takunya [ mevadı saire 
ile mürettep ve gayri mürettep ] 

40 

40 

40 

Yüz kilosundan 
resmi 

25 16,50 

12,00 

8,00 

14,00 

40 80,00 
40 160,00 

30 30,00 

25 37,50 
30 75,00 
40 60,00 



- 1 1 7 -

YUZ iv!- T , f 

osundan , . 
resmi •"-' 

Aynen 295 olarak 298 inci aynen 
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)) 

» 

» 297 » 300 » 

25,00 298 » 301 » 

299 » 302 » 
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Kıymeti cr*S r,<u Yüz kilosıınd 
resmi 

İhtar ; yüzleri deri veya mensucat olan ağaç 
kunduralari[ sabıı ] geri faslıııdadır 
2 - Nalin ve takunyaların mevadi nefise ile mü
zeyyen olanları asıllarındaki resimlerin yüzde 
elli fazlasına tabidir 

304 Ağaçtan sun'i âza ezcümle; kol, bacak ve saire 
[Mevadi saire ile müretep ve gayrı mürettep ] 

305 Ağaç kondııraçivisi [ kesilmiş veya şerit halin
de ] kama, diş hilali 

306 Ağaç zkibrit çöpü, kesilmiş veya şerit halinde 
ve perde imaline mahsus ince ağaç cibıklar 

307 Eslaha kundağı 
308 Mantar ve mamulatı 

A - i l a m , toz ve krıntı [ziftli ve katranlı 
olanlarda dahildir ] 
B - Temizlenmiş « levha, yaprak şerit veya 
sair şekillerde 
C - Tapa ve sair mamulat ( mevadi saire ile 
gayri müret tep ) 
I) - Yüzmeğe mahsus mantarlar) mevadi saire 
ile mürettep ve gayri müret tep ) 
II - Tapa ve sair mamulat a Adi maden veya 
sair adi mevad ile mürettep ve bunların altını 
ve gümüş yaldızlı olanları 

309 Ağaç çerçeve çıbığı ve çerçeve, korniş ve 
istor takımları ( mevadi saire ile mürettep 
ve agyri mürettep ) 
A - Perdahlı perdahsız, boyalı boyasız 0,75 40 30,00 
B - Kabartmalı, kamalı, lake, yaldızlı ve 1,50 40 60,00 
kumaş kaplı 
İ h t a r - Zikıymot madenler v e b a c a , fildişi 
ve sedef ile mamul ve bunlarla mürettep 
olanlar mürettep oldukları işbu mevadm 
rüsumuma tabidir 

Fırkacı ıııamtılûlı 
310 Fırça ve süpürge : 

A - Temizliğe mahsus (Saplı ve sapsız) 
1 - Çalıdan, samandan ve sair nebatat tan o,60 50 30,00 

0,50 

0,50 

1,50 

0,20 

0,50 

0,70 

1,00 

1,50 

Mııafl, ir 

20 

60 

25 

25 

25 

25 

15 

40 

10,00 

30,00 

37,50 

5,00 

12,^0 

17,50 

15,00 

60,00 
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)) 303 » 306 » 

)) 304 » 307 » 
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)) 

36,00 

306 » 309 » 

307 » 310 » 
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2 - Kabili nesc elyaftan ve mensucattan 
3 - Madenî tellerden 
B j İler nevi resim fırçaları (Saplı ve sapsız) 
d - Hayvanat kdlarmdan veyahut hayvanat 
kdlarile nebatî elyaf ve mevatal karışık ve 
ya madenî telden veyahut mensucattan sana-
yia mahsus fırça ve süpürgeler (Saplı ve 
sapsız) 
D - Elbise ve tuvalet fırçaları (Hayvani ve 
nebatî liflerden, mensucattan, deriden, madenî 
tellerden ve saireden) 
1 - Altımdan platinden, gümüşten veya bun
lardan rnürettep veya mine 
2 - Fildişinden, bağadan, sedeften, kehribar -
dan ve ya bunlarla rnürettep 
3 - Selloloit, galalit ve sair pilastik mevaddan, 
abanoz ve pelesenk ağaçlarından ve nikelden 
4 - Mevaddı saireden 

311 Elek ve kalbur : 
A - İpekten veya mahlut ipekten 
A - Beygir kılından 
C - Sair mevaddan 

312 Ağaçtan mubilo, ezcümle : Kanape, sandalye, 
dolap, masa, yazıhane, elbise askısı, raf, para
vana, ve sair esası beytiye ve aksamı 
A - Eğilmiş ağaçtan ( Sade, ya örülmüş voya 
ınevadı saire ile rnürettep) 
1 - Vernikli, ateşle mahkûk ( Prugrava ) lake 
2 - Diğerleri 
B - Diğer ağaçlardan : v 

1 - Sade veya saz, kamış, pamuk ve keten 
mensucat ve sair mevadi adiye ile rnürettep 
2 - Dert veya muşamba ile rnürettep 
3 - Safî veya mahlut ipek, her nevi kadife, yün 
ve at kılından mensucat veya halı ile rnürettep 
4 - Oymalı, kakmalı, mozaikli, bakır vesair 
maadinden teziyyinatlı olanlar ( Mevaddı saire 
ile rnürettep olsun olmasın) 
İhtar: eğilmiş ağaçla diğer ağaçlardan mü
rekkep olanlar maddei galibe resmine tabidir. 

Kıymeti 

1,00 
1,70 
4,00 
2,50 

Yüz kilosundan 
resmi 

30 30,00 
25 17,50 
25 100,00 
20 50>00 

Kıymetinden %30 resim alınır. 

80,00 50 4000,00 

7,00 30 210,00 

4,00 30 120,00 

2,50 
2,25 
1,00 

20 
20 
20 

50,00 
45,00 
20,00 

1,00 40 40,00 
0,80 40 32,00 

1,30 80 104,90 

3,50 80 280,00 
2,50 80 200,00 

4,00 80 330,00 
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)) 
)) 
)) 

Mobilye 
309 olarak 312 inci aynen 

Aynen 

)) 
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resmi 

Oyıiıı alat ve edevatı 
313 Ağaç bilardo: (Takılmış, takılmamış) (Bilyaları 1300,00 0 200,00 beherinden 

kendi maddelerinin resmine tabidir 
314 Aâac tavla^ satranç, domino, dama ve bunların 

ağaçtan pul ve taşları, bilardo istekası ve 
hesap levhası ve emsali 
Mamulât (Mevadı saire ile mürettep ve gayri 
mürettep ) 
A - Cilâlı, cilâsız, boyalı, boyasız 3,00 50 150,00 
B - Oymalı, sedefli, kakmalı veya meadin ile 5,00 50 250,00 
müzeyyen olanları 

315 Tenis, firikit, golf gibi ispor oyunlarına mah- / 

sus ağaç ve sair mevat ile mürettep ağaç alât 
ve edevat 
A - Raket 8,00 20 160,00 
.13 - Sairleri 2,50 20 50,00 

Hasırcı ve sepetçi mamulalı 
316 Ağaç kabuğundan, çıbığmdan veya şeridin- 0,20 50 10,00 

den, kökden, çalıdan, sazdan, samandan, ottan 
kamıştan, yapraktan ve zikredilmiyen sair 
mümasillerden ip ve halat 

317 Hasır (mevadı saire ile mürettep veya gayri 
mürettep ] 
A _ Boyasız 1,00 40 40,00 
B - Boyalı 1,50 40 60,00 

318 Şapka ve saire imaline mahsus hasır [şerit halin
de olanlar dahildir ] 
A - Sair mevat ile gayri mürettep 1,60 20 32,00 
B - İpekle mürettep 4,00 20 80,00 
G - Mevadı saire ile mürettep 2,00 20 40,00 

319 küfe ve zenbil . 0,50 30 15,00 
320 Sepetten kutuculuk, sandıkçılık, mahfazacılık 

mamulâtı, ezcümle : camaşir kâğıt ve meyva 
sepetleri; çanta, bavul, sandık, mahfaza, re
simlik ve emsali 
A - Zikıymet meadin veya safi ipek veya malı- 7,00 50 350,00 
tut ipek mensucat ile mürettep 
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5,00 
7,00 

12,00 

40 
60 
60 

200,00 
420,00 
720,00 

B - Deriden gayri mevadı saire ile kaplı veya 4,50 50 225,00 
kapsız veyahut deri ve sair mevat ile mürettep 
veya gayri mürettep 
İhtar : Deri kaplı olanların deri faslmdadır. 

3 21 Sepet mobilye, ezcümle; koltuk, kanape , 
ve sandalye, masa, paravana, karyola, dolap 
raf ve sepetten arabacılık aksamı ve emsali 
A - Safı ipek veya mahlut ipek mensucat ile 6,00 50 300,00 
mürettep 
B - Mevadı saire ile mürettep veya gayri 4,00 50 200,00 
mürettep 

322 Deniz pabııci, halı silkeeeği, gazete çıbığı (port- 3,00 50 150,00 
jurnu ) ve tarifenin başka yerlerinde zikredil
miyen sair sepetçi ve hasırcı mamulâti( mevadı 
saire ile müreettep olsun olmasın ) 

323 Ağaçtan, kamıştan bastım, şemsiye ve kamçı 
değnekleri ve sapları ve balık kamışı 
A - Taslak veya boyalı veya cilâlı veya lake 
B-Sedef, selloloit, galalit ve emsali ile mürettep 
C - Gümüş, bağa, fil dişi, kehribar, siyah keh
ribar ile mürettep 
D - Altun veya pilâtin veya zikıymet taşlarla 16,00 60 960,00 
mürettep 
H - Mevadı adiye ile mürettep 5,50 60 300,00 

324 Sazdan, samandan, ve zikredilmiyen sair mevadı adedi adedinden 
nebatiyeden şabka ve sair başlıklar (Erkek 
ve kadın için) 
A - Panama hasırından tamam veya taslak 10,00 3,00 
B - Saireden 
1 - Taslak ( filoş ) 1,75 0,40 
2 - Tamam 2,00 0,50 
İhtar; Taslağın üzerine yalnız bir şerit veya 
astar ilâve edilmiş bulunsa tamam addolunur. 

325 Yelpaze (mevadı adiye ile mürettep olsun k. 3,50 30 105,00 Yüzk. 
olmsın ) 

Kâğıt ve mamulat ı 

326 Kâğıt imaline salih mevadı iptidaiye: 
A - Her cins paçavra, ip, halat, ve sair kabili- 0,06 20 1,20 
nesc mevat ve kâğıt ve mukavva hurdaları 
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H 'S resmi 

B - Silloloz ve her nevi mevadı nebatiye 0.10 20 2,00 
hamuru ( beyazlatılmış, beyazlatılmamış, 
boyanmışyaş ve kuru ) 

327 Sarğilik kâğıt 
A - Metro murabaının sıkleti otuz grama kadar 0,30 30 9,00 
B - Bunların matbu ve yaresimleri olanları 1,20 35 42,00 
G - Metro murabaının sıkleti otuz gıramdan 0,15 30 4,50 
yukarı 
D - Bunların matbu veya resimleri olanları 0,50 35 17,50 

328 Katranlı, asfaltlı ve mümasilleri yahut lif î mevat 0,20 30 6,00 
ile mürettep sarğilik kâğıtlar 

329 Abajur ( kirep) kâğıdı 0,85 40 34,00 
330 Seliofan, jeluz kâğidı ve mukavvası ve mamulâtı 

A - Kâğıt ve mukavva 
B - Mamulât 

331 Matbaa kâğıdı ve kesilmemiş yazı kâğıdı 
A - İki yüzü perdahsız 
B - bir veya iki yüzü perdahli 

332 Kesilmiş yazı kâğıdı, mektupluk kâğıt ve zarf 
( İç sargı ve zarf larm sıkleti dahildir ) 
A - Beyaz renkli, çizgili, yaldızlı 
B - Matbu, resimli veya mevaddı saire ile mü
rettep veya müzeyyen 

333 Kopya 8âğıdı : 
A - Kopya kâğıdı ve yazı makinelerine mahsus 
kopya kağıdı 
B - Kömür kâğıdı (İç kapların sikleti dahildir) 

334 Resim, sünger ve süzgeç kâğıdı, kağit vatka 
335 Gamlı, zımparalı, kumlu kâğıtlar ve mukavva

lar ve tesviye ve parlatmağa mahsus sair kâ
ğıt ve mukavvalar 

336 Gam kâğıdı ( Vitrofani ) 
337 Sinek kâğıdı, türünsel ve sair mi'yar kâğıtları 

yağlı, parafinli, mumlu, gdiserinli, zamklı, 
kolalı, kitreli, reçineli, albominli, kollodiyomlu 
ve emsali kâğıtlar, 

338 Hassas kâğıt ( Her kalınlıkta ) ( İç kapların 
sikleti dahildir ) 
A - Hassas fotoğraf kâğıdı ( Hassas kart pos- 2,50 25 62,50 
taller da dahildir ) 

2,50 
5,00 

0,15 
0,30 

0,50 
1,59 

1,30 

3,50 
0,45 
0,80 

2,50 
0,50 

10 
20 

25 
25 

25 
49 

25 

25 
25 
15 

25 
25 

25,00 
100,00 

3,75 
7,50 

12,50 
60,00 

32,50 

87,50 
11,25 
12,00 

62,50 
12,50 
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B - Hendese ve sairede müstamel hassas kâğıt
lar ve şeffaf saman kâğıtları 

339 Taş veya huruf ile basılmış ve yahut çizilmiş : 
A _ Konşumento, fatora, çek, poliçe, pusla ve 
emsali 
B - Defter kâğıdı, bendese kâğıdı ve emsali 

340 Mücellit kâğıdı, tebeşir, üstübeç ve emsali me-
vat5ile sathı tıla edilmiş kâğıtlar ( Papye kuşe) 
Bir yüzü boyalı veya vernikli ve yahut yaldızlı 
kâğıtlar. 

341 Duvar kâğadı ve mukavvaları ve şendi 
A - yaldızlı veya kabartmalı ( her nevi ) 
B - Sairleri 

342 Oyun kâğıdı 
343 Sigara kâğıdı 

A - Yaprak ve şerit şeklinde 
B - Defter şeklinde ( kaplı veya kapsız ) 
G - Boru ( tub ) şeklinde ( mukavvalı, yaldızlı, 
kumaşlı, mantarlı olanlar da dahildir ) 

344 Mukavva : 
A - Arduvaz taklidi 
B - Tazyik edilmiş ( maşa ) sertleştirilmiş ( vol-
kanize ) 
G - Cilasız adî mukavva ( oluklu veya düz ) 
kâğıt kaplı veya kapsız 
D - Katranlı, asfaltlı kumlu ve emsali dam ve 
sargı jçin mukavvalar 

345 Cilalı alâ mukavvalar ( beyaz veya bir renkli ) 
A - Metro murabaanın sıkleti iki yüz gramdan 
üçyüz grama kadar 
B _ Metro murabbaanm sıkleti üçyüz gramdan 
yukarı 

346 sair mukavvrlar (Yaldızlz, iki veya daha ziyade 
renkli deri, fil dişi ve emsali taklit edilmiş ve 
yahut tazyik ile nakşolunmuş veya matbu 
mukavvalar ) 
İhtar : Metro murabbaı iki yüz gramdan dun 
sıklette olanlar kâğıt addolunur. 

Kıymeti 

1,20 

2,00 

0,70 
0,45 

S5-2 

'B 

25 

35 

25 
25 

YUZ Kiıosunaan 
resmi 

30,00 

70,00 

17,50 
11,25 

1,20 
0,50 
4,50 

2,00 
2,50 
4,00 

0,20 
0,65 

0,15 

0,08 

1,50 

0,28 

0,65 

40 
30 
50 

20 
30 
30 

25 
25 

25 

15 

35 

35 

35 

36,00 
15,00 

225,00 

60,00 
75,00 

120,00 

5,00 
16,25 

3,75 

2,00 

17,50 

9,80 

22,75 
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)) 

3,00 

342 )) 355 aynen 
» A - Aynen 

» B - Metre murabbaanm sikleti 200 
gram ve ondan yukarı 
342 )) 346 mcı aynen 
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347 Maşanın gayri mukavvadan kutuculuk, sandık
çılık, mahfazacılık eşyası ve boru 
A - Zikıymet meadin ile kaplı veya mürettep Ki.inden °/0 30 resim alınır. 
B - İçi veya dışı veyahut her iki tarafı ipek ve 4,00 35 140,00 
suni ipek veya mahlut mensucat ile kaplı olup 
adi meadin veya mevadı saire ile mürettep 
veya gayri mürettep 
G - Deriden gayri ve mevat ile kaplı veya kap- 2,50 35 27,50 
sız veyahut deri ve sair mevat ile mürettep 
veya gayri mürettep 
İhtar : Deri kaplı olanlar deri faslmdadır 

348 Kesilmiş mukavvalar ( Matbu , gayri matbu ] 
ezcümle: kartvizit, bilet, etiket, kart postal 
( resimli, resimsiz ) takvim arkaları, fotoğraf 
arkaları, listeler ve emsali sair kesilmiş mukav
valar : 
A . Mevadı saire ile mürettep 2,00 35 70,00 
B - Mevadı saire ile gayri mürettep 1,30 30 39,00 

349 Maşa mukavvadan mamul eşya ezcümle: sandık, 
kutu, tütüntabakası, tepsi, düğme, resim çer -
çivesi, albüm, raf, masura vesair eşya 
A. - Zikıyınet meadin ile kaplı veya mürettep Kıy.den % 30 resim alınacaktır. 
B - İçi veya dışı veyahut heriki tarafı safi ipek 5,00 35 175,00 
ve suni ipek veya mahlut ipek mensucat ile 
kaplı ( Adi meadin veya mevat ile mürettep 
olsun olmasun ) 
C - Beriden gayri mevat ile kaplı ve kapsız 3,00 35 105,00 
veyahut deri ve sair mevat ile mürettep veya 
gayri mürettep 
İhtar : Üzeri deri kaplı maşa mukavvadan ma
mul eşya deri faslmdadır . 

350 Kitap ve gayri mevkut mecmualar (Türk lisanı 1,50 10 15,00 
ile yazılmış ve tabedilmiş, ciltli ve ciltsiz ) 

351 Kitap ve gayri mevkut mecmualar ( Ecnebi 
lisanı ile yazılmış veya tabedilmiş ) 
A - Ciltsiz 
B - Bez veya mukavva kaplı 
C - Deri vesaire ile ciltlenmiş 

1,20 
1,65 
2,50 

10 
15 
15 

12,00 
24,75 
87,50 
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Muaftır 
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352 Mektep kitapları, gazeteler, mevkut mecmualar, muaftır 
kataloklar, fii carî cetvelleri ( Hangi lisandan 
elursa olsun ) 
İhtar: resimden muaf olacak mektep kitapları 
Maarif Vekâletinde tayin olunur 

353 Her nevî haritalar ve Atlaslar, coğraf iya ve koz- muaftır 
moğrafyaya ait mücessim gürreler (Mevadı saire 
ile mürettep ve gayri mürettep ) 

354 Sanayi mimariye, fenne, talim ve terbiyeye muaftır 
müteallik resimler, pilânlar, levhalar ( Mevadı 
saire ile mürettep veya gayri mürettep, ciltli 
veya ciltsiz ) 

355 Piyanko bileti, esham, tahvilât, pul ( Müsta- 10,00 25 250, 
mel pullar da dahildir ) Kupun ve emsali 
İhtar; Türk borsasına alelusul kayt ve resmî 
gazete ile ilân edilmiş esham ve tahvilât ve 
kupunları resme tabi değildir 

356 İlânat, mukavva kâğıt ve mukavva üzerine 
A - Resimsiz 0,80 35 28, 
B - Resimli 1,20 35 42, 
İhtar; Üzerinde yazı bulunmayan resimli ilânlar 
(365) numaradaki resimlere tabidir 

357 Musiki notası ve kâğdı (ciltli olanları da dahildir) 
A - Nota kâğdı 1,30 25 35, 
B_ Yazılmış veye tabedilmiş nota ( Ciltli olan- 3,00 15 45, 
lar da dahildir ) 

358 Kâğıttan ve mukavvadan kesilmiş her nevi 2,00 30 60, 
modeller ve moda mecmua ve resimleri 

359 Kâğıt ve mukavva takvimler (arkalı ve arkasız 1,00 50 50, 
mavadı saire ile mürettep veya gayri mürettep 
İhtar : takvimlerin merbut olmayan kâğıt ve 
mukavvadan maada mahfazaları kendiı madde-
lerinine resmine tabidir 

360 Kâğittan torba ve gkeseler 
A - Mevadi saire ile gayri jnürettep 1,00 30 30, 
B - Mevadı saire ile mürettep 1,50 30 45, 

361 Piyanola ve sair çalgılara mahsus delikli mu- 3,50 30 105, 
kavva ve kâğıtlar 
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362 Ticaret defterleri, ceb defterleri ve sair defterler 

karneler, biluknot, albümler, buvarlar, yazı 
altığı (Sükmen) Felâssörler, kitap ve evrak için 
kaplar ( Adresli numaralı olanlar da dahildir ) 
A - Bez veya mukavva veya kâğıt ile ciltli 0,90 25 22,20 
veya cildsiz ( Mevadı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep ) 
B - Kamilen veya kısmen deri, kadife ve ipek 1,50 25 37,50 
mensucat ile ciltenmiş (mevadı siare ile müret
tep vaya gayri mürettep ) 
G - Mektep defterleri (20X30 ebadında ) 0,50 20 10,00 

363 Bankalara, ticarethanelere ait doldurulmuş 0,10 20 2,00 
veya kullanılmış veya ibtal edilmiş defterler, 
çekler kuponlar ve sair bu kabiyl evrak 

364 Resimler ( İpekden gayrı, kâğıt, mukavva 
muşamba veye bez üzerine (ciltli ve çerciveli o 
alanlardadahildir) 
A-El ile yapılmış (Yağlı sulu, pastel karakalem 50,00 15 750,00 
B - Fotoğrafı, fotogravör, fotokolugrafi, foto- 10,00 30 300,00 
tipi, litugrafi, foto litografi kromolitografi, 
çinkogravür, gırafotipi, tiforog ve sair sanat
larla yapılmış resimler (çikartma, oyma resimle 
de dahildir ) 
İhtar : l - zikiymet maden ile veya zikiymet 
taşlarla veya her ikisi mürettep olan cilt ve 
çercevler 
Kuyumcu mamulâtmm tabi olduğu resmi tediye 
eder 
2 - Top halindeki mesucat üzerindeki resimler 
dahil değidir 

365 Kâğıt veya mukavvadan mamul eşya (Mevadı 2,25 50 112,50 
saire ile mürettep veya gayri mürettep ) Ez
cümle : Elbise, yakalık, kolluk, cüzdan, çanta, 
dantelâ, mensucat sicim, konfeti, serpanten, 
maske, abajur, yaprak çiçek, yelpaze, mendil, 
bayrak, fener, makara şeklinde zamklı kâğıt 
ve emsali 

366 Tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen 
kâğıt ve mukavva ve bunların mamulâtı : 
A - Kâğıt ve mukavva 0,65 30 19,50 
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B - Kâğıt ve mukavvadan mamulât ( Mevadı 2,25 50 112,50 
saire ile ınürettep veya gayri miirettep) (Mat
bu ve gayri matbu) 

Pamuk 
367 Pamuk 

A - Koza halinde veya yalnız çekirdekli 0,20 20 4,00 
B - Hain, taranmış boyalı" veya kaşarlı pamuk 0,75 20 15.00 
döküntüleri ve kabuk (Nebatî ince tüy) 

368 Pamuk vanga 0,80 30 24,00 

Pamuk ipliği 
369 Kasarsız, yalın kat (tek telli) 

A - On dört İngiliz numarasına kadar (On dört 
numara dahildir) 
B - On dörtten yukarı 24 İngiliz numarasına 
kadar (24 numara dahildir) 
C - Yirmi dört ingiliz numarasından yukarı 

370 Kasarsız : bükülmüş [ iki ve daha ziyade telli ] 
A - On dört ingiliz numarasına kadar (l4 num-
ra dahildir) ' 
B - 14 numaradan yukarı 24 ingiliz numara
sına kadar (24 numara dahildir) 
G - 24 ingiliz numarasından yokarı 

371 Kaşarlı : tek veya daha ziyade telli 
A - ] 4 ingiliz numarasına kadar ( 14 numara 
dahildir ) 
B - On dörtten yokarı 24 ingiliz numarasına 
kadar (24 numara, dahildir ) 
G - 24 ingiliz numarasından yukarı 

372 Boyalı ıstampalı ( tek veya ziyade telli 
A - 14 ingiliz numarasına kadar ( 14 numara 
dahildir ) 
B - 14 numaradan yukarı 24 ingiliz numarasına 
kadar ( 24 numara dahildir ) 
G - Yirmi dört ingiliz numarasından yukarı 

373 Parlak (Merserize) Kaşarlı,kasarsız veya boyalı 
( tek veya daha ziyade telli ) 
A - 14 ingiliz numarasına kadar (ondÖrtnuma- 2,10 25 52,50 
ra dahildir ) 

1,15 

1,40 

1,90 

1,40 

1,70 

2,00 

1,70 

1,95 

2,25 

2,50 

2,70 

3,00 

25 

25 

20 

25 

25 

50 

25 

25 

20 

25 

25 

20 

28,75 

35,00 

38,00 

35,00 

42,50 

40,00 

42,75 

48,75 

45,00 

62,50 

67,50 

60,00 
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E-ı C B - 14 ten yukarı 24 ingiliz numarasına kadar 2,60 25 65,00 

(24 numara dahildir ) 
C - 24 ingiliz numarasından yukarı 3,10 20 62,00 

374 Müfredat üzerine satıla bilecek haline getirilmiş 
iplikler ( Kaşarlı, kasarsız , boyalı , bükülmüş 
bükülmemiş) (Ağaç makara, ufak çile, yumak , 
zivana ve sair şekillerde) 
A - Agç makaraya sarılmış 2,60 25 65,00 
B - sair sekilerde 5,00 25 125,00 
İhtar : masuriye sarili, dukumaci iplikleri ve 
evsaf ve numaralarina göre resme tabidir. 

375 Pmuk ağ ipliği ve sicim 2,50 25 62,50 
İhtar : kutru üç milmetreye kadar olanlar sicim 
ad olunur. 

376 Kaskam iplikleri: 0,90 30 27,00 
İhtar: içine trsadüfen sair lifler karişmiş olan 
lar da dahildir. 

377 Pamuk ipliki dügüntüleri ( i s tup i ) dahildir 0,25 25 6,25 
(mevaddı sairei lifiye ile mahlut olsun olmasun) 

378 Pamuk, ip ve halat (katkanlı ve madenî telli 2,25 25 55,200 
olanlar da dahildir ) 

379 Pamuk salmastıra ( yağlı, yağsiz ) ( mavaddı 0,70 20 14,00 
saire ile murettep veya mahlut olsun olmasun 

pamuk mesııcat 
380 Mam ( kasarsız ) 

A - yelken bezi, çadır bezi, teute bezi 
B - Amerikan bezi, kaput bezi, dimi, pike 
C - Zikrolunmıyan sair kasarsız mensucat 

381 Biyazlatılmiş ( kaşarlı ) : 
A - tülbent ( mül ) ve tançib 
B - mermerşahi, salaşbur, viktorya , kanıirik 
G _ patiska ( hase ), dimi ( madam pol ), bazen 
( felanilit ) pike 
D - Yelken bezi, çadır bezi, tente bezi 2,10 25 52,50 

382 Düz tül, benekli ve madenî tellerle mahlut veya 
murettep olanlar da dahildir 
A - Kasarsız, 7'00 30 210,00 
B - Kaşarlı, boyalı veya ıstampalı 10,00 30 300,00 

1,50 
1,80 
2,30 

5,50 
3,80 
2,50 

25 
25 
25 

25 
25 
20 

37,50 
45,00 
57450 

137,50 
05,00 
50,00 
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H 

383 

384 

resmi 

-85 

386 

i87 

388 
389 

390 

Bonbiyo ( perdelik .tül ) kanava « her nevi » 
A - kasarsız 
B - Kaşarlı veya boyalı 
Tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen 
kaşarlı , boyalı, ıstaınpalı, işlemeli, nakışlı, örme 
veya dokuma pamuk mensucat ( madenî tellerle 
mahlut veya mürettep olanlarda dahildir ) 
A - Metro murabbaının sıkleti elli g rama kadar 
olanlar « elli gram dahildir » 
B - Metro murabbaının sıkleti elli sframdan 
yukarı yüz grama kadar olanlar « yüz gram 
dahildir » 
C - Metro murabbaının sıkleti yüz gramdan 
yukarı 150 grama kadar olanlar « 150 gram 
dahildir » 
D - Metro murabbam;n sıkleti 150 gramdan 
yukarı 
ihtar : İşlemeli veya nakışlı veya madeni tel
ler ve her nevi pullar vesaire ile mahlut ve 
müret tep olan mensucat rüsum asliyelerinin 
% 2 5 fazlasına tabidir 
İpek ve yünden gayri mevadı lifıye de işleme
ler ve yapıştırmalar ve işlemeli şeritler ve b u n 
ların maden, cam, sel lolo it, ve emsali pullar 
ve madenî tellerle mürettep olanları 
Her nevi pamuk kadife, ve puluş ve kadifeli 
mensucat ve bunlardan kordela ve şerit ( ma
denî tellerle ve her nevi pullar ve boncuklar] l 
mahlut aveya mürette polanlar da dahildir ) 
Pamuk dantela ve dantelali mensucat ( Madenî 
teller veya mevadı saire ile mahlut veya müre
t tep olanlar da dahildir) 
Pamuk kurdela ve mamulâtı 
Pamuk fisto ( Kenar ve ara ) 
İhtar; fisto işlemeli mensucat « 385 » inci nu
maranın ihtarına dahildir . 
Pamuk şeritci ve gaytanci ve eşyası (Pasınan-
teri) Ezcümle: şerit kaytan, saçak kordon, t ır
tıl, püskül, düğme, ve işlemeli olmıyan sair 
harçlar ( İpek ve yönden gayri mevat ile ma
hlut o lanlarda dahildir ) 

7,20 
10,50 

6,00 

4,50 

3,20 

2,50 

15,00 

7,50 

18,00 

7,50 
16,50 

6,00 

30 
30 

30 

30 

25 

25 

35 
35 

216,00 
315,00 

180,00 

135,00 

80,00 

25 62,50 

30 450,00 

87,50 

35 630,000 

262,50 
577,50 

25 150,00 
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391 Pamukdan hernevi yelken ve çadır, salıncak, 2,20 25 55,00 
kaba örtüler ve emsali eşya ( Sair mevat ile 
mürettep veya gayrı mürettep ) 
İhtar: bir maddei mahsusa ile su geçmez hale 2,50 25 50,00 
getirilmiş olanları kauçuk veya muşamma 
feslındadır ) 

392 Pamuktan torba, koğa, çanta, heybe, hortum 
karda makine kolanı ve sair kolanlar(Palatalılar 
ve mevaddı saire ile mürettep olanlar da 
dahildir ) 

393 Pamuk fitiller: 
A - Lamba, mum, çakmak, ve ocak fitilleri 2,00 25 50,00 
(Mevaddı saire ile mürettep ve gayri mürettep) 
B - Beyaz alevli yanan fitiller (gömlek ) 4,50 25 112,50 
(Mevaddı saireden mamul olanlar vayahut 
mevadı saire ile mürettep veya gayri müret
tep olanlar ( Yapılmış yapılmamış dahildir ) 

394 Pamuktan her nevi ağ (Yapılmış, yabılmamış ) 5,00 30 150,00 
ve ağdan mamul torba salıncak ve bunların 
emsali ( Mevaddı saire ile mürettep ve gayri 
mürettep ) 

395 Perdah için zimparah ve saireli pamuk bezler 1,20 25 30,00 
(Elyafı sairei nebatiyeden olanlarde dahildir ) 

396 Pamuktan erkek kadın ve çocuk için örme 
veya dokuma kumaştan elbise, tozluk ve sair 
gevilecek eşya ( kadifeden ve puloştan ) 
olanlarda dahildir 
A - Sadeleri 5,50 40 220,00 
B - Danteîa, kordela, ve sair mevat ile müret- 8,00 40 320,00 
tep veya işlemeli olanlar 
ihtar : ı - Bunların her hangi bir suretle su 
geçmez bir hale getirilmiş olanlardan resmi 
aslî yüzde 25 fazlasile tahsil olunur 
2 - Bunlorın yalnız biçilüp fakat dikilmemiş 
olanlarından resmi aslî yüzde 35 noksanile 
tahsil olunur 
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397 Pamuktan örme veya dokuma kumaştan 

beden, sofra, yatak, çamaşır, takımları ve 
başka yerde zikredilmeyen ve sair dikilmiş 
şeyler 
A - İşlemeli dantelli 7,50 50 375,00 
B - Sairleri 6,50 40 260,00 

398 Pamuktan örme çorapçı eşyası, ezcümle : 
elbise, fanila, don kömlek, kaşkorsa omuz 
ve boyun atkısı, başörtüleri, takyeler, çorap, 
tozluk, eldiven, boyunbağı, saç ağı ve sair 
örmeler ve bunların aksamı ( kısmen dikilmiş 
olanlarda dahildir ( mevadı saire ile mürettep 
ve gayri mürettep ) 
A - Sadeleri 6,50 30 195,00 
B _ Mevadı saire ile müzeyyen veye mürettep 9,00 50 450,00 
olanlar 

399 Düz veya işlemeli ( Bonbiyo ) tülden perde, 10,00 50 500,00 
cibinlik ve sair hazır şeyler 

400 Dantelden elbise ve sair hazır şeyler 18,00 50 900,00 
401 Pamuktan dokuma pantolon ve çorap askıları, 9,00 25 225,00 

sıhhî baldırlık, el çantaları, cüzdanlar ve emsali 
( Kauçuk ve mevadı saire ile mürettep olsun 
olmasın ) 

402 Her nevi körsalar, karın bağları (sütiyen gorj ) 20,00 30 600,00 
403 Pamuk mendil 

A - Kenarları bastırılmış, bastırılmamış 4,00 30 120,00 
B - Acurlu, işlemeli ( İpek işlemeli olanlar 6,00 35 210,00 
dahildir ) 

404 Pamuktan kuşak (Şal taklidi kumaşlar dahildir) 5,00 30 120,00 
boğça, omuz ve baş masa ve yatak örtüleri, 
perdeler, çocuk kundağı, bayrak ve emsali 
hazır şeyler 

405 Pamuk mensucattan içi dolu yorgan, yastık, 3,50 35 122,00 
şilte ve saire 
İhtar: i - Bunları dolduran mevadm resmi fazla 
ise bu mevat bittefrik kendi resimlerine tabi 
tutulur 

406 Pamuk mensucattan dikilmiş veya yalnız 
biçilmiş şemsiye yüzleri M e n f u P ocukları kumaşlar resminin 

v . s s ^ j ^ j " yüzde on beş fazlasına tabıdır 
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407 Pamuktan her nevi şapka ve başlıklar ( Erkek, 
kadm ve çocuk için) 
A - Donadılmış (Tüyler hariç olmak üzere 270,00 toymet!1 

tezyinat meyanmda ipek şerit, kordelâ vesairesi 
olanlar dahildir ) 
B - Donadılmamış 200 

408 Havlu, pamuk mensucattan hamam takımı «Her 
şekilde » yüz havlusu, sabunluk ve sair hazır 
şeyler ve peşteınal 
A - Sadeleri 
B - İşlemelileri 

409 Pamuk mensucattan sun'i çiçek, yaprak, meyva, 
çelenk « Mevadı saire ile mürettep olsun 
olmasın » 

410 Pamuk mensucattan yelpaze ( Zikıymet 6,00 50 300,00 
meadinden, sedef ve bağa gibi nefis mevattan 
olanlar ipek faslmdaki rüsuma tabigir ) 

411 Pamuktan yapılmış halı, kilim ve emsali örtüler 

Keten, kendir vesaır iplik imaline 
mahsus mevadı nebatiye ve 

iplikleri 
412 Keten, kendir, manila kendiri, jot, rami ve 

sair iplik imaline mahsus mevadı nebatiye 
A - Ham ezilmiş, kabukları çıkarılmış 
B - Taranmış veyahut boyanmiş 

413 Kıtık 
414 Vatka 
415 iplikler ( Bir ve ya ziyade telli) 

A - Ksarsız 
1 - Jottan ve kokodan 
2 - Saireden 
B - Kaşarlı, boyalı veya yıkanmış 
1 - Jottan ve kokodan 
2 - Saireden 

416 Müfredat üzere satılabilecek hale ketirilmiş 
iplikler ( Kaşarlı, kasarsız, boyalı) ( Makara, 
ufak çile,yumak, zıvana vesair şekillerde) 
(Makara, kâğıt, zivana ve saire sikletlerî dahildir 

0,65 Adedinden 

0,40 

4,50 
6,00 
10,00 

50 
50 
50 

225,00 
300,00 
500,00 

4,50 100 450,00 

0,30 
0,40 
0,35 
0,35 

0,50 
1,00 

0,80 
1,50 
2,00 

25 
25 
25 
25 

25 
25 

25 
25 
25 

7,50 
10,00 
8,25 
8,75 

12,50 
25,00 

20,00 
37,50 
50,00 
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25 
25 
25 
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37,50 
25,00 

112,50 
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417 Sicim, ip, halat (Katranlı ,boyalı madeni tellerle 
mürettep olanlar da dahildir) v 

A - Kutru beş mili metreye kadar 
B - kutru beş milimetre ve ondan yukarı 

418 Her nevi ağ ( yapılmış yapılmamış) ve ağdan 
torba, salıncak ve ağdan sair mamulat (mevat 
saire ile mürettep ve gayri mürettep) 
İhtar.- Baş ağları çorapçı eşyası meyanmdadır. 

419 Üstübi, salmastıra ve meş'ale ( Katranlı, ziftli 
vr saireli ) 

420 Keten, kenevir, jotramı ve tarifede gayri 0,25 25 6,25 
mezkûr sair mevaddı nebatiyeden mensucat ve 
mamulât - sargılık kaba bez ve çuval ( Rengi 
tabiide ve yahut boyalı ) 
A - Sargılık kaba bez 
B - Çuval 

421 Yelken bezi, çadır bezi ( Mevadı saire ile mah
lut olsun olmasın ) 
A - Kasarsız 
B - Kaşarlı veya boyalı 
İhtar : Bir maddei mahsusa ile su geçmez bir 
hale getirilmiş olanlar kaocuk veya muşamba 
faslmdadır. 

422 Ketenden maada mevat ile dokunmuş yer ve 3,20 50 160,00 
dıvar halı ve kilimleri ve hasırlar ve emsali 
( İpek va yünden gayri sair mevat ile mahlut 
veya mürettep olanlar da dahildir ) 

423 Paspaslar 2,50 25 62,50 
424 Her nevi keten mensucat ( Örme kumaşlar da

hildir ) ( Madenî teller ve pullar ve saire ile 
mürettep olanlar da dahildir ) 
A - Tül, gaz, patist 
1 : Safi keten 
2 : Sair nebatî lifler ile karışık 
B - Kadife, piloş 
1 : Safi keten 
2 : Sair nebatî lifler ile karışık 
D - Başka yerlerde zikrolunmıyan sair 
mensucat 
1 ; safi keten 

1,65 
0,60 

1,60 
2,30 

20 
20 

25 
25 

13,00 
12,00 

40,00 
57,50 

25,00 
18,00 

12,00 
9,00 

10,00 

25 
25 

25 
25 

25 

625,00 
450,00 

300,00 
225,00 

250,00 
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2 : Sair nebati lifler ile karışık 7,50 25 187,50 
İhtar : 1 - keten mıkdarı % 10 t m n dun *so 

sair elyafi nebatiye resmine tabidir. 
2 - Balâdaki mensucatın ipekten gayrı mevat 
lifıye ile işlemeli ve ya yapıştırmalı olanları 
rüsumu asliyelerinin % 25 fazlasına tabidir. 
3 - İpekle müerettep olanları ipek hükmüne 
tabidir. 

425 Danteîâ, yapıştırma, işlemeler, ve işlemeli 27,00 30 810,00 
harçlar ve şeritler ( madenî tellerle mahlut 
veya mürettep olsun olmasın 

426 Şeritçı ve kaytancı eşyası ( pasmanteri ) ez 9,00 30 270,00 
cümle.- püskül, düğme, saçak, kordon, işlemeli 
olmıyan şerit ve harçlar ( mevadı saire ile 
mürettep ve ya gayrı mürettep ) 

427 Hortum, kova, dizgin, torba, heybe, kard, ve 2,50 25 62,50 
makina kolanı ve sair kolanlar ve emsali 
( balatalılar da dahildir ) ( mevadı saire ile 
mürettep ve ya gayrı mürettep ) 

428 Yelken, her nevi çadır, salıncak, vagon ve 2,50 25 62,50 
mavuna örtüleri ve portatif karyola bezleri 
( kıl, pamuk, ağaç ve meadin ile mürettep 
veya gayrı mürettep ) 
ihtar - bir rnaddei mahsusa ile su geçmez hale 
getirilmiş olanlar muşamba faslmdadır. 

429 Ketenden ve zikrohmmıyan sair mevadı ne 
batiyeden, ramiden örme ve yahut dokuma ku
maştan erkek kadın ve çocuk için elbise, toz
luk ve sair giyilecek eşya ( kadife ve piloştan 
olanlar da dahildir) (mevadı saire ile mürettep 
ve işlemeli olsun olmasın ) 
A - Erkek ve çocuk için 11,00 35 385,00 
B - Kadın için 20,00 35 700,00 
ihtar : 1 - Bunların her hangi bir suretle su 
geçmez bir hale getirilmiş olanlarından resmi 
asli yüzde yirmi beş fazlasile tahsil olunur. 
2 - Bunların yalnız biçilip fakat dikilmemiş 
olanlardan resmi asli yüzde otuz beş noksanile 
tahsil olunur. 
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H resmi 

430 Ketenden, ramiden ve zikr oiunmiyan sair me-
vadı ıiebatiyeden örme veya dokuma kumaştan 
beden, sofra, yatak ve ev çamaşırı ve başka 
yerde zikr olıınmiyan sair dikilmiş şeyler 
A - İşlemeli, danteleli 35,00 35 1225,00 
B - Sairleri 20,00 30 600,00 

431 Keten veya ramiden örme çorapçı eşyası, ez 18,00 30 540,00 
cümle : elbise, fanila, don , gömlek , kaşkorsa 
omuz veya boyun- atkısı, baş örtüleri, tak 
yeler, çorap, tozluk, eldiven, boyun bağı sac 
ağı ve sair örmeler ve bunların aksamı" ( kıs
men dikilmiş olanlarda dahildir ) ( mevadı saire 
ile mürettep veya gayri mürettep ) 

432 Düz veya işlemeli tülden perde, cibinlik ve sair 30,00 30 900,00 
hazır şeyler 

433 Dantelden elbise ve hazır şeyler 35,00 40 1400,00 
434 Keten, rami vesaireden dokuma pantolon ve ço- 9,00 . 30 270,00 

rap askıları her nevi korsalar, karın bağları, 
sdıhi baîdırlık, el çantaları, cüzdanlar, ve emsali 
( kauçuk ve mevadı saire ile mürettep olsun 
olmasın ) 

435 Mer nevi korsalar 
436 Mendil 

A - Kenarları bastırılmış, bastırılmamış 
D - Ajorlu, işlemeli ( işlemesi ipek olanlar ti a 
dahildir ) 

437 Keten, rami ve saire kuşak, buhça, omuz ve 
baş örtüleri, çocuk kundağı, sair emsali hazır 
şeyler 

438 Keten rami, ve sair mensucattan içi dolu yor- 7,00 30 210,00 
gan, yastık, şilte ve saire 
İhtar — Bunları dolduran mevadın resini fazla 
ise bu mevadın bittefrik kendi resimlerine tabi 
tutulur. 

439 Ketenden dikilmiş veya yalnız biçilmiş şemsiye 11,00 30 330,00 
vüzleri 

22,00 

18,00 
25,00 

11,00 

30 

25 
35 

30 

660,00 

450,00 
750,00 

330,00 
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15,00 K. 
10,00 
10,00 

30 
30 
30 

450,00 Yüz K 
300,00 
300,00 

440 Keten, rami ve saireden her nevi şapka ve baş
lıklar ( erkek, kadın ve çocuk için ) 
A -• Donadılmiş ( tüyler hariç olmak üzere tez- 6,00 ^fZH 2,10 *ded[nUi 

yinat meyanmda ipek, şerit, kurdele ve sairesi 
olanlar dahildir ) 
13 - Donadılmamış 3,00 » 0,90 

441 Keten veya ramiden havlu, hamam takımı «her 
şekilde » yüz havlusu, sabunluk ve sair hazır 
şeyler ( peştemal dahildir ) 
A - Safi keten 
13 - Sair nebati liflerle mahlut 

442 Keten rami ve sair mensucattan yelpaze 
( zikıymel; meadinden sedef ve bağa gibi nefis 
mevattan olanlar ipek faslındaki rüsuma 
tabidir ) 

Lâstik (Kauçuk) vo mnııiüJaü 
443 Mam veya temizlenmiş kırpıntıları ve köhne 

ınamulât hurdaları 
444 Eridilmiş (sülüsyon) safi veya mahlut (ic 

kâpların sıkleti dahildir ) 
445 Tel 

İhtar : İpliklerle^ mürettop veya mahlut olan 
teller ibliğin nevine göre şeritci ve gaytancı 
eşyasına dahildir. 

446 Dişçilikte müstamel olanlar ( boya, madenî toz 
ve sair mevad ile mahlut olsun olınasun) 2,00 25 50,00 

447 Levha, yaprak şerit, cibık, boru ve bunların 2,50 25 62,50 
adî meaden veya mevadi saire ile mürettep 
olanlari 
İhtar : Mevaddi lifiye ile nesic edilen şeritler 
ipliklerin nevine göre şeritci ve gaytanci eşya
sına mahsus rüsüıne tabidir. 

448 Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye 
tekerleklerine mahsus ic ve dış lastikleri ve 
şeritler ( mevaddi saire ile nıürettip ve gayri 
mürettip ) 
A - İc ve tış lastikleri 
1 - otomobil, kamyon, otobüs ve emsali araba- 3,00 30 90,00 
lar için 

1,50 

1,80 

2,50 

15 

20 

25 

22,50 

36,00 

62,50 
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120,00 

60,00 
75,00 

2 1 Bisiklet için 
B - Şeritler 
1 - Kamyon ve emsali arabaler için 
2 - At arabaları için 

449 Alastikî mensucatla lastiğe batırılmış veya bir 
tarafına veyahut arasına lastik sürülmüş veya
hut lastiğe yapıştırımış mensucat 
A - safi veya mahlut ve sunî ipek mensucat 35,00 30 1050,00 
B - Safi veya ipekten gayri elyaf ile. mahlut 8,00 . 30 240,00 
yün mensucat 
G - Sair mensucat 4,50 30 135,00 

450 Mernevi ayak kabı ( deriden mada mevaddı 
saire ile mürettip ve gayri mürettep) 
A - Kamilen kaoçuk veya yüzü kısmen veya 2,50 25 62,50 
temamen kauçukla su geçmez hale getirilmiş 
mensucattan mamul olanlar 
B - Altı kauçuk ve yüzü diğer mensucattan 2,60 60 156,00 
olanlar 
İhtar : Altı kauçuk ve yüzü deri olan ayakkap-
ları deri faslındadır. 

451 kauçuktan don,gömlek,gögüslük,eldiven,banyo 5,00 20 100,00 
başlıkları , kasık bağı idrar torbaları yüz kise-
leri hernevi prezeravatif, emzik,halka, pülveri-
zatür lastikleri , karna lastikleri, şırıngalar , 
povarlar, sünger hamam kisesi , örpek , 
lavdo , yasdık , yatak , tababete mahsus 
alât ezcümle : mide, idrar vesaire sondaları, 
misma ( fondroskop) ve emsali [Mevadt saire ile 
mürettep veya gayri mürettep ] 

452 Tarifenin başka yerlerinde zikiredilmeyen sair 3,00 30 90,00 
kauçuk mamulat ( mevadı saire ile mürettep 
veya gayri mürettep) 
İhtar : kütebareka, balata, ebonit , volkanit , 
vesuni kauçuk, vebunlardan mamul eşya kau
çuk ve kauçuktan mamul eşyaya mahsus rüs-» 
uma tabidir . 
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0,85 
0,55 
0,80 
1,40 

25 
25 
25 
30 

21,25 
13,75 
20,00 
42,00 

Muşamba ve muşamba mamulatı 
(kauçuktan maada mevat ile) 

453 Kaba muşamba ve katranlı bez (dam ve sargı için 0,30 15 4,50 
454 Çadır imaline ve eşya örtmeğe mahsus muşambalar 0,45 20 6,00 

( mamul haline getirilmiş olanlar da dahildir ) 
455 yere sermeğe mahsus linelüüm, kaytolikan 

muşambaları ( Parça veya top halinde ) 
A - Mantarlı ve müteaddit renkli 
B - Mantarlı yekrenk 
G - Mantarsız bir veya ziyade renkli 

456 Divar, raf, sofra ve mubilye örtmeğe ve 
kaplamağa mahsus muşambalar ( Parça veya 
top halinde) 

457 Mücellit muşammaı « Her nevi » Mühendis ve 2,00 20 40,00 
resim mnşambaları ve emsali sair ince 
muşambalar 
İhtar: Üzerinde sanayii ) mimariyeye, fenne ve 
talim ve terbiyeye mütaallik olark^el ile yapılmış 
resim, plan, harita bulunan muşambalar resim
den muaftır 

458 Muşamba mamûlâti: ezcümle, el çantaları cüz
danlar, mahfazalar, gılaflar, bel kemerleri 
mubilya şeritleri, üzeri muşamba kaplı düğ
meler, tokalar ve şapka kenarları ve şeritleri 
ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen sair 
muşamma mamulatı 
A - Ağaç, mukavva, cam ve emsali mevaddı 3,00 40 120,00 
adiye ile mahluten mamul veya mürettep olanlar 
B - Sade veya mensucat ile mahluten mamul 4,50 30 135,00 
yeya mürettep olanlar 
İhtar muşambadan hazır elbiseler mensucat 
faslmdadır . 
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0,18 
1,00 
1,00 

15,00 

50 
100 

30 
20 

0,Q0 
1,00 
0,30 
3,00 

Üçüncü fasıl 
Mâdeniyat 

Taşlar, topraklar ve mamulâtı - çini ve porslen mamulâtı - zi kıymet taşlar - camlar - demir 
ve çelik - bakır ve halitası - Alominyom ve halitası - kurşun ve halitası - tutya ve halitası -
kalay ve halitası - nikel ve halitası - antimvan - zi kıymet meadin - esliha ve mühimmat -
mevaddı infilâkıye - saatler - alâtı musikiye - alâtı basariye - alât ve edevatı muhtelife -
makineler - vesaiti nakliyei berriye - vesaiti nakliyei bahriye ve havaiye - mahrukat ve ziyutu 
madeniye - boyalr 

Taşlar, topraklar ve mamulâtı 
459 Çakıl ve kum (Çakmaktaşı) 0,20 50 0,10 

İhtar : Boyanmış ve ya bir ameliyei mahsusa görmüş 
olan kumlar resmi aslisinin yüzde elli fazlasına tabidir 

460 Adi taş 
A - Sadece kırılmış 
B - Yontulmuş veya biçilmiş 

461 Alçı, çimento, Isbat ve kireç taşlan 
462 Değirmen taşı ve öğütmeye mahsus sair taşlar (Mevadı 

saire ile mürettep veya gayri mürettep) 
463 Terkip ve tazyik tarikile ihzar edilmiş taşlar 10,00 20 3,00 
464 Kayeğan taşı (Arduvaz) ve mamulâtı 

A - Tabiî halde işlenmemiş 
B - Kesilmiş ve işlenmiş (renkli olanlarda dahildir) 
C - Kaygan taşındean mamul eşya ( mevadı saire 
ile mürettep veya gayrı mürettep ) (mekteplere 
mahsus çerçeveli levhalar ve bunların kalemleri de 
dahildir ) 

465 Litografya taşı 0,25 20 5,00 
466 Mehek taşı, bileği taşı 

A - İşlenmemiş 0,13 25 3,25 
B - İşlenmiş ( mevadı saire ile mürettep veya gayri 0,25 30 7,50 
mürettep) 

467 Sünger taşı ve tozu, perdah at taşı (Moskof toprağı 0,13 25 3,25 
ve bunların kalıp haline konulmuş olanları 

468 Lüle taşı ve sair manyazitler 
A - Ham 3,00 25 75,00 
B - Mamulâtı ( mavadı saire ile mürettep veya 50,00 50 2500,00 
gayri mürettep ) 

0,04 
0,12 
0,30 

25 
25 
25 

1,00 
3,00 
7,50 
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465 Lüle taşı 
A - Aynen 
B - » . 
466 Manyazitler: 
A - Ham cevher 50 
B-Teklis edilmiş (kalsıne) ve mamulatı 450 
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1,00 
0,10 
0,02 
0,02 
0,03 

50 
100 
35 
20 
25 

50,00 
10,00 
0,70 
0-40 
0,75 

469 Her nevi mermer, gıranit ve tarifenin başka yerle
rinde zikredilmeyen sair emsali taşlarla bunların 
mamulâtı ( suni olanları dahildir ) 
A- Yontulmuş ve yalnız destere ile biçilmiş levhalar 0,07 40 2,80 
ve bunların kırıkları 
B - Perdahlı veya oymalı levhalar, sütünler, musluk 0,30 50 15,00 
merdiven basamağı, ebniye ve sairede müstamel 
diğer emsali va mezar taşlan 
C - Heykel, yarım heykel, vazo, suretler ve salon 1,30 50 65,00 
için sair zeynet eşyası 
D - Sair mamulât 

470 Talk re her nevi » 
471 Çimento 
472 Su kireci « her şekilde » 
473 Puçulana, tebeşir, kaolin, santorin, ispat veya tarifede 

gayri mezkûr sair topra klarve bunların mükellesleri 
474 Alçı ve kireç « her şekilde » ( tababette müstamel 0,02 40 0,80 

alçılar; eçsamı kimyeviye faslındadır ) 
47 5 Alçı ve çimento mamulâtı ( mevaddı saire ile mahlut 

ve mürettep olanlar da dahildir ) 
A - Kapu sökesi, tuğla, künk, boru ve inşaatta 
müstamel mümasilleri 
B - Heykel, vazo, suretler ve salon için ziynet eşyası 
vesair mamulât 

476 Tebeşir mamulâtı ( yazı, bilardo vesaire için ) ( me-
vadı saire ile mürettep veya gayri mürettep) 

477 Cirof ( ıskorbak dö forno) 
478 Zimpara ve far brottum ve emsali 

A - Kölçe ve toz halinde 
B - Çarh, bileği, ege vesair mamulâtı ( mevadı 
saire ile mürettep veya gayri mürettep ) 
C - Zımpara ve manganezden mamul sun'î çakmak 8,00 35 280,00 
taşı 

479 Asistos (amyant), benyomen ve müşabihleri ve bun
ların mamulâtı ( terkibinde veya nescinde kaoçuk 
veya elyaf veyahut meadini adiye bulunanlar ve kâğıt 
mukavva, alçı çimento ve boya gibi mevaddı adiye 
ile mahluten mamul olanlarda dahildir ) ( mevaddı 
saire ile mürettep vaya gayri mürettep ) 
A - Ham <t her şekilde» 0,18 25 4,50 
B - Levha ve yaprak halinde ( asistoslu mukavva ve 0,60 25 15,00 
kâğıtlar da dahildir) 
C - Malzemei inşaiye her şekilde ( evrit, etretip ve 0,15 15 2,25 
emsali ) 
D - İplik, sicim, ip, halat, salmastra, şerit, hortum 1,50 25 37,50 
ve kamış 
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H - Elbise, eldiven, ayakkabı vesair mamulât 
V - Lâmba gömlekleri 

480 Akik 
A - Ham 
B - İşlenmiş ( mevadı saire ile mürettep veya gayri 
mürettep ) 
C - Zikıymet meadin ile mürettep 

481 Mika 
A - Levha v̂e yaprak halinde 
B - Mamulât ( mevadı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep) 

482 Kehribar ve kara kehirbar ( dökme olanlar dahildir ) 
A - Ham 
B - İşlenmiş ( mevadı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep ) 
C - Zikıymet meadin ile mürettep 

483 Pişmiş kilden ve topraktan mamulât 
A - Kiremit 
B - Tuğla (adî) 
1 - İnşaat tuğlası 
2 - Delikli tuğla 
3 - Döşemelik tuğla sade 
4 - Döşemelik tuğla boyalı, sırlı, resimli, çiçekli ve 
kabartmalı 
C - Ateş tuğlası ve kiremidi 
D - Künk boru, dirsek, raptiye, çiçek saksıları ve 
tezyinatı mimariye ve inşaata mahsus sair mamulât 
H - Toprak kaplar ve avanii beytiye ezcümle; küp, 
çanak, tencere, saksı, tabak ve emsali avani 
1 - Sadeleri 
2 - Cilâlı, renkli, kabartmalı müzeyyen olanlar 
V - Pipo, ve lüle, heykel ve başka yerde zikrolun-
mıyan emsali sair mamulât 

484 Gırafit ( Pilompazin ) 
A - Toz veya hamur halinde 
B - Pota, ınbık, kapsol ve sair mamulât 

Kıymeti 
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75,00 
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4500,00 

1,20 

0,75 
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40 
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7,20 
20,00 
40,00 

10,00 
18,00 

Çini ve porsilen mamulât ı 

485 Çini ve porsilenden döşemelik tuğla 
A - Müteaddit renkli veya resimli 0,30 25 7,50 
B - Sairleri 0,20 25 5,00 

486 Çini ve porsilenden soba ve aksamı ( Meadin ile 0,35 30 10,50 
mürettep veya gayri mürettep ) 

487 Çini ve porsilenden banyo ve kurna, lavabo, ördek, of25 25 6,25 
apteshane takımları, havan kapsol ve emsali 
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488 Her nevi topraktan su süzgeci ve aksamı (Mevadı 3,50 20 70,00 
saire ile mürettep veya gayri mürettep 

489 Çiniden ve porselenden (Sofra, tuvalet takımları, salon 
eşyası, heykel, çiçeklik ve çiçek ve sair mamulât ) 
A - Bir renkli (Mevadı saire ile mürettep) 0,50 25 12,50 
B - Bir renkli (Mevadı adiye ile gayri mürettep) 0,70 25 17,50 
İhtar : (Kenarlarındaki renkli çizgi zıhlar nazarı 
itibara alınmaz. 
C - İki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı, ve 1,00 25 25,00 
resimli ( Mevadı saire ile gayri mürettep ) 
D - İki ve daha ziyade renkli, markalı, yaldızlı ve 1,80 25 45,00 
resimli (Mevadı adiye ile mürettep) 
H - Gümüş veya altın ve gümüş yaldızlı meadin, 5,00 30 150,00 
bağa, sedef ve fildişi ile mürettep 

490 Çiniden, porselenden alâtı elektirikıye ve aksamı 
ezcümle: İzolatör ( Mücerret), düy, sigorta, kop 
sirköni, entirpetor, nipil, rozas ve saire 
A - Mevadı saire ile mürettep 
B - Mevadı saire ile gayri mürettep 

»491 Porselenden, mineden ve emsalinden sun'î dişler 
A - Çıplak 
B - Altın ve pilâtin ile mürettep 
C - Mevadı saire ile mürettep 

492 Tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen çiniden 
ve porselenden sair mamulâtı 

Zikıymct taşlar 

493 Pırlanta, felemenk (roze) yakut, gök yakut, sarı 
yakut, zümrüt, firuze, ayni şems ve tarifenin başka 
yerinde zikredilmiyen sair zikıymet taşlar 
A - Ham (işlenmemiş) Beher gramından otuz kuruş 
B - İşlenmiş » » iki yüz kuruş 

Gamlar. 

494 Kölçe cam, cam tozu ve kırığı (hasseten toz haline 0,06 25 1,50 
getirilmiş tezyine mahsus tozlar gayri mezkûr 
mamulattadır) 

495 Cam , çıbık halinde 0,12 25 3,00 
496 Şişe, küçük şişe, damacana, kavanoz ve emsali (rengi 

tabiide veya boyalı ) 
A - Adileri 
1 - Sade 0,15 25 3,00 
2 - Mevadı saire ile mürettep ( sepet örgüsü olanlar 0,25 25 6,25 
dahildir ) 
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B - Kesme, mahkük ve müzeyyen 
1 - Mevadı adiye ile mürettep ve gayri mürettep 
2 - Zikıymet meadin veya mevadı nefise ile mürettep 
( altın yaldızlılar dahildir ) 

497 Mücerret ( her nevi ) 
498 Döşeme ve dam için tuğla, kiremit ve levha ( dahi

leri madeni tel ile mücehhez olanlar dahildir ) 
499 Pencere camları 

A - Adileri 
1 - 0,0017 metro kalınlığında 
2 - 0,0025 metro kalınlığında 
3 - Daha yokarı kalınlıkta 
B - Buzlu renkli , dalgalı, çizgili 
C - Mineli, mahkük, resimli, yazılı ( kalınlığı ne olursa 

' olsun ) 
500 Ayna ve mağaza camları (Oılas), Muhaddep ve mukaar 

A - Fasatasız 
1 - Sathi 2,5 metre murabbaına kadar 
2 - Sathi 2,5 metre murabbaı ve ondan ziyade 
B - Faseteli 
1 - Sathi 2,5 metre murabbaı kadar 
2 - Sathi 2,5 metre murabbaı ve ondan ziyade 
İhtar - bu numaraya dahil camların üzerinde yazı resim 
vesaire bulunduğu takdirde rüsumu asliyelerine yüzde 
yirmi beş zam olunur . 

501 Avna (çerçevesiz) , ( maadhdep ve mukaar olanlar 
dahildir) 
A - Fsetesiz 
B - Faseteli 

502 Ayna ( çerçeveli ) (faseneli, fasenesiz ) 
A - Çerçevesi selloloidden, gümüş ve altın yaldızlı 
madenden, nikelden ve emsalinden 
B - Ağaçtan, alçıdan, mukavvadan, ve diğer adi 
maadinden ve mevattan 
C - Çerçeveleri gümüş, fil dişi, bağa, muzayik, kakma 
ve emsali mevad ile mürettep olanlar 
İhtar : i Aynaların arkalarını kaplayan mevat çer
çevelerinden fazla resme tabî olmamak şartile çerçive 
mefhumuna tabidir. 
2 * Çerçevesi altın ve ya platin ile mürettep ve ya 
çerçevesinin satıh itibarile nısfı gümüşten, bağadan, 
sadefden, kehribadan, fil dişinden olan aynalar çer -
çivelerinin rüsumuna tabidir. 
3 - Bir destek veya sehpa üzerinde veya sabit kılıf 
içinde bulunan aynaların resmi en yüksek maddenin 
resmine tabidir. 
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503 Fotoğraf camı ( üzerinde resim alanlar da dahildir ) 1,40 20 28,00 
(iç kaplarının sıkleti dahildir ) 

504 Lâmba şişesi ( her nevi) ( saman ve saireden olan iç 0,45 20 9,00 
sargıları dahildir ) 

505 Camdan lâmba karpuzu ve abajurları ( mevadı saire 
ite. mürettep ve gayri mürettep ) 
A - Sadeleri 0,70 30 21,00 
B - Kesme, mahkük, müzeyyen ve yaldızlı 1,10 30 33,00 

606 Camdan lâmba ve fenerler ( mevadı saire ile mürettep 
ve gayrı mürettep ) 
A - Sadeleri 
1-Makinasiz 0,70 25 17,50 
2-Makinalı 1,00 25 25,00 
B - Kesmem, ahkük, müzeyyen makinalı makinasiz 1,30 30 39,00 
İhtar i - lâmbalar, hazinelerinde füruattan addoluna-
mıyacak miktarda madenî aksam bulunduğu takdirde 
madenin nevine mahsus resme tabi olur. 
2 - Otomobil ve araba fenerleri vesaiti nakliye faslın
dadır. 

507 Müteşehhip lâmbalar (Elektirik ampulleri ) 3'50 25 87,50 
508 Rontken cihazına mahsus müteşehip ampuller 200,00 10 20,00 bir k. 

İhtar: Elektirik teçhizatı olmiyan ampuller gayri 
mezkûr mamulâta dahildir. 

509 Saat camları ve saat tertibatını haiz sair alât camları 
A - Cep ve kol saati camları 
B - Sair saat ve alât camları 

510 Gözlük camları ( Zıya, kar ve toz gözlüklerine ve 
çocuk eylencesi olan gözlüklere mahsus camlar dahildir) 

511 Alâtı basariye ve fenniye camları (Fotoğraf ve sinema- 50,00 10 500,00 
tograf cihazlarına mahsus adeseler dahildir) 

512 Camdan ve mineden dökme boncuk, sunî göz, sigara 
ağızlığı, gerdanlık, bilezik, küpe, teşbih, yüzük ve 
sair emsali mürettebat ve abajur ve avize sarf atakları 
(Şeffaf ve gayri şeffaf ) 
A - Çıplak veya mevadı adiye ile mürettep 
B - Zikimet meadın ile mürettep 
C - İnci ve elmas taklitleri ( Zikiymet meadin ve sair 
mevat ile mürettep olanlar dahildir ) 
İhtar: İşbu numaraya dahil olan eşyada zikiymet mea
din miktari camın nısıf sıkletini mütecaviz olursa 
eşyanın mecmuu kuyumcu eşyasına mahsus rüsuma 
tabidir. 

513 Sofra, tuvalet ve salon yazıhane için eşyayi zücaci-
• ye (Adî, düz, veya kabartmalı ) 

A - Altın veya pilâtin ile mürettep 23,00 35 805,00 
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B - Gümüş ile mürettep ve yahut altın veya gümüş 1,50 25 37,50 
yaldızlı meadini saire ile mürettep 
C-Mevadı saire ile mürettep ve renkli veya adî yaldızlı 0,80 25 20,00 
D - Mevadı saire ile gayri mürettep 0,40 20 8,00 
İhtar: Kesme ve mahkûk olmadığı halde hamuru ve 
gördüğü ameliye itibarile mamulatı nefiseden madut 
olanların resimleri kıymetlerine nazaran yüzde yirmi 
beşten noksan olursa kesme ve mahkûk mamulâtın 
resimlerine tabi olur. 

514 Sofra, tuvalet salon yazıhane için eşyayı zücaciye 
( Kesme, mahkûk ) ve başka yerde zikredilmeyen 
sair kesme ve mahkûk eşyayı zücaciye 
Â- Altın veya pilâtin ile mürettep 26,00 35 875,00 
B - Gümüş ile mürettep veyahut altın veya gümüş 3,50 25 87,50 
yaldızlı meadini saire ile mürettep 
C - Mevadı saire ile mürettep veya renkli veya adî 3,00 25 75,00 
yaldızlı 
D - Mevadı saire ile gayrı mürettep 1,35 20 27,00 

515 Tıbba, baytarlığa ve lâboratovarlara mahsus camdan 6,00 10 60,00 
alâtı fenniye ve cihazlar ( Taksimatlı lamler lameller 
ve saire) 

516 Müstahzarat ampulleri ( Boş ) 
517 Tarifenin başka mahallerinde zikiredilmeyen 

mamulatı zücaciye 
A - Altın veya pilatin ile mürettep 
B - Gümüş ile mürettep ve yahut altın veya gümüş 
yaldızlı meadini saire ile mürettep 
C - Mevadı saire ile mürettep veya renkli ve ya adî 
yaldızlı 
D - Mevadı saire ile gayri mürettep 

Hernevi demir ve çelik 
518 Demir cevheri [ filiz, minere ] 
519 Hernevi demir, külçe veya kütük 
520 Köhne demir mamulatı [halile kabili istimal olmamak 

şarüla ] demir hurdası, tozu ve talaşı 
521 Halis çelik 

A - Çıbık, külçe, kütük 
B - Levha 

522 Her nevi demir f dörtköşe, yuvarlak , beyzî, köşeli 
çubuk veyahut köşebent E,T,V,L,Z,I şeklinde ] ve tari
fenin başka yerlerde zikroiunmayan sair şekillerde 
[ delikli olanlar dahildir] 
A - Adileri 0,07 15 1,05 
B - Bakır, kalay, çinko, nikel, kurşun ve alüminyom 0,15 15 2,25 
galvatizli veyahut oksitli 
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523 Demiryolu, ray, yasdık vepaçaları 
524 Demiryolı traversleri 
525 Demir saç ve levhalar [düz veya oluklu ] ve çenberlik 

A - Adileri 
1 - Kalınlığı üç milmetre ve ondan yukarı 
2 - Kalınlığı üç milimetreye kadar 
B - Bakır, kalay, çinko, nikel kurşun, alaminyıım, 
galvanizili veya oksitli 
1 - Kalınlığı üç milmetre ve ondan yukarı 
2 - Kalınlığı üç milimetreye kadar 
C - Resimli ıstampan, boyalı ve lake ( kalınlığı ne 
olursa olsun ) 

526 Demir veya çelik tel 
A - Adileri 
1 - Kutum yarım milimetreden aşağı 0,11 20 2,20 
2 - » » y> bir buçuk milimetreye 0,10 20 2,00 
kadar 
3 - » 1 buçuk D fazla altı milmetreye 0,09 15 1,35 
kadar 
B - Bakır, kalay , çinko, nikel, kurşun, aleminyom , 
galvanizli, oksitli 
1 - Kutum yarım milimetreden aşağı 
2 - » » » 1,5 milimetreye kadar 

3 - " 1 buçuk M fazla 6 » » 
C - Altun ve gümüş yaldızlı (kutum ne olursa olsun) 

527 Dikenli demir tel 
A - Sade 
B - Galvanizli 

528 Demir tel, üzeri sarılı [Nakili elektirik olanlar dahildir] 
A - Safi veya mahlut ipek veya suni ipek ipliği sarılı 1,00 20 20,00 
olanlar 
B - Sair mevad ile sarılı olanlar 0,40 20 8,00 
C- Toprak ve sualtı elektirik kaploları [Her nevi 0,20 20 4,00 
mevat ile mücehhez ] 

529 Demir ip veya halat [Örgüsünde veya içinde mevat 0,25 20 5,00 
lifiye olanlarda dahildir. ] 

530 Demir zencirli 
A - Oemi ve saire için kaba zencirler [galvanizli, 0,15 25 3,75 
boyalı, ziftli olsun olmasın ] 
B - Küpek, bisiklet, otomobil, zenciıieri, ve emsali 
1 - Sadeler 0,20 25 5,00 
2 - Bakır, kalay, çinko, nikel, korsun, alominyom 0,40 25 10,00 
galvanizli, veya oksitli veyahut boyalı 
C - Saat' gözlük zencirleri ve emsali ince zencirler 
1 - Adiler 0,50 30 15,00 
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2 - Bakır, kalay, çinko, nikel, korsun, alominyom 0,65 30 19,50 
galvanizli, veya oksitli veya boyalı 
3 - Gümüş yaldızlıları 1,00 30 30,00 

531 Her nevi demir boru ve rabtiyeler 
A - Dükme [ Font ] 
B - Demir veya çelikten 
C-Iier nevi madenle galvanizli 
D-Soba büroları ve elektirik tellerine mahsus borular 
1 - Sade 
2 - Galvanizli veya boyali 
3 - Sırlı 

532 Vesaiti nakliye dingili, yayları, tekerlekleri ve tekerlek 
çenberi ve sair aksamı [ Otomobillere ait olanlar 
otomobil kısmmdadır .] 

533 Demirden kaba mamıılat ezcümle: Çanak, pota, 
direk, delinmiş ve işlenmiş levhalar, demir yol makas
ları ve işaretleri, inşaatta müstamel çatılmış veya 
çatılmamış aksam betonlarda müstamel kesilmiş zım
balanmış saç levhaları tekemmül etmiş alatı mihanikiye 
aksanımdan maada gemi, demir yol ebniye ve saire 
için zikredilmeyen sair kaba mamulâtı 

"v A - Cilâsız boyasız 
B - Halat, boyalı veyahut katranlı veya galvanizli 

534 Demir çivi 
A - Adileri 
1 - Tulü yirmi beş milimetreye kadar 
2 - » » milimetre ve ondan yokarı 
B - galvanizli veya başları mevaddı saireden ( Tulü 
ne olursa olsun ) 
C - Nal çivisi 
D - Perçin çivisi 

535 Demir vida, civata, somun 
536 Kalorifer istuvaneleri (radiyator ) ve aksamı 
537 Demir soba, ocak mangal 

A - Petrol, elektrik, hava gazı sobaları, fitilli veya 0,50 25 12,50 
tazyikli petrol ocakları ( mevaddı saire ile rnürettep 
ve gayri rnürettep) 
B - Sair soba ve ocaklar, vantilatörlü ocaklar, mangal 
1 - Sadeleri 0,22 25 5,50 
2 - Sırlı veya mevadı saire ile rnürettep 0,32 25 8,00 

538 Demir kasa [ mevadı saire ile rnürettep veya gayri 0,4 5 25 11,25 
rnürettep] 

539 Demir mobile 
A - Yazıhane, dolap, kutu, çekmece 
1 - Sade ve boyalı 1,00 25 25,00 

0,25 
0,30 

0,20 
0,14 
0,70 

0,25 
0,27 
0,30 
0,40 

25 
25 

25 
25 
25 

25 
25 
25 
15 

6,25 
7,50 

5,00 
3,50 
17,50 

6,25 
6,75 
7,50 
6,00 
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0,80 
0,50 
0,18 

20 
20 
20 

16,00 
10,00 
3,60 

2 - Yaldızlı, sirli ve saireli [ mevadı saire ile mü- 1,50 25 37,50 
rettep olsun olmasın ] 
B - Karyola, somya 
1 - Sade veya boyalı veya cilâlı veya yaldızlı 0,36 ' 2 5 9,00 
2 - Pirinç veya nikel ile mürettep 0,54 25 13,50 
C - Sair mobileler 
1 - Sade veya boyalı 0,40 25 10,00 
2 - Yaldızlı, cilâlı, lake [ mavadı saire ile mürettep 0,90 25 22,50 
veya gayri mürettep 

540 Her nevi demirden el alâtı [ saplı veya sapsız ] 
A - Her nevi destere, dişli, dişsiz [hızarlar dahildir] 0,90 20 18,00 
B * Eğe 
1 - Uzunluğu on altı santimetreye kadar 
2 - Uzunluğu onaltı santimetre ve ondan yukarı 
C - Kürek, kazma, balta, yaba, çapa, bel, örs, [250 
gramdan fazla sıkleti olan çekiçler tırmık, mala, 
köşkü, taşçi müskap ve kaşıklan] 
D - Her nevi ziraatte müstamel makas, bağ bıçağı , 0,40 20 8,00 
orak, tırpan, koyun kırpma ve tenekeci makaslan 
mengene, kıskaç, keser, rende ve başka yerlerde zikir 
edilmiyen dülger ve doğramacı alâtı 
H - Burgu, cetvel, perğer, çap ölçüsü, pipo açan 1,35 20 27,00 
aletler, tornavide, kerpeten (250 gırama kadar sıkleti 
olan çekiçler) hâk ve oyma kalemleriher, her nevi biz 
ve el makablar 
V - Zikredilmiyen sair alât 
1 - Beherinin sıkleti 150 gırama kadar 1,50 20 30,00 
2 - Beherinin sıkleti 150 gıram ve ondan tukarı 0,90 20 18,00 
İhtar : tıbba mahsus alât, alâtı fenniye kısmındadır 

541 Bıçakçılık eşyası ezcümle: biçak, kağat bıçağı, kılıç, 
çakı, çatal, kaşık, makas, makineli saç makası, 
ustura, makineli ustura, tırnak tuvaleti edevatı, fındık 
kıran, tirbşion ve emsali 
A - Altun veya platin ile mürettep olanlar (Kaplama 
yaldızlar dahildir) 
B - Gümüş ve ya bağa ile mürettep (Kaplama ve 
gümüş yaldızlar dahildir) 
C - Fildişi veya sedef ile mürettep vaya altım gümüş 
yaldızlı 
D - Nikel, beyaz maden (Pakfon) galalit ile mürettep 
H - Sair mevat ile mürettep ve ya gayri mürettep 
V - Makineli makas ve usturaların yedek yüzleri 
İhtar : İşbu numarada muharrer eşyanın kamilen 
altun ve gümüş veya yalniz sapları kamilen altun ve 
gümüş olanları kuyumcu mamulâtına dahildir 

542 Makineli ustura bileğisi 10,00 20 200,00 

50,00 

18,00 

13,50 

6,00 
2,70 
10,00 

35 

35 

35 

20 
20 
20 

1750,00 

630,00 

472,00 

120,00 
45,00 
300,00 



Yüz ki
losundan 

resmi 

Aynen 

181 

Tarif* 

A? 

538 olarak 540 Aynen 

539 »' 541 >• 

» 540. » 542 » 



- 182 -

Kıymeti -,JJ Yüz kilosundan 
•= resmi 

543 Çilingir mamulâtı - Ezcümle : kilit, anahtar, kapı, 
pencere, mobilya ve sandıkçılık takımları ve yayları 
A - Sade 
B - Boyalı ve renkli veya bakır, pirinç, nikel, alomi-
inyom vesaire galvanizli 
C - Bakır , pirinç, nikel , alominyom, veya sair adi 
mevad ile mürettep veya kabartmalı veva gümüş yaldızlı 

544 Demir nal [ hernevi ] 
545 Kundura için çivili ve çivisiz nalçalarf mevzu veya 

merbut bulundukları kutu veya mukavaların sıkleti 
dahildir] 

546 Demirden şemsiye takımı ve aksamı [ değnekleri 
dahildir ] 
A - Sade veya renkli 
B - Mevadı adiye ile mürettep ve galvanizli 
C - Gümüş, bağa , fildişi, kehriba veya sedefle 
müretteP 
İhtar : mevadı saireden olan saplar kendi resmine 
tabidir 

547 İğneler 
A - El ve makina iğneleri , dikiş ve nakış ve örgüler 
için [ başlan yaldızlı olanlar dahildir ] 
B - Toplu iğne, çengel iğne, tığı, çörabşışi, firkefe, 
çuvaldız, volta iğnesi 
C - Cam, silloloit, galalit, sedef, kehriba, bağa, fildişi 
ve diğer adi mevaattan başlı ve yahut bunlarla 
mürettep iğneler 
İhtar : zikıymetmeadin ile mürettep olanlar kuyumcu 
eşyasındandır 

548 Demir kalem uçları 
A - Ucu altınlı ve ya altın ve gümüş yaldızlı 
B - Diğerleri 

549 Demir parmaklık [ Her şekilde ] 
A - Vernikli ve diğer madenden yaldızlı 
B - Diğerleri 

550 Demir telden kafeslikler [top halinde] 
A - Adi 
B - Boyalı veya galvanizli 

551 Demir telden mamulât, ezcümle: sepet'kapan, resim
lik, kopça, raptiye, kuş kafesleri ve saire 
A - Mevadı saire ile gayri mürettep 
B - Mevadı saire ile gayri mürettep 

552 Demir mensucat 
A - Top halinde 
1 - Adi 
2 - Boyalı, oksitli veya galvanizli 

0,36 
0,70 

2,00 

0,60 
0,90 

4,50 

3,50 

5,40 

25 
25 

25 

25 
15 

6,00 
17,50 

50,00 

15,00 
9,00 

0,50 
0,65 
1,60 

10 
15 
25 

5,00 
9,75 

40,00 

20 90,00 

20 70,00 

25 135,00 

8,00 
5,00 

0,30 
0,20 

0,20 
0,25 

0,50 
0,70 

0,40 
0,60 

20 
15 

30 
30 

20 
20 

25 
25 

20 
20 

160,00 
75,00 

9,00 
6,00 

4,00 
5,00 

12,50 
17,50 

8,00 
12,00 
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B - Bunların mamulâtı [ mevadı saire ile mürettep 1,00 25 25,00 
ve gayri mürettep ] 

553 Demir bidon ve fıçı, üstüvane, gazmetre, hazine 
şamandıra ve emsali [ mevadı saire ile mürettep 
ve gayri mürettep ] 
A - Adileri 0,20 20 4,00 
B - Boyah, galvanizli 0,30 20 6,00 

554 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmeyen demirden 
hırdavatçılık eşyası ezcümle: matbah takımı; sofra 
takımı, kahve ve çay takımları, lamba ve aksamı, 
ütü, kahve değirmenleri, et makinası, musluk, koğa, 
banyo, aptesane levazımatı, dirhemler, ateş kürek ve 
maşaları, hayvan çanları, üzengi şişe kpsolları ve 
emsali mamulât [ mevaddı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep ] 
A - Adileri 0,40 20 8,00 
B - Boyalı, cilalı, sırlı veyahut sair madenle galvanizli 1,20 15 18,00 
C - Elektrik tertibatı havi olanlar 3,00 20 60,00 

555 Tarifenin başka mahallerinde zikredilmeyen demirden 
sair ince eşya ezcümle: [ yüzük, küpe ve emsali 
müzeyyenat] düdük, zil, cmğrak, düğme, yüksük, gem 
mahmuz, kâğıt ve deri raptiyeleri yazı hokkaları ve 
kalemleri, mürekkepli kalemler vesair yazıhane 
levazımatı, taraklar ve emsali ince mamulât ve tez
yinat eşyası 
A - gümüş, sedef, bağa, fil dişi, gılamit ile mürettep 10,00 25 250,00 
veya altun ve gümüş yaldızlı 
B - Sair mevad ile mürettep veya gayri mürettep 1,80 25 45,00 
İhtar : Altımla mürettep olanlar kuyumculuk mamu-
latındadır. 

Bakır ve halitası 
İhtar : Bakır halitaları hassaten zikredilmedikçe bakır 
mefhumuna dahildir. 

556 Bakır 
A - Cevher [ minere filiz ] 
B - külçe ve kütük 
C - Toz, talaş ve hurda parçalar 
D - Köhne mamulât [ Halile istimale salih olanlar 
nevilerine mahsus rüsuma tabidir ] 

557 Bakır, lama, çıbık, tahta ve yaprak halinde """ 
A - Adileri 
B - Cilâlı, perdahtlı veya diğer adî madenle galvanizli 

558 Bakır, pirinç ve tunç toz ve varak halinde [ Yaldızcı
lıkta ve sairede müstamel ] 
A - T o z 1,20 25 30,00 

0,05 
0,65 
0,50 
0,54 

1,00 
1,25 

10 
25 
25 
25 

20 
25 

0,50 
16,25 
12,50 
11,25 

20,00 
31,25 
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2,70 

1,20 
2,20 

5,00 

25 

25 
25 

30 

67,50 

30,00 
55,00 

150,00 

B - Varak 
559 Bakır boru, boru raptiyesi ve aksamı [ Her nevi ] 

A - Adi ve boyalı 
B - Cilâlı nikel, aleminyom ve sair adî meadin gal
vanizli, boyalı veya oksitli 
C - Altın ve gümüş yaldızlı 

560 Bakır tel (Yuvarlak) [Müteaddit tellerin bükülmüşü 
dahildir ] 
A - Adileri 1,30 20 26,00 
B - Cilâlı, nikel, aleminyom ve sair adî meadin gal- 1,80 20 36,00 
vanizli, boyalı veya oksitli 
C - Altın veya gümüş yaldızlı 5,00 30 150,00 
D - Bakırdan ceryanı elektirikide müstamel tel ve 
kablolar [ Diğer madenî tellerle mahlut olanlar da 
dahildir ] 
1 - Lâstik, küteberka, kâğıt asistosu ve saire ile tec- 2,70 20 54,00 
rit edilmiş 
2 - İpek veya sun'î ikek ile tecrit edilmiş [ Mevaddı 4,00 20 80,00 
saire ile mahlut ipekli olanlrr da dahildir ] 
3 - Tecrit edildikten ^onra ayrıca kurşun veya demir 0,80 15 12,00 
borularla veya sair suretle mücehhez 

561 Bakırdan sırmacılık eşyası (üzerine sarılı bulundukları 
makara ve sairenin ve içinde bulundukları kutuların 
sıkleti dahildir) 
A - Tel ve pul (Alâtı musikiye telleri hariçtir) 
1 - Adi veya cilâlı 
2 - Nikel ve saire ile yaldızlı 
3 - Altun veya gümüş yaldızlı 
B - Her nevi iplik üzerine sarılmış tel ( Kılaptan) 
1 - Adi cilâlı veya nikel yaldızlı 
2 - Altun veya gümüş yaldızlı 
C - Kaytan, şerit, dantelâ, tırtıl, püskül kordon ve sair 
harçlar (Mevaddı lifiye ile mürettep olsun olmasun ) 
1 - Altun veya gümüş yaldızlı 
2 - Diğerleri 

562 Bakır telden örme veya dokuma mensucat ve 
bunların mamulatı ( Mevaddı saire ile mürettep veya 
gayri mürettep) 

563 Çan ve havan (Teferruatı dahildir) 
A - Beherinin sıkleti beş kiloya kadar 
B - » » » kilo ve ondan yukarı 

564 Bakır çivi ve vida ve perçin ( Her nevi) civata ve 
somun 

3,00 
4,50 
6,75 

6,00 
10,00 

12,00 
8,00 
2,70 

30 
30 
30 

30 
30 

30 
30 
25 

90,00 
135,00 
202,50 

180,00 
300,00 

360,00 
240,00 
67,50 

2,50 
2,00 
1,80 

30 
30 
25 

75,00 
60,00 
45,00 
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565 Bakır mutbah ve sofra, takımları, kazan, inbik, fitilli 2,00 40 80,00 
veya tazyikli ocaklar, sobalar, ütüler, dirhemler ve 
emsali ( Elektirikli ve mevadı saire ile mürettep 
olanlar da dehildir 

566 Bakır semaver, kahve değirmenf, çay ve kahve 
takımları, çatal ve kaşık, lâmbalar, edevatı bey tiye, 
heykelcikler vesair salon tezyinat eşyası ( sair adî 
mevat ile mürettep veya gayri mürettep ) 
A -«Adî veya cilâlı 2,50 35 87,50 
B - Nikel veya saire yaldızlı veya oksitli 3,50 30 105,00 
C - Altun veya gümüş yaldızlı 8,00 30 240,00 

567 Bakırdan çilingir ve hürdevatçı eşyası ezcümle : 
rnubile, kapu ve pencere edevatı, gem, mahmuz, 
düdük, zil ve çıngırak musluk, yorgancı çivileri, 
el âletleri mubilya ve karyola vesair emsali (mevadı 
saire ile mürettep veya gayri mürettep ) 
A - Adî veya boyalı 
B - Cilâlı veya nikel yaldızlı veya oksitli 
C - Altun veya gümüş yaldızlı 

568 Zincirler 
A - Saat ve gözlük zincirlen ve emsali 
1 - Sade veya cilâlı 
2 - Altun yaldızlı 
B - Sair zincirler [ Diğer meadinle yaldızlı olsun 
olmasun ] 

569 Düğnie, toka, kopça, yüksük, fişler ( pul ) sigara 
kutusu ve emsali [ Mevadı saire ile • mürettep 
veya gayri mürettep ] 
A - Sade veya cilâlı veya nikel yaldızlı 4,50 30 135,00 
B - Altun ve gümüş yaldızlı 10,00 30 300,00 

570 Mücevherat ve müzeyyenat ve nefis eşya, ezcümle: 
yüzük, bilezik, küpe, kalem saplan, yazı hokkaları, 
yazıhane edevatı ve emsali [ mevadı adiye ile müret
tep veya gayri mürettep ] 
A - Adî veya cilâlı 
B - Nikel yaldızlı veya oksitli 
C - Altun veya gümüş 

Alominyom ve halitası 
571 Alominyom ve halitası 

A - Cevheri [ minerese kılız ] 
B - Kölçe, veya diğer şekilde 
C - Levha, boru ve boru eksamı, tel 
D - Toz ve varak halinde [ yaldızcılıkta 
müstamel [ 

2,70 
4,00 
9,00 

5,40 
12,00 
3,70 

35 
30 
30 

30 
30 
30 

94,50 
120,00 
270,00 

162,00 
360,00 
111,00 

5,00 
7,50 

12,50 

30 
30 
30 

150,00 
225,00 
375,00 

ve sairede 

0,15 
1,08 
2,20 
3,00 

30 
20 
30 
30 

3,00 
23,60 
66,00 
90,00 
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H - Alominyom veya halitasından mamulât [ mevadı 
saire ile mürattep veya gayri mürettep ] 
1 - Mutbak ve sofra takımları ve mümasili sair kaba 
eşya 
2 - Salon ve müzeyyenat eşyası ve zikrolunmlyan 
diğer mamulât 

kurşun ve halitası 

572 Kurşun ve halitası [halitaya dahil olacak kalay ve 
sair meadin yüzde on beşden ziyade olduğu taktir
de halita diğer meadin mamulâtı rüsumuna tabidir. 
A - Cevheri [ minire, kiliz ] 
B - Külçe, kütük, tahta, çubuk 
C - Köhne mamûlat [Halile gayri kabili istimal olmak 
şartiyle ] Kırıntı ve talaşı 
D - Boru, tel [ sair adi maadin galvanizli 
dahildir ] 

573 Kurşun veya halitasından matbaa hurufatı 
ve musiki notası dahildir ] Levha, hat, 
matbaacılığa mahsus sair eşya 

574 Kurşun toz ve varak halinde 
575 Başka yerde zikrolunmayan sair kurşun ve halitası 

mamûlatı 
A - Adileri 
B - Sair adi maadin ile galvanizli veya boyalı 
C - Gümüş yaldızli 

Tutya ve halitası 

576 Tutya [ çinko ] ve halitası 
A - Cevher [ minere, filiz ] 
B - Külçe 
C - Köhne mamûlat [Halile gayri kabil istimal olmak 
şartile ] Kırıntı ve talaş 
D - Lame, tahta, çubuk, boru [ Sair adi meadin 
galvanizli olanlarda dahildir ] 
H - Tel [Sair adi meadin galvanizli olanlar da dahildir] 

577 Tutya, varak ve toz halinde 
578 Tutya halitasından mamulât [ mevadı saire ile mü

rettep veya gayri mürettep ] 
A - Adileri 
B - Sair adi meadin galvanizli veya vernikli veyahut 
boyalı 

2,55 

4,50 

0,60 

0,35 

30 

40 

30 

15 

75,00 

180,00 

nal olmak 

olanlarda 

[ rakkam 
kilise ve 

0,10 
0,25 
0,20 

0,40 

1,40 

30 
30 
30 

15 

20 

3,00 
7,50 
6,00 

6,00 

28,00 

18,00 

0,80 
1,20 
2,50 

30 
30 
30 

24,00 
36,00 
75,00 

0,12 
0,30 
0,25 

25 
25 
25 

3,00 
7,50 
6,25 

5,25 

0,60 
0,60 

0,90 
1,30 

20 
25 

30 
35 

12,00 
15,00 

27,00 
45,50 
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Aynen 

570 » kurşun ve halitası 

2,50 A-Aynen 
Aynen 

» 571 olarak 573 üncü aynen 

» 572 » 574 » 
573 * 575 » 

574 » 576 

3) 

» 

• • » 

575 * 577 
576 » 578 

A - Aynen 

» 
i) 

191 

B 
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0,15 
2,50 
2,20 

20 
10 
15 

3,00 
25,00 
33,00 

C - Altun veya gümüş*yaldızlı 3,00 35 105,00 
İhtar : 565 îlâ 578 inci numaralarda muharrer hali
talara dahil olacak daha yüksek resme tabi meadin 
miktarı yüzde on beşi tecavüz ettiği takdirde buhalitaya 
yüksek resme tabi meadin maamelesi tatbik olunur. 

Kalay ve halitası 
579 Kalay ve halitası 

A - Cevher [ minere, filiz ] 
B - Kölçe. çubuk, tahta [ lehim dahildir ] 
C - Köhne mamulâtı [halile gayri kabil istimal olmak 
şartile ] kırıntı ve talaşı 
D - Boru ve boru aksamı [sair adi meadin galvanizli 3,00 20 60,00 
olanlar da dahildir ] 
H - Teli 4,00 20 80,00 

580 Kalay, toz, verak halinde [ yaldızcılıkta ve sairede 4,50 20 90,00 
müstamel J 

581 Kalay ve halitasından mamulât [ mevadı saire ile 
mürettep veya gayri mürettep] 
A - Adiler 5,00 30 150,00 
B - Sair adi meadin galvanizli veya vernikli veya bo- 6,00 30 180,00 
yalı veya yaldızlı 
C - Altın veya gümüş yaldızlı 9,00 35 315,00 
İhtar: 580 ila 581 inci numaralarda muharrer kalay 
halitasında kalay miktarı yüzde onbeş derecesinde dahi 
olsa kalay ve kalaydan mamul eşya gibi resme tabi 
o alacaktır. Kalay miktarı yüzde on beşten aşağı 
olduğu taktirde mevadı mürekkebesindeki meadinden 
sıkleten fazla olanın resmine tabi olacaktır 

Nikel (Fakfon) denilen halitası ve sair 
halitaları 

582 Nikel 
A - Cevheri [ Minere filiz 0,15 30 4,50 
B - Külçe 1,40 30 42,00 
C - Köhne nikel mamulâtı [Halile gayri kabili istmal 1,15 30 34,50 
olmak şartile [ kırıntı ve talaşı ] 
D - Tahta, çıbik ve eşkâli mahsusada kesilmiş levhalar 1,80 30 54,00 
H - Boru ve aksamı tel ve meskukat pulları 2,25 30 67,50 

583 Nikel toz ve verak halinde [ Yaldızcılıkta ve sairede 2,50 30 75,00 
müstamel 
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resmi 

Aynen 

C - Aynen 
İhtar- 3 6 3 - 576 inci numaralarda mu
harrer halitalara dahil olacak daha yük
sek resme tabi maadenin miktarı % 15 i 
tecavüz ettiği takdirde bu halitaya yüksek 
resme tabi meadin muamelesi tatbik 
olunur. 

577 olarak 57Q uncu aynen 

» 
y> 

» 
» 

578 » 580 

579 » 581 

A - Aynen 
B - Aynen 

C - Aynen 
İhtar: 578-579 uncu numaralarda mu-
harerr kalay halitasinde kalay miktarı 
yüzde on beş derecesinde dahi olsa 
kalay ve kalaydan mamul eşya gibi resme 
tabi olacaktır. Kalay miktarı yüzde on 
beşden aşağı olduğu takdirde mevadı 
mürekkebesindeki meadinden sikleten 
fazla miktarda olanın resmine tabi olur. 

3,00 
28,90 
23,00 

36,00 
45,00 
50,00 

580 

481 

582 

583 
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6,50 
15,00 
25,00 

•E ^ Kıymeti 

584 Nikel veya halitasından sair mamıılât ( Mevâfı saire ile 
mürettep veya gayri mürettep ] 
A - Sade 
B - Gümüş yaldızlı [ Kalın yaldızlar dahildir ] 
C - Altım yaldızlı [ » » ı> ] 

Aııli ımıvaıı 
585 Antinıuvan 

A - Cevher [ minerefliz ] 
B - Külçe ve sair şekilde 

586 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair adi mevat 
A - Cevher [ minerefliz [ 
B - Külçe, kütük 
C - Mamulat 

30 
30 
30 

Yûz kilosundan 
resmi 

195-00 
450,00 
750,00 

0,10 
0,65 

0,10 
0,54 
1,50 

20 
20 ' 

25 
25 
25 

2,00 
13,00 

2,50 
13,50 
37,50 

Zikiymet nıcadin 
587 Zikiymet meadin 

İhtar : paladiyom, iridiyom, osimum, roydiyom, radi 
yom, ve emsali madenler pilatine mahsus rüsuma 
tabidir 
A - pilatin, altun 
1 - Cevher 
2 - Külçe, çubuk, levha, şerit, hürde 
B - gümüş 
1 - Cevher 
2 - Külçe, çubuk, levha, hürde 

588 vrak, tel, toz, sünger ve pul 
A - pilâtinden 
B - Altundan 
C - Gümüşten 

58 9 Kuyumcu eşyası [Zikiymet taşlarla garı müzzeyen] 
A - pilâtinden 
B - Altundan 
C - Gümüşten 

59 0 Kuyumcu eşyası 
A - platinden 
B - Altundan 
C - Gümüşten 

591 Her nevi iplik üzerine sarılı tel 
A - Altundan 
B - Gümüşten ve ya altun yaldızlı gümüşten 

592 Sırmacılık eşyası ezcümle; Şerit, ğaytan, bükme, 
tırtıl, dantela, kordon ve saire ve bunlardan mamul 
eşya [ Mevadı saire ile mürettep olsun olmasun ] 

Zikiymet taşlarla müzeyyen] 

Kılaptan 

muaf 

muaf 
45,00 

4500,00 
1600,00 

60,00 

6000,00 
1800,00 

120,00 

10000,00 
2500,00 

270,00 

1080,00 
70,00 

5 

2 
2 
5 

3 
5 

10 

3 
5 

10 

20 
20 

225,00 

90,00 
32,00 
3,00 

180,00 
90,00 
12,00 

300,00 
125,00 

27,00 

216,00 
14,00 

B. K. 

B. ! 
a> 

» 

y> 

» 
» 

y> 

» 
:» 

» 
30 

A » Altundan 1200,00 10 120,00 » 
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582 olarak 584 inci aynen 

Aynen A- Aynen 
» B - Gümüş yaldızlı 
» C - Altın yldızlı 

583 y> 585 » 

584 » 586 » 

585 » 587 » 

» 
» 

» 
2,25 bir 

» 
» 
a> 

» 
» 
» 

-
» 
» 
» 

108,00 
7,00 

kilosından 
586 

587 

588 

589 

590 

y> 

y> 

y> 

y> 

» 

588 

589 

590 
/ 

591 

592 

» 

» 

» 

» 

Aynen 
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B - Gümüşten veya altından yaldızlı gümüşten 
593 Meskukât 

A - Her nevi Türk meskûkâti ve zinet altınları 
ve altın meskukâtı ecnebiye 
İhtar : Ecnebî zinet altınları kuyumcu eşyasına 
mahsus resme tabidir 
B - Gümü; ve sair madenden meskukâtı ecnebiye 
İhtar; Yolculara ait olanlar, beş Türk lirası kıymetini 
tecavüz etmemek şartile bu memnuiyetten müstesnadır 
C - kolleksiyon için bilcümle atik meskukât 

594 Her nevi madenden Devlet nişanları ve madalyaları 
ve beynelmilel müsabaka madalyaları (Bunları resmen 
ihraz eden zevata ait olmak şartile ) ( başkalarına 
ait olanlar mamul oldukları mevada mahsus resme 
tabidir ) 

100,00 

muaf 

memnu 

10 10,00 

Saa t l e r 

595 

596 

muaf 
muaf 

Cep ve kol saatleri ( kol saatlerinin bilezikleri 
mamul oldukları mevada mahsus ayrıca rüsuma 
tabidir ) 
A - Zarfı tamamen veya kısmen pilâtinden ve altından 
1 - İki tarafı kapaklı 
2 - Yalnız bir tarafı kapaklı ve kapaksız 
B - Zarfı tamamen veya kısmen gümüşten, bağadan 
sedeften, akiktan veya gümüş ve altın kaplamalı 
veya yaldızlı ( kapaklı ve kapaksız ) 
C - Zarfı diğer mevaddan 
İhtar : i - Zikıymet taşlarla müzeyyen olan saatler 
zarflarının nevine göre tabi oldukları rüsumun yüzde 
yirmi beş fazlasile mükelleftir 
2 - El çantalarına, şemsiyelere, albumlara ve saireye 
merbut saatler ayrıca kendi resimlerine tabidir. 
Cep ve kol saatleri zarflan 
A - Zarfı temamen veya kısmen pilâtinden ve altından 
1 - İki tarafı kapaklı 
2 - Bir tarafı kapaklı 
B - Zarfı temamen veya kısmen gümüşten, bağadan 
sedeften, hakıktan veya gümüş ve altın kaplamalı 
veya yaldızlı 
C • Zarfı diğer mevaddan 

597 Masa ve di var saatleri (Yalnız çerçive veya kutu 
içinde veyahut heykel ve saire üzerinde) çalgılı ve 
mtinebbihli olanlar dahildir. 
A * Makinadan gayri mevadı temamen veya kısmen 200»00 
pilâtinden ve altından 

5,00 ^- adedinden 
3,00 » » 
1,20 « « 

0,70 » 

4,50 adedinden 
2,80 » 
1,00 » 

0,50 » 

10 20,00 Bir k, 



- 197 

, Y İ İ Z ! d - Tarife loşundan , , 
A" resmi 

Aynen 
591 olarak 593 nci aynen 

aynen 

592 » 594 » 

593 » 595 » 

594 olarak 596 inci aynen 

595 » 597 » 

;» 
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B - Makinadan gayri mevadı temamen veya kısmen 20,00 
gümüşten, bağadan, sedeften, hakıktan, mermerden 
veya gümüş ve altın kaplamalı ve yaldızlı 
C - Makinadan gayri değer mevattan 5,00 
İhtar : Masa ve divar saatlerinin çerçeve ve kutuları 
ayrı geldiği taktirde mamul oldukları mevada mahsus 
rüsuma tabidir. 

598 Mebani saatleri ( orloj ) 1,50 
599 Saat makinaları ve aksamı ( basite dahildir ) 

A - Cep ve kol saatleri ve ibreleri (yelkuvan ve akrep) 
B - Cep ve kol saati makinaları ve aksamı 
C - Masa, divar ve mebani saatleri makinalari ve 
aksamı 
İhtar - saatlerdeki elektrik tertibatını teşkil eden mevat 
kendi maddelerine mahsus rüsuma ayrıca tabidir. 

600 Barometro, taksimetro, manumetro, parakit, voltmetro 2,00 
Podometro, gaz, elektirik, ve su madenleri ve tarifenin 
başka yerlerinde hassaten zikredilmiyen saat tertiba-
tini havi sair alât ve bu aiâtlari teşkil eden aksam 

20 

20 

20 

20 

Yüz kilosundan 
resmi 

4,00 » 

1,00 » 

0,30 

30,00 
20,00 

7,00 

25 
25 
25 

7,50 
5,00 
1,75 

» 
x> 
y> 

0 ,40 

601 

6Ö2 
603 

Alâti m u s i k i y e 

Her nevi kuvvei muharrike ile işleyen al.îtı musikiye 
A - Piyanola (kuyruklu) 
B - Piyanola (kuyruksuz) 
C - Diğerleri 
Manivelâlı urglar, lâtarnalar 
Tuşlu alât : 
A - Büyük kilise urgları 
B 
1 
2 
3 
4 
C 

604 

Kuyruklu piyanolar 
Rubu kuyruklu 
Yarım kuyruklu 
Üç çeyrek kuyruklu 
Tam kuyruklu 
Kuyruksuz piyanolar 

1 - Küçük boy 
2 - Büyük boy 
D - Armoniyom ( Ayak ile çalınan ) 
H - Armonik ( El ile çalınan ) 
V - Diğerleri 
Telli alâtı musikiye 
A - Harplar 
1 - Pedallı 
2 - Pedalsız 
B-Keman, viyola, viyolonsel, konterbas, 
ut, kitara, mandolin, mandola, ranço 
C - Diğerleri 

Adedi 
2000,00 
1500,00 

450,00 
200,00 

1200,00 
1500,00 

1750,000 
20000,00 

500,00 
800,00 
350,00 

50,00 
10,00 

500,00 
1000,00 

tambur, 35,00 

15,00 

30 600,00 R e h e r ;u ,ml i 

30 450,00 
30 135,00 » 
30 60,00 y> 

15000,00 Beher takımından 

30 360,00H e h e ı ' a ı , e d i 

3 0 . 450,00 » 
30" 525,00 » 
30 600'00 » 

30 150,00 Beher Ad. 
30 240,00 » 
3 0 ^ 1 0 5 , 0 0 » 
30 15,00 » 
30 3,00 » 

30 
30 
30 

30 

150,00 
300,00 

10,50 

4,50 
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resmi 

Aynen 

J? 

596 olarak 598 aynen 
597 » 599 » 

593 » 600 

» 

100,00 

4500,00 

200,00 
275,00 
337,50 
400,00 

80,00 
140,00 
85,00 
12,00 
2,50 

125,00 
250,00 

8,75 

599 

600 
601 

602 

» 601 

» 602 » 
» 603 * 

» 604 > 

3,75 
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250,00 
180,00 
30,00 

180,00 
75,00 
75,00 

30 
30 
30 

30 
30 
30 

75,00 
54,00 
9,00 

54,00ü. 
22,50 
22,50 

y> 

)> 
. • » 

adedinden 
» 
)) 

200,00 
100,00 
40,00 

5,00 
1,00 

30 
30 
30, 
30 
30 

60,00 
30,00 
12,00 

1,50 
1,20 

oı . «"o Yüz kilosundan 
•c^> Kıymeti .---^ 
S * •- resmi 

605 Nefes ile çalman aletler 
A - Filot 
1 - Gümüşten 
2 - Diğer meadirıden 
3 - Ağaçtan 
B - Obuva, kor angılez, kılârnet, kıleron, bason(Kago) 
1 - Bom sistemi 
2 - Sairleri 
C - Saksifon, kornesiyal, kornet, piston, tranıbon, 
kornofanyol, küçük bas, baslıerinfon 
D - Fifreler 5,00 30 1,50 

606 Darbe ile çalınan 
A - Tem pal 
1 - Pedallı 
2 - Pedalsız 
B - Davul, trampet 
C - Kastenyet ( çal paralar ) müsellesler ve emsali 
D - Diğerleri 
İhtar : Çalparelere mevzu resim bir çifte mahsustur 

607 Sandıklı çalgı ve relıavi 30,00 30 9,00 
608 Gramofon, fonograf, grafofon kıymetinden yüzde otuz resim alınacaktır 

609 Alâtı musikiye aksamı, teferruatı ve yedek parçaları 
A - Her nevi yaylar ( arşe ) 4,00 30 1,20 
B - Teller 
j - Her nevi madenden ( iç i barsak veya ipek 15,00 30 4,50 
olanlar dahil ) 
2 - Barsaktan 60,00 30 18'00 
3 - İpekten 35,00 30 10,50 
C - Davul, t ambur , vesaire deynek ve tokmaklar 5,00 30 1,50 
D - Gramofon , fonograf , gramofon pilakları ve 
kovanları 
1 - Dolu ' 1,50 30 0,45 
2 - Boş 0,50 30 0,15 
H - Gramofon iğneleri 
1 - Adi madenden 9,00 30 2,70 
2 - Zi kıymet meadinle mürettep 20,00 30 6,00 
3 - Ağaçtan kilosu 10,00 30 3,0(V 
V - Piyanula ve emsaline mahsus şeritler » 45,00 30 13/50 
Z - Başka yerde zikir olunmayanlar .» 6,00 30 1,80 
İhtar : [ işbu aksam ve teferruat yidek olmak şartila 
kendi resimlerine tabidir. Aletlerin üzerinde bulunduğu 
takdirde ayraca resme tabi değildir. ] 

610 Metronom Adedi 7,50 30 2,25 
611 Diyapazon[ Akurt düdüğü dahildir ] kilosu 5,50 30 1,65 
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62,50 
45,00 
7,50 

45,00 
18,75 
18,75 

1,25 

T a İ'i IV 

603 olarak 605 aynen 

604 » 606 

50,00 
25,00 
10,00 
1,25 
1,55 

7,50 

1,00 

3,75 

15,00 
8,75 

605 
606 

» 607 » 
» 608 » 

Kıymetinden yüzde yirmi beş resim 
alınacaktır 
607 

Bir kilosundan 

Adedinden 
j ) 

Bir kilosundan 
» 
<f 

a 
» 

olarak 609 uncu aynen 
adedinden 

bir K. 

a 
» 

1,25 

0,37 
0,12 

2,25 
5,00 
2,50 

11,25 
1,50 , ; 

Adedinden 1,85 608 olarak 610 nici aynen 
Bir kilosundan 1,35 6^9 » 611 » 
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600,00 
80,00 

50,00 
30,00 

20 
15 

15 
20 

120,00 
12,00 

7,50 
6,00 

612 Perdesiz her nevi boru 5,00 30 1,50 
613 Buhar düdükleri [ sirn ] 4,50 30 1,35 
614 Avcı ve bekçi vesaire düdükleri 7,00 30 2,10 

İhtar : [işbu fasıldaki aletlerin oyuncak nevi oyuncak 
resmine ve mahfazaları mamul oldukları mevada 
mahsus rüsuma tabidir „. :j 

Alalı basariye ve fenniye, eihazlaı* ve 
bunların aksamı vesair alat 

915 Teleskop, mikroskop 30,00 15 450,00 
İhtar: sehpalar ve mahfazalar mamul oldukları madde
lere mahsus rüsuma tabidir. 

616 Her nevi tek ve çift dürbin, gözlük, pertavsız, iplik 
sapan, istereskop [ Camlı camsız 
A - Tamamen veya kısmen altından, platinden 600,00 20 120,00 bir k. 
B - Tamamen veya kısmen gümüşten, bağadan veya 
altın kaplamalı 
C - Sair mevaddan 

617 Fotoğraf cihazı ve cihaza müteallik aksam 
İhtar — Şambr, obtoratör, vizör, verdepoli, şasi gibi 
resim ahzinde müstamel olanlar cihaza dahil sehpa 
küvit, şasipres gibi diğerleri mamul oldukları 
mevada mahsus resimlere ve ayrıca gelen objektif 
cam faslındaki resme tabidir 

618 Sinematograf ve projeksiyon cihazları ve inikas 20,00 20 4,00 bir k, 
fenerleri ve bunların aksamı fenniyesi 

619 Sinematograf ve fotoğraf, filim ve pelikülleri [ İç 
kapların sıkleti dahildir ] 
A - Boş 
B - Dolu 

620 Telli telgraf ve telefon makineleri ve aksamı fenniyesi 
f Teller ve piller ve otomatik telefon santralının 
mesnet çerçiveleri hariçtir. ] 

621 Telsiz telgraf ve telsiz telefon mürsile ve ahize ma- 25,00 20 500,00 
kinelerı ve bunların echize ve aksamı fenniyesi 

622 Rontken cihazı babette ve baytarîde müstamel 30,00 10 300,00 
elektirikli diğer aletler ve cihazlar ve bunların aksa
mı [ Rontken ampollerı ayrıca geldiği taktirde cam 
faslındadır ] 
İhtar : Rontken cihazını çalıştıran motörler makina 
faslındaki rüsuma tabidir. 

623 Her nevi otuklav, kimyahane ve bakteriyoloji etüvleri 4,00 10 40-00 
624 Her nevi kuluçka cihazları 1,00 10 10,00 
625 Dezenfeksiyon ve ta'kım aletleri 

A - Polverizatörler 2,00 10 20,00 

10,00 
60,00 
15,00 

25 
25 
15 

2,50 
15,00 

225,00 



203 — 

, Y i i z ,kî" Tarife loşundun , . 
resmi *'*-" 

Adedinden 1,25 610 olarak 612 aynen 
Bir kilosundan 1,10 611 » 613 » 

1,75 612 » 614 » 

150,00 613 » 615 

614 » 616 

Aynen 

2,50 
Aynen 615 » 6 1 7 

» 616 » 618 ' » 

2,00 617 » 6 1 9 » 

Aynen 

45,00 

Aynen 

Muaftır 

618 

619 

620 

» 

y> 

» 

620 

621 

622 

» 

J0 

» 

Aynen 621 » 623 » 
5,00 622 » 624 s 

623 » 625 » 
10,00 
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H resmi 

B - Etüvler ve saire [seyyar etüvlerin arabaları kendi 0,75 10 7,50 
maddelerinin resmine tabidir ] 

626 Hararet, kesafet, rutubet ve ispirto derecelerini gös
terir alât 
A - Sadeleri 
B - Çerçevelileri 

627 Başka yerde zikr edilmiyen fenniye, mesahaî araziye, 
riyaziyeye hikmeti tabiyeye, heyete ve ahvali cevviyeye 
müteallik alât 

628 Başka yerde zikr edilmiyen tıbbiyeye, cerrahlığa ve 
baytarlığa müteallik cihazlar ve alemler 

629 Tertibatı mahsusa ile mücehhez cerrahide ve dişçilikte 
müstamel masa, sandalye, koltuk ve emsali diğer 
ameliyat levazımı 

630 Çıkıkçılık [ Ortopedi ] cihazları 
631 Ağaçtan gayri mevaddan sun'î âza ve aksamı 
632 Sigara yakan aletler [çakmak ] 

A - Benzini i 
1 - Altundan 
2 - Kümüşteıı 
3 - Mevadı saireden 
B - Fitilli ve saireli adî mevattan [altım ve kümüşten 
olanlar «A» fıkrasına dahildir ] 

633 Mevadı kimyeviye ile yangın söndüren veya haşarat 
öldüren alâtlar ve bunların aksamı [dolu ve boş ] 

634 Alâtı vezniye 
A - Hassas teraziler [ eczahane ve talılilhanelcrde ve 
sairede müstamel ] [ mahfaza ve dirhemleri dahildir ] 
B - Adî teraziler; küçük ve büyük el kantarları 
0 - insan tartan pasküller 
D - Adî pasküller 
1 i - Demir yolu mevkilerinde ve fabrikalarda müsta
mel sabit büyük pasküller 

635 Halı ve saire süpürmeğe mahsus alât [ elektirikle 
mücehhez olanlar dahildir ] 

636 Tarifenin başka mahallerinde sarahaten veya temsilen 
7İkredilmiyen sair alat 

KslaltM vo. m ü h i m m a t 

637 Rüvervcr; tabanca ve bunların madeni aksamı [ Dev
letçe menedilmiyenler 
A - Toplu 10,00 25 250,00 
B - Rüverver [ otomatik ] 15,00 25 375,00 
C - Sair tabancalar [ oyuncak tüfenkler hariç ] 8,00 25 200,00 

10,00 
3,50 

20,00 

18,00 

2,50 

6,00 
muaftır 

500,00 
80,00 
15,00 
5,00 

5,00 

15,00 

1,20 
1,50 
0,75 
0,40 

5,00 

8,00 

25 
25 
25 

20 

25 

15 

20 
20 
20 
20 

25 

20 

25 
25 
25 
25 

20 

25 

250,00 
87,50 

500,00 

360,00 

62,50 

90,00 

100,00 Bir K 
16,00 » 
3,00 » 
1,00 » 

125,00 

300,00 

30,00 
37,50 
18,75 
ıo,oo; 

100,00 

200,00 
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Yüz ki
losundan 

resmi 

Aynen 

» 

Tarife 

624 olarak 626 aynen 

150-00 
52,50 

300,00 625 » 627 » 

270,0Q 626 » 628 » 

Aynen 627 » 629 » 

60,00 628 « 930 » 
Aynen 629 » ' '631 » 

630 » . 632 

75,00 631 » 633 

632 " 634 
Aynen 

« 633 » 635 

3> 634 y>' 636 * 

» 635 » 637 » 
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Kıymeti 

638 A- tüfekleri ve bunların madeni aksamı 
1 - Ağızdan dolma 
B - Kırma 
C - Nişan ve saire tüfekleri 

639 Memlu fışenkler 
A - Tabanca için 
B - Av tüfekleri için 
C - Nişan tüfekleri için 
D - Eslehai harbiye için 

640 fişenk kovanı 
A - Av tüfekleri için 
B - Tabanca için 
C - Eslihai harbiye için 

641 Av mühimmatı aksamı 
A - Saçma 
B - Kurşun 
C - Plastörpe (her nev) 

642 Eslihah ve mühimmatı harbiye 
643 Torpiller, bombalar ve sair tahrik alât ve mevaddı 

İhtar : madenden olmıyan eslih kundaklan ayrıca 
geldiği taktirde mamul oldukları mevada köre resme 
tabidir 

7,00 
10,00 
9,00 

1,20 
1,40 
0,90 

25 
25 
25 

20 
25 
25 

Yüz kilosundan 
resmi 

175,00 
350,00 
225,00 

30,00 
35,00 
22,50 

(Memnu) Devlet ithal ettiği taktirde muaftır 

1,00 
1,40 
(Memnu) 

0,50 
0,35 
0,90 
(Memnu) 
(Memnu) 

25 
25 
Keza 

20 
25 
25 
Keza 
Keza 

25,00 
60,00 

10,00 
8,75 

22,50 

Mevadi infilak!ye 

644 Barut 
A - kara av barutı 
B - Dumansız av barutı 
C - Taş barutı 

645 Dinamit ve sair mevadi infilakiye 
A - Dinamit 
B - Amonyak esaslı mevadi infilakiye 
C - Klorat esaslı mevadi infilkiye 

646 Lağam fitilleri 
647 Kâpsoller 

A - Maden patlatmağa ve şimendüfer işaretine mahsus 
krpsollar [ detonator ] 
B - Fişenk ve tabanca kapsolları 

648 Şenlik fişenkleri mehtaplı kipritler ve sair elabı naiye 
[ çocuk oyuncağı tabancalarına mahsus kâğıt ve mantar 
kapsollarda dahildir ] 

649 Kiprit ve kav [ mevzu oldukları kutuların sıkleti 
dahildir ] 
A-Mumlukiprit 
B - Sair kibritler ve kav 

1,00 
3,00 
0,40 

1,25 
1,10 
0,85 
1,00 

20 
20 
10 

15 
15 
15 
15 

20,00 
60,00 
4,00 

18,75 
16,50 
12,75 
15,00 

4,30 

3,00 
2,50 

0,70 
0,40 

20 86,00 

25 
40 

50 
50 

75,00 
100,00 

35,00 
20,00 



mz ki- T a r i f e 
)sundan , s 
resmi ^-

636 olarak 638 inci ; 
Aynen 
150,00 
Aynen 

637 » 639 » 

2> 

638 » 640 » 
20,00 
Aynen 

» 
639 » 641 » 

» 640 » 642 » 
» 641 » 643 » 

642 

943 

644 
645 

64,50 

60,00 
Aynen 646 

647 

y> 644 » 

» 645 » 

» 646 » 
» 647 » 

» 648 » 

» 649 » 
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©tj Yüz kilosundan 
Sj Kıymeti ©̂ -g» 

resmi 

0,75 
1,00 
0,35 
0,80 

0,30 
0,08 

0,80 
0,70 
0,80 

10 
10 
10 
10 

10 
10 

10 
10 
10 

7,50 
10,00 
3,50 
8,00 

3,00 
0,80 

8,00 
7,00 
8,06 

Makineler 
650 Buhar kazanları 

A - Borulu, nim borulu ve sair tertibatlı 0,50 10 . 5,00 
B - Sairleri [ Kalorifer kazanları dahildir ] 0,35 10 3,50 

651 Her nevi kuvvetle müteharrik makineler [Kazanlarile 
birlikte ] 
A - Lokomotif 
1 - Tanderlî lokomotifler 
2 - Tandersız lokomotifler ve lokomotif aksamı 
3 - Tandır ve aksamı 
B - Lokomobil ve yahut lokomotiv ve aksamı [ Ka
zanlarile birlikte ] 
C - Yol silindirleri 
1 - Makinasile beraber 
2 - Yalnız silindir 
D - Sabit nimı sabit buhar makinaları ve türbinleri 
1 - Sıkleti ikibin kiloya kadar olanlar 
2 - Sıkleti ikibin kilodan yukarı olanlar 

652 Traktörler 
653 Su, hava, petrul benzin ve petrul müştekatı ve kaz 

ve sair kuvvetler ile [ Elektirik müstesnadır J 
Müteharrik motörler [ kurulmuş veya kurulmamış ] 
A - Tamamının sıkleti elli kiloya kadar 
B - Tamamının sıkleti elli kilo ve ondan ziyade yüz 
kiloya kadar 
C - Tamamının sıkleti yüz kilo ve ondan ziyade 
beşyüz kiloya kadar 
D - Tamamının sıkleti beşyüz kilo ve ondan ziyade 
bin beşyüz kiloya kadar 
H - Tamamının sıkleti bin beşyüz kilo ve ondan ziyade 
beşbin kiloya kadar 
V - Tamamının sıkleti beşbin kilo ve ondan yukarı 

654 Elektirik motorları [Elektiro motor] Dinamo [ Alter
natif, kontino ] Transifor motor, komitatör, rezitans 
bubin, manyato, boji, konvertisör, distribotör, van
tilatör, ispirator ve mümasilleri [ Kurulmuş veya 
kurulmamış ] 
A - Tamamının sikleti on kiloya kadar 
B - » » ;» kilo ve ondan yukarı 
elli kiloya kadar 
C - Tamamının sikleti elli kilo ve ondan yukarı bin 
kiloya kadar 
D - Tamamının sikleti bin kilo ve onadn iki bin 
kiloya kadar 

10,00 
8,00 

3,00 

2,00 

1,60 

1,00 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

100,00 
80,00 

30,00 

20,00 

16,00 

10,00 

11,00 
8,50 

3,20 

2,20 

10 
00 

10 

10 

110,00 
85,00 

32,00 

22,00 
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Yüz ki-
O-SMIKİHII 

resmi 

0,50 
0,35 

0,75 
1,00 
0,35 
0,80 

0.30 
0,08 

0,80 
0,70 
0,80 

0,50 
0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

Tarife 

648 olarak 650 

649 » 651 

650 » 652 
6 5 l ~ » 653 

inci aynen 

» 

y> 

» 

1,00 
1,00 

1,00 

652 » 654 

1,00 
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?§.„, T̂  ,. o~g Yüz nilosundan 
% < Kıymeti ^ resmi 

H - Tamamının sikleti ikibin kilo ve ondan yukarı 1,75 10 17,50 
beşbin kiloyo kadar 
V - Beşbin kilo ve ondan yukarı 11,0 10 11,00 

655 Akümlator ve pil 
A - Akümlator ve yedek pilakları [ Akümlator piiak- 3,00 10 30,00 
lardan maada aksamı mamul oldukları mevada mahsus 
rüsuma tabidir ] 
B - Yaş piller [ her nevi ] [tutya ve kömürleri 0,80 10 8,00 
de dahildir 
C - Kuru piller [ her nevi ] 1,10 10 11,00 

656 Elekturut, bale 
A - Adi alekturut [ tenviri alektirikide müstamel ] 3,50 10 35,00 
B - Bakır ve sair meadin kaplı veya galvanizli veya 4,50 10 45,00 
madeni tellerle mürettep 

657 Yukarıdaki makinelerin başka yerde zikredilmiyen o,50 10 5,00 
aksamı 

658 Kâgât imalâtının her safhasına mansus makineler 1,00 10 10,00 
ve aksamı [ kurulmuş, ve kurulmamış 

659 Kabili nesc mevadı işliyen makineler ve aksamı 
ezcümle: tarama, atma veya didiklenme, koza ve çekir
dek ayıklama, iplik bükme, dokuma, cilalama, kurutma, 
boyama ve saire makineleri [kurulmuş kurulmamış] 

660 Torna, destere, rende; zımba, hava ve çekiç makine 
leri, çivi, teneke kutu makineleri cam imalinde ve 
camcılıkta müstamel makineler, çimento makine ve 
kalıpları taş kırma makineleri ve maadinden, topraktan 
ve ağaçtan eşya imalinde kullanılan sair makinelar 
ve aksamı [ kurulmuş kurulmamış ] 
A - Siklefci iki yüz elli kiloya kadar 
B - Sikleti iki yüz elli kilo ve ondan yokarı iki bin 
kiloya kadar 
C - İki bin kilodan yokarı 

§61 Deri yarma, yıkama, kazıma, fırçalama, makineleri 
ve kayış, sırım makineleri, taban ökçe çivileme maki
neleri ve ayakkabı imalinde kullanılan sair her nevi 
makineler ve aksamı [ kurulmuş kurumamış ] (ayak 
kabı dikiş makineleri müstesnadır ) 

662 Dikiş makineleri (Elbise, şapka, ayakkabı ve saireyi 3,50 10 35,00 
dikmeğe mahsus, örgü işleme ve tül makineleri ve 
bunların makine aksamı ve yedek parçaları (İğneleri 
müstesnadır) 

663 Tipografya, litografya, mücellit, hurufat, dizme ve 0,90 10 9,00 
dökme makineleri ve matbaacılığa mahsus sair 
makineler ve bunların aksamı 

1,30 
1,20 

0,90 
1,00 

10 
10 

10 
10 

13,00 
12,00 

9,00 
10,00 



Yüz ki- T a r . f e 
loşundan ™ 

resmi ^ 

1,00 

1,00 

15,00 

Aynen 

y> 

653 olarak 655 inci ayene 

654 » 656 * 

» 655 » 657 » 

» 656 » 658 » 

» 657 » 659 » 

658 » 660 » 

6,50 
6,00 

4,50 
5,00 659 » . 661 » 

17,50 660 » 662 » 

4,50 661 » 663 » 
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Kıymeti >"£ Yüz kilosundan 
•2 resmi 

12,00 
6,00 
1,20 

10 
10 
10 

120,00 
60,00 
12,00 

664 Yazı, hesap, kayît makineleri ve tadat, tefrik ve 
tasnife mahsus makineler ve bunların aksamı 
A - Sıkleti beş kiloya kadar olanla 
B - Sıkleti beş kilo ve ondan yukarı 

665 Dikiş ve yazı makineleri maddelerinin ayaklarına ait 
masa, tapla, kapak ve ayakları 

666 Her nevi ziraat makineleri ve ziraatte müstamel alât Maaftı 
ve edevat ve bunların aksamı 
İhtar: Makinelerin ve alât ve edevatının envaını İktisat 
Vekâleti tayin eder 

667 Her nevi tulumbalar ve aksamı, maayiat, gaz, hav 
ve saire için 1,00 10 10,00 

668 Değirmen makineleri ve hamur, makarna, şeker, sucuk 
ve sair mekûlâtın imal ve ihzarına mahsus makineler, 
buz makineleri, taktir ve taşır ve tebrit makineleri, 
şişeleri yıkayan ve dolduran makineler, vinçler kavu
rucu ve üğütücü makineler, ütü makineleri, çamaşır 

• yıkama makineleri ve tarifede zikredilin iyen sair 
bilcümle makineler ve aksamı (Kurulmuş, kurulmamış) 
A - Tamamının sıkleti elli kiloya kadar 1,50 10 15,00 
B - D » » kilo ve ondan yukarı yüz 1,20 10 12,00 
elli kiloya kadar 
C - Tamamının sıkleti yüz elli kilo ve ondan yukarı 1,00 10 10,00 
beşyüz kiloya kadar 
D - Tamamının sıkleti beşyüz kilo ve onda yukarı 0,90 10 9,00 
iki bin kiloya kadar 
H - Tamamının sıkleti iki bin kilo ve ondak yukarı 0,80 10 8,00 
iki bin kiloya kadar 
V - Tamamının sıkleti on bin kilodan yukarı 0,70 10 7,00 

669 Zatülhareke arabalar 
A - Binek otomobilleri 
1 -Sikleti dokuzyüz kiloya kadar 1,50 50 75,00 
2 - » » kilo ve ondan yokari bin üç yüz 1,80 30 54,00 
kiloya kadar 
3 - Sikleti bin üç yüz kilo ve ondan yokari bin yedi 2,10 30 63,00 
yüz elli kiloya kadar 
4 - Sikleti bin yedi yüz elli kilo ve ondan yokari ikibin 3,50 50 175,00 
kiloya kadar 
5 - Sikleti ikibin kilo ve ondan yokari 5,00 50 250,00 
B - Binek arabalarının şasisi , motorlu motorsuz 
( Tekerlekleri lastikli olsun olmasın ) 
1 - Sikleti yediyüz elli kiloya kadar 1.20 40 54,00 
2 - » » » kilo ve ondan yukarı bin yüz 1,40 25 35,00 
kiloya kadar 

[1 

/ / / İşbu resim; sif kıymetinin yüzde otuzundan dun olursa yüzde otuza iblâğ olunur. 
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Yüz ki- T arif e 
ıusu mutu 

resmi 

60,00 
30,00 

Aynen 

y> 

662 olarak 664 

663 

664 

» 665 

* 666 

aynen 

» 

D 

5,00 665 » 667 * 

666 » 668 » 

Aynen 

Aynen 
35,00 

45,00 

Aynen 

667 » 669 5; 

48,00 
21,00 
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3 - Sikleti bin yüz kilo ve ondan yukarı bin beşyüz 
kiloya kadar 
4 - Sikleti bin beşyüz kilo ve ondan yukarı bin yedi 
yüz elli kiloya kadar 
5 - Sikleti bin yediyüz elli kilo ve ondan yukarı 
C - Binek otomobillerinin karuseri kısmı ve bun
ların başka yerde zikrolunmayan parçaları 
D - Başka yerlerde zikrolunmıyan binek otomobilleri 
şasilerinin aksamı 

670 Otübüs, asker ve hasta ve cenaze nakline mahsus 
otomobiller ve otokarlar 
A - Tamam 
B - Otobüs asker hasta, cenaze, arabalarının şasisi 
veya başka yerlerde zikredilmiyen aksamı [Motorlu 
motorsuz ] [ Tekerlekleri olsun olmasın 

C - Otobüs, asker hasta ve cenaze arabalarının karuseri 
veya karuseri aksamı [ Teçhizatı tamam olsun olmasın] 

671 Zatülhareke yük arabaları [Kamyon - Kayonet ] 
A - Tamam 
B - Arabacılık aksamı 
C - Şase motorlu motorsuz 

672 Zatülhareke tiramvay [muharrik, müteharrik tamir vesaire 
arabaları dahildir.] 
İhtar: Mefruşatı olan arabaların resmi yüzde on beş 
fazlasile istifa olunur. 

673 Süpürmeğe, sulamağa, lâğam temizlemeğe, etfaiyeye 
[ tulumbadan maada ] mahsus zatülhareke arabalar ve 
başka yerlerde zikrolunmayan diğer zatülhareke arabalar 

674 Hayvanla cer olunur tiramvay, omnibüs ve emsali 
arabalar 
İhtar: Mefruşatı olan arâbalasın resmi yüzde on beş 
fazla istifa olunur. 

675 Hayvanla cer olunur binek arabaları egcümle: fayton 
kopa, landu, birik ve saire [ arabacılık aksamı olsun 
olmasın] 

676 Hayvanla cer olunur yük arabaları, kızak, ray üze
rinde mütaharrik olmayan eşya vagonu, toprak, 
bagaj ve saire taşımağa mahsus el arabaları 

677 Hasta nakline mahsus tekerlekli sandaliya, sediye, 
teskere ve emsali 

678 Çocuk arabaları 
679 672 ilâ 678 numaralarda muharrer arabaların şasiler 

ve tarifenin başka yerlerinde zikir edilmeyen demir
den, çelikten ve ağaçtan şasiler ve aksamı bandajlar 
532 numaraya dahildir 

Kıymeti 

1,70 

2,80 

4,00 
7,00 

^2 
° S 

'S 

25 45 

45 
60 

Yüz kilosundan 
resmi 

42,50 

126,00 

180,00 
420,00 

5,50 

2,00 
1,30 

3,00 

25 137,50 

25 
15 

50,00 
19,50 

40 120,00 

1,50 
1,30 
1,20 
1,50 

25 
50 
15 
20 

37,50 
65,00 
18,00 
30,00 

1,00 15 15,00 

1,00 30 30,00 

300,00 adedinden" 

0,60 25 21,00 100K. 

0,50 20 10,00 » 

10,00 adedinden 
0,80 25 2,00 100K. 
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resmi 

25,50 

Aynen 

» 
350,00 

110,00 

Aynen 
» 

Tarife 

6öS olarak 670 aynen 

» 669 » 671 >J 
30,00 
Aynen 
19,00 
Aynen 670 » 672 » 

671 » 673 

672 » 674 

673 » 675 

674 » 676 

» 675 » 677 » 

5,00 676 » 678 » 
)) 677 » 6 7 0 - 6 7 6 numalarda muhar

rer arabaların şasileri ve tarifenin başka 
yerlerinde zikredilmiyen demirden, çelik
ten ve ağaçtan şasiler ve aksamı [Bandajlar 
530 numaraya dahildir 1 
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t* £i Kıymeti C/3 

Yüz kilosundan 
resmi 

680 Harp tankları, zırhlı otomobiller ve emsali 
681 Velüsbit ( Kaç tekerlekli olursa olsun ) oyuncak 

velüspitler hariç ve posta paketi ye saire taşımağa 
mahsus velüspitler dahildir. 
A - Motorsuz 
B - Motorlu ( Yan arabası olanlar dahildir) (satit kar) 
C - Başka yerlerde hassatan zikredilmiyen motorlu 
motorsuz velüspit aksamı 
D - Motorlu velüspitlerin ayrı gelen yan arabaları 

682 Otomobil, tramvay, omnibüs, araba ve velüspit Her 
nevi tenvir ve işaret fenerleri 

- İhtar: Bu fenerleri vesaiti nakliye üzerinde olduğu 
takdirde ayrıca resme tabi tutulmazlar 

683 Yolcu vağunlari, 
A - yolcu vagonu ( Hastahane, ameliyathane, vagon
ları, posta furğunu, ve yer altı demir yollarına 
mahsus olanlar dahildir) 
1 - Döşemeli 
2 - Döşemesiz 
İhtar: Lokanta vagonlar masa ve sair levazım ile 
mücehhez olduğu takdirde döşemeli addolunur. Lo
kanta ve yataklı vagunların sufra, matbah ve gayri 
sabit yatak takımları ayrıca kendi nevilerine mahsus 
rüsuma tabi tutulur. 
B-Her nevi yük ve atelye vagonları, vinçli vagonlar 
vagonet ( Hattı havai ile müteharrik olanlar dahildir) 
C - Drezin 
D - Otodrezin 

Kıymetinden %15 resim alınacaktır 

Beher adedinden 10 
» » 75 

ura 

5,00 

4,00 
4,00 

0,90 
0,70 

0,35 

0,50 
1,20 

25 125,00 

25 
25 

10 
10 

10 

10 
10 

100,00 
100,00 

9,00 
7,00 

3,50 

5,00 
12,00 

Deniz ve Hava nakliye vesaiti 

684 Buharlı gemi 
A - Yolcu ve yük taşımağa mahsus 
B - Yaliniz yük taşımağa mahsus 
1 - Demirden veya çelikden 
2 - Yahıız ahşabtan veya murekkeb (Kompozaiyt) 
C - Liman ve İrmak gemileri (Yolcu ve yük için) 
D - Yat ve muş 
H - Romurgörler, tahlisiye ve itfaiye gemileri 
Y - Zikredilmiyen sairleri 

685 Motorlu gemile 
A - Yolcu ve yük taşimağa mahsus 
B - Yalniz yük taşımağa mahsus 
1 - Demirden veya çelikeden 
2 - Ahşabdan [ yalınız ahşabdan veya mürekep 
[ kompozaiyt J 

Beher tondan alınrcak rüsum 
500,06 5 25,00 » 

350,00 
150,00 
200,00 
300,00 
350,00 
250,00 

4 
9 
5 

12 
4 
6 

13,00 
0,00 

10,00 
36,00 
14,00 
15,00 

;» 
JD 

i) 

» 
5) 

i) 

600,00 

350,00 
150,00 

30,00 

14,00 
9,00 
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Yüz ki- T a r j f e 
loşundan ,2 

resmi 

Aynen 678 olarak 680 inci aynen 
679 » 681 y> 

Beherinden beş lira resim alınır 
» elli » » u 

25,00 

Aynen 
* » 680 olarak 682 inci aynen 

681 » 683 » » 

2,00 

2,00 
Aynen 
5,00 

10,00 
5,00 
2,00 

5,00 
3,00 
Aynen 
7,00 

682 

683 

» 684 » 

» 685 D 
A - aynen 
B - » 
1 - » 
2 - •» 
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C - Liman ve İrmak gemileri [ Yolcu ve yük için] 
D - Yat ve muş 
H - Römorkörler tahlisiye ve itfaiye gemileri 
V - Zikredilmiyen diğerleri 

İhtar: Buharlı ve motorlu gemilere konulan resimler 
yenilelerine mahsustur. Üç yaşma krdar olan gemiler 
yeni addolunur. Üç yaşından ziyade on yaşına kadar 
olanlar mevzu resimlerin yüzde yirmi noksanına 
ve on yaşından ziyade yirmi ynşına kadar olanlar 
mevzu resimlerin yüzde kırk noksanına tabi tutu
lur. Yirmi yaşından yukarı olanlar tenzilata mazhar 
olmaz. 

Kıymeti 

250,00 
500,00 
400,00 
250,00 

3 en 
Yüz kilosundan 

resmi 

5 12,50 » 
12 60,00 y> 
4 16,00 
6 15,00 !ielıer iormı'-

ı la i i a l ı n a c a k r -es i ın 

686 Yelkenli gemiler 
A - Demir veya çelikten 
B - Ahşaptan veya mürekkep [ kompozayt ] 
Yelkenli yat ve kotra 
Her nevi merakibi bahriye teknesi 
A • Demir veya çelikten 
B - Ahşaptan veya mürakibi [ kompozayt ] 
Kürekli kayık, sandal, kik ve emsali [ muşamjna-
adan, kauçuktan her nevi meadinden mamul olan
larda dahildir ] 

690 Salapurya, mavuna, şat, duba ve tarifenin başka yer
lerinde zikredilmiyen ve eşya nakline mahsus olan 
merakibi bahriyei saire 
A - Maki nalı 
B - Makinasız 

687 
688 

689 

200,00 
150,00 
250,00 

150,00 
120,00 
300,00 

6 
6 
10 

5 
5 
15 

12,00 
9,00 

25,00 

7,50 
6 00 

45,00 

140,00 
50,00 

10 
10 

12,00 
5,00 

601 Sabih vinç, tarak vapurları ve müteharrik kapaklı Kıymetinden yûde on resim alınacaktır 
kum ve çamur dubaları, dok, .değirmen, köprü; dumbaz 
iskele, sal, ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen 
Ve nakliyattan gayri hususatta işe yarayan vasaiti 
bahriye [makina ile mücehhez olsun olmasun ] 
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U z | d " Tarife sundan ,.. 
resmi *"-' 

20,00 C- Aynen 
7,00 D- » 

H- * 
3,00 

V - Aynen 
İhtar : Buharlı ve motorlu gemilere ku-
nulan resimler dört yaşına kadar olanlara 
mahsustur. Umumiyetle beş yüz ton ve 
andan aşağı olanlar bu resimlerin iki 
misline tabidir. Dört yasında ve ondan 
yukarı on iki yaşına kadar olan gemiler 
yüzde yirmi ve on iki yaşında ve ondan 
yukarı yirmi yaşma kadar olanlar yüzde 
elli fazlasına tabidirler. Yirmi yaşında 
ve ondan yukarı olan gemiler ise yüzde 
yüz fazlasına tabidirler. Gemilerin taham
mül ve metanetleri beynelmilel tanınmış 
bir müessesenin vesikasile isbat edilme
dikçe yaşları yirmi yaşından yukarı ad
dolunur. 
684 olarak 686 inci yenen 

Aynen 

» 685 olarak 687 » 
686 » 688 » 

10,00 687 » 680 » 

688 » 690 » 

Aynen 
» 

6Ğ9 Mütaharrik kapaklı kum ve çamuf duba. 
lan değirmen köprü, dombaz, iskele, sal 
ve tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen 
ve nakliyattan gayri hususatta işe yarayan 
vesaiti bahriye ( makina ile mücehhez olsun 
olmasun ) 
Kıymetinden yüzde on resim alınır 
690 Sabih vinç ve tarak vapurları ve sabih 
dokveelevatorlar kıymetinden yüzde iki 
resim alınır. 
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Kıymeti :>"£ Vüz kilosundan 
•2 resmi 

0,45 
0,02 
o'oı 
0,05 

5 
5 
5 
5 

2/25 
0,10 
0,05 
0,25 

692 Fesli edilecek bilcümle merakibi bahriye 
A - Makinah 15,00 15 2,25 B. tondan 
B - Makinasız 8,00 15 1,20 » 

693 Mağruk merakibin denizden çıkarılacak enkazı [ şe
kli aslisinde istimale salih aksam nevilerine mahsus 
rüsumun yüzde ellisine tabidir ] 

A - Bakırdan ve halitasından ve nikelden 0,45 5 2,25 100 K. 
B - Demirden ve çelikten 
C - Ahşaptan 
D - Lifi mevaddan ve saireden 
İhtar: ı — Mağruk merakipi bahriye enkazının 
Türkiye kara sularında olması meşruttur 
2 - Feshedilecek merakipi bahriyede bulunan mo-
bilye, sofra ve mutbah takımı gibi geminin seyri 
seferine müteallik olmıyan müstamel teçhizatı [ ö ge
miye ait olduğu sabit olmak şartıle ] mamul olduk
ları maddelere mevzu rüsumun yüzde ellisine tabidir 
3 - Fesh edilecek merakibi bahriyeden bulunan kö
mür, erzak, gaz, boya gibi levazımat tarifedeki 
resimlerine tabidir. 
4 - Bir geminin tepdili veya tecdit meksadile çıka
rılacak kabili istimal makina ve makina aksamı 
cins ve nevine mahsus rüsumun yüzde ellisine tabidir 

694 Tayyare, balon [her nevi ] Kıymetinden yüzde beş resim alınacaktır 

İhtar : i — Harp tayyareleri resimden maaftır 
2 - Merakibi bahriye ve havaiyeye mahsus motörler 
makinalar ve sair yedek eşya ayrı geldiği taktirde 
nevilerine mahsus resimlere tabi olur. 

Mahrukat, z iyotu m a d e n i y e 

695 Mahrukatı madeniye 
A - Maden kömürü [ Huy ], linit kömürü, turp, bi-
rikit [ Kalıp kömürü ] 
B - Kok kömürü 
C - Antirasit kömürü 

18,00 

25,00 
35,00 

30 

30 
25 

5,40 Bı 

7,50 
8,75 

sher to. 

» 
» 

696 Mahrukatı mayiai madeniye ve madenî yağlar [Petrol, 
şist yağları, linit ve diğer madenî yağlar] 
A - Ham, tasfiye edilmemiş, temizlenmemiş 0,06 10 0,60 Vüz K. 
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Yüz ki-
ios tından 

resmi 

Aynen 

Tarife 

691 olarak 692 inci aynen 

692 Mağruk ecnebi tabiiyetindeki mera-
kibin denizden çıkarılan enkazı ( şekli 
aslisinde istimale salih aksam nevilerine 
mahsus rüsumun yüzde ellisine tabidir ) 
A - Aynen 
B - » 
C - » 
D - » 
İhtar : i Aynen 

693 Tayyare, hava sefineleri balon ( her 
nevi ) 
İhtar : keme - Aynen 

664 olarak 695 inci aynen 
2,00 A - Aynen 

3,00 B - » 
Aynen C - » 

1 - Parça halinde ( Karışık olanlar parça 
addolunur. 

4,50 2 - Toz halinde ( On milimetreden fazla 
olanlar parça sayılır. 
695 olarak 696 inci aynen 

» A - Aynen 
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Kıymeti s"S Vüz kilosundan 
•= resmi 

uiıııe i lave 
edi lmiş i i r . 

B - Tasfiye edilmiş, yahut temizlenmemiş, hafif 0,12 110 13,20 
[ Onbeş santigirat derecede ] kesafeti °/0 780 den 
aşağı gazolin, benzin, neft, etrpettol, esans, petrol ve istihlâk ve 

*. m İnsaf re-
Saire ^ simleri i>ü-
C - Tasfiye edilmiş ve yahut temizlenmiş hafif 0,09 140 12,60f mfu-:ı7;s_ 
[ Onbeş santigırat derecede ] kesafeti % 780 den 
% 830 kadar [ Petrol lampan ve saire ] [ Sun'î pot-
rol yani lonapetrol da dahildir ] 
D - Ağır maden yağları ve tortuları [ Onbeş santi- 0,08 25 2,00 
gırat derecede ] Kesafsti % 830 dan fazla mahrukat 
yağları [ Mazot, bakûra ve saire ] 

H - Ağır maden yağları ve tortuları [ Onbeş santi- 0,10 25 2,50 
gırat derecede ] kesafeti % 830 dan fazla makina 
yağları 
V - Ağır maden yağları ve tortuları [ Onbeş santi- 0,08 20 2,00 
gırat derecede ] kesafeti % 830 dan fazla sair hu-
susatta müstamel yağlar [Katran vesaire] 

697 Tarifenin başka yerlerinde zikredilmiyen sair mahru- 0,05 30 1,50 
kat [ Her şekilde ] 

698 Türk kırmızısı yağı ve tarifede gayri mezkûr müs- 0,35 20 7,00 
tahzer madenî yağlar 

C99 Parafin, vazelin [Ham] 0,25 20 5,00 
İhtar — Tebabette müstamel mayi parafın ve vazelin 
ecsamı kimyeviye faslındadır 

700 Linit kömürü mumu, yer sakızı [ Uzukrit ] 0,30 20 6,00 

B o y a l a r 

701 Toprak boyalar [ Yüzde beşe kadar sun'î suretle 
boyanmış olanlar dahildir ] 
A - Tabiî halinde 0,10 25 2,50 
B - Yıkanmış, toz haline getirilmiş vesair suretle 0,15 25 3,75 
hazırlanmış 
İhtar — Yüzde beşten ziyade sair mevadı mülevvne ile 
boyanmış olanlar maddei mülevvenenin resmine tabidir 

702 Zencifre [ Parça veya toz] 0,40 25 10,00 
703 Madenî boyalar 

A - Tutya kükürtü, kibrit hadit, kolfotar 0,15 2o 3,75 
B -İstübeç, kurşun istübeci, barbom istübeçi, litobon 0,36 25 9,00 
solyen, mastiko hamz tutya ve karbonit tutya 
Humzu evvel ressas, mürdesenk 
C - Kükürtlü civa 1,35 25 33,75 
D - Mavi çamaşur boyası ( otrmer ) ' 1,50 25 37,50 
H - Başka yerde zikiredilmeyen dıger madeni boyalar 0,90 25 22,50 
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Yuz ki- T . f 
loşundan l a ™ e 

resmi 

1,00 B - Tasfiye edilmiş, yahut temizlenmiş 
hafif ( Onbeş santigırat derecede ) kesa
feti % 780 den aşağı gazolin, benzin, 
etrpetrol, esans, petrol ve saire 

1,00 C - Aynen 

1,00 D - Ağır maden yağları ve tortuları (On
beş santigırat derecede ) kesafeti °/o 830 
dan fazla mahrukat yağları (Mazot ve 
saire ) 
H - Aynen 

V - » 

1,00 696 olarak 697 inci aynen 

Aynen 697 » 698 » 

3,00 698 » 699 » 

Aynen 699 » 700 » 

Aynen 

700 » 7 0 1 » 

701 zencifre gayri saf (parça veya toz) 
702 olarak 703 üncü aynen 
A - Aynen 
B - » 

» C - Kükürtlü civa ( saf zencifre ) 
» D - Aynen 

10,00 
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•ESi Kıymeti 
O <U 

5 co 
Yüz kilosundan 

resmi 

704 Matbaa ve yazı mürekkepleri ver esim boyaları 
A - Matbaa mürekkebi [ hernevi ] 0,70 20 14,00 
B - Yazı mürekkebi 0,75 25 18,75 
C - Toz veya tablet halinde mürekkep 2,50 25 62,50 
D - Istampa boyası yzı makinası şeridi , çin mür- 1,80 25 45,00 
ekkebi , kopye mürekkebi ve emsali mürekkepler 
H -Resim boyaları , yğh , yğsız, pastel tüp içinde 4,50 25 112,50 
veya tablet halinde ve yahud sair şekilde 
V - Kurşun kalemi ( herrenk) kömür kalemler (kozen) 4,00 20 80,00 
resim tebaşiri ( çiplak veya ağaçlı vesaireli ) 
İhtar : İçine gırafit veya boya konulup kullanılan 
kalemler dolu dahi olsalar mamul oldukları mevade 
göre resme tabidir 

705 Sanayıa mahsus müstahzar madenî boyalar : 
A - Sulu ( iç kabların sıkleti dahildir ) 
1 - Bir kiloya kadar kaplarda 
2 - Bir kilo ve ondan ziyade beş kiloya kadar kaplarda 
3 - Beş kilo ve ondan yokarı kaplarda 
B - Yağlı ( verniksiz ) ( iç kapların sıkleti dahildir 
1 - Bir kiloya kadar kaplarda 
2 - Bir kilo veondan ziyde beş kiloya kadar kaplarda 
3 - Beş kilodan yokarı kaplarda 
C - vernikli [ iç kapların sıkleti dahildir] 
1 - Bir kiloya kadar kaplarda 
2 - Bir kilo ve ondan ziyade beş kiloya kadar 
kaplarda 
3 Beş kilodan yukarı kaplarda 

•706 Camci macunu [mastik ] ağaç aşısı macunu vesenayide 
müstamel sair macunlar 

707 uzvisuni boyalar [ kömür katrani yağından müstahsal ] 
A-Anilinler 4,00 10 40,00 
B - Elizarinler 
1 - Kuru, parça ve toz halinde 
2 - Macun halinde 
C-Sunî çivitler ( her şekilde ) 
D - Zikiredilmiyen sairleri 

708 Anilenin tuzu, fenol ve naftol mürekkebatı 
709 Kundura boyası ve parafane ve cilası [ her nevî ] 

[ toz, kalıp mayî, macun halinde ]. [ iç kapların sikleti 
dahildir ] 

71 o Vernik [ her nevî ] 
A - Buronzlu aleminyomlı ve boyalı 1,20 20 24,00 
B-Diğerleri 1,00 20 20,00 

0,40 
0,35 
0,30 

0,90 
0,80 
0,70 

1,50 
1,20 

1.00 
0,30 

25 
25 
25 

25 
25 
25 

25 
25 

25 
25 

10,00 
8,75 
7,50 

22,50 
20,00 
17,50 

37,50 
30,00 

25,00 
7,50 

5,50 
3,00 
4,50 
3,50 
0,90 
1,50 

10 
10 
15 
20 
20 
15 

55,00 
30,00 
67,50 
70,00 
18,00 
22,50 
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Yüz ki- . f 
loşundan • JJ 

resmi •^ 

10,00 
10,00 
37,50 
Aynen 

67,50 

60-00 

2> 

10,00 

703 olarak 704 üncü Aynen 

704 » 705 

Aynen 
» 
» 

ü) 

y> 

y> 

25,00 
32,50 

20,00 
5,00 

20,00 

27,50 
15,00 
Aynen 
35,00 
9,00 

Aynen 

• 

705 

706 

707 
708 

» 

» 

2> 

y> 

706 

607 

708 
709 

y> 

» 

y> 

709 » 710 

X 





ECSAMI KİMYEVİYE VE ECZAYİ 
TIBBİYE 
Teklifi kanunî 
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Hükûmetiıı teklifi 

! ^ Kıymeti s^-g 
E-

& Yüz kilosundan 
resmi 

Ecsamı kimyeviye ve eczayı tıbbiye 

711 Potasyom ve emlâhı 
A - Potasyom ( m e t a l ) 40,00 15 600,00 
B - İyodor, iyodat, molipdat, nitroprusyat, 20,00 15 300,00 
selenat 
C - Banzoat, gilisero, fosfat, hipofosfit, sitrat 5,00 15 75,00 
D - Asteat, arseniyat, antimonyat, bromür, 1,60 15 24,00 
promat, bifosfat, syanür, sülfor, syanür, kostik 
[ Saf bilkimya ] saf oksalat, bioksalât, klorür, 
bitartrat ( krem tartar ) , tartrat 
II - Karbonat ( bilkimya saf ), bikarbonat, 0,25 15 3,75 
klorür, klorat, permanganat, sülfat, bisülfat 
( Hidrik ), silikat, sülfür, ve başka yerlerde 
zikrolunmıyan sair potasyom emlâhı 

712 Sodyum ve emlâhı 
A - Sodyum ( metal ) ' 1,40 15 21,00 
B - İyodür, iyodat, kakodilât, kopahüat, hibo- 20,00 15 300,00 
rat, molibdat, metil, arsenyat (arenâl), vanadat 
C - Gliserfosfat, valeriyanat, nitroprusyat 5,00 15 75,00 
D-Arsenyat, okzalât, banzoat, bromür, promat 1,30 15 19,50 
lâktat, tartrat, bitartrat, hipofosf it, peroksit, 
bifosfit, salisilat, siyanür, sitrat, sodyum, po
tasyum tartarat ( seldösenyet) 
V - Astat, borat, biborat ( boraks ), karbonat, 0,25 15 3,75 
bikarbonat klorat, klorür, kostiksaf ( hidrik ) 
sülfür, sülfat, bisülfat ( seldöglavber ), sülf it, 
bisülfit, hiposülfit, hidrosülfit, hipoklorit, 
silikat, fosfat, nitrat, nitrit, tebabette müstamel 
bilkimya saf klorusodyum ve tarifenin başka 
yerlerinde zikrolunmıyan sair sodyum emlâhı 

İhtar - Adî klorsodyum ( mutbah tuzu ) memnu
dur 



— 229 — 

Muhtelit encümenin teklifi 
Yüz ki

losundan 
resmi 

Tarife 
M 

710 olarak 711 inci aynen 
Aynen A - Aynen 

» B - » 

» G - » 
« D - » 

H -

V - » Adi potas kostik 1,25 
Y - Gayri saf karbonat (potase)i,50 
711 olarak 712 inci aynen 

» A - Aynen 
200,00 B - » 

Aynen G- » 
» D - » 

V-

» 

H - Adî sodkostik 1,25 
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&aî Kıymeti ^ w 
Yüz kilosundan 

resmi 

713 Amonyak ve emlâhi 
A - Amonyak mahlülii ,nışadır ( Sel amonyak) 
klor amonyak 
B - iyodür, iyodat , vanadat, valeriyanat 
C - Banzoat , lâktat , gıliserofosfat, salisilat , 
sitrat, molibdat, astat ,bromür, kromat, bikro-
mat, fosfat, bifosfat , kilorür, hiposülfit 
D - Karbonat , okzalât, nitrat, sülfat , sülfıt 
persülfat, sülfür, sülfidirat ve tarifenin başka 
yerlerinde zikrolunmıyan sair amonyom emlâhi 

714 lityum ve emlâhi 
A - Lityum (metal ) 
B - iyodür, iyodat, arseniyat, oksit kostik, gli-
serofo sfat, kakodilât , lâktat , valeriyanat, 
vanadat 
C - Asetat, bromür, banzoat, karbonat, klorat, 
klorür, salisilat, sülfat,sitrat, nitrat, tartrat 
ve işbu tarifenin başka yerlerinde zikrolun
mıyan sair lityum ve emlâhi 

715 Stronsyâm ve emlâhi 
A - Stronsyom ( metal) 
B - iyodür , iyodat ,gliserofosfat, 
C - Asitet , bromür, benzüat, klorat; lâktat , 
salislat, sitrat, tartrat, 
D r- okzalat, oksit, idrate, kostik, klorür, kar -
ponat, nitrat, ve tarifenin başka yerlernbe zikr 
olunmıyan sair stronsyom ve emlahı 

716 Baryum ve emlahı 
A- baryum ( metal) 
B - iyodür , iyodat , tanat , tatrat, sitrat , 
süksinat , selenat, selenit 
C - Arsenyat, benzoat , lâktat , sitrat , fosfor , 
fosfıt, manganat, permanganat, salisilat 
D - arsenyat, okzalat , bi okzalat, oksit, anidr 
per okzit, onitper, akzalat, kromat, bi kromat, 
syanur, alüminyat, klorat, karbunat, nitrat, 
sülfat, sülfıtsülbür, fosfat ve tarifenin başka 
yerlerinde zikr olumıyansair baryum ve emlahı 

0,25 

310,00 
18,00 

7,00 

0,85 

15 3,75 

22,00 
4,00 

1,00 

15 
15 

15 

330,00 
60,00 

15,00 

5 ?1550,00 
15 270,00 

15 105,00 

1250,00 
15,00 
3,00 

5 
15 
15 

6250,00 
225,00 
45,00 

15 12,75 

1500,00 
25,00 

3,50 

1,20 

5 
15 

15 

15 

7500,00 
375,00 

52,50 

18,00 
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Yüz ki- T a r i l- e 
Tosu ncı an ı* 

resmi *'-

712 olarak 713 üncü aynen 
» 

200,00 
30,00 

Aynen 

713 » 714 » 

100,00 

» 

714 » 715 » 
)) 

200,00 
Aynen 

715 olarak 716 mcı aynen 

100,00 

Aynen 

» 
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H 
ymeti 

8,00 

20,00 

5,00 

'5 

15 

15 

15 

Yüz kilosund 
resmi 

120,00 

300,00 

75,00 

717 Magnezyuıı ve em İhı 
A - Magnezyun ( meta ) tel, şerit, toz , kiiiee , 
levha, çubuk, yonga 
B - iyodür, iyodat, arsenyat, kakodiiat, moli -
bdat, valeriyanat, vanadat, süksinat. 
C - asitak, brokür, benzoat, borat, laktat, 
fosfolaktat, gliserofosfat, peroksit, tar t rat , 
sitrat, bihosfit, salisilat. 
I) - oksit, ( magnezi kalsine ), idrate, okzalat, 1,30 15 19.50 
fosfat, nitarat 
II -karbonat, klorat, klorür, silikat t sülfat , 0,30 15 4,50 
sülfit, ve işbu tarifenin başka yerlerinde zikr 
olunmıyan sair magnezyun nnılahı 

718 Manganez ve crnlahı 
A - Manganez ( metal) 
13 - İyodür, iyodat, kakodiiat, proponyat, 
selenat, salisilat, soksinat, tanat, valeriyanat 
C - Albominat, patirat, giliserofosfat, pirofos-
fat, hipofosfit peptonat, molibdat, 
D - Arsenyat, bromat, benzoat, ktırmat, fosfat 
kromiyat, laktat, fosfolaktat, sotrat, tartrat 
II _ Asetat, okzalat, borat, karbunat, klorat -
klorür, oksit, per oksit, sülfat, ve tarifenin 
başka yerlerinde zikrolunmayan sair maıic 
ganez emlahı 

719 Kalsyüın, ve emlahı 
A - Kalsüm (ve metal) 9,00 15 135,00 
B - iyodür, iyodat, orinat, molibdat, selenat, 10,00 15 150,00 
selenıt, süksinat, albüminat, gliser o fosfat 
propoinat, permanganat 
C - i3romür, benzoat, per oksit, piro fosfat 3,50 15 52,50 
hiporat, sitrat, salisilat, tartrat, bi tartrat 
D - Areenyat, asetat, okzalat, kromat, bi 0,40 15 6,00 
kromat, formyat, klorür, laktat, bilaktat, 
nitrat, oksit, oksi, sülfür, karbür, ( karbit ) 
karbonat, ( kreprepare ) krepresipte, bikar
bonat, klorat klorür, ( klorürdeşo ) sülfür, 
sülfat, sülfit, bisüifit, ve tarifenin başka yer
lerinde zikrolunıneyen sair kalsyum emlahı 

720 Hadi t emlahı 
A _ Müstahzar bılmüvellidülma 1,60 15 29,00 

3,75 
15,00 

10,00 

4,50 

0,50 

15 
15 

15 

15 

15 

56,25 
225,00 

150,00 

67,50 

7,50 
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Kıymeti ^ Yüz kilosundan 

resmi 

I) - Malat, niikleinat, iyodür, iyodat, lıronıo 
iyodat, ınonometil arseniyat, selenat selenit 
ve anadat 
C - Albüminal, benzoat, gliser ve fosfat, 
lıipofosfit, molibdat, salisilat, süksiııat, vale-
riyanat, asetat, arsenyat, arsenit, laktat, 
fosfolaktat, ta r t ra t , tanat. sitrat 
D - Okzalat, bromür, perbronıür, bromat, 
kronıat, fosfat, pirofosfat, oksit, oksiklorür, 
klorür, perklorü, klorat karbonat sülfat 
bi sülfat, sülfür, nitrat, nitratoksit ve işbu 
tarifenin başka yerlerinde zikrolunmıyan sair 
hadi t emlahı 

721 Tütye emlahı 
A-İyodür, iyodat, vaııadat, süksiııat, sozeiyodat 
B -Albüminat, banzoat, glisero fosfat, perman
ganat, peroksit, fosfit, fosfolaktat, lıipofosfit, 
salisilat, valeriyanat, albüminat, arseniyat, 
arsenit oleat, okzalat, klorat, bromür, klorür, 
fosfür, fenat, formiyat, tar t ra t , sitrat 
C - Asetat, oksit, karbonat, kromat, fosfat, 
laktat, nitrat, tannat sülfür, sülfofenat siyanür 
1) - Klorür, sülfat, sülfit, bisülf it 
ve işbu tarifenin başka yerlerinde zikrolun-
nııyan sair tutya emlahı 

722 Nikel emlahı 
723 Kobalt onılaljı 

' A - Kobalt ( Metal ) her şekilde 
B - iyodat, bütirat, moliptat, vaııadat 
(J - Sair emlahı 

724 Kron emlahı 
A - Krom ( Metal ) ( Kristal, amorf) 
B - Krom ( Metal ) ( Müzap, tane ) 
G - Klorur per klorür süblinıe, selenit, sülfür 
D - Okzalat, oleiııat, karbonat, fosfat, pirofos
fat, molipdat, silikat, silonyat asetat, klorat, 
formiyat , nitrat, sulfit, sülfat, bisulfat, ok
sit, manganat seski klorür 

30,00 

6,00 

3,25 

24,00 
7,00 

1,50 

0,50 

4,50 

15 450,00 

15 90,00 

15 48,75 

15 
15 

360,00 
105,00 

15 22,50 

15 7,50 

15 67,50 

16,00 
45,00 
13,00 

200,00 
6,50 

200,00 
2,25 

15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

240,00 
675,00 
195,00 

30,00 
97,50 

300,00 
33,75 

Bir k 
Yüz k 
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<£ T > ,-. =>"& Yüz kilosundan 
•t> Kıymeti £--° 
S » J .2 resmi 

V - Astat likit, kİorat likit* nitrat likit, sülfat 0,75 15 11,25 
likit, bisulfat likit, seskiklorür likit ve sair 
emlahı 

725 Alüminyum emlahı 
A - İyodür, hipofosfıt, süksinat, valeriyanat 
B - sair emlahı 

726 Bakır emlahı 
A - İyodür, tellür, tellürat, seleııiyum, selenat, 
selenit, vaıiadat, bitanat 
B - Albüminat, banzoat, bütirat, laktat, mo-
libdat, fosfit salisilat 
G - Bromiir, bsnzoat, kromat bikromat, form-
yat, fosfor, fosfat, sülfür, siyanür, sitrat, tannat, 
tartrat, alüminat , asetat, arsenyat, arsenit, 
oleat , okzalat, oksit , peroksit , karbonat, 
biklorür 
D - Sitrat, nitrit, sülfat ( Saf) , siilfit, bisüiftt 
II - Sülfat ( gayri saf ) ve sair bakır emlahı 

727 Kurşun emlahı 
A - İyodür, ( İyodat orinat, malat, Solidat, se
lenat, bitannat, vanadat ) 
B - ( Benzoat, klorat, formiyat, laktat, man-
ganat, salisilat, sitrat, ) siyanür ( Sülfofenat ) 
alüminiyat, arseniya, okzalat, bromiir, borat, 
kromat, fosfat, hiposülfit, tartat 
G - Asetat, nitrat, sülfat, sülfür, seloniyat, su-
sasetat ve sair emlahı 

728 Kalag emlahı 
729 Bizmut ve emlahı 

A - Bizmut ( Metal ) 
B - İyodür, iyodat, kamforat, krızofanat, rez- 35,00 
orsinyat, piropoinat, vanadat, kseroforoın 
(bizmut tri bromfenat) Ayrol ( bizmut sogalat 
oksi iyodür ) 
G - Oleinat, benzoat, galat, sııglat, ( Dermatol ) 9,00 15 135,00 
nitrat, tanat, salisilat ve sair emlahı 

730 Cıva ve emlahı 
A - (ava ( metal ) 4,50 15 67,50 
B - Örinat, kolvaydal, santonin 80,00 15 12,50 Bir K. 
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15 
15 

15 

15 
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300,00 

45,00 

0,70 

4,50 

12,00 
35,00 

15 

15 

15 
15 
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180,00 
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£ rr " ,. o"5 Yüz kilosundan 
î * . K l y n ı e t l ^ 3 resmi 
i- C 

G - Asetat, rezorsin, iyodat, kloriyodur, klorat, 22,50 15 3,37 
bromat, bi broınat, seleniyom, selenit, süksi -
nat, timol asetat, timolnitrat, timolsalisilat, 
timolsülfat, timolvalariyanat, .saf bi iyodür saf 
proto iyodür, saf safsalisilât, saf siyanür 
D - Arseniyat, klorür, ( K a l o m e l ) , biklorür 60,50 15 97,50 
( Süblimc korrezif) orsein, litolein ve sair 
emhalı 

731 Gümüş emlahı 55,00 15 825,00 
732 Alcın ve emlâhı 

A - Klorür (Solüsyon) 110,00 5 5,50 1 k.dan 
B - Bromür, klorür, klorürsiyanür, potasyom- 950,00 5 47,50 
klorür, sodyum klorür ve sair emlâhı 

733 Pilâtin ve emlâhı 
A - Klorür (Solüsyon) 300,00 5 15,00 
B - Klorür, Amonyum klorür, baryum siyanür, 360,00 5 180,00 
potasyum klarür ve sair emlahı 

734 Palâtyum ve emlahı 3000,00 5 150,00 
735 Kademyum ve » 

A - Kademyum (Metal ) 3,25 15 48,75 yüz K. 
B - İyodör, iyodat, rudanum, Süksinat, se- 22,00 15 330,00 
lenyüm, siyanür, valeriyanat 
G - Oksit, klorat, kromat, fosfat, forrniyat 9,0'0 15 135,00 
kloürür, laktat, tartrat ve sair emlâhı 

736 Molibden ve emlâhı 
A - Molibden (Metal ) 27,00 15 405,00 
B - Emlâhı 11,00 15 165,00 
Osemyüm ( Metal ) ve osemyüm, iridyum ve 12500,00 % 5 625,00 1 K.dan 
emlâhı 

737 Arsenik ve emlâhı 
A - Gevheri ( Ham zırnık) 0,20 15 3,75yüzK.dan 
B - Arsenik ( metal ) 1,45 15 21,75 
G - Arsenik, ( Sarı, kırmızı ve beyaz arsenik 1,00 15 15,00 
asit arseniyö, asit arsenik, sülfür arsenik ar-
senikiyet potas, ve sot (adi) 
I) - Arsenikiyet potas ve sııd ( s a f ) ve sair 2,00 15 30,00 
emlahı 

738 Antimvan ve emlahı 
A - İyodür, İyodür, süblime, oksi iyodür, selenat 30,00 15 450,00 
B - Sair emlahı 3,00 15 45,00 
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739 Seryum ve emlahı 
A - Seryum ( Metal) 
B - Ivüdur, siski iyodür, bromat, bitannat, 
mallat, selenat, selenit, sülfür 
G - Asetat, banzoat, bromür, kromat, form-
iyat, hipofosfit, laktat, peroksit, tannat, tartarat, 
sitrat, valeriyanat 
D - Sair emlahı 

740 Toryum ve emlahı 
A - Toryum ( Metal ) 
B - Emlahı 

741 Oranin ve oranyum ve emlahı 
A - Oranin 
B - Oranyum ( Metal) 
G - Emlahı 

742 Vanadyum ve mürekkebatı 
A - Vanadyum (Metal) 
B - Tri oksit 
G - Kloridrat, sülfat ve sair mirekkebatı 

743 Piperazin (Detilen diamin) ve mürekkebatı 
744 Fosfor her renk ve şekilde 
745 Kükürt ve mürekkebatı 

A - Kükürt (Çubuk, toz, çiçek ve sair şekilde) 
B - Klorür, Süfrpresipipte, sülfür karbon 
(Karbür dösüfr) 

746 Brom ve mürekkebatı 
A - Brom 
B - Bromform, moto bromür, bromkantr, bromi 
pin, bromür 

747 İyod ve mürekkebatı 
A - İyod (bisüblime, resüblime) İyodoform, 
iyodo bromür, iyodoklorür, iyodür damil, 
İyodosüfr 
B - Timolbiiyodür (Aristol) Diiyodoform, iyo-
dorentimol, iyodo metil, iyodo etil 

748 Gayyakol ve emlahı ve mürekkebatı 
A - Gayyakol (Kristal ve mayi) 
B - Banzoat, karbonat, sülfo gayyakolât dö 
potas (Tiyokol) 
G - Kakodilât, sinamlât, fosfat, valeriyanat, 
kamforat, albüminat, diğer emlâh ve mürekkebatı 

Kıymeti 
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749 Kreozot ve emlâhı 
A - Kreozot ( saf ) 
B - Karbunat (Kreozotal ) 
C - Teozot, fosfat, valeryanat, ve sair emlâhı 
D - Kreozot, ( Sanayie mahsus gayri saf ) 

750 Robidyüm ve emlahâı 
A - Robidyüm ( metal ) 
B - Emlâhı 

751 Selenyum ve emlâhı 
A - Selenyum (metal) 
B - Emlâhı 

752 Endyüm metal ve emlâhı 
753 İridyum metal ve emlâhı 
754 Hamızlar, uzv,î gayri uzvî 

A - Agarsik ( ağarsin ) garmisinik 
B - Diiyodosalisilik, monoiyodo salisilik, sali
silik ( salijenin ve aldehit salisilik ) 
G - Fümarik, sitrakonik, maleik 
D - İyodik, iyodidrik, glütanik, homik, selenik, 
selino, vanadik, kinik 
H - Ürik, amigdalik, kakodilik, katartik, hip-
orik, jinokardik, malonik 
V - Kamforik, timik ( timol ) , krizerobin, 
( krizofatik ) 
Z - Bromik, sinamik, giliserofosforik, glikolik, 
birogalik, ( pirogalol ) molibdik, süksinik, 
valeryanik 
H - Klorik, laktik, galeik, tanik ( t anen) , 
siyandrik, pirofosforik, pikrik 
T - Banzoik, bütürik, bromidrik, salisilik, 
sitrik, tartrik 
Y - Oksalik , oleik, borik, formik, nitrik 
( azotik ) 
K - Asetik, fosforik, kloridrik ( mülyatik ) , 
sülfürik, fenik (fenol ) , ( anidrglasyal ) 
( kristal olanları ) 
L - Asetik, fosforik , fenik ( fenol ) , klorid
rik, ( müryatik ) sülfürik, sülfürör ) .(adî ve 
mayî halinde olanları ) 
M - Zikrolunmıyan diğer hamızlar 

Mıymeti 
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75^ Ayarlı mahlulatı kimyeviye ve tahlilatı kimye-
viyede müstamel miyaratı kimyeviye mahlül-
leri 

756 Tazyik veya temyi edilmiş gazlar: 
A - İdrojen 
B - Oksijen, asetilen 
D - x\monyak, asit karbonik 
C - Klorür, asit sülför ve sair gazlar 

757 Şap 
A - Krom 
B - Amonyak, potas sot vesair şaplar 
G - Mükelles şaplar ( yanmış şaplar ) 

758 Adrenalin 
A - Adrenalin 
B - Adrenalin klorirart Tü^ mahlulu 

759 Dişçi alçısı ve çimentosu ( iç kapların sikleti 
dahildir ) ve çimentoya mahsus mahlul ( iç 
zurufunun sikleti dahildir ) 

760 Fare pire ve emsali haşerat itlafına mahsus 
her nevi müstahzarat ( toz, macun, mayi ve 
sair şekillerde ( iç kapların sikleti dahildir ) 

761 Leke ve mürekkep çıkarmağa ve meadini par
latmağa mahsus hernevi müstahzarat (toz, 
macun, mayi ve sair şekillerde (iç kapların 
sikleti dahildir ) 

762 Yohenibin kloritvıt 
763 Salvarsan, zilbern, salvarsa, neo salvarsan, ne 

o zilber salvarsan ve mürekkebatı 
764 Metol, ( metometil paramit ve fenol ) i metol 

idrokinon, naftilâmin ( A ve B ) 
765 İdrokinon, rezorsin, fenol, fetalein, naftol 

( betol B ve A ) nitronaftol, (banzoat naftol ) 
766 Salül ( fenil salisilat ), fenasetin, kâfuri ( tabiî 

ve sun'î) 
767 Antipirin ( asetil salisilat, analjezin, kitazon 

pirazalon ) salisilat antipirin ( salipirin ) 
768 Aseton, kolidyon, anti pirin ( asetanilit ) 
769 Lizol, lizoform, ksilol ( ksilin ) 
770 Pakreatin, pepiton, hemoglobin pepisin, (her 

nevi ve şekilde ) 

Kıymeti 

4,50 

1,60 
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c 
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771 Diyastas ( maltin ) fürfürol; galaktoz, levuloz 
mannit, maltoz 

772 Terpin, terpinol 
773 krezilol, naftalin ( her şekilde ) 
774 Sülfoihtiyolat damonyum 
775 Kloroform, kloral ( anidr, idrat ) metil, klorür 

( klormetil ) 
776 Trinitrin ( nitrogliserin ) ^ mahlülü ( nitrit 

damil ) 
777 Bilkimya saf glikoz ve sakkaroz, man ( kudret 

helvası ) laktoz ( süt şekeri ) glikoz, laktoz, 
kudret helvası ve saire 

778 Okaliptol 
779 ( Aldehit formik ) (formal dehit, formol ) paral 

dehit,(asetal dehit, aldehit ,etilik aldehit, metilik 
780 Tıryonal( metil sulfonal ) Ekzaljin ( metilaset-

anilit) 
781 Vazelin ( Beyaz, sarı, mayi ), mayi parafin 

İhtar — ( Sanayide müstamel olan vazelin 
ve parafin zuyutu madeniye faslmdadır.) 

782 Lanolin, gliserin, kazein 
783 Sakkarin(ithali kanunu mahsusunun ahkâmına 

tabidir ) 
784 Karmen, karmen nakrat 

A - Karmen dendiko 
B - Karmen 

785 Kadbürafin, 
786 Piramidon, amidopirim, dimetila, minöanti-

pirin ve mürekkebatı 
787 Fitin ( Anidro oksi metilen difosfat dukals-

yüm edimagnezyum ) lüminal (Feniletil malonil 
ure ) ortoform (Metilâmi nöoksi banzoat para) 
tanaform ( Metil ditanen ) 

788 Ürotropin, helmitol ( Ürotopin nuvo ) 
789 Heksametilen, tetramin, formin 
790 Laktofenin, ( Fenatidin laktat para ) sitrofen 

( Fenatidin sitrat para 
791 Anestezin ( Etilami nobenzoat para ) üreksin 

( Fenilit döki nazolin tannat ) 

Kıymeti 

16,50 

1,80 
25 

8,50 
2,00 

5,00 

3.00 

5,00 
2,50 

35,00 

0,75 

1,10 
5,00 

2,50 
25,00 
0,45 

25,00 

40,15 

o <L> 

c 

15 

15 
15 
15 
15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

15 
15 

15 
15 
15 
15 

00 

Yüz kıl 
re 

247,50 

27,00 
3,75 

127,50 
30,00 

75,00 

45,00 

75,00 
37,50 

525,00 

11,25 

16,50 
75,30 

37,50 
375,00 

6,75 
375,00 

600,00 

30,00 
2,50 
35,00 

30,00 

15 
15 
15 

15 

450,00 
37,50 
525,00 

450,00 
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Yüz ki
losundan 

resmi 
Tarife 

771 Fürfürol, ğalaktoz, levoluz, 
mannit, maltoz 
772 aynen 

. 773 )) 
774 » 
775 » 

776 » 

777 » 

50,00 778 » 

Aynen 77 9 » 

780 » 

7,50 781 » 

11,00 782 » 
Aynen 783 » 

784 » 

785 » 
250,00 786 » 

Aynen 787 )) 

300,00 788 )) 
25,00 789 )) 
Aynen 790 )) 

)) 791 )) 
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'Egf Kıymeti & Yüz kilosundan 
resmi 

792 Asprin ( Asitasetil salisilik terkibinde olan 15,00 
emsali dahildir ) tannijen ( Diasetil tanen ) , 
mezotan ( Salisilat metoksimetilik ) 

793 Validol, validol kantre valeriyanat dömantol 75,00 
794 Lesitin, vanilin mantol, podofilen 27,00 
795 Ambrgri ( Akanbar ) 2750,00 

İhtar : Suni anber ( 765 ) inci maddede ko
kulu maddeler dahildir. 

796 Kastoryum ( Kunduz hayası ) 50,00 
797 Misk hayvanı 

A - Miski hakikî 2000,00 
B - Siret ve emsali 140,00 
İhtar : Sun'î misk ( 765 ) inci numaradadır 

798 Kantarit ve kantaridin 
A - Kantarit ( Kunduz böceği ) 
B - Kantaridin 

799 Karlsbat tuzu 
A - Tabiî 
B - sunî 

800 Vişi tuzu ( Tabiî sunî ) her şekilde 
801 Tornosol ( Lakmus ) 

A - Mahlul 
B - Parça 

802 Tabiî usareler 
A - Papain ( Karika papaiya ), papayotin 
B - Meyan balı ( Her şekilde ), belladon, juski
yam, dijital, sigüe ve sair tıbbi usareler 

803 Tababette müstamel nebati yağlar ezcümle: 
Belladon, kat, juskiyam, kafuri, kroton ve 
saire 

804 Tababette müstamel merhemler: 
A - Kantarit, krizarobin: ihtiyol, iyodür, iyodo 
form, merkür, ( Hernevi ) 
B - Asitborik, Diyaşılon, parafin, plomp (Kurşun) 
zenk, popliye ve sair tıbbi merhemler 

15 225,00 

15 1125,00 
15 405,00 
15 412,00 Bir K. 

15 750,00 Yüz K. 

5 100,00 Bir K. 
15 2100,00 

3,50 
320,00 

1,80 
0,30 
2,75 

16,50 
4,50 

50,00 
1,50 

2,50 

4,00 

3,00 

15 
5 

15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 

15 

15 

52,50 yüz k 
660,00 bir k. 

120,00 
4,50 
41,25 

247,50 
67,50 

750,00 
32,50 

37,50 

60,00 

45,00 
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YÜz ki- T a r j f e 
loşundan ™ 

resmi J^ 

200,00 792 aynen 

750,00 793 )) 
Aynen 794 )) 

)) 795 )) 
İhtar: Sun'î anber 857 inci maddede 
kokulu mevada dahildir. 

)) 
)) 

)) 
)) 

80,00 
3,00 

Aynen 

» 
)) 

)) 
)) 

)) 

80,00 

796 Aynrn 
797 » 
A - Aynen 
B - » 
İhtar : Sun'î misk 857 inci numa
radadır 
798 » 

799 )) 

800 » 
801 )) 

302 » 

303 » 

804 » 

70,00 



«£ xr .• .©"S V ü z k i l o s u n d a n 
•Egj Kıymeti s-.g resmi 

805 Tıbbi eterler : 
A - İyodidrik 25,00 15 375,00 
B - Amilik, pelargonik ,valeryanik 15,00 15 225,00 
C - Okzalik, kloridrik ( kloriir detil,klor etil ) 8,50 15 127,50 
Eormik , malonik, nitrik 
I) - Asetik , anstezik, bromidrik,(Bromürdetil) 2,75 15 41,25 
Bütirik, karbonik 
II - Sülfürik, oksitdetil 1,00 15 15,00 

Tnhâhetldc müstamel Jıulâsalar 
806 Yabis ve yumuşak hulâsalar ( Sek, akösek ,mu 

akömu, alkolik, alkolikmu, Eteremu 
A - İpeka, afyon, hidrastis , şanvrdind 90,00 15 1350,00 
B - strofantüs, alkanna, kaskaril, bokool,kusso, 25,00 15 375,00 
kava kava, guvarana, eavdarmahmuzu(Ergotin) 
kalabra baklası , kirako , serpanter 
C - Ortin, iris ( izidin),Kıloket), Kına kına, pisi- 12,00 15 180,00 
diya, poligala, (Seneka) ,kafe,matiko, simaroba 
saparna, ömerotu 
D - Mısırpüskülü, koka, kola kondorango 8,50 15 127,50 
,damiana kübep, jaburandi, grenadin, lobcli, 
kürküma , sentenyas baklası , vibernum, 
valeriyan (Kediotu ), acı marul 
H - Akonit , anjelik, güzel avret otu (bella- 6,50 15 97,50 
don), kamomil, kaskara, sakrada , fujermal , 
jalap, juskiyam, ratanya, garüs, gayyak, neva-
vomik, sasfras , kantaryon, ve sair hulâsalar 

807 seyyal hulasalar ( Ekstre fileit ) 
A - İpeka, afyon, hıtrastis, senkrasin lakto 30,00 15 450,00 
karyum 
B - Istrofantüs, bokko, kaktüs, şanviranbiyen, 9,00 15 135,00 
serpanter,îobeli, seglergote 
C - Kavakava, koklearya, damyana, poligala 5,50 15 82,5 
(Senka) Jalap 

808 Tababette müstamel Sıbığlartentür ve alkolalar 
A - Zafran 52,00 15 375,00 
B - İpyeka, İyot, opyum, lavdanom, kastoryum, 8,50 15 1275,00 
şanverandi hidrasitis ve sair sıbiğ ve alkulalar 



L 

- 2 5 1 
Yüz k i - T <fi 

loşundan ı a r iJe 
resmi Jv 

Aynen 
805 Aynen 

806 » 

807 )) 

808 
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'•3; Kıymeti ^ Yüz kilosundan 

15 8,25 

4,50 15 68,50 

150 15 22,50 

1,00 25 25,00 

80Q Mai mukattar (odistile) kuruş 
A - Damacana ve büyük kaplar derununda 25 15 
B - Ampul derununda ( İç kaplalarm sıkleti 25 15 
dahildir ) • • ' 

810 kimyevi cisimlerden çikanlan sular(İe kaplar
ın sıkleti dahildir ) 
A Müvellidilhumuzalı, klorlu, İdrosüfüre sular- 55 
de javel ve labarak suları 
B - Peridrol, ve mükessef müvellidilhumuzalı 
sular 

811 Nebatî maddelerden çıkarılan ispirtosuz sular 
( İç kapların sıkleti dahildir) 
A - Melis hamamelis . lorye , loriyeseriz , 
kamomil ,aci badem , asafotida f 

B - Gül, çiçek, ıhlamur darçm, nane raziyane 
vesaire 

812 Uçan yağlar (Tabiî, sunî, basit )ve ıtriyatçılıkta 
müstamel ecsam kimyeviye mahlülleri veeterler 
(İspirtolu ve ispirtosuz ) 
A - gül 
B - Arnika, anjelik, apsent, one, buko, konyak 
(Lidoven) kamomil, kardamum, kaskaril, manik 
hüblon, tulo, popliye,seleri 
G - asakotita, konuruandur, kılanka, kananka, 
galbanum, mutart, matiko, sir, mant, perü, 
jenjamir, küyip santal, santalül, veron, valeri-
yan, vermut 
D - Anis, anetol, badyan 5,00 
H - Okaliptüs, kopahü, hajeput, fenovil, gayak 3,00 
romaren, muskat, ( Maçis ) Timem, sitronel, 
pepen, (pinus) melpis, sasafauras, sabin, süksin 
Amberjon, soc, serpole, mirban, terebantin, 
bulo 
V - Ve işbu tarifenin başka yerlerinde zikro-
lunmıyan başka uçan yağlar (Mürekkep olan
larda dahildir ) 

813 Itıryatcılıkta kullanılan katı ve yumuşak cisim
ler ( Tabiî, sunî, kimyevi ) 
A - İste arpitin Memnudur 

resmi 

3,75 
3,75 

600,00 
122,50 

35,00 

30 
20 

20 

180,00 
345,00 

700,00 

20 100,00 
20 60,00 

60,00 20 1200,00 



Yüz ki - - T a l . i r e 
s a ncl a IT 
r e s m i 

loşun dan ••_• 

809 aynen 
6,25 
Aynen 

810 ...>>... 

» 

45,00 

811 » 

Aynen 

» 

812 » 

300,00 bir kilosundan 
Aynen Bir kilosundan 

)) Yüz » 

)) 

813 Aynen 
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nerolin, le-

sargılar ve 

a angle ve 

Kıymeti 

20,00 

2,50 
1,65 

8,50 
5,00 

2,50 
5,00 
6,00 

O 0-> 

'S 

20 

15 
20 

15 
15 

20 
20 
20 

Yuz kilosundan 
resmi 

400,00 

37,50 
33,50 

127,50 
75,00 

50,00 
100,00 
120,00 

•E&! 

B - Sunî misk, ambret, kumarin, nerolin, le-
vanta ve saire - • . 

814 Tıbbî pamuklar 
A - İyotlu 
B - İdrofil ve eczalı sair pamuklar 

315 Tıbbî gazlar 
A - üaz iyodoform 
B - Gaz idrofil ve saire 

816 Cerrahlıkta kullanılan dokuma 
muşambalar 
A _ Alçilı sargı ( Bant platre ) 

• B - Sair sargılar 
G - Muşambalar ( Tval sire ) Tafta angle ve 
emsali yara sarmağa mahsus muşammalar 

817 Cerrahlıkta kullanılan ipekten ve barsaktan 
iplik dren kuçuk ( muakkam ) 
A - ipek iplik 
B - Katküt ' 
G - Dren kauçuk 

818 Laminarya (muakkam ve gayri muakkam) 
819 Tıbbî yakılar ( her nevi ) 
820 Tıbbî sigaralar 

Şibîlı kale viya t 
821 Kinin ve emlahi 

Kinin, ökinin ( Kinin etil karbonat ), karbonat Muafıtr 
( Aristokimin ) , kloridat, bromidrat, sülfat 
valeryanat ve tarifede zikrolunmiyan /sair 
emlahi ( Şekerli ve şekersiz şekli ispençiya
ride 'bulunanlarda dahildir ) ( İç kaplarından 
resim alınmaz ) 

822 Afyon müştatakkatı ve emlahi 
A - Kodein, Morfin, apomorfin, mekonarsein, 250,00 . 15 37,50 
narsein, papaverin, narkotin, tebain 
B - diyonin, ( Etil, morfin, kloridat ) Heroin, 300,00 15 45,00 
(Diasetil morfin), Astad kloridrat, fosfat, tartrat 
sülfat, sair müştakkat ve emlal>] 

20,00 
20,00 

4,00 
12,00 

3,00 
10,00 

15 
15 
15 
20 
15 
15 

330,00 
30,00 
60,00 

240,00 
440,00 
150,00 



Yüz ki
losundan 

resmi 

Aynen 

25,00 
24,00 

85,00 
50,00 

30,00 
Aynen 
50,00 

•Tiirife 

814 aynen 

815 '», 

816 Aynen 

817 

150,00 
115,p0 
Aynen 

1 

818 Aynen 
819 » 
820. 

821 

» 822 » 
1 K. 

Aynen 
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H 

823 Kokain ve emlahı 
A - Kokain, novokain (Anoksi kokain), Molo 240,00 
kokain, Etokain, kloridrat, salisilat, nitrat , 
sülfat ve saire 

824 İspartein ve emlahı 
825 Atropin ve emlahı 
826 Homatropin ve emlahı 
827 Pilokarpin ve emlahı 
828 Ezerin ve emlahı ( Fizosteğnin) 
820 Pelletyerin ve emlahı 

A - Pelletyerin, kloridrat, sülfat 
13 - Tannat ve sair emlahı 

830 Emetin ve emlahı 
831 lîrgotin ve emlahı 

A - Ergotin (Amorf, kristal) 
B - Kloridrat, tartrat, sitrat, sülfat ve sair 
emlahı 

832 Ilidrastin ve hidrastinin ve bunların emlahı 
833 Akkonitin ve emlahı 
834 1 striknin ve emlahı 

A - Glisero fosfat 
B - Istrikiııin, astat, arseniyat, kloridrat, fosfat 
hipofosfit, nitrat, sülfat ve sair emlahı 

835 Sigütin ve emlahı 
836 Kafein ve emlahı 
837 Dijitalin, dijitonin, dijitoksin 

A - Dijitalin, dijitonin, dijitoksin ( Kıristal ) 3250,00 
13 - Sair müstahzar şekillerde 
G - Solüsyon dijitalin ( T ^ ) diğalen 

838 Kvasin 
A - Kvasin kıristal 
B - Kvasin amorf 

839 Istrofantin ( Her şekilde) 
840 Hiyosin, hiyosiyamin ( Jııskiyamin ) ve emlahı 
841 Teobromin ve emlahı ve mürekkebatı 
842 Berberin ve emlahı 

A - Berberin, Berberin karbonat 
B - Kloridrat, sülfat 

Kıymeti 

240,00 

50,00 
150,00 

450^00 . 
200,00 

1500,00 ' 
1100,00 
350,00 
1700,00 
8000,00, 
4000,00 

2400,00 
1200,00 

100,00 
30,00 

1300,00 
10,00 

3250,00 
850,00 
8,00 

3000,00 
200,00 

2750,00 
250,00 
12,00 

300,00 
75,00 

- en 

15 

15 
15 

15 
v 15 

15 
15 
15 
15 
15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 

15 
15 
15 

15 
15 ' 
15 
15 
15 

15 
15 

Yüz ııilosundan 
resmi 

36,00 

7,50 
22,50 

67,50 
30,00 

125,00 -
165,00 
25,50 
255,00 
1200,00 
600,00 

360,00 ' 
180,00 

15,00 
4,50 

'195,00 
1,50 

487,50 
127,50 
1,29 

450,00 
30,00 

412,50 
37,50 
1,80 

45,00 
11,25 
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resmi •^ 

823 aynen 

Aynen 

824 )) 
825 » 
826 » 
827 » 
828 » 
829 » 

)) 

)) 

830 » 
831 » 

)) 

)) 

832 )) 
833 » 

834 )) 
)) 
)) 

835 » 
836 » 
837 )) 

» 

)) 

838 )) 
)) 

)) 

839 » 
840 )) 
841 » 
842 )) 

)) 

)) 
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843 Veratrin veomlâhı 
844 Apyol ve apyolin 

A - Apyol ( beyaz ve kristal ) apyolin 
15 - Apyol ( sarı ve yeşil ) 

845 İskopolin, skopolâmin ve emlalıı 
846 Nikotin ve eınlaiıı 
847 Sabadin ve sabadini ve emlahi 
848 Santolin 
849 Sankinarin ve mürekkebatı 
850 Saponin ( saf ve gayrı saf) 
851 Piperin,-' piperidin 
852 iletenin ( kamgırone ) 

İhtar- ljişbuecsami kimyeviye ve eczayı tıbbiye 
tablet, konıpirime, kapsol, kaşe, kalem, ve sair 
eşkâli ispençiyaride bulundukları takdirde 
rüsumu asliyelerine yüzde on beş zam olunur. 
2 - Zata ait ve m;ktarı bir hastayı idare ede
cek miktarda bulunan mürettep veya m üs -
tahzar eczayı tıbbiyenin bila müsaade ithali 
caizdir 

853 Tarifede gayri mezkûr serum ve aşılar eesamı 
kimyeviye, eczayı tıbbiye ve müstahzarat 
A - Ecsamı kimyeviye ve oczayi tıbbiye kıyme
tinden % 15 
B - ( ithali Hükümetin müsaadesini haiz ) müs-
tahzerat kıymetlerinden °/0 25 olmak şartile. 

İhtar : Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletinin 
cinslerini tayin edeceği serum ve aşılardan Hü
kümetin lüzum göstereceği müddetçe kıymet
lerinden yüzde beş resim alınacaktır. 

£ \ \ 7t"V1 n f l 

viyruciı 

650,00 
55,00 
20,00 

500,00 
40,00 

200,00 
500,00 
550,00 

5,00 
40,00 

160,00 

+-> 

° (Ti 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
10 
15 
25 
15 
15 

Yüz kilosundan 
resmi 

97,50 
8,25 
3,00 

75.00 
6,00 

300,00 
50,00 
83,50 

1,25 
6,00 

24,00 
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tiz ki- „, •.., 
mutan , u J İ , e 

•esini M 

843 aynen 
nen 844 » 

)) 745 » 
)) 846 » 

25,00 847 » 
848 » 

Tnen 849 » 
850 )) 
851 » 
852 » 
İhtar : 1 - Aynen 

2 - Zata ait ve miktarı bir hastayı 
idare edecek miktarda bulunan mü-
rettep veya müstahzar eczayi tıbbiye 
Hükümetin müsaadesini almağa lü
zum olmaksızın ve bila resim ithal 
olunur. 
853 Aynen 

A - )) 

B - ( İthali Hükümetin müsaadesini 
haiz ) serum ve aşı ve müstahzerat 
kıymetlerinden % 25 olmak şartile. 
İhtar : Aynen 
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- T, ,. ©tî Vüz kilosundan 
Kıymeti s-.g 

•p-> • Z 

resmi 

Itriyat 
854 Kokulu sular ve tuvalete mahsus mevat ( İspir

tolu, ispirtosuz ) ( müteaddit dahi olsa cüm
lesinin iç kaplarının sıkleti dahildir ) 
A - Lavanta, kolonya, losiyon ( her nevi sac 12,00 50 600,00 
suları ve sac boyaları ve tuvalet suları, tuvalet 
sirkesi ) 

B - Düzgün, podra, kozmatik, sürme, biriyantin 13,00 50 650,00 
(Tırnak cilaları ) , pomada kırem 
C - Diş suyu, macunu, sabunu, tozu 10,00 30 300,00 
D - Kokulu veya podrah veyahut yakılınca 7,50 40 300,00 
veya ıslatılınca kokan kâğıtlar ve emsali 
II - Tarifenin başka mahallerinde zikredilme- 6,00 40 240,00 
yen kokulu , kokusuz tuvalete mahsus sair 
müstahzarat 

Çoeuk oyuncağı ve şemsiye 
855 Bebek ( İç zurufun sıkleti dahildir ) 

A - Çıplak veya yalnız gömlek giydirilmiş ve- 500 25 125,00 
yahut yalnız ayağı giydirilmiş 
B - Giydirilmiş 
1 - Elbisesi ipek veya sun'î ipek 8,00 25 200,00 
2 - Elbisesi sair mevattan 6,50 25 162,50 
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V
YÜZ id" Tarife loşundan , , • ı\<> resmi *''-

Sular 
854 Maden sulan ve gazlı sular (tabiî 
veya sun'i ) ( iç kaplarının sıkleti da
hildir ) 16,00 
855 Hususi kaplar derununda içilecek 
eyisular 8,75 
İhtar : Hududa karip mahallerden bü
yük kaplar derununda getirilen içme 
suları muaftır. 
856 Kar ve buz ( tabii veya sun' i ) 
2,00 

720,00 857 olarak 854 inci aynen 

Aynen A - Levanta 1000,00 

» B - Kolonya , losyon ( her nevi saç 
suları ve saç boyaları ve tuvalet 
sular ve tuvaleti sirkesi ) 

375,00 C - B - aynen 

3.00,00 D - C - )) 
I I - D- » 

V _ U - » 

858 olarak 855 inci aynen 
Aynen 
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S f , ,. .=>"£ Yüz kilosundan 
r ^ Kıymeti .a 
E~ resmı 

2,25 
3,50 
4,50 

25 
25 
25 

56,25 
87,50 
112,50 

856 Sair çocuk oyuncakları ( Noel Ağacına mah
sus olanlar dahildir) ( İç zarfın sıkleti dahildir) 
A - Toprakdan, porslenden, camdan, agaçdan 
B - adi maad inden 
C - Kaueukdan, selluitten, deriden vesair ga
yri mezkûr adi mvattan 
İhtar : ı - muhtelif mevattan mürekkep oyun
caklar me vadeli rnürekkebelerinin en yükse
ğinin resmine tabidir, 
2 - Makinalı oyuncaklardan rüsumu asliyeleri 
% 25 fazlasilo tahsil olunur. 

857 Şemsiye 
A - Sapı altın veya pilatinden (Yüzü her ne 35,00 10,50 a^oSnden 
olursa olsun ) 
B - Sapı gümüş, fildişi, bağa ve kehribardan 
veya bunlar ile veya altın veya pilatinie mürettep 
1 - Yüzü safi veya mahlut ipekten 
2 - Yüzü sair kumaşlardan 
G - Sapı selluit, galalit; kemik ve emsalinden 
veya bunlarla mürettep 
1 - Yüzü safi veya mahlut ipekten 
2 - Yüzü sair kumaşlardan 
I) - Sapı ağaçtan veya kamıştan 
1 - Yüzü safi veya mahlut ipekten 
2 - Yüzü sair kumaşlardan 

20,00 
15,09 

8 
4 

6,00 
3,00 

6,00 
4,500 

2,40 
1,20 

1,80 
0,90 
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Yi^z ki- T .,, 
loşundan l a n r e 

resmi 

Aynen 
» 

» 

M 

859 olarak 856 mcı aynen 

860 » 857 » 

-° • > '.'> ]> < 





Sıra No 227 
Hükümetle İzmir - Kasaba Demiryolu ve temdidi Sirkeli arasında takarrür 
eden itilâinameniıı imza ve teatisi için mezuniyet itası hakkında -8£ numaralı 
kamın lâyihası ile Hükümetle İzmir- Kasaba Demiryolları ve temdidi 
şirketi arasında takarrür eden itilâfnamenin imza ve teatisi için mezuniyet 
itası hakkındaki kanun lâyihasının tesrii intacına dair ö | ve Nafıa Vekâletile 
İzmir - Kasaba Demiryolları İdaresi arasında yeniden tanzim ve imza olunan 
Hilaf namenin gönderildiğine dair -ğ-5 numaralı Başvekâlet tezkereleri ve 

Nafıa ve Bütçe Kııeüınenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 13-5-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Nafıa Vekâletiyle İzmir - Kasaba Demiryolları arasında 927 senesinde yapılan ve 

haziran 927 tarih ve 6-2311 numaralı tezkere ile takdim kılınan itilâfnamenin 
Vekâleti Müşarünileyha ile şirket arasında ve ıslah ve ikmali suretiyle tekrar 
imzalanıp 8 5 929 tarih ve 812 numaralı tezkere ile tevdi olunan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 9 5 929 tarihli içtimamda Yüksek Meclise takdimi kabul edilen itilâfna
menin musaddak sureti leffen takdim kılınmıştır. 

Bu içtima devresi arasında müstaceldi çıkarılması hususuna müsaade buyurulması 
rica olunur efendim . Başvekil 

İsmet 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Karar M 115 
Esas M -gf ğ 

l_ı 
3 6 
_3 
92 

Bütee Hııcümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Hükümeti Cümhııriye ile İzmir - Kasaba ve temdidi Soma-Bandırma Demiryolu 
Şirketi arasında l 914 senesinden itibaren tasfiyesi lazım gelen hesabat ile Lozan 
ahitnamesinin 12 inci protokolünün 3 üncü maddesi mucibince mezkûr şirket 
mukavelatı asliyesi ınevadından bazılarının şeraiti hazırai cedideye tevfıki hususuna 
25 - 5 - 1927 tarihinde ihzar olunup Meclisi Aliye takdim ve geçen sene encümene 
havale buyrulan itilâfname ile o zaman encümeninin berayı ınütalea ve tetkik 
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havale eylediği talî encümenin ihzar eylediği rapor ve Nafıa Vekâletinin yeniden 
vaki olan müzakeresi neticesi olarak hazırlanıp encümene gönderilmiş olan yeni 
itilafname Nafıa Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Izmiı - kasaba ve temdidi demiryolu namı altında bulunan demiryolları Iztnir-
kasaba - Alaşehir ve Manisa - Soma ve Burunabat hattile Alaşehir - Afyon , 
istasyonlar hattı ve Soma - Bandırın, Bandırma istasyon hattı gibi. 
muhtelif tulde ve muhtelif mukavelata merbut şümendüferlerden mürekkep 
olup bunların gerek Hükümet gerek şirkete temin eylediği menafi muhtelif 
kalemler altında bulunmaktadır. Bu menafıa ait hcsabat harbi umumî esnasında 
yani 1914 senesinden itibaren tetkik edilmediğinden muhtelif kalem altında olarak 
şirketin lehine olarak merbut tali encümen raporunda görüldüğü üzere mühim 
telakki olunacak bir miktara baliğ olmuştur. 

Yapılan itilafname bütün bu hesabatı 1922 senesi eylûlundan 1924 senesi hazira
nına kadar veresiye olarak icra edilmiş nakliyatı askeriye ücüratı müstesna olmak üzere 

31 kânun evel 1926 tarihine kadar olan zamana ait bilcümle mütalebat müddeiyattan 
mezkûr nakliyatı askeriye ücüratı tahsil edildikçe senesi işletme hasılatı meyanma 
ithal edilmemek şartile Hükümet ile şirket yekdiğerini ibra etmek suretile 
nazarı dikkattan uzaklaştırmakta fakat ona mukabil birinci maddeyi ikame 
eylemektedir 

Birinci madde İtiiâfnamenin devamı ınüddetince muhtelif mukavelata merbut 
hatların varidat ve sarfiyatının birleştirilip türk Lirası olarak irae edileceğini 
ınüş'irdir. 

Masarifat altı kalem altında yazılmış olup Hükümetçe yapılan son itilâfnamede 
(A) kaleminin son cümlesindeki müphemiyet daha kat'i ve müsbet şekle ifrağ 
edilmiştir. 

Encümen bu maddenin ihtiva ettiği mali hükümlere vakıf bulumakla beraber 
sahai faaliyete atılmış, muamelâtı dürüst müessesata Hükümeti Gümhuriyenin 
göstermekte olduğu himaye perensipine memnuniyetle iştiraki muvafık bulmuştur. 
Yalnız talî encümenimizin raporunda tasrih olunan ihtiyat akçası üzerinde kııyudu 
ihtiraziyeyi ikinci defa readaptasyona lüzum görüldüğü zaman Hükümetçe nazarı 
dikkata alınmasını temenniye, ve birinci maddenin (C)fıkrasındaki [. . . . mukavelat 
mucibince ( 7 670 600 ) franka baliğ olan cümlesindeki ] frankın ilk 
itilâfnamede olduğu gibi Fransız frankı olarak yazılmasına ve bunu müeyyit 
olarak lâyihayi kanuniyenin tadiline lüzum görülmüştür 

Üçüncü fıkra varidattan masarifin tenzilinden sonra kalan fazlai hasılatın yüzde 
altmışı Hükümete, yüzde kırkı şirkete bırakıldığını müeyyit olup bu suretle 928 
senesinde Hükümete bir miktar hisse kalacağı yapılan tetkikattan anlaşılmıştır. 

İkinci madde : İzmir - Manisa çifte hattına dair, üçüncü maddede masarifi 
teftişiyeye dair hükmü muhtevi olup eski itiiâfnamenin aynı bulunuyor. 

Dördüncü madde itilafname hükmünün müddet ve şekli devamını ve itilâfname
de ihtilâf zuhurunda hakeme müracaatı ifade etmekte olup eveiki itilafname ile 
farkı daha toplu bir ifadede bulunması ve hakem ifadesinin ehli hibre olarak yazıl-
nuısile ikinci bir radadaptasyonda artık bu şekilde ehli hibre meselesi mavzubahs 



olamayup esas mukavele mucibince lıareket olunacağı hükmünün bulunmasından 
ibarettir ki bu ikinci hüküm itilâfnamenin Hükümet lehine yapılmış kuvvetli bir 
tadilâtıdır. 

Altıncı madde : İtilâfnamenin vaktinden evvel tetkik ve tadil olunabilmesi , 
Yedinci madde : Hükümet ile şirketin bazı şeraiti istisnaiye altında yekdiğerini 

ibralarını, 
Sekizinci madde : Bandırma iskele hattı belediye hissesinin tediyesinde mebdei 

tarihi gösteriyor. 
Yeni itilâfname dokuzuncu madde olarak ayrıca bu itilâfnamenin Hükümetçe 

hattın hakkı iştirasına halel vermediğini ve hasılatı umumiyenin muhtelif hatlara 
göre ihzar olunması gibi kuvvetli bir hükmü muhtevi bulunuyor. 

Hututu esasiyesi muhtasaran arzolunan ve itilâfname Nafıa Vekili Recep Bey
efendinin izahatı ve encümenin tetkikatı arnikası neticesinda yukarıda da arz-
olunduğu veçhile fırank kelimesinin Fransız fırangı olarak tespiti ile Heyeti 
Umumiyesinin kül olarak kabulü muvafık görülmüş olmakla müstacelen ve tercihan 
müzakeresi istirhamile Meclisi Aliye arzına karar verilmiştir. 

28 5 1929 
M. M. 
Aydın R. V 

Erzurum Kırklareli Niğde Kütahya İsparta iMühendis İstanbul 
H. Aziz Faik Niyazi Asını Mükerrem Mitat Fuat 

Elaziz Samsun Tokat Giresun Erzurum 
H. Tahsin Adil A. Şevki Kâzım N. Atııf 

Külçe Encümenin in ladili 

Hükümetle İzmir - Kasaba Demiryolu ve temdidi Şirketi arasında 
kararlaştırılan itilâfnamenin imza ve teatisine mezuniyeti 

mutazammın kanun lâyihası 

M A. Dİ) İÜ 1 — Hükümetle İzmir - Kasaba Demiryolu ve temdidi şirketi arasında 
takarrür eden merbut itilâfnamenin ( Birinci maddesinin ikinci fıkrasının (G) parag
rafında muharrer frank kelimesinin frausız frangı olduğu tasrih ettirilmek şartile ) 
imza ve teatisi için Hükümete mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
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Bir taraftan Kotalıya mebusu ve Nafıa Vekili Recep Beyefendi, ve diğer taraftan 
İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu şirketi Meclisi İdare Reisi sanisi Mösyö 
J B. Mono beyinlerinde asadaki suretle akti itilaf edilmiştir. 

Birinci madde — İşbu itilafnamenin devamı ınüddetince hesabatı seneviye 
hatların heyeti mecmuası için asadaki veçhile Türk lirası olarak tanzim 
edilecektir. 

1 - Matların heyeti mecmuasının hasılatı umumiyesi « Bandırma ınevkifı 
aslisi ile Gümrük iskelesi arasındaki hat varidatından mahallî belediyesine ait 
olup kendisine verilmesi iktiza eden hissenin tenzilinden sonra » 

2 - Masarif . işbu masarif hususatı atiyeyi muhtevi olacaktır: 
A. - Türk lirası olarak irae edilmek üzere işletme masarifi; bu masarif asd işlet

me masraflarının yani elyevm cari olan usule nazaran vaki olan sarfiyatı ve bilhassa 
memurin ve müstahdemine verilen maaşat, ücret ve bunlara verilecek tazminatlar, 
naktî muavenetler, primler, mükâfatı nakdiyeler, harcirahlar gibi mebaliğ; gerek 
işletmede ve gerek tamiratı adiyede kullanılmış olan mevat ve malzeme bedelâtmi; 

Şirketin memurin ve müstahdemin muavenet sandıklarına tahsis ettiği mebaliği, 
vergi ve resimleri, masarifi teftişiyeyi kaza, hasar ve harik dolayisile verilen tazmi
natları, şirkete terettüp eden her nevi masarifi, masarifi ıımumiyeyi ve 1910, 1911, 
1912, 1913 senelerine ait fevkalade inşaatın 31 kânunevel 1913 de imha edilme -
yerek kalmış olup mezkûr sene bilançosunda muharrer bulunan ve işbu itilafname
nin cari olacağı altı senelik müddete münhasır olacak olan itfa akçası i 

B. - İşletme masarifi adiyesi meyanma ithal edilemeyen ve yapılması zarurî 
oldğıı anlaşılan fevkalade mahiyeti haiz bilumum inşaat ve mubayeatı müstakbe -
lenin itfasına tahsis edilen mebaliği, 

İşbu inşaat ve mubayaatın icrasına başlanmazdan evvel bunlara sarfedilecek 
meblağın tayini miktarı ve bu meblâğın şirketçe avans suretile tesviyesi kabul 
edildiği takdirde tarzı itfası Hükümet ile şirket arasında bilitilâf takarrür 
ettirilecektir. 

C - şirketin çıkarmış olduğu « °/0 4 5 faizli 1894; % 4 faizli 1895 ve % 5 faizli 
1921 )) tahvillerinin elyevm mer'i mukavelât mucibince yedi milyon alti yüz yetmiş 
bin altı yüz franka baliğ olan mürettebatı seneviyesi yekûnunu 

30 temmuz 1910 tarihli mukavelenin sekizinci maddelerinde muharrer Soma 
-Bandırma Hükümet istikrazı mürettebatı seneviyesine mütedair şirketin Hükümete 
karşı olan taahhüdü refedilmiş ve bu taahhütten tevellüt eyleyecek netayici 
maziye ve müstakbeieyi Hükümeti Cümhuriye üzerine almıştır. 

Ç - Hisse scnedatı aksiyon sermayesine senevi yüzde altı faiz; B, C, Ç, fıkra-
laraıda mezkûr ecnebi paraları sene içinde icra edilmiş olan akça münakalatının 
vasati rayici üzerinden Türk lirası olarak hesap edilecektir. 

D - İhtiyat akçası olarak hasılatı gayri safıyenin yüzde birine müsavi bir 
meblâğı; 

E - İdare ücreti olarak hasılatı gayri safiyenin yüzde beşine müsavi bir 
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3 - Yokarıda tasrih edilen masarfm tenzilinden sonra kalan fazlai hasılatın 

yüzde altmışı Hükümete ve yüzde kırkı şirkete ait olacaktır. Bu suretle Hükümete 
düşecek hisse hesabatm tasdikini takip eden dört ay zarfında Hükümete tesviye 
olunacaktır . Balâdaki sarfiyata nazaran hasılatı umumiyede noksan görüldüğü 
takdirde bu noksan Hükümeti Cümhuriye tarafından şirkete aynı müddet zarfında 
tesviye edilecektir. 

Bir senelik hesabatm rüyeti neticesinde masarife nazaran hasılatı umumiyede 
tahakkuk edecek noksanın gelecek senelerde vuku ve tevalisine mani olmak üzere 
tarife emsalinin tezyidi imkânı olup olmadığı hususunu Hükümet şirket ile birlikte 
tetkik edecektir. 

Yokarıda beyan olunduğu tarzda tertip ve tanzim edilecek olan hesabat devrei 
hesabiyenin hitamından iki ay zarfında Hükümete arzolunacaktır. bu hesabatm 
takdimini talep eden üç ay zarfında Hükümeti Cümhuriye hesabatı tasdik ve ya bu 
hususa müteallik itirazatmı şirkete bildirecektir. Aksi taktirde hesabata tasdik 
edilmiş nazarile bakılacaktır, 

İkinci madde-— 10 - 22 şubat 18Q3 tarihli mukavelenamenin çifte hatta dair 
yedinci maddesi ahkâmı işbu itilâfnamenin devamı müddetince tehir edilmiştir. 

Üçüncü madde — İşbu itilâfnamenin devamı müddetince yukariki maddede 
mezkûr mukavelenamenin beşinci maddesi ahkâmına tevfikan kilometre başına 
senevî 300 kuruştan ibaret masarifi teftişiye taalluk eylediği sene zarfında tatbiki 
kabul edilmiş olan tarife emsali ile darpedilerek hesap olunacak ve Afyon - iltisak 
ve Bandırma şehir hatları tulleri de dahili hesap edilerek tesviye kılınacaktır. 

Dördüncü madde — Yukarıdaki birinci, ikinci ve üçüncü maddelerin ahkâmı 
1 kânunsani 1927 tarihinden itibaren altı sene cari olacak ve bu müddetin 
devammca imtiyaz mukavelenamesinin heyeti umumiyesi meriyette kalmakla beraber 
yalınız işbu itilâafname maddelerine muhtelif ahkâmının tatbiki tehir edilecektir. 

İtilâfnamenin müddeti devamı olan altı senenin hitanımda şirket imtiyaz 
mukavelei asliyesi ahkâmının şeraiti hazırai iktisadiyeye tevfıki için Hükümete 
müracaat edilecektir. 

İtilâfnamenin hitamı tarihinden itibaren bir sene zarfında Hükümetle şirket 
arasında şeraiti iktisadiyeye tevfik hususunda bir itilâf hasıl olmadığı takdirde 
Lozan ahitnamesine merbut (12) numaralı protokolün beşinci maddesi mucibince 
ehli hibreye müracaat edeceklerdir. Ehli hibre masarifi iki taraf arasında 
münasafaten taksim olunacaktır . 

İşbu mukaveleden sonra yapılacak her hangi bir readaptasyonda artık bu mahi
yette bir ehli hibre şekli vazedilmeyip alelumum hükümetle şirket arasında vukua 

gelen itilâfların halli için esas mukavelelerde mevzu usullere müraceat olunaeaktir. 
Beşinci madde : Altı senenin hitamında işbu itilâfnamenin tadiline veya şeraiti 

iktisadiyeye tevfiki huşuna dair Hükümet ile şirket arasında müzakerenin devamı 
müddetince yokarıda yazılı birinci, ikinci ve üçüncü maddeler ahkâmı mer'i olacağı 
gibi imtiyaz mukavelenamei esasiyesinin iktisat şeraiti hazırasma tevfiki hususu 
ehli hibreye havale adildiği taktirde ehli hibre kararını verinceye kadar da işbu 
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maddeler ahkâmı muvakkaten cari olacaktır. 

Altıncı madde : İşbu itilâfnamenin hini aktinde şeraiti esaslı bir surette teptil 
edecek mahiyette ahvali gayri melhuza ve fevkalade vukuu taktirinde Hükümet ile 
şirket işbu tilâfname akanımı yeniden bilitilâf tetkik ve tadil eyleyebileceklerdir. 

Yedinci madde — 1922 senesi eylülünden 1924 senesi haziranina kadar 
veresiye olarak icra edilmş olan nakliyatı askariye ücüratı müstesna olmak üzere 
31 kânunevel 1926 tarihine kadar olan zamana ait bilcümle mutalebat ve müd-
deiyattan Hükümet ile şirket yekdiğerini ibra ederler. İşbu nakliyatı askeriye 
ücürati tahsil edildikçe işletme hasılatı meyanina ithal olunmayacaktır. 

Sekizinci madde — Bandırma mevkifini Gümrük iskelesine vasleden hat ha -
silatından mahallî Belediyesine isabet eden miktar 14 eylül 1920 senesinden 
itibaren vaki olacak rüyeti hesap neticesinde şirket tarafından belediyeye verile
cektir. 

Dokuzuncu madde — Devletin aslî olarak mevcut ve mukavelelerle müeyyet iştira 
hakkına halel gelmesi mevzubahs olmadığından tarafeyin müttefiktirler. 

Isbu mukavelenamenin birinci maddesinin bir numaralı fıkrasında gösterilen 
hasılatı umumiye mukavelenamelerindeki esaslar dairesinde hatların Hükümetçe 
mııbayeasmı her zaman mümkün kılacak şekil ve teferruatla ihzar olunacaktır 

/ . B.Monoot Mafıa Vekili 
Recep 

( Hükümetle İzmir - Kasaba demiryolları ve temdidi şirketi arasında 
evvelce kararlaştırılan itilafname projesile J\afıa Encümeni mazbatası 
ve Bütçe Encümeninin talî komisyonu raporu bu içtima senesi 
bidayetinde tabı ve tevzi olunan Encümenler ruznamelerinin 40-68 
inci sahifelerinde münderiç bulunduğundan tekrar tal/ından sarfı 
nazar edilmiştir) 

^ ~ * » ; > * •-c-̂ -E-Cr* 



Vanlış - Doğru cetveli 

Sayfa 

4 
4 
4 

: 4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 

Satır 

1 
1 
3 
3 
6 

. 9 
"12 
13 
14 
17 
22 
31 
32 

42 
1 

11 
.12 
13 
13 
İ20 
J26 m 

%7 
40 
41 
42 

2 
2 
9 

15 
19 

Yanlış 

Kötahya 
daki virgül kaldırılacaktır. 

Doğru 

Kütahya 

j harfinden sonra bir nokta konulacaktır. 
edilmiştir. 
edilecektir. 

edilmiştir: 
edilecektir: 

j işaretinden sonra bir nokta konulacaktır. 
masraflarının 

. ücret 
harcirahlar 
teftişiyeyi 
edilemeyen 
yekûnunu 
tarihli kelimesinden sonra 
yedinci ve 3 kânun evvel 
meblağ; 
yokarıda 
yokarıda 
bu 
talep 
Cümhuriye 
teftişiye 
muhtelif 
edilecektir. 
itilâfların 
yokarıda 
esasiyesinin 
adildiği 
madde: 
aktinde 
olunmayacaktır. 
olmadığından 
Mafıa 

masraflarını 
ücurat 
harcirahlar ilâ 
teftişiyeyi, 
edilemiyen 
yekûnunu; 

şu cümle konulacaktır : mukavelei müzeyyelenin 
1916 tarihli 

meblâğı ; 
yukarıda 
yukarıda 
Bu 
takıp 
Cümhuriye, 
teftişiye, 
muhalif 
edebilecektir 
ihtilafların 
yukarıda 
asliyesinin 
edildiği 
madde — 
aktindeki 
olunmıyacaktır. 
olmadığında 
Nafıa 





sıra No 226 
Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi arasında tekarrür eden itilafnamenin 
imza ve teatisi için mezuniyet itası hakkında ğ± numaralı kanun lâyihası ile 
Şark Demiryolları Şirketi ile yeniden tanzim ve imza olunan itilafnamenin 
gönderildiğine dair gfj numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Nafıa ve Bütçe 

Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelat müdürlüğü 

it ,.; 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Şark Demiryolları Şirketiyle 26 mayıs 927 tarihinde parafe edilen ve bu defa yeniden 
tashihat yapılarak Nafıa Vekâletinin 11-5-929 tarih ve ğfff numaralı tezkeresiyle tevdi ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 13 mayıs 929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan itilaf
namenin musaddak sureti Ieffen takdim olunmuştur. 

Bu içtima devresinde çıkarılması hususuna müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

T. B. M. m. 
B. Dncümenl 

Karar M 114 
Esas M 9-|j ı 

36 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Hükümeti Cümhuriye ile Şark Demiryolları işledici kumpanyası arasında geçmiş senelere 
ait olup icrası lâzım gelen tasfiyei hesabat ile mukavelei asliyesinden bazı maddelerinin yeni 
şeraiti iktisadiyeye muvafık bir hale getirilmesi hakkında kararlaştırılmış olan son itilafnamenin 
tasdiki ve tarafeyn arasında teatisi hususana mezuniyet itası hakkında kanun lâyihasile itilafna-
me Nafıa Vekili Recep Beyin huzuru ile müzakere ve tetkik olundu. 

Ayni esas dahilinde Hükümetle şirket arasında ihzar olunup geçen sene encümenimize 
havale buyrulan itilafnameyi tetkik esnasında bazı maddelerinin tadili ve İslahı mümkün 
olabileceği görülmüş olduğundan Hükümetçe yeniden şirket ile müzakerata iptidar edilerek 
son itilafname meydana getirilmiştir. 
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son itilâf name gerek hesabat ve gerek readaptasiyon maddelerinde daha nafi bir şekil 

aldığı gibi ayrıca şirket tarafından Edirne - İstanbul hattı üzerinde bir noktadan başlamak 
üzere doğruca Edirneye müntehi olacak bir hat inşasına malî ve fennî şeraiti ati yen Hükümetle 
tespit olunmak üzere şimdiden amade bulunduklarına dair taahhüt mektubu alındığı da 
görülmüş olduğundan mezkûr itilâfnamenin Hükümetçe imza ve teatisi hakkındaki kanun 
lâyihasının kabulü muvafık görülerek mektupların itilâfname ile birlikte tasdiki suretile 
lâyihanın kabulüne ve müstacelen ve terçihan müzakere istirhamile Heyeti Celileye arzına 
karar verildi. 29-5-929 

Kâ. M. M. R. V. 
Samsun Kütahya İsparta Bursa Aydın İstanbul 
Adil Niyazi Asım Mükerrem Muhlis Mühendis Mitat Fuat 

Erzurum Erzurum Yozgat Tokat Elaziz 
H. Aziz N. Atuf S. Sırrı Şevki M. Tahsin 

Bütçe Encümeninin tadili 
Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi arasında kararlaştırılan itilâfname ile melfufları olan 

iki adet mektubun tasdlkına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetle Şark Demiryolları Şirketi arasında kararlaştırılan merbut itilâf
namenin imza ve teatisi ile melfufu iki adet mektubun kabulü için Hükümete mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

İtilâfname 
Bir taraftan Türkiye Hükümeti Cümhuriyesini temsil eden Kütahya Mebusu ve Nafıa Vekili 

Recep Beyefendi Hazretleri diğer taraftan Şark Demiryolları işletici kumpanyasını temsil eden 
mezkûr kumpanya Meclisi İdare Azasından Mustafa Beyefendi ve kumpanya Baş Mühendisi 
Mösyö Baki Hükümetle kumpanya arasında muallâk mesailin ve bilhassa kumpanyanın 
imtiyaz mukavelâtı asliyesinin şeraiti hazırâi iktisadiyeye tevfiki için mevaddı atiyeyi 
kararlaştırmişlardır. 

Madde l — Kumpanyanın Hükümete karşı borcu 31 kânunevvel 1926 tarihinde sermaye 
ve faiz olarak maktuan altı buçuk milyon altın frank tespit ve kabul edilmiştir. Binaenaleyh her 
iki taraf, esas ve menşei, işbu mukavelenamenin akti tarihinden mukaddem hadis olan her 
hangi bir hal veya vaziyete atfedilebilecek bütün matalip ve müddeiyattan - işbu hal ve 
vaziyetlerin ve bilhassa hattın tabi olduğu yeni şeraitin netayiç ve tesiratı işbu mukavelename 
tarihinden sonra devamı icap etse bile - sarfı nazar ve yekdiğerinini ibra ederler. 

Şu kadar ki işbu ibra keyfiyeti hiç bir zaman işbu mukavelenamenin usulen mevkii meriyete 
gireceği zamandan sonra hadis olacak her hangi bir hal veya vaziyete atfedilebilecek ve 
elyevm mer'i mukavelât ve itilâfat ve diğer ukudata istinaden dermeyan olunabilecek matalip 
ve müddeiyattan şimdiden feragati iddiaya sebep teşkil etmez. 

Madde 2 — Kumpanya l kânunsani 1912 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyetinden 
gayri Hükümetler arazisi dahilinde işletmiş olduğu aslî veya şube hatlarından dolayı mezkûr 
Hükümetlerle işletme hesabatının rüyetinden tevellüt edecek netayici kendi uhdei mes'uliyetine 
almayı kabul eder. 
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Madde 3 — Kırk milyon franklık Ti mart 1894 istikrazı, yeni bir şekle mahsus olan Türk 

düyunatı meyanına dahil bulunduğundan, Hükümet y| mart ve 9 nisan 1894 tarihlerinde Maliye 
Nazırı tarafından kumpanyaya gönderilmiş olan iki tezkerenin mevzuu mütealliki kalmamış 
olmasına binaen hükmü olmadığını beyan eder ve işbu istikrazın tesviyesi hususuna dair her 
hangi bir hükümet, şirket veya şahsı salîs tarafından kumpanyaya karşı vaki olacak bütün 
müddeiyatın netayicini üzerine almayı kabul eder. 

Madde 4 — Kumpanya birinci maddede beyan olunan altı buçuk milyon altın franktan 
25 Teşrinievvel 1927 tarihinde tediye edilen iki milyondan maadasını bilâ faiz şeraiti atîye 
dairesinde tediye edecektir. 

İşbu mukavelenamenin tastiki tarihinden itibaren bir ay zarfında üç milyon altın frank; 
Birinci tediye tarihinden itibaren iki ay zarfında bir buçuk milyon altın frank ; 
Madde 5 — 11/12 kânunevvel 1885 tarihli mukavlenamenin dördüncü maddesi son fıkrası 

müstesna olmak üzere ve 15 haziran 1909 tarihli mukavelenamenin üçüncü maddesinin ( B ) 
fıkrası yerine zirdeki fıkralar ikame edilmiştir: 

Kumpanya 1 Kânunsani 1927 tarihinden itibaren işlettiği şebekei asliye hututunun işletme 
hasılatı gazri safiyesinden kilometre başına senevi maktuan on iki bin altın franga muadil bir 
para alacaktır. Kumpanyanın hissesine düşen kilometre başına senevî on iki bin altın frangın 
ifrazından sonra hasılatı gayri safiyenin mütebakisinin yüzde yetmiş beşi kumpanyaya yüzde 
yirmi beşi Devlete ait olacrktır. 

İşbu maddedeki düsturun tatbiki için Türkiye • arazisi dahilinde mevcut şebekei asliyenin 
hakikî ve topoğrafı tulü nazarı itibare alınacak ve Sirkeci-Yeşilköy hattı iki defa hesap edilecektir. 

Madde 6 — 1 Kânunsani 1927 tarihinden itibaren Alpullu - Kırklareli hattının inşasına 
dair olan 7-20 Kânunevvel 1910 tarihli mukavelenamei munzammanın dokuzuncu maddesinde 
kabul edilen düsturun hasılı altın frank olmak üzere hesap edilecektir. 

Madde 7 — 1 Kânunsani 1927 tarihinden itibaren Edirne - Karaağaç hattına dair olan 
3 Teşrinisani 1917 tarihli mukavelenamei munzamanın üçüncü maddesinde kabul edilen 
düsturun hasılı altın frank olmak üzere hesap edilecektir. 

Madde 8 — Alpullu - Kırklareli hattı için 7- 20 temmuz 1910 tarihli mukavelenamenin 
onuncu ve on birinci maddeleri mucibince kilometre başına kumpanyaya ilk ifraz edilen 5420 
fırank taksiti senevî beşinci maddede muharrer hattı aslinin işletme düsturuna ithal edilmiş 
olduğundan Hükümet bu hususdaki bilumum teahhüdat ve vecaibden tamamen beri kılınmıştır 

Madde 9 — Gerek aslî beşinci maddede derpiş edilen tul üzerinden ve gerek şube hatları
nda teftiş masarifi olarak şimdiye kadar kilo metre başına Hükümete verilmekte olan senevî iki 
yüz yetmiş kuruş, taalluk ettiği sene zarfnda tatbik edilen tarife emsalile zarbedilerek hesap ve 
tesviye olunacaktır . 

Madde 10 — 10 — İşbu mukavelenamenin 5, 6, ve 7 inci maddelrinde mezkûr düstur
ların tatbiki, kumpanyanın işletme masrafını kapadıktan sonra , masarifi umumiyesine malze
mesinin tecdit masarifine, Alpullu- Kırklareli hattının masarifi tesisiyesi mürettebatı seneviyesine 
ve nizamnamei dahilisi mucibince muhassas sermayeye verilmesi muktazi faizine ve hulâsa bu 
sayılanların kâffesine mukabil olmak üzere asgarî bir milyon ikiyüz yirmi yedi bin yüz elli iki 
altın fırank temin edemediği takdirde Hükümet esas tarifelere yahut bunların emsaline zam 
icrası suretile anifülbeyan bir milyon iki yüz yirmi yedi bin yüz elli iki frangın ikmali için 
lâzım olan farkı telâfi ettirmeği taahüt eder. Zammın icrasına kadar noksan mebaliğ intizar 
hesabına geçirilecektir. 

Madde 11 — Bundan evvelki maddede zikrolunan senevî ademi kifaye mebaliği intizar 
hesabına zimmet kaydedilecek ve işbu mukavelenamenin beşinci, altıncı ve yedinci maddele
rinde beyan olunan esasların tatbiki üzerine Hükümetin hissesine düşen mebaliğ intizar 
hesabının tasfiyei kafiyesine kadar ayni hesaba matlup kaydedilecektir. İşbu intizar hesabı her 
sene, senelik işletme hesabatınm rüyetinde tahakkuk ettirilecek ve bu tahakkuk neticesinde 
Hükümetin zimmetinde görülecek mebaliğ kumpanya lehine yüzde beşten faiz yörüdülecektir. 
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İşbu mukavelenamenin tastiki tarihindeki senei hesabiyeden sonra her senenin kânunusanisinden 
itibaren Hükümet hissesinin tediyesine kadar geçen zaman için şirket Hükümete % 5 faiz 
verecektir. 

Madde 12 — Şirket bu tarihten nihayet 1931 tarihine kadar Türkiye arazisi dahilindeki 
demiryoluna mahsus ve müstekil bir Türk anonim şirketi vücuda getirmeği taahhüt eder. 

Diğer taraftan Hükümet dahi işbu şirketin teşekkül ve faaliyeti ve kumpanyanın mukave -
leten haiz olduğu hukuk ve vecaibin yeni teşekkül edecek şirkete intikali ve keza kumpanyanın 
yeni şirkete kalbi ve nizamnamesinin tadili için icap edn bütün kanunî müsaadatı ita eyleye -
çektir. 

Kumpanya, yeni şirketin teşekkülüne kadar her sene Hükümete hesabatını verdiği esnade 
Türkiyedeki işletme faaliyetinin vaziyeti maliyesini müş'ir bir cetveli mahsus tanzim ve 
taktimini taahhüt eder. 

Madde 13 — Şurası bilhassa mukarrerdir ki işbu mukavelenamede münderiç altın frank 
tabiri, mukavelat, ukud ve taahhüdatı mütekaddimenin tefsiri hususunda ve alelhusus raşa 
hakkında tarafeynin mütekabil noatai nazarlarını hiç bir suretle tadil edemez. 

11 Mayıs 1929 
Büyük Millet Meclisinin tastikine talikan 

Nafia Vekili 
Recep 

Kumpanya baş mühendisi Meclisi idare azasından 
Baki Mustafa 

Nafıa Vekili Muhteremi Beyefendi Hazretlerine 
Beyefendi Hazretleri, 
Zatı Âlilerile bu gün imza ettiğimiz mukaveleye binaen berveçhi zir iki nokta hakkındaki 

muvafakatimizi arzı teyit ile kesbi şeref eyleriz 
1 ° - Kumpanya iki sene zarfında «AIpullu Kırklareli» hattındaki ahşap traverslerin kamilen 

demir traversler ile tebdilini kendi uhtei zimmetine alır. 
2 ° - Kumpanya Meclisi İdare Reisi Sanisi Mr. Devinin hattın her hangi pir noktasından 

Edirneye inşa edilecek hat* hakkındaki 9 mayıs 1929 tarihli mektubu münderecatını teyit 
eyleriz. 

Bilvesile ihtiramatı mahsusamızın lütfen kabulünü rica eyleriz efendim haziretleri. 
Ankara 12 Mayıs 1929 

Kumpanya Başmühendisi Meclis idare âzasından 
Baki Mustafa 

Ankara, 9 Mayıs 1929 
Vekil Bey, 

Şerefyap olduğum mülâkatımzde görüşdüğümüz veçhile Hükümeti Cümhuriyece arzu 
edildiği takdirde Yunan arazisinden geçmeksizin hali hazırdaki hattın gayri muayyen bir 
noktasından Edirneye gidecek bir hat inşası ve buna muktezi sermayeyi koymaya kumpanya
mızın amade olduğunu beyan ederim. 

Malî ve fennî şerait ve zikredilen şube hattının ayrılma noktası Hükümetle şirket arasında 
bilâhara tespit edilecektir. 
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işbu beyanatın tarihinden itibaren üç sene zarfında Hükümetin talebi üzerine bu şube 

hattı inşa edilirse yeni hattın işletme imtiyazı bize verilecektir. Eiyevm işlemekte olan hutut 
ile aynı zamanda nihayet bulacaktır. 

Tanzimat 
Şirketin Reisi sanisi 

Devis 

(Hükümetle Şark demir yolları şirketi arasında evvelce kararlaştırılan 
itilâfnamc projesîle Nafıa Encümeni mazbatası ve bu bapta Bütçe 
Encümeninin talî komisyonu raporu bu içtima senesi ihtidasında 
tap ye tevzi oluıı-uı encümenler ruznamelerinin 6 8 - 6 9 uncu salıife-
lerinde münderiç bulunduğundan tekrar tab'ından sarfı nazar 
olunmuştur) 



* 



Yanlış - cioyru cetveli 

Satır Yanlış 

4 Baki 
5 hazırâi 
5 mevaddı 
6 kararlaştırmışlardır 

12 yekdiğerinini 
19 Hükümetlerle 

1 şekle 
1 olan 
5 salîs 
8 atîye 
9 edecektir. 

10 taştiki 
16 gazri 
22 itibaren 
25 itibaren 
36 Madde 10—10— 
39 faizine 
47 mebaliğ 
10 esnade 

eyleriz 
Mr. Devinin 

4 tanzimat 

Doğrusu 

Baki, 
hazırai 
mevadı 
kararlaştırmışlardır : 
yekdiğerini 
hükümetlerle 
şekli 
alan 
sal is 
atiye 

r edecektir : 
tasdiki 
gayri 
itibaren, 
itibaren, 
Madde 10 — 
faize 
mebaliğe 
esnada 
eyleriz : 
Mr. Devisin, 
tazimat 

\ 



\ 



Sıra NQ 228 
İzmir Belediyesince yapılacak iki milyon liralık istikraza 
kefalet için Maliye Vekiline mezuniyet verilmesi hakkında 

numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları 

517 

T. C. 
Başvekâlet 

Nhıamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı İ2İÖ 30-5-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
İzmir belediyesince yapılacak iki milyon liralık istikraza kefalet için Maliye 

Vekiline mezuniyet verilmesi hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 29-5-929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasmın ifa ve neticesinin iş'arma müsaade buyrulmasını rica ederim 
efendim. Başvekil 

İsmet 

'Esbabı mucibe 
İzmir şehrinin imarına sarfolunmak üzere mezkûr belediyenin muhtaç olduğu 

iki milyon liralık bir istikraza? Hazinenin kefaletine lüzum gösterilmiş ve müsait 
şeraitle akti mutasavver bulunan mezkûr istikrazın muntazaman tediyesine İzmir 
belediyesi varidatı müsait görülmüş olduğundan işbu lâyihai kanuniye tanzim 
olunmuştur. 

T. B. M. M. 
Dahiliye Encümeni 

Karar M 40 
Esas K° 6̂ r 

30-5-1929 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

İzınir Belediyesince aktedilecek iki milyonluk istikraza kefalet için Maliye 
Vekâletine mezuniyet] verilmesi hakkındaki kanun lâyihası encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Dahiliye ve Maliye vekili Bf. diler hazır oldukları halde tetkik 
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Ve müzakere olunmuş ve serlevhadaki ibarenin ikmalinden ve birinci maddeye (mik-
dar ve şartları Dahiliye Vekâletince tetkik ve tasdik olunmak şartile ) kaydinin 
ilâvesinden ve üçüncü maddede şekle ait tadil yapıldıktan sonra lâyihanın 
aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi olunur , 
Âza Âza Âza Âza Âza M. M. Da. En. Reisi 
Sait Talat Fahrettin Esat Zühtü A. Muttalip Cemil 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza 
Hacim Vvsıf Baha Tali Rifat Nevzat Esat 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Karar M 116 
Esas M -^h 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ GELİLEYE 

İzmir belediyesince yapılacak iki milyon liralık istikraza kefalet için Maliye 
vekâletine mezuniyet itası hakkında Başvekâleti celilenin 30-5-1929 tarih ve 
22İÖ numaralı tezkeresile vürut edip Dahiliye ve Bütçe Encümenlerine havale 
buyurulan kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası Dahiliy ve Maliye 
vekilleri Şükrü Kaya ve Saraçoğlu Şükrü beyefendilerin huzurile tetkik ve tezekkür 
olundu. 

İzmir şehrinin imarı için sarfolunmak üzere istikraz edilecek iki milyon liranın 
senelik taksitlerinin müsakkafat ve kazanç vergilerinden belediyenin hisseleri olup 
1928 senesinde 300 000 lirayı tecavüz ettiği görülen belediye varidatile tesviyesi 
belediye vezaifi umumiyesinin ifasına mani olmayacağı alman izahattan anlaşılmıştır. 
İstikraz olunan mebaliğ mukabilinde yapılacak işlerin Dahiliye vekâletince tetkik 
ve tasdik edilmesi şartının ilâvesi istikrazın emniyet ve selâmeti namına muktazi 
görüldüğünden kanun lâyihasının birinci maddesi ona göre tadil edilmiş ve kanun 
lâyihası bu şekilde tasvip edilerek Heyeti Umumiyeye arzolunmak üzere Riyaseti 
Gelileye takdimi kararlaştırılmıştır. 

30-5-4929 
Âza Âza Âza Âza Âza Âza R. V. 

Erzurum İsparta Samsun kütahya Elaziz Aydın İstanbul 
M. Aziz Mükerrem Adil Niyazi Asım H. Tahsin Mühendis Mitat Fuat 

Âza Âza Âza 
Gifeson Lokat Erzurum 
Kâzım O. Şevki Atuf 





H ü k ü m e t i n Teklifi 

Kanun lâyihası 

MADDE \ — İzmir şehrinin imarına 
sarfedilmek üzere İzmir belediyesince 
iki milyon liralığa kadar aktedilecek 
istikraza gösterilecek teminat mukabi
linde hazine namına kefalete Maliye vekil 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tari-
hindn muteberdir. 

MxVDDE 3 — Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye vekili memurdnr . 

20-5-1929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Abdûlhalik M. Esat İsmet 
Ma. V. Ha. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaya 
İk V. Na. V. Mf. V. 
Şakir Recep Cemal Hüsnü 

S. İ. M. V. V. 
Recep 
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Dahi l iye Encümenin in tadiü 

izmir belediyesince aktedilecek iki mil
yonluk istikraza kefalet için Maliye 
Vakâletine mezuniyet verilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE \ — İzmir şehrinin imarına 
sarfedilmek üzere miktar ve şartları 
Dahiliye Vekâletince tetkik ve tasdik 
oluumak şartile İzmir belediyesince iki 
milyon liralığa kadar aktedilecek istik
raza gösterilecek teminat mukabilinde 
hazine namma kefalete Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu' kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmım 
icraya Maliye Vekili memurdur. 
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B ü t ç e E n c ü m e n i n i n tadili . 

izmir belediyesince aktedilecek ik imilıjon 
liralık istikraza kefalet için Maliye 
Vekâletine mezuniyet verilmesi hakkında 

kamın lâyihası 

MADDE \ — İzmir şehrinin imarına 
sarfedilmek üzere miktar ve şartları ve 
mahalli sarfı Dahiliye Vekâletince tetkik 
ve tasdik olunmak şartile İzmir belediye 
since iki milyon liralığa kadar aktedilecek 
istikraza gösterilecek teminat mukabili
nde hazine namına kefalete Maliye vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 3 '— Bu kanunun ahkâmını 
icraya Maliye ve Dahiliye vekilleri 
memurdur. 





sıraNo 
İktisat vekaletine merbut Âli, Tali ve meslek keteple-

rin^e askerliğe hazırlık derslerini okutan zabitana verilecek 
ücretler hakkında ^ ve askerlik dersleri muallilmlerinin 
ücretleri hakkında §07 numaralı* kanun lâyihaları ve Maarif, 

Millî müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet m 22-11-928 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 
Sayı vâo 

I*. M. M. Yüksek Reis l iğ ine 
İktisat vekâletine merbut Âlî, Talî, ve Meslek mekteplerinde askerliğe hazırlık derslerini 

okutap zabitana verilecek ücret hakkında İktisat Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 
İ M İ 928 tarihli içtimaında Yüksek. Meclise arzı tasvip olunan kanun lâyihasile esbabı 
mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Müktazasının ifa ve neticesinin iş'ar buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
İhtiyat zabiti ve ihtiyat askeri memurları kanununun üçüncü maddesi ahkâmının suveri 

tatbikiyesini müfessir askerliğe hazırlık tedrisatı talimatnamesinin sekizinci maddesinde muallim 
zabıtanın tahakkuk edecek ücuratının Mf. V. leti bütçesinden tesviye edilmesi muharrer olmasına 
ve İk. V. ine merbut mekteplerde tedrisatı ifa eyleyen muallimlere mütehakkik ücretlerin maârif 
bütçesinden tediyesine imkân bulunmamasına binaen ceryan eden muhabere üzerine Maliye 
vekâletinden istihkakların temini tesviyesi için bir kanunu mahsus istihsali lüzumu ityan 
kılınmıştır. Mezkûr hususa dair kaleme alınan kanun raptedilmiştir. Kanunun kabulü halinde 
hizmeti sepketmiş olan muallimlerin istihkakları tesviye kılınabilecektir. 

M^ktezasının ifası ricasile işbu esbabı mucibe lâyihası arz ve takdim olunmuştur efendim. 

kanım lâyihası 
M^dde ı — İktisat Vekâletine merbut Alî, Talî ve Meslek mekteblerinde. askerliğe 

hazırljk talimatnamesine tebean tedrisata memur edilen askerî muallimlerin haziran, 1928 
iptidasından itibaren tahakkuk etmiş ve edecek olan tedrisat ücretleri mekâtibi mezkûre 
rnasarjfi tahsisatlarından tesviye olunur, 
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Maclde 2 — İşbu kanunun icrasına Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 11-11-928 

Mf. V. Ma. V. Ha. V. Da. V. M. M. V. Ad, V. Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü Ş. Kaya M. Abdülhalik M. Esat İsmet 

İçtimada bulunmadı S. İ. M. V. İk. V. Na. V. 
Dr. Refik M. Rahmi Recep 

Başvekâlet 
Muamelât Müdürlüğü 26-5-1929 

Şube 1 
Sayı -3T|-e-

T. I I . 31. M. Yüksek Itcislifjiıiü 
Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve İcra 

Vekilleri Heyetinin 15/5/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktezasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe 
Askerlik muallimleri maaşatı hakkında olup hazineye havale edilen kanun lâyihası tetkik edilerek 

üçüncü maddesi diğer vekâletlere mülhak ve hususî bütçelere müteallik olup bunun ahkâmının 
tatbiki tealluk ettiği bütçelere karşılığının tedarikile tahsisat vaz'ına mütevakkıf bulunmasına 
ve dördüncü maddesindeki hükmün de ikinci maddede aynen ifade edilmiş bulunmasına 
binaen bu maddeler alâkadar vekâletler bütçesine vazedilirken nazarı dikkate alınması zarurî 
görülerek lâyihadan çikarılmış ve bu esas dairesinde hazinece yeniden yapılan kanun lâyihası 
takdim olunmuştur. 

T. B. M. M. 
Maarif Encümeni 27-5-1929 

Karar M 11 
Esas & 5?r7 

Maarif Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Orta mekteplerde askerlik dersleri veren muallimlere verilecek ücret hakkında olup 
encümenimize havale buyrulan kanun lâyilıası mutalea ve tetkik edildi. 

Askerlik derslerini deruhte eden muallimlere ücret verilmesi zarurî olup bu ücretler 
karşılığınm Maarif bütçesine vaz'ına tabi olduğundan kanun lâyihası ihtiyaca muvafık görülerek 
aynen kabul edilmiş ve bermucibi havale Müdafaai Milliye ve Bütçe Encümenlerine tevdiine 
karar verilmiştir. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M Maarif Encümeni Reisi 
Osman zade Sivas Nainı Hazım Afyon İzzet Ulvi Sivas /. Hakkı 

A, Hamdi Şemseddi/ı Haydar İ. Alâettin 
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28-5-1929 

31. ;M. Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSELİGE 

16 Haziran 927 tarih ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri kanunu mucibince orta derece
deki mekteplerde askerlik dersleri veren muallimlerin ücretleri hakkında olup encümenimize' 
havale bııyrulmuş olan lâyihai kanuniye esbabı mucibe mazbatasiie Maarif Encümeni mazbatası 
tetkik ve mütalea olundu . 

Her iki esbabı mucibe mazbatasında serdedilen mütaleat encümenimizce de varit görül
müştür. Ancak kanun lâyihasının birinci maddesinde zikrolunan ders ücretleri miktarlarının 
bilahara bir iltibasa meydan vermemek için ( Aylık ) olduğunun tasrihi ve bu sebeple ( Şube 
sayısına göre ) cümlesinden sonra ( ayda ) kelimesinin ilâvesi münasip mütalea edilerek 
olveçhile kanun lâyihasının aynen kabulüne ve evrakın bernıücibi havale Bütçe Encümeni 
âlisine tevdiine karar verilmiştir. Arzolunur efendim. 

Âza Âza Âza Âza Âza Âza Âza M. M. Reis 
Erzincan Recal Bursa Diyarıbekir İstanbul Cebefeefefcet 
Abdülhak Esat A. Şamili Şevket B. Lııifi Kâzım İhsan NÜCİ 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 
M. M 113 

Esas M -6 jy 
1 

28 5 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Askerlik dersleri muallimlerinin ücretleri hakkında olup Başvekâletin 26/5/1929 tarihli ve 
6-2136 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise varit olan kanun lâyihası ve buna müteallik 
Maarif, Millî Müdafaa Encümenleri mazbataları tetkik ve mütalea olundu. 

16/Haziran/l927 tarihli ve 1076 numaralı ihtiyat zabitleri kanunu mucibince orta dere
cedeki mekteplerde askerlik dersi veren muallimlere ücret verilmesini esas itibarile kabul eden 
encümenimiz bu bapta tadilen ihzar eylediği kanun lâyihasını Heyeti Celilenin tasvibine arz 
ve takdim eylemiştir . ' 29/5/1929 

Kâ R. V. 
Erzurum Samsun Kütahya İsparta Aydın Bursa istanbul 
H. Aziz Adil Niyazı Asım Mükerrem Mühendis Mitat Muhlis Fuat 

Kırklareli Elaziz Erzurum Niğde Sivas Yozgat . Tokat 
N. Nahit M. Tahsin N. At uf Faik M. Remzi S. Sim D. Şevki 

T. B. M. M. 
M, M. Encümeni 

Karar M 65 
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llükûınciin teklifi 
Askerlik dersleri muallimleri ücretleri hakkında 

kanun lâyihası 

1 — 16 haziran 1927 tarihli ve 1076 
numaralı ihtihat zabitleri kanunu mucibince 
orta derecedeki mekteplerin askerlik derslerini 
veren muallimlere, şube sayısına göre 15 ten 
40 liraya kadar ders ücreti verilir 

2 — Maarif vekâleti bütçesine merbut 
yüksek ve orta derecede mekteplerin 1928-
1929 ders senesi başlangıcı olan ı Teşrinievel 
1928 tarihinden mayıs 1929 sonuna kadar 
sekiz aylık askerlik dersleri muallimlerinin 
ücretleri karşılığı olmak üzere 1928 senesi 
Maarif vekâleti bütçesinde yeniden açılacak 

numarlı fasla 23 000 lira tahsisatı fev
kalade vaz olunmuştur. 

3 — Maarif vekâleti 1928 senei maliyesi 
bütçesinin 676 inci tahsisatı fevkalade faslın
dan 23 000 Hra imha olunmuştur. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye 
ve Maarif vekilleri memurdur. 

15-5-1929 
M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

M. Ahdülhalik İçtimada bulunmadı İsmet 
Ma. V. Ha. V. Da. V. 

Ş. Saraçoğlu T. Rüştü Ş. Kaya 
S. İ. M. V. V. Ik. V. Na. V. Mf. V. 

Recsp M. Rahmi Recep Cemal Hüsnü 

Milli Müdafaa Encümeninin, tadilâtı 
Aaskerllk dersleri muallimleri ücretleri hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 haziran 927 tarihli ve 
1076 numaralı ihtiyat zabitleri kanunu mucibi
nce orta derecedeki mekteplerin askerlik ders
lerini veren muallimlere, şube sayısına göre 
ayda 15 ten 40 liraya kadar ders ücreti verilir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 

MADDE 4 

MADDE 5 — » 



ttütçe lüneiıuUMiinin tadili 
Askerlik dersleri muallimleri ücretleri hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orta derecedeki mekteplerin 
askerlik derslerini veren muallimlere aşağıda 
yazılı olduğu gibi ücret verilir: 

Bir mektepte üç sınıf veya şubeye kadar 
tedrisat yapanlara ayda on bes lira, 

Bir mektepte beş sınıf veya şubeye kadar 
tedrisat yapanlara ayda yirmi lira, 

Bir mektepte yedi sınıf veya şubeye kadar 
tedrisat yapanlara ayda yirmi beş lira, 

Bir mektepte on ve daha* fazla sınıf veya 
şubeye kadar tedrisat yapanlara ayda otuz beş 
lira, 

MADDE 2 — Yüksek mekteplerde askerî 
tedrisat yapanlara ayda kırk lira ücret verilir. 

MADDE 3 — Bu ücretler münhasıran 
tedrisat ve kamp zan anlarında ve devam et
tikleri müddetler için verilir. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci madde
lerde yazılı ücretler mekteplerin merbut olduk
ları vekâletlerin 1929 malî senesi bütçelerinin 
maaş ve ücret fasıllarında vaki olacak eyyamı 
haliye tasarruflarından verilir 

MADDE 5 — 1928 senesi teşrinvvelinden 
itibaren tedrisatta bulunmuş olan muallimlere 
mesbuk mesailerine mukabil birinci ve ikinci 
maddelerde yazılan nisbetlere göre bir defaya 
mahsus olarak ikramiye verilir. Bu ikramiyeler 
1929 bütçesinin 4 üncü maddede gösterilen 
tasarrufatından ir ah sup olunur. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmü 1929 
malî senesi nihayetine kadar mer'idir. 

MADDE 7 -— Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Maliye, Maarif, Nafıa ve İktisat vekil
leri memurdur. 
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Sıra No 223 
Maarif hissesinden san'at mekteplerine tefrik edilecek 
mebaliğ hakkında ^ numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 ] 2-5-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Maarif hissesinden San'at mekteplerine tefrik edilecek mebaliğ hakkında Maarif Vekâletince 

hazırlanan ve İcra vekilleri Heyetinin 9/5/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulnıasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

EsSiabi mucibe lâyihası 
Mevcut sanat mekteplerimizin matlup derecede inkişaf edememesi ve kendilerinden beklenen 

faidenin temin edilmemesi sırf bu mekteplerin bulundukları idarei hususiyelerin malî vaziyet
lerinin müsait olmamasından ve lâzımgelen masarifin bu mektepler ihtiyacatına sarf edile
memesinden ileri gelmektedir. 

Mafıdut vilâyetlerimizde bulunan bu mektepler masarifini yalnız o mahal idarei hususiye-
leriııe tahmil etmek hem mekteplere bu suretle lâzım gelen ihtimamın sarf edilememesini 
hem da bir kısım vilâyet idarei hususiyeleririin diğer idarei hususiyelerden fazla masarif 
yüklenmesini mucip olmaktadır. Bu itibarla kazanç ve müsakkafat vergilerinden alınmakta olan 
maarif vergisinin yüzde altısına kadar ve maarife ayrılan varidatı geçen seneden fazla 
olanlardan yüzde yirmi beşine kadar Maarif vekâletince tayin edilecek mikdarın mecvut 
sanatlar mekteplerine muavenet karşılığı olmak ve mecmuu dört yüz bin lirayı tecavüz 
etmemek üzere idarei hususiyeler bütçelerine konulması ve işbu mebaliğin tahsil edildikçe 
Maliye vekâleti tarafından Maarif vekâletinin tayin edeceği mikatar ve irae edeceği vilâyetler 
idarei hususiyelerine gönderilerek sanat mekteplerine sarfı hususunun temini muvafık görülmüş
tür. Bu suretle kendilerine tahsisat gönderilen vilayetler - ki sanat mekteplerinin balundukları-
dur. Bu suretle kendilerine tahsisat gönderilen vilâyetler ki sanat mekteplerinin bulundukları 
vilâyetlerdir. Alacakları mebaliği sanat mekteplerine muavenet namile bir fasıl açarak o fasla 
kayt ve sanat mektepleri ihtiyacatına sarfedeceklerdir. Sanat mekteplerinin inkişafı için âcil 
bir tedbir olmak üzere yalnız bir sene için işbu kanunun tatbiki zarurî görülmüş ve lâyiha 
bu esas üzerine tanzim olunmuştur. 
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T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Karar M 29 
Esas M° J-J-J 

29 - V - 1929 

Dahiliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maarif hissesinden sanat mekteplerine terfiki edilecek mebaliğ hakkında Maarif Vekâletince 
tanzim olunup Başvekâleti Celileden Meclisi Âliye takdim olunan kanun layihası encümenimize 
havale buyrulmuş olduğundan Dahiliye vekili Şükrü Kaya ve Maarif vekili Cemal Hüsnü Bey
efendiler hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Sanat mekteplerinin gerek adetlerinin teksiri ve gerek programlarının tanzim ve islahi ile 
memleketimizde sanatların inkişafını temin nekadar zarurî ise varidat menbalarınırı tezyidi ve 
mümkün olduğu takdirde umumî bütçeden nakdî muavenet ifası suretile mahallî idarelerin 
takviyesi ve kendilerine bırakılmış olan vazifelerde muvaffakiyetlerinin temini de Cumhuriyetle 
idare olunan diğer memleketlerde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti için de teşkilâtı esasiye 
kanununun vaz ettiği umdeler meyanmda bulunmaktadır. 

Halkın idareye iştiraki demek olan mahallî idarelerin takviyesi esasını daima arzu eden 
encümenimiz de bu pirensibe nazaran bütün hukuk ve vecaibi ile mahallî idarelere bırakılmamış 
hizmetlerin ifası için müzkûr idarelerin bütçelerinden varidat tefrik ve tahsisine taraftar olmaz 
isede 1052 numaralı kanımla idarei umumiyesi tamamile Maarif vekâletine devredilmiş dulunan 
sanat mektepleri masarifi henüz mahalli iderelerce ödenmekte olduğundan ve bu sene zarfında 
yapılması mutasavver ıslahat ve tebeddülat için Maarif vekâleti bütçesine ayrıca tahsisat konu
lmuş olduğundan gelecek sene bu meselenin halline kadar mevcut sekiz sanat mektebinin 
kapanmaması için encümenimizce lâyihanın aynen kabulüne ve Heyeti Umumiyenin nezarı tas
vibine arz olunmak üzere tanzim olunan bu mazbata ile beraber Yüksek Reisliğe sonulmasına 
karar verilmiştir. Havalesi mucibince Bütçe Encümenine tevdi olunur. 

Aza 
Balikesir 
Fahrettin 

~ 

Âza Âa 
Amasya Amasya 

Esat Hakkı 
KidL 

Konya 
Nevzat 

Kâ. 

Âza 
Tekirdağı 

M. Fayik 

M. M. 
Malatya 

A. Mııttalıp 
Âza 

Zonguldak 
Rifat 

R. V. 
Adana 

Âza 
Eskişehir 
Sait 

Da. E. R. 
Tekirdağı 

Cemil 
Âza 

Malatya 
Vasıf 

B. Encümeni 
Karar M 112 
Esas M Î J T 

Bütçe Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Maarif hissesinden san'at mekteplerine tefrik edilecek mebaliğ hakkında olup Başvekâletin 
12/5/1029 tarihli ve T%M numaralı tezkeresile Yüksek Meclise varit olan kanun lâyihası 
encümenimize de havale edilmiş olmakla bu baptaki Dahiliye Encümeni mazbatası ile birlikte 
tetkik ve mütalea olundu. 

Dahiliye encümeni mazbatasında da zikrolunduğu veçhile sekiz san'at mektebinin kapanma
yarak bilakis inkişaf etmesini teminen Hükümetçe izhar olunan kanun lâyihası encümenimizce dç 
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aynen kabul edilmiş ve tercihan ve mustacelen tetkik olunmak üzere Heyeti Umumiyeye arz 
ve takdim kılınmıştır. 29/5/1929 

Aydın Kâ. R. V. 
Elaziz Samsun Kütahya İsparta Mühendis Bursa İstanbul 

ti. Tahsin Adil Niyazi Asım Mükerrem Mltat Muhlis Fuat 
Sivas Erzurum Erzurum Yozgat Tokat 

A, Remzi Nafl Atuf ti. Aziz S. Sırrı A. Şevki 

Hükümetin tekilfi 
İdar el husıısly elere ait maarif hissesinden san1 at mekteplerine tefrik edilecek meballğe dair 

kanun lâyihası 

Madde i — 1454 numaralı kanun mucibince kazanç ve müsekkafat vergilerinden alınmak
ta olan maarif vergisinin %ö sini ve maarife ayrılan varidatı geçen senelerden fazla olanlardan 
% 25 ini tecavüz etmemek şartile Maarif Vekâletinin tayin edeceği mıkdar mevcut san'atlar 
mekteplerine muavenet karşılığı olmak üzere idarei hussiye butçelarıne vazolunur. 

Bütçelere konulacak miktar mecmuan dört yöz bin lirayı tecavüz edemez. 

Madde 2 — • Birinci madde mucibince tayin edilecek miktarlar tahsil edildikçe Maliye 
Vekâleti tarafından Maarif Vekâletinin tayin edeceği miktar ve irae edeceği vilayetler idarei 
hususiyelerine san'at mekteplerine sarfedilmek üzere gönderilir. 

Madde 3 — Kendilerine bu suretle tahsisat gönderilen vilâyetler bütçelerinde san'at mek
teplerine muavenet namiyle bir fasil küşad edilir. 

Madde 4 — 26 Mayıs 927 tarihli ve 1052 numaralı meslek mektepleri hakkındaki kanu
nun ikinci maddesi Hükmü mülgadır. 

Madde 5 — Bu kanun i Haziran 929 tarihinden itibaren bir sene için muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye ve Maliye ve Maarif Vekilleri memrdur. 
9/5/929 

Ma. V. Ha.V. Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu Dr. T. Rüştü Ş. kaya M. Abdülhallk M. Esat İsmet 

S. İ. M. V. V. İk. V. Na. V. Mf. V. 
Recep Al. Rahmi Recep C. Hüsnü 





Sıra No 218 
Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaşı hakkında 5© nu

maralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 16-5-929 

Muamelât Müdürlüğü 
i Şube l 

Sayı -jjLş 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

< Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaşı hakkında Millî Müdafaa vekâletince hazırlanan ve 
icra vekilleri Heyetinin 1/5/1929 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

MuHtazasınm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Baş vekil 

İsmet 

Deaig gedildi küçük zabit maaş kanunu lâyihasının esbabı mueihesi 

\ -t- Şefaini harbiyemizde bir çok pek karışık ve güç fennî vazifeleri deruhte eden gedikli 
küçük Rabıtanın en asrî bir şekilde ve en mükemmel esaslara müstenit olarak yetiştirilmesine 
sarfı gayret olunmakla beraber bu sınıf mensubiyni kâfi derecede terfih edilmezse şaraiti lâzimeyi 
haiz talip bulmak imkânsızdır. Eesbabı maruzaya binaen donanmanın unsuru hayatiyesini 
teşkil eden gedikli küçük zabitanın maruz kaldıkları külfet nisbetinde ve vüsa'ti maliyemiz 
derecesinde refahları temin edilmek üzere diğer mileli bahriyenin kabul ettiği esaslar Büyük 
Erkânifharbiye Reisliğince tetkik buyrularak maksatsiz görülen gedigli zabitan yerine kara 
ordtısundaki gedikli küçük zabitan gibi gedikli çavuş, gedikli baş çavuş muavini, gedikli baş 
çvuş ve bu rütbelere ilâveten Alman bahriyesinde olduğu vech üzre bir baş gediklilik rütbesi 
ihdas olunmuş ve bu suretle deniz zabitan heyeti ile deniz gedikli küçük zabıtanı arasında 
sarih b r̂ hattı fasıl çizilmiş ve işbu kanun yalnız deniz ve hava kuvvetlerimizin muvaffakiye
tlerine Ibirinci derecede amil olan ve yetiştirilmeleri uzun bir zamana mütevakkıf bulunan 
güverte^ uçuş, fen, ihtisas ve makinist gedikli küçük zabitanına şamil olması esası kabul 
olunmuştur. 

2 — Deniz ve hava gedikli küçük zabitanı kara kedikli küçük zabitanına nazaran daha geç 
yetiştirilebildiğinden dolayı 15 seneden ibaret olan hizmeti müteahhideleri esnasında her 
rütbede fazla bir zaman kalmakta oldukları cihetle ikinci maddede muharrer maaşlar kara 
gediklilerine nazaran bir miktar yüksek tespit olunmuş ve işbu maddede yazılı'bulunan 
ahkâmıjsaire kara gediklilerine tatbik edilmekte olan ahkâmın aynı bulunmuştur. 

3 -f- Üçüncü maddedeki asgarî müddetler meslekin ihtiyacına göre ve fakat kara gediklile
rine nazaran yüksek olarak kabul olunmuş ve buna mukabil de her iki sene nihayetinde 
\erilen zamaim ona kıyasen biraz fazla olması esası kabul edilmiştir. 

file:///erilen
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4 — Dördüncü ve beşinci maddedeki ahkâm kara gedikli küçük zabitamna tatbik 

edilmekte olan ahkâmın aynıdır. 
5 — Altıncı maddede 20 sene hizmet edenlere verilmesi münasip görülen mükâfatı 

nakdiye kara gediklilerine halen verilmekte olan mükâfatı nakdiyenin aynıdır. 45 yaşım ikmal 
edenler hakkında itası münasip görülen ikramiye ise yetişmiş gedikli küçük zabıtanın 
mesleke biraz daha kalmaları için kabul edilmiştir. 

6 — Yedinci maddede muharrer bulunan ve kara gediklilerine tatbik edilmiyen ahkâm 
pek zahmetli olan deniz ve hava vezaifinde istihdam edilecek gedikli küçük zabitanının mahdut 
bir yaşa kadar çalışabilmeleri için kabul edilmiştir. 

7 — Sekizinci maddedeki ahkâm, azamî yaşı ikmal edenlerin ve ahvali sıhhiyeleri 
gayri müsait olanların ve müddeti teahhüdiyelerini ikmal edenlerden hizmete devama münasip 
görülmiyenlerin meslekten uzaklaştırılması için kabul olunmuştur. 

8 — Dokuzuncu maddedeki ahkâm, kara gediklilerine tatbik edilmekte olan ahkâmın 
aynıdır. Bunlardan kara gedikli sınıfında bulunmıyan ve miktarı pek az olacak olan baş 
gediklileri ailelerine harcırah itası, vücutlarından fevkalâde istifade edilmesinden ve kendilerinin 
emektar olmasından naşi maslahata muvafık görülmüştür. 

9 — İhdası mukarrer gedikli küçük zabit sınıfı halen mevcut bulunan gedikli zabitan 
yerine kaim olacağından bahriyede gedikli sınıfı tesisine ait olup işbu kanuna muhalif bulunan 
ve birer sureti merbuten taktim kılman 1330 tarihli gedikli kanunu ve gediklilerin ve gedikli 
küçük zabitlerin maaşlarına dair olan kanunlar lağvedilmiştir. 

10 — On birinci ve on ikinci maddeler usulen vaz edilmiştir. 
11 — Muvakkat madde halen mevcut bulunan gedikli zabitani ile gedikli küçük zabitanın 

gedikli küçük zabit sınıfına sureti nakilleri için vazedilmiştir. Halen mevcut bulunan ve 330 
tarihli gedikli kanununa nazaran silâh endazdan madut olan gedikli küçük zabitanı yeni ihdas 
olunacak gedikli küçük zabitanın mukabil rütbelerine nakilleri münasip görülmüştür. 

«A» Gedikli zabitandan gedikli küçük zabit sınıfına nakli arzu edenlerin kıdem ve terfileri 
arasındaki müddetin muhafazası için gedikli zabitanın maaşı hazıraları ile nakilleri muvafık 
görülmüş ve bilahara tabi olacakları muamele de tespit edilmiştir. 

«B» Nakli arzu etmiyenlerin kanunen müktesep haklarının tasfiyenin nihayetine kadar 330 
tarihli kanun ve 508,507 numaralı kanunlar mucibince muamele görmeleri hususu tespit 
olunmuştur . 

«C» Bu kanunun neşrinden evel hava sınıfında mevcut bulunan gedikli küçük zabit makinist 
talebesi ile gedikli küçük zabit ve sivil pilotların hava gedikli küçük zabit sınıflarına sureti 
nakilleri hakkında ahkâm vaz edilmiştir . 

12 — Mütekaddem lâyihai kanuniyeye nazaran sıhhiye levazım, muzika gedikli küçük 
zabitanı işbu kanuna tabi olmıyacaklarından halen mevcut olan ve kara ordusunda mukabili 
rütbeleri bulunmayan sıhhiye gedikli zabitanı tasfiye nihayetine kadar hali hazır kanunları 
veçhile muameleye tabi olacaklar ne gedikli küçük zabitarıda lâyihai kanuniyenin « A » 
fıkrasındaki ahkâm dahilinde kara gedikli küçük zabitan sınıfı gibi maaş alacaklar ve ona 
göre muamele göreceklerdir. 

Deniz muzika zabitanı da maaşı hazırlarının kara ordusunda mukabili rütbedeki sınıfı gibi 
maaş alacaklar ve ona göre muamele görecekler ve küçük zabitanı da sıhhiye gedikli küçük 
zabitanı gibi muameleye tabi olacaklardır. Buna binaen kara ordusundaki gedikli küçük 
zabitan gibi muamele görecek olan işbu gedikli küçük zabitanının hizmeti müteahhideleri 
kara gedikli küçük zabitanının hizmeti müteahhideleri miktarına ifrağ edilecektir. 

Lâyihai mütekaddimenin mevkii meriyete vaz'ı için bütçede tahsisatı kâfiye mevcut 
olduğunu ve işbu lâyihai kanuniyenin Âli Askerî Şuranın tasvibine iktiran eylediğini natık 
esbabı mucibe lâyihası tanzim kılındı. 
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T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 2ö-IV-g2g 

Karar Jt g 
Milli Müdafaa Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Dediz ve hava gedikli küçük zabit maaşları hakkında Başvekâleti edilenin 16-7-929 tafihli 
ve 5ö|y numaralı tezkiresile encümenimize tevdi bııyrulan kanun lâyihası ve esbabı mu -
cibe mazbatası millî müdafaa vekili bey efendinin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Kara kuvvetlerimizde olduğu gibi deniz ve hava kuvvetlerindede gedikli küçük zabit bulun
durulması lüzum ve ihiiyacına ve bunların menbalarıana dair oldan kanunda izah olunduğu veçhile 
deniz kuvvetlerinde elyevm mevcut olan gedikli küçük zabitan yerine diğer mileli bahriyenin 
kabul ettiği esasat dairesinde gedikli küçük zabit sınıfının ihdası ve bunun hava kuvvetlerine 
dahi teşmil edilmiş olmasile vazaifi kara gedikli küçük zabitlerinden daha fennî ve küç ve 
müddeti hizmetleri de fazla olan bu sınıflarda bulunanlara verilmesi lazım gelen maaşat miktarı 
hakkında hükümetin esbabı mucibesinde serdolunan mütaleata encümenimizcede iştirak edilmiş 
ve bu baptaki kanun layihasının maddelerinde şekle ve ibareye ait bazı tadilât yapılmak 
suretile aynen kabulüne karar verilmiştir.. Layihanın ikinci madesine gedikli küçük zabitlerin 
iekaüt aidatınamüteallık fıkranın icabatı yeni maaşat kanununda kabul buyrulan esas ile temin 
kılınmış olduğnndan burada zait görülerek tayedilmiştir. Altıncı maddesinde bunlardan yirmi 
sene hizmetle tekaüt edilmiş olanların talip oldukları takdirde devlet devair ve müessesatmda 
tercihan istihdam edileceklerine dair olan son fıkra matlup olan vuzuhu ifade için tadil 
edilmiştir. 

Bu lâyihayı kanuniyenin mahiyetindeki lüzum ve ehemmiyete binaen müstaceliyetle müzek
keresi heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur efenbim. 

Âza Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Reis 
A. Samih B. Diyaribekir Erzincan Bursa Tokat Bilecik 
imzada bulun- Kâzım Abdiilhak Fuat B. Lutfi B. lütfı M. Kâzım Naci 

mam ıştır 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 
J\!> 106 

Esas „V 3{5 

Uütce Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Milli Müdafaa Vekâletinin deniz ve hava kısımlarında bulunan göğerte, uçuş, fen, ihtisas 
ve makinist gedikli küçük zabitlerine verilecek maaş ve tahsisati fevkalade mıkdarile bunların 
tekaütleri ve terfi, ilbas, iaşe, harcırah ve saireleri ve elyevm müstahdem birinci, ikinci, 
üçüncü sınıf gedikli zabitlerin tabi olecakları şerait hakkında olup Millî Müdafaa Encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâihası Millî Müdafaa encümeni tadilatı 
dairesinde encümenimizce de kabul olunarak Heyeti Celileye takdim kılındı. 29-5-1929 

Katip Reis 
Elaziz Samsun İsparta Aydın Bursa İstanbul 

//. Tahsin Adil Miikerrtm Mühendis Mİtat Muhlis Fuat 
Kütahya Yozgat Eerzurum Niğde 

Niyazı Asım 5, Sırrı ti. Aziz Faik 
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Hükûmetin teklifi 
Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaş kamımı 

lâyihasıdır 

BİRİNCİ MADDE — Deniz ve hava 
sınıflarında güverte, uçuş, fen, ihtisas ve 
makinist gedikli küçük zabitleri bu kanuna 
tevfikan aylık alırlar. Denizde ve havada 
levazım, sıhhiye ve müzika ile havanın yer 
hizmetlerindeki gedikliler kara gediklileri 
hakkındaki 648 numaralı kanun mucibince 
aylık alırlar. 

İKİNOİ MADDE — Deniz ve hava gedikli 
küçük zabitlerinin rütbeleri ile maaşları aşağıda 
gösterilmiş olup bu maaşlardan tekaüt aidatı 
kesilmiyerek aidatı mezkûre miktarı maaşlarına 
zam suretile tertibinden ayrıca tevkif ve mahsup 
olunur. Tahsisatı fevkalâdeleri maaşı aslilerinin 
üç mislidir. 

Kuruş 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Deniz ve hava ge
dikli küçük zabitleri aşağıdaki asgarî müddet
lerin hitamında münhal olmadığından terfi ede
medikleri takdirde mezkûr asgarî müddetin 
inkizası tarihinden itibaren her iki hizmet se
nesinin nihayetinde maaşı aslilerine yüz kuruş 
zammolunur. Şukadar ki yapılacak zamaim bir 
dereee mafevk rütbe maaşını tecavüz edemez. 
Baş gedikliler, müddeti asgarilerinin ikma
linden hizmetten infikâki tarihine kadar ayni 
tertip ile bu zamaimden müstefit olurlar. 

Sene 
Gedikli çavuş 2 

» baş çavuş muavini 3 
» baş çabuş 3 

Baş gedikli 3 

DÜRDÜNCÜ MADDE — Deniz -ve hava 
gedikli küçük zabitleri efrat misilli tarafı Dev
letten iaşe ve ilbas olunurlar. Bunaların mııay-
yenatı aynen veya bedelen de verilebilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Gedikli küçük zabit
lere, gedikli çavuşluğa terfi tarihinden itibaren 
beş sene müddetle istihdam edildikten sonra 

31. M. E ne ü meninin tadili 
Deniz ve hava gedikli küçük zabit maaş karımı 

lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Deniz ve heva gedikli küçük 
zabitlerin rütbeleri ile maaşları aşağıda göste
rilmiştir. 

Tahsisatı fevkalâdeleri maaşı aslilerinin üç 
mislidir. 

Kuruş 
Gedikli çavuş 

» Baş çavuş muavini 
i) Baş çavuş 

Baş gedikli 

700 
900 

1200 
2000 

Gedikli çavuş 
Gedikli başçavuş muavini 
Gedikli başçavuş 
Başgedikli 

700 
900 

1 200 
2.000 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 

MADDE 5 -



sicilleri müfcait olanlara bir neler tayini kâm 
olunur. Evli olan gedikli küçük zabitlere aile 
maaşı olarak her ay ilâveten ve maktuan beş 
lira verilir. 

ALTINCI MADDE — Deniz ve hava 
gedikli küçük zabiti olarak 25 sene hizmet 
edenler arzu ettikleri takdirde askerî tekaüt 
kanununa ijevfikan son aldıkları maaş üzerin
den tekaüt[ edilirler. Bunlara tekaütleri anında 
beşyüz ve ıkıfk beş yaşını ikmal edenlere yedi-
yüz lira ikramiye verilir. Talip olanlar devair 
ve müessesatı Devlette tercihan istihdam 
olunurlar. 

YEDİNCİ MADDE — Deniz ve hava 
gedikli Küçük zabitlerin muhtelif rütbelerde 
bulunabilecekleri azamî yaş aşağıdadır. 

Azamî yaş 
Gedikli çavuş 40 
Gedikli baş çavuş muavini 40 
Gedikli baş çavuş 45 
Başgedikli 50 

SEKİZİNCİ MADDE — Yedinci maddede 
yazılı rütbelerine ait yaşları ikmal edenlere 
hangi yaş ve rütbede olursa olsun ahvali 
sıhhiyeleri hizmıtte devama mani teşkil edenler 
rızalarına bakılmaksızın tekaüt edilirler. Sicil 
vaziyetleri hizmete devama mani olup müd
deti tekaüdiyeleri ikmal edenler tekaüt edilir. 
Bunlardan müddeti takaüdü ikmal etmiyenler 
terhis olunurlar 

DOKUZUNCU MADDE - Deniz ve hava 
gedikli! küçük zabitlerine 15 - Mayıs - 1335 
tarihli harcırah kararnamesi mucibince harci-
rah verilir. Baş gediklilerden müteehhil olanlara 
aile harcirahı ita olunur. 

ONUNCU MADDE — 24 şubat 1330 
tarihli bahriye efrat ve küçük zabitan ile ge
dikli. (zabitan kanununun 1 / 2 5 / 2 5 dahil 
ve 2İ , 25 inci maddeleri ile 26 inci madde
nin gedikli namzedinden ( Namzet dahil ) 
itibaren nihayete kadar olan kısmı ve 357 nu
maralı kanunun birinci maddesine merbut 
cetvelin gedikli çırak mektebi mezunlarına ait 
bulunan kısmının çırak çavuş, ve baş çavuşa 
ait o|an hükmü ile berrî bahrî, havaî, jandar
ma ejrkân, ümera ve zabitan ve memurin ve 
men^ubini askeriye maaş tahsisatına dair 22 

MADDE 6 — Deniz ve hava küçük zabiti 
olarak yirmi sene hizmet edenle^ arzu ettik
leri takdirde,; askerî tekaüt kanununa tevfikan 
son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. 
Bunlara tekaütleri anında beşyüz ve kırk beş 
yaşım ikmal edenlere yediyüz lira ikramiye 
verilir. Talip olanlar Millî Müdafaa vekâletin
de veya müessesatında yer bulunmadığı tak
dirde Devletin diğer devair ve müessesatma 
tercihan kabul ile istihdam olunur. 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 8 — » 

MADDE 9 

MADDE 1 0 
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teşrinievvel 1339 tarihli kanuna müzeyyel 
olan 508 numaralı kanun mülgadır. 

ON BİRİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi MADDE 1 1 — Ayneli 
neşrinden muteberdir. 

ONİKİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâ- MADDE 1 2 — » 
mini icraya Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — A - Halihazır de- MUVAKKAT MADDE — Aynen 
niz ve hava gedikli çavuşları, gedikli çavuş
luğa; gedikli baş çavuşları gedikli baş çavuş 
muavinliğine ve gedikli namizetler gedikli baş 
çavuşluğa naklolunurlar. 

B - Deniz ve havada müstahdem birinci, 
ikinci, üçüncü sınıf gedikli zabitlerinden arzu 
edenler halihazır maaşlarile baş gedikliliğe 
nakledilir. Bnnlardan üçüncü, ve ikinci sınıf 
gedikli zabitleri tarihi terlilerinden itibaren 
her iki senede bir bilimtihan isbatı"" ehliyet 
edenler eski maaşları nisbetinde terfi ederler. 
İmtihanda muvaffak olamıyanlar işbu kanun 
ahkâmına tabi olurlar . 

C - Nakli arzu etmiyenler veyahut sınıfla
rında mukabil rütbesi bulunırnyanlar tasfiye 
neticesine kadar 24 şubat 330 tarihli gedikli 
zabitan kanunu ve 508, 587 numaralı kanun
lar mucibince muamele görürlür. 

D - Hava sınıflarında bu kanunun neşrin
den evvel mevcut gedikli küçük zabit makinist 
mektebi talebesi ile gedikli küçük zabit ve 
sivil pilot ve makinistlerden şeraiti haiz olup-
ta arzu edenler bilimtihan ve sınıfındaki 
müddeti hizmetlerine göre hava gedikli küçük 
zabitliğinin muhtelif rütbelerine naklolunurlar. 

1/5/1929 
- Da.V. M.M. Ad.V. Bş. V. 
Ş. Kaya M. Abdülhalık M. Esat ismet 
Na.V. Mf.V. Ma.V. Ha. V. V. 
Recep Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. İk. V. 
İmzada bulunmadı M. Rahmi 1 * 



Sıra No 217 
Ordu ikramiyesi hakkında ^ numaralı kanun lâyihası ve 

lî Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

iMuamelât Müdürlüğü 
Şube 1 
Sayı JÖŞT 14-5-1929 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 
Millî Müdafaa Vekâletince tertip ve Şurayi Devletçe tadilen tanzim olunan ve İcra Vekilleri 

Heyetinin 1-5-929 tarihli içtimaında Yükaek Meclise arzı kararlaştırılan ordu ikramiye kanunu 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş/arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Tanzimat Dairesinin esbabı nıucibesi 
prduda ikramiye verilmesini mucip hidemat hakkında M. M. vekâleti tarafından tanzim 

edilmiş olan kanun lâyihası tetkik edilerek unvanının pek uzun olduğu görülmüş ve kanunun 
mailini ihtiva edecek tarzda ( Ordu İkramiye kanunu ) namı verilmiştir. 

Birinci maddede kimlere ikramiye ve kıt'a hediyesi verileceği tadat edilmektedir. İkramiye 
itasinın muattat vazifenin fevkinde fevkalâde hizmet ve yararlık ve faaliyete münhasır olması 
lâzımgelecegr ve esasen vazife dahilinde bulunan ve hatta ademi ifası mesuliyeti mucip olan 
hidjemat için ikramiye itası caiz olmayacağı düşünülmüş ve vazifesini muvaffakiyetle ifa edenler, 
talejbeden emsaline faik çalışanlar, idare ve inzibatta faaliyet gösterenler hakkındaki ikramiye
ler {çıkarılmış ve fevkalade bir taltif demek olan ikramiyenin fevkalâde işlere tahsis edilmesi 
esa^ı muhafaza edilmiştir. Bu cümleden olarak resim ve cetvel yapanlara da ikramiye verilmesi 
katjül olunmamıştır. 

. [Yene bu noktai nazardan telif ve tercümede bulunanlar için ( Mesleğine ait faydalı ) ve 
müşkül ve tehlikeli imalât ve tecaribi icra edenler hakkında da (Vazifei asliyesi olmayan ) 
kaydı ilâve olunmuş ve harita, litoğrrf ve kartograf bizde henüz tekemmül etmesine mebni 
teşvik olmak için ( Fevkalâde ) kelimesi ilâve olunmak. şartile bu hususta muvaffakiyeti 
gömülenlere ikramiye itası kabul olunmuştur. 

[Bu ikramiyelerin kimlerin inha ve tastikile verileceği bu husustaki salâhiyet sahipleri 
hakkında ayrıca ikinci madde yazılmış ve diğer maddeler lafzı tadilâtla kabul olunmaştur. 

[Birinci maddenin esnayi müzakeresinde azadan Abdullah Sabri ve Ali Riza Beyefendiler 
vazifesini veyahut mühim bir hizmeti muvaffakiyetle ifa edenlere, talebeden emsaline faik 
çaljşanlara ve hesabatta tasarruf ve umuru idariye ve inzibatiyede muvaffakiyet gösterenlere de 
ikramiyelerin teşmili ve teşvik ve muhassenatı mucip olacağı ve ihtiraat için verilecek ikrami
yelerin umumî surette yazılması ve ( Nafi ) kaydının çıkarılması lâzımgeleceği reyinde 
bujumalarma mebni reylerde tesavi hasıl olmamakla Daavi Dairesinden Asım Beyefendi davet' 
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olunmuş ve bu noktalar hakkında ceryan eden müzakerede Asım Beyefendi Reşat ve Ö, Lütfi 
Beyefendilerin reyine iltihak etmesine mebni arzedilen ekseriyetle kabul olunmamıştır. 

Heyeti Umumi yen in esbabı mucibe sureti 
Tehlikeli ve müşkül dahi olsa vazifei asliye dahilinde olan imalât ve tecaribin icrası belki 

yalnız memurin kanununun maddesinde beyan olunan tarzda bir taltifi icap edebilip ayrıca 
ikramiye itasını icap etmiyeceği ve binaenaleyh esasen vazifedar şuabatta bulundukları halde 
sırf tehlikeli veya müşkül olması hasebile icrası mutahassısına ait olan imalât ve tecrübeleri 
mübrem bazı esbap ilcasile icra edenler kastedilerek tazimat dairesince birinci maddenin (K) 
fıkrasına ilâve olunan ( Vazifei asliyeden olmayan ) ibaresinin aynen ipkası tanzimat dairesi 
reisi Reşat, azadan Ömer Lütfi, Asım ye Vasfi Beyler tarafından dermeyan olıınmuşsa da 
esasen vazifesi olmıyan birinin tehlikeli ve müşkül ameliyatta bulunması caiz olmamasına 
nazaran tayyedilmiş ve bu fıkrayı takiben ( Fabrika ve imalâthanelerde imalât ve sarfiyatta 
tasarruf temin eyleyenlere ) fıkrası ilâve olunmuştur . 

Bir kanunun suveri tatbikiyesi bir nizamname ile temin edilmek teşkilâtı esasiye kanununun 
( ) maddesi icabından olmasile üçüncü maddedeki (İcra Vekilleri Heyetinin ) ibaresi tayyedilmiş 
ve ( talimatnamesi ile ) yerine ( nizamname ile ) yazılmıştır. 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 27-5-1929 

Karar M 64 
M. M. Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 

Başvekâleti Celilenin 14-5-1929 tarihli ve ^ ^ numaralı tezkeresile encümenimize tevdi 
buyrulan orduda tatbik olunacak ikramiye kanun lâyihasile esbabı mucibesi Millî Müdafaa 
Vekili Mustafa Abdülhalik Beyefendi huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Millî Müdafaa Vekâletince tertip ve Devlet Şurasmca tadilen tanzim' olunan işbu kanun 
lâyihasının orduda ikramiye verilmesini mucip hidematın tehlike ve müşkülâtı ve kıymet ve 
ehemmiyeti nazarı itibar ve takdire alınmak gayesile tanzim edilmiş olmasından esasa taalluk 
etmiyen bazı ibare tashihile aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Seferberlik kanununda itlâk olunduğu veçhile ( ordu ) tesmiyesi ( Kara, deniz ve hava 
kuvvetleri mecmuunu ifade ettiğinden birinci maddenin ilk fıkrası takdim ve tehir edilmek 
suretile ( orduda kara, deniz, hava ) tarzında yazılmış, üçüncü maddenin istihdaf ettiği mana 
daha kısa bir cümlede toplu olarak aynen ifade olunmuşlar. 

Heyeti umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Âza Âza Âza • Âza Âza Âza M. M. Reis 
Erzurum Tokat Afi yon Bursa Bayazıt Diyarıbekir Erzincan Cebelibereket 

A. Sami/ı B, Lütfi M. Kâzım Esat Halit Kâzım Abdülhak Naci 



T. BM. M. 
B\ Encümeni 
M. M 107 
Çsas M 4İ-7-

liütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ordu ikramiyesi hakkındaki kanun lâyihası Millî Müdafaa Encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize tevdi kılınmakla Millî Müdafaa Vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Her sene askerî bütçelerle kabul olunan ikramiye tahsisatının muayyen şerait altında tevzii 
esasırtı tayin eyleyen bu lâyihai kanuniyenin ikinci maddesi ibareye ait bazı tadilatla ve diğir 

maddöleri Millî Müdafaa Encümeninin tadili veçhile kabul olunarak Heyeti Celileye takdim kılındı. 
29-5-1029 

Sivas Yozgat Kütahya Erzurum Elaziz" Samsun İsparta Antaly Kâ R. V. 
M. Remzi S. Sırrı N.Asım N.Atuf H. Tasin Adil Mükerretn Mühendis Bursa İstanbul 

Mithat Muhlis Fuat 
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Îİükûmetin teklifi 

Ordu ikramiye kanunu layihası 

MADDE 1 — Kara, Deniz, Hava ordusunda 
A - Atışlarda muvaffak olanlara; 
B - Askere okuma yazma öğretenlere ; 
C - Vaktıhazar ve seferde müsademelerde 

"fevkalâde yararlık gösterenlere; 
D - Nafi ihtiraatta bulunanlara; mevcudu 

ıslah ve tekemmül ettirenlere; 
E - Birincilik ve hayvan terbiyesinde muvaf

fak olanlara; 
F - Ecnebi dilleri tahsilinde temeyyüz 

eyleyenlere; 
G - Mesleğine ait faideli telif ve tercümede 

bulunanlara; 
H - Harita ve kroki yapmasında mmaîfa-

kiyet gösterenlere; 
İ - Talim ve terbiyede temeyyüz eden 

bölüklere; 
İmalâtı harbiyede: 

J - Müteamil usul ve imalâtı ıslah ve tevsi 
edenlere; 

K - Tehlikeli ve müşkül imalât ve tecaribi 
icra edenlere; 

L - Fabrika ve imalâthanelerde imalât ve 
sarfiyatta tasarruf temin edenlere; 

Harita müdüriyetinde 
M - Harita kalıplarının tersim ve ihzarında 

ve litograf ve kartografi işleri ile sair harita
cılık işlerinde fevkalâde muvaffakiyet gösteren
lere; ikramiye ve kıta hediyesi verilmek üzere 
Millî müdafaa vekâleti Kara, Deniz ve Hava 
bütçeleri ile imalâtı harbiye ve Umum harita 
müdürlükleri bütçelerine birer fasıl olarak 
ikramiye vazedilir. 

MADDE 2 — İşbu ikramiye ve hediyeler 
devairde müstehıkkın şubesi müdürünün inhası 
ve Umum müdür veya daire reislerinin tas
dikleri ve kıtalarda fırkası kumandanlarının ve 
yoksa en mafevk kumandanın inhası ve veki
lin tasvibi ile verilir 

MADDE 3 — İşbu ikramiye ve hediyelerin 
müstehıklerden kimlere verileceği ve miktarı 
ayrıca bir nizamname ile tayin olunur. 

MAEDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberbir. 

M. M. Encümeninin tadili 
Ordu ikramiyesi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orduda (kara, deniz, hava) 
A - Aynen 
B - » 
C - » 

D - » 

E - » 

F - » 

O - a 

H - » 

İ - » 

J - * 

K - y> 

L - » 

M - y> 

MADDE 2 - » 

MADDE 3 — İşbu ikramiye Ve hediyelerin 
müstahak olanlara sureti tevzii bir nizamname 
İle tayin olunur. 

MADDE 4 — Aaynen 



Bût^e Eneûmenfinin tadilâtı 

MADÖE 1 — Aynen kabul . 

MADDE 2 — 'İşbu İkramiye ve hediyeler 
devairde müstehak olanların mensup olduğu 
şube amiıanin inhası ve umum müdür veya 
daire reislerinin tasdikleri ve kıt'alardâ fırkası 
kumandanlarının ve yoksa en mafevk kuman
danın inhası ve vekilin tasvibi ile verilir. 

MADDE 3 — Aynen kabul , 

MADDE 4 — » » 
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MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Millî 

Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

M.- M. V. Ad, V. 
M. Abdülhalik M. Esat 

Ma. V. Ha,V..V 
Ş, Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 

İk. V. Na. V. 
M. Rahmi Recep 

1/5/1929 
Bs. V. 
İsmet 
D. V. 

Ş, Kaya 
Mf. V. 

C. Hüsnü 
S. İ. M. V. V. 

Recep 

MADDE 5 — Âyneff 
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MADDE 5 — Aynen kabul I 

1 



\ 



Sıra No 216 
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun bazı madde

lerinin tadiline dair m numaralı kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 18-3-1929 

Muamelat müdiirlüğ 
Şuİıe 1 
SW ÎÎ52 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Ordu zabitan heyetine mahsus 863 numaralı terfi kanununun bazı maddelerinin tadiline 

dair^lillî Müdafaa Vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 6/3/929 tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Miuktazasının ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Ordu zabitan hey'etine mahsus terfi kanununun bazi mevaddının 
tadiline dair esbabı mucibe lâyihası 

i 

M^dde i — Deniz zabitanının terfilerinin de kara zabitlerinin terfileri gibi ayni esaslar 
dahilinde icrası için birinci maddenin muharip sınıflar meyanına (Göğerte' çarkçi) kelimeleri 
ilâve (olunmuştur. 

J^adde 4 — Orduda ve bilhassa orta, büyük kumanda mevkilerinde daha dun rütbede 
bulunan zevatın istihdamına zaruret hasıl olmaktadır. Bu suretle hem rütbelerine nazaran 
hazarda mafevk makama ehliyet ibraz ederek bir derece mafevk makama tayin olunanların 
maduşn makamda hem rütbeleri ile mukayese edilmesi muvafık olmayacağından muadil 
makamlarda bulunanların kıdem sıralan kendi aralarında tertip edilmesi ve sunufu muhtelifenin 
kendi} sınıflarının kadrodaki en yüksek makamı ihraz edebilmeleri için dördüncü maddeye bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 6 — Terfi kanununun altıncı maddesinin şimdiye kadar yapılan tatbikatından 
anlaşıldığına göre mezkûr maddeden bazı zevatın az, bazılarınn fazlaca istifade ettikleri 
ve binaenaleyh gayri tabiliği mucip ve esasen altıncı maddeden maksut olan gaye dördüncü 
maddeye ilâve edilmiş olan fıkra ile te'min edilmiş olduğundan mezkûr madde kaldırılmış ve 
hazarda madun rütbe ile mafevk makama asaleten kimsenin tayin olunamacacağı ve kıtada haiz 
buludan salâhiyetin ayni suretle kıta haricinde haiz bulunduğunu gösterir iki fıkra ikame 
edihrjiştir. 

Madde 10 — Terfi kanununun Onuncu maddesinde zabitanın her rütbede bulunacaklar; 
asgari müddet tasrih edilmiştir. Bu kayda nazaran zabitanın seferde dahi bu müddetleri ikmal 
eylemeleri muktazidir. Büyük harp, İstiklâl harbinde tecarüp bu lüzumu tamamile hissettir
mişti^. Bundan maada büyük harpte bu müddeti asgarileri ikmal edilmeksizin mülâzimlerden 
Birinjci mülâzimlğe terfiat dahi icra edilmiştir. Harp meydanlar)nda filan yüksek makamata 
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ehliyet gösteren zevatın haddi asgarî müddetinden biraz evvel terfian bu makamlara geçirilmesi 
için asgarî müddetlerin harbte baş kumandanlığın göstereceği lüzum üzerine nısfına tenziline 
dair maddei kanunniyeye bir fıkra ilâve edilmiştir. Daniz zabitanının zabit vekilliğe ve 
mülazımlığa terfileri bir sene daha geç olduğu için mülâzımlıkta müddeti asgarileri iki sene 
olarak konulmuştur. 

Madde i l — Terfi kanununun onbirinci maddesindeki sarahate göre asgarî müddetlerinin 
sülüsünün seferde dahi kıt'ada geçirilmesi iktiza etmektedir. Halbuki karpte Erkânıharbiye 
kadrolarının tam ve ehilleriyle dolu bulundurulması lâzım geldiğinden maddenin bu suretle 
tatbiki halinde kıt'alar gibi karargâh kadrolarını dolu bulundurmak imkânı hasıl olamiyaca-
ğından Erkânı harp zapitleri için harpte hasıl olacak ihtiyaca göre bu müddetin tenzili 
lüzumlu görülmüş ve maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. Erkânıharp zapitlerinin ve stajyerle
rinin gerek tahsilden evvel ve gerek tahsil esnasında ve gerek tahsilden sonra sunuf muharibe 
kıtaatındaki hizmetlerin kıt'a müddetinden mahsubu için işbu sarahat verilmiştir. Kanunun 
mezkûr maddesinde mutahassıs tabip ve baytarların hastahanelerdeki hizmetleri kıt'a hizmetinden 
addedildiği gibi baytarlarında baytariyoloji ve seroloji müesseselerindeki hizmetlerinin kıt'a 
hizmetinden addi lâzım gelmiş ve bu maksatla maddei kanuniyerîin ikinci fıkrasına bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

Mdde 16 — Terfi kanununun on altıncı maddesinin (H) fıkrasında başmuavinlerden iki 
sene müddetlerini muvaffakiyetle itmam edenlere ayrıca bir sene kıdem zammı verileceği 
tasrih edilmiştir. Esasen sıhhiye, bytariye zabitlerinin muayyen müddetle üçsene zarfında 
yüz başılığa terfileri icra edilerek diğer sunufu muharip zabıtanına beş altı sene tevekkuf 
etmiş yalınız muavinliğe ayrılarak imtihan neticesinde mütehassıs diplomasi alacaklara bir sene 
kıdem zammı verilmek suretile iktifa olunması daha mutedil ve muvafık görülmüştür. Baş 
muavinlik zammı kanundan tayyedilmiştir. Terfi kanununun neşrinden evvel mütehassıs 
olupta ihtisas zammı almamış olanlara mezkûr ihtisas zammının verilmesi kaydı dahi ilâve 
olunmuştur. Yüksek Levazım Mektebini muvaffakiyetle ikmal edenlere fazla tahsillerine mukabil 
bir sene kıdem zammı verilmesi münasip görülmüş ve onaltıncı maddeye bir fıkra ilâve edil
miştin Onaltıncı madde veçhile verilmekte olan kıdem zamaiminden maksat emsaline kıdemen 
tefevvuk ederek tesrii terfilerini te'min içindir . Halbuki bazı zabitan aldıkları işbu kıdem 
zamaiminden hiç istifade edemedikleri gibi bazılarırbir kısmından müstefit olmaktadırlar. Binaen
aleyh zamaimden günü gününe istifadeyi temin için aldığı zamla terfi edenlerin fazla kalan 
kıdem zamlarının yeni rütbelerine devredilmek suretile badema zamdan tamamen istifadeleri 
te'min edilmiş olması için mezkûr maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir . 

Madde 18 — Terfi kanununun on sekizinci maddesinde ehliyet ve liyakat tabirleri manayı 
lüğavilerine nazaran, ehliyetin zaman ve mümarese ile elde edilmiş' bir kabiliyet olacağı, liyakat 
ise umumî yetişme ve terbiye neticesi bir işi, bir vazifeyi yapmağa istidat kazanılmış olma
sından ibaret bulunacağı cihetle bu iki tabirin şu suretle izahı hâlinde sicillerde hükmü 
kat'î verecekler için çok faideli olacağından kanunun on sekizinci maddesinde ehliyet ve liyakat 
kelemlerinin yerleri tepdil edilmek suretile maddenin tadiline lüzum görülmüştür. 

Bilumum tadilâtın makabline şümulü olmayıp ancak tarihi neşrinden sonraya ait olması 
için bu kayt konulmuştur. 

Muvakkat madde 
A - Kanunun on birinci maddesine tevfikan rütbe asgarî müddetinin üçte biri kadar deniz 

zabitam için kıt'a addedilen gemilerde bilfiil bulnması lâzım gelmektedir. Şimdiye kadar deniz 
zabitanının terfiinde böyle bir kayt aranmadığı gibi terfi sıraları gelenlerin hepsini birden gemilere 
vererek müddti muayyene zarfında kıt'a müddetlerini ikmal etmeğe gemi adedi de müsait olmadı
ğından imkân dairesinde ve tedricî bir surette kabili tatbik hale getirebilmek için kanunun neşrinden 



itibaren 032 senesi nihayetine kadar kıt'a müddetlerinin dörtte bir olarak kabul edilebilmesi 
için muvakkat bir tedbir alınmıştır. 

B - 927 Senesinde talim ve terbiye prguramlarının yeni esas üzerine tebeddül etmesi 
yüzünden 927 • 928 senelerinde Bahriye mektebinden çikan efendilerin her iki sınıfta aynı 
zamanda zabit vekili olacağından bu iki sınıf talebe arasındaki kidem ve tahsil farkını muhafaza 
etmek için927 senesinde Bahriye mektebinden çıkmış olanların gösterilen tarihlerde zabitvekili 
ve mülâzim olmaları işaret edilmiştir, 

C - Şimdiye kadar denizde kıdemli yüzbaşılık bir rütbe idi Kara ordusu zaditatında ise 
bu bir rütbe değildir. Deniz zabitanında kıdem sıraları dahi kıdemli yüzbaşılık üzerine tertip 
olurmuştur. Kanunun tastikini mütaakip kıdemli yüzbaşıların hakkı müktesepleri muhafaza 
edilmek için 334 nasıplı yüzbaşıların Kıdemli yüzbaşılık nasıplarınıa göre terfilerinin 
yürütülmesi zaruri görülmüştür. 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 

Karar A; 43 
Esas M 7-W-1929 

M. M. Encümeni mazhatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

M. M. Vekâletince hazırlanıp Başvekâleti Celilenin 18/3/1929 tarih ve n | g numaralı 
tezkeresile encümenimize havale buyrulan ( Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 
bazı.maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası ) ve esbabı mucibe maıbatası M. M. Vekili 
Bf. ile vekâletin iki memuru hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihada tadili teklif edilen başlıca hususat: 
A ) Deniz zabitleri terfilerinin kara zabitlerinin terfi esasları dahilinde icrasının temini ; 
B) Hazarda rütbesinden bir derece mafevk makamda istihtam edilmeye ehliyet 

gösterenlerden mafevk makama tayin olunmuş ve olunanların kıdem sıralarının madun 
makamlarda ki hem rütbeleri le değil bulundukları makama muadil, makamlarda bulunan hem 
rütbeleri arasında sıralanması; 

C) kıt'a veya muadil makamlar kadrolarında gösterilen rütbelerden' madun rütbe ile 
hazarda badema asaleten kimsenin bulundurulmaması ; 

D) Terfi etmek için her rütbede asgarî hizmet müddeti üçte birinin kıt'ada geçirilmesi 
şart isede harpte başkumandanlıkça bu müddetlerin üçte birinde nısfına ve Erkânı harp 
zabitleri için de lüzumu kadar daha azaltılabilmesi; 

H) Muavin sınıflar mensuplarından harp akademisine girmeden evvel sınıflarının 
kıt'alarında geçirdikleri müddetin de kıt'a hizmetlerinden sayılması; 

V ) Tabip ve baytar baş muavinliğine ayrılanlara verilmekte olan bir sene kıdem zammının 
verilmemesi ve yüksek levazım. mektebini muvaffakiyetle bitirenlere bir sene kıdem verilmesi 

Maddelerinden ibarettir. 
lâyihanın esbabı mucibe mazbatasında ki mülâhaza ve mütalalar encümenimizcede muvafık 

görülmüştür. Ancak tadili teklif edilen maddeler 863 numaralı terfi kanununun 1,4,10, 18,inci 
maddelerile 6,11,16, inci maddelerini tadil eden 1252 numaralı kanunun birinci maddesine 
şamil bulunduğundan iltibasa mahal kalmaması için kanun lâyihası serlevhası o suretle yazıl -
mış ve tadili mezuubahs maddeler kanunda birinci madde olarak gösterilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat maddesinin B fıkrası hükmünün esas kanunun onuncu maddesinde 



mevcut olması sebebile bu fıkra tayedilmiştir. Binaenaleyh kanun lâyihasının şekle ve ifadeye 
ait bazı tadilat ile kabul edildiği arzolunur efendim. 

Âza % Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Reis 
İbrahim L. Müfit Reçai B. Lütfı Kâzım Muhittin Nami İhsan Naci 

Âza Âza Âza 
Nakyettin A. Samih Esat 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

109 
Esas M ^ 

Bütçe Encümeninin tadilâtı 
RİYASETİ CELİLEYE 

Ordu zabitan heyetine mahsus 29 mayıs 1926 tarih ve 863 numaralı terfi kanunile 
zeylinin bazı maddelerinin tadiline dair olup Millî Müdafaa Encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize tevdi olunan kanun lâyihası Vekil Beyin huzurile encümenimizce de müzakere 
ve Millî Müdafaa Encümeni tadilâtı dairesinde kabul olunarak Heyeti Celileye takdim kılındı. 

29/5/929 
Kâ. R. V. 

Yozgat Samsun Kütahya İsparta Aydın Bursa İstanbul 
5. Sırrı Âdil Niyazi Asım Mükerrem Mühendis Mitat Muhlis Fuat 

Kırklareli Sivas 
M. Nahit M. Remzi 

Hükümetin teklifi 
Ordu zabitan heyetine mahsus 863 numaralı 
Terfi kanununun bazı maddelerinin tadiline dair 

kanun layihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu 
zabitan heyeti atideki sınıflardan müteşekkildir: 

A - Muharip sınıflar (Piyade, süvari, topçu, 
hava, istihkâm, muhabere, Güğerte, çarkçı) 

B - Muavin sınıflar (Demir yolu, otomobil 
Nakliye, sıhhiye, baytariye, levazım, harita, 
sanayii harbiye) 

MADDE 4 — Zabitanın rütbe ve kıdem
leri mezkûr rütbeyi ihraz ettiklerini amir 
kararı alî metninde muharrer tarihten başlar. 
Ayni rütbede olup müsavi ve muadil vazifede 
bulunan vazife ve makamat eshabı beynindeki 
kıdem, memuriyet ve vazifeye tayin tarihine 
göre değil, rütbeye nasp tarihlerine göre hesap 
ve itibar olunur. Ayni rütbede olup muhtelif 
makamatta asaleten bulunanların kıdem sıraları 

M. M. Encümeninin tadilâtı 
Ordu zabitan heyetine mahsus 863 ve 1252 
numaralı terfi kanunlarının bazı maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — Esas 863 ve muaddel 
1252 numaralı ordu zabitan heyetine mahsus 
tarfi kanununun 1, 4, 6, 10, 11, 16, 18 inci 
maddeleri aşağıda gösterildiği veçhile tadil 
edilmiştir. 

BİRİNCİ MADDE — Aynen 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Zabitanın rütbe 
ve kıdemleri mezkûr rütbeyi ihraz ettiklerini 
âmir kararı âli metninde muharrer tarihten 
başlar, ayni rütbede olup müsavî ve muadil 
vazifede bulunan vazife ye makamat eshabı bey
nindeki kıdem, memuriyet ve vazifeye tayin tari
hine göre değil, rütbeye nasıp tarihine göre 
hesap edilir, ayni rütbede olup muhtelif maka
matta asaleten bulunmuş ve bulunmakta olan-



hem rütbeleri arasında sıralanmayıp müsavi 
makamat eshabı arasındaki hemrütbelileri 
meyamnda tertip olunur. 

MADDE 6— Kıta veya muadili makamata 
kadrolarında gösterilen rütbelerden madun 
rütbe ile hazarda asaleten kimse tayin edilemez. 
Bir kıt'a kumandanlığını asaleten ifa edenler 
bilahara kıt'a harici her hangi bir hizmete 
naklen tayin olunurlarsa ifa ettikleri mezkûr 
kıt'a kumandanlığı hak ve salâhiyetini muha
faza ederler, 

MADDE 1 0 — Umum zabitanın terfiye 
hak kazanmaları için her rütbede fîlen asgarî 
bulunacakları müddet atide gösterilmiştir. İşbu 
müddetler harpte Baş kumandanlığın göstere
ceği lüzum üzerine nısfına tenzil edilebilir. 
Harp takdirnamesile taltif edilenler ve on altın
cı maddedeki kıdemleri alanlar dahi İşbu 
müddetleri filen ikmal etmek mecburiyetinde
dirler. 

6 Ay 
3 ( Sene Denizde 2 Sene) 

3 » 
6 » 
4 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 
3 » 

Harbiye mektebinden çıkan zabitana zabit 
vekili rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra 
gösterecekleri liyakata nazaran mafevkleri 
tarafından yapılacak teklifle münhal aranmaya-
yarak mülâzimliğe nasp olunurlar. Tıp Fakül
tesi askerî kısmından ve Askerî Baytar Mekte
binden çıkanlara mülâzimlik rütbesi, Tıp ve 
baytar tatbikat mektep ve seririyatlarında bir 
seneyi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik 
edilen mülâzim tabip ve baytarlara da ı inci 
mülâzimlik rütbesi verilir. Bunlar orduya 

"gönderilerek talimatı dairesinde iki sene kıt'a 
ve hastanelerde ( baytar kıt,a veya baktiriyo-
lojihanelerinde ) staj gördükten sonra yüzbaşı
lığa terfi ederler. 

Askerî Tıbbiyeden Eczacı ve Dişçi talebeye 
mektepten çıktıkları zaman mülâzimlik ve 
Askerî Tababet Tatbikat mektebinde bir sene 
mümarese kazandıktan ve ehliyetini ispat ettik-

Zabit vekili 
Mülâzim 
1 inci Mülâzim 
Yüzbaşı 
Binbaşı 
Kaymakam 
Miralay 
Mirliva 
Ferik 
1 inci Ferik 

ların kıdem sıraları hem rütbeleri arasında 
sıralanmayup müsavi makamat eshabı arasında
ki hem rütbeleri arasında sıralanır. 

ALTINCI MADDE — Aynen 

ONUNCU MADDE 



ten sonra 1 inci mülâzimlik rütbesi verilir. 
Tabip baytar ve eczacı mülazimlerden muvafr 
fakiyetle imtihan veremeyenlerin kıt'alarda ve 
hastahnelerde terfiye liyakat sicili alıncıya 
kadar ı inci mülâzimlik rütbesine terfileri 
yapılmaz. 

MADDE 11 — Hiç bir zabit mensup 
olduğu sınıfın kıt'asından rütbesine ait asgari 
müddetin en az üçte biri kadar bilfiil hizmet 
etmedikçe terfi edemez. Bu müddetler Erkânı 
Harbiye zabitleri için harpta hasıl olacak ihti
yaca göre baş kumandaulıkça lüzümü kadar 
azaltilabilir. Sınıfında kaddro mucibince rütbe
sinin muka- bili kıt'a bulunmiyan zabitlerin 
terfileri mafeklerinden alacakları siciller 
üezerıne yapılır. Harp Akademisi tahsilinde 
bulunan zabitlerle Erkâniharbiye stajyerleri 
ve erkânı harp zabitlerinin Akademiye girmez
den evvel tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharip kıt'a 
kumandanhklarındaki hizmetleri dahi esas 
sınıfları kıt'a hizmetinden sayılır. Aielumum 
muavin sınıflar mensuplarından harp akade
misini muvaffakiyetle itmam edenler piyade 
sınıfına nakledililer. 

Mutahassıs Tabip, Baytar ve kimyakerlerîn 
hastanelerde: bakteriyoloji ve serolojihanelerdeki 
ihtisas hizmetleri ki'a hizmeti olarak kabul 
edilir. Sanayii harbiye ve harita sınınflarına 
mensup zabitler sınıflarına ait kadro dahilnde 
alacakları siciller üzerine terfi ederler. Ancak 
birinci fıkrada mezkûr kit'a zabitlerinden gayrı 
mezkûr fıkradaki nasıplarından evvel terfi 
edemezler. 

MADDE 16 — Harp akadsmisi tahsilini 
müvaffakivetle bitirenlere verilmekte olan dört 
sene kıdem zammı atide gösterilen şartlarla 
taksim olunur. 

A-tahsilini muvaffakiyetle bitirerek çıkan
lara bir sene kidem zammı. 

B - Bunlardan kıt'ada ve Erkâniharbiye 
vazifesinde iki sene zarfında ibrazi ehliyetle 
Erkânı harbiye vazifesinde liyakatları tasdik 
olunanlara daha iki sene Erkânıharp kıdem 
zammı verilir. 

ONBİRİNCİ MADDE — Hiç bir zabit 
mensup olduğu sınıfın kıt'asında rütbesine ait 
asgarî müddetin en az üçte biri kadar bilfiil 
hizmet etmedikçe terfi edemez. Bu müddetler 
erkânı harbiye zabitleri için harpte hasıl 
olacak ihtiyaca göre başkumandanlıkça lüzumu 
kadar azaltılabilir. Stnıfında kadro mucibince 
rütbesinin mukabili kıt'a bulunmiyan zapit-
lerin terfileri mafevklerinden alacakları siciller 
üzerine yapılır. Harp akademisi tahsilinde 
bulunan zabitlerle erkânı harpiye stajiyeleri 
ve erkânı harp zabitlerinin akademiye girmez
den evvel, tahsil esnasında ve tahsilden sonra 
memur edilecekleri muhtelif muharip kıt'a 
kumandanhklarındaki hizmetleri dahi esas 
sınıfları kıt'a hizmetlerinden sayılır. 

Aielumum muavin sınıflar mensuplarından 
Harp Akademisini muvaffakiyetle itmam edenler 
piyade sınıfına nakledilirler. 

İşbu nakilden evvel muavin sınıf kıt'ala-
rında geçen hizmetler kıt'a müddetinden 
sayılır. Ancak terfi için piyade sınıfında sicil 
müddeti olan altı ay bulunup muvafık sicil 
almak meşruttur. 

Mütehassıs tabip, baytar ve kimyagerlerin 
hastanelerde bakteriyoloji ve serolojihaneler
deki ihtisas hizmetleri kıt'a hizmeti olarak 
kabul edilir. Sanayii harbiye ve harita sınıf
larına mensup zabitler sınıflarına ait kadro 
dahilinde alacakları siciller üzerine terfi eder
ler. Ancak birinci fıkrada mezkûr kıt'a zabit
lerinden gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıp-
hlardan evvel terfi edemezler. 

ON ALTINCI MADDE — Aynen 

A ) Aynen 

B ) Aynen 
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C.-i • Emsali arasında fevkalâde temayüz 

ettikleri müteselsilen tasdik olunanlar meya-
mnda i temayüz ettikleri erkânı harbiyei 
umuiy^ riyasetince dahi tasvip edilenlere bir 
sene djaha kıdem zammı verilir. 

D •* Kaimekam rütbesinden yokarı rütbede 
kıdem zammı verilmez . 

H f Tatbikakt mekteplerinde tabip ve bay-
ytarlarin muavinliğe ayrılanlarından muvaffaki
yetle [imtihan verip Mutahssıs diploması 
alacaklara bir sene kıdem zammı verilir. Mevcut 
mutah^ssılardan bu zammı almamış olanlarada 
bir şe|e kıdem zammı verilir. 

V - Eczacılardan tatbikat mekteplerinde 
kimyaker yetişdirilmek üzere muavin eczacılığa 
ayrılanlara , iki sene tahsili muvaffakiyetle 
bitirmek şartile, bir sene kıdem zammı verilir. 

Z -[Yüksek levazım mektebini muvaffakiyetle 
ikmal edenlere bir sene kıdem zammı verilir. 
Yukanb fıkralara tevfikan kıdem zammı almış 
olanlar!, aldıkları zamlarile tashih edilen nasıp 
tarihlerine nazaran emsalleri terfi etmiş ve ken
dileri de rütbeleri müddeti esğarisini filen ikmal 
eylemli iseler derhal ; deği İseler bu iki şartın 
itmamında terfi ettirilirler. Bu gibilerin almış 
oldukları müddetlerin fazlası yeni rütbelerine 
devrolşnur. 

18 I- terfide esas olan ehliyet sicille taay
yün eder, siciller de talimatnamei mahsusuna 
tevfikan tanzim olunur, bunda esas bedenen, 
ahlâkaıj ve ilmen vazifesinde ehliyet ve mafevk 
vazifeye liyakattir. 
Deniz, ziabitleri heyetine mahsus muvakkat madde 

JVtApDE 1 — terfi kanununun on birinci 
maddecinin ahkâmı Deniz zabitanı hakkında 
932 setıesi nihayetine kadar müddeti asgarile
rinin dörtte biri olmak üzere tatbik olonur. 

A n 927 senesinde Deniz talebesi olanla -
rın l (cânunevvel 1929 tarihinde zabit vekili 
ve 1 Teşrinsani 1930 da mülazim rütbelerine 
terfileri icra olunur. 

B - 334 senesi nihayetine kadar Yüzbaşı 
naşıplıllardan kanunun neşri tarihinden evvel 

C ) Aynen 

D ) Aynen 

H ) Aynen 

V ) Aynen 

Z ) Yüksek levazım mektebini muvaffak:-
yetle ikmal edenlere bir sene kıdem zammı 
verilir. Yokarıdaki fıkralara tevfikan kıdem 
zammı almış olanlar, aldıkları kıdem zamlarile 
tashih edilen nasıp tarihlerine nazaran emsalleri 
terfi etmiş ve kendileri de rütbeleri müddeti 
asgarîsini fi'len ikmal eylemiş iseler derhal, 
değilseler bu iki şartın itmamında terfi ettiri
lirler. Bu gibilerin almış oldukları kıdem 
zammı müddetlerinin fazlası yeni rütbelerine 
devrolunur. 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Aynen 
İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihi

nden muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun ahkâ
mını icray Millî Müdafaa Vekili memurdur. 
Deniz zabitleri heyetine mahsus muvakkat madde: 

A) Aynen 

B ) 334 senesi nihayetine kadar yüzbaşı 
nasıplılardan kanunun neşri tarihinden evvel 



- 8 -
kıdemli yüzbaşı bulunanların terfilerinde bu 
rütbedeki kıdemleri muteberdir. 

6 /3 /929 
M. M. V. 

M. Abdülhalik 
Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu 
S. İ. M. V. 

Dr. Refik M 

Ad. V. 
M. Esat 
Ha. V. V. 

İk. V. Na. V. 
Rahmi Recep 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
H. Vasif 

kıdemli yüzbaşı bulunanların terfilerinde 
rütbedeki kıdemleri muteberdir. 



Sıra NQ 219 
Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine müzeyyel 
35t numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve 

Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 27-1-929 

Muamelât Müdürlüğü 
i Şube 1 

H. M. M. Yüksek Reisliğine 
14 / eylül / 330 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci maddesine zeylen Millî Müdafaa 

Vekâletince teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 2 3 - 1 - 92Q tarihli1 içtimaında Yüksek 
Meclise arzı tasvip edilen kanun lâyihasile esbabı mucibe mezbatası leffen takdim kılınmıştır. 

Muktezasmın ifa ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
14 Eylül 330 tarihli tayinat ve yem kanununda hazarda bir neferi beslemek için gönde 

beş yüz gram ekmek 250gram et 150 gram bulgur 20 gram yağ istihkak olarak gösterilmiş
tir. Elyevm orduda askerin iaşe ve tegaddisinde uzviyetin muhtaç olduğu gıdayı 
unsurlar nazarı dikkate alınarak tayinat ve yem kanununun 4, 5, 6, inci maddelerile askeriye 
mizamjıamesinin mer'î olan maddeleri ahkâmının verdiği mezuniyet üzerine istihkakı inzamiyi 
teşkil eden miktarlar diğer erzakla mübadele olunmak usulü takip edile gelmektedir. 

Askerin bu tarzde iaşe ve tegaddisi vakıa havası mutedil mahallerde mevcut garnizonlarda 
mehma emken eyî gitmekte isede memleketin şarkında ve hususile Kars, Hakkâri, Bayezit, Er -
zurum, van vilayetleri gibi soğuk ve menabii mefkut ve et ve blugur fiyatları nisbeten düş-
ğün olan ve kuru sebze yetişmeyen mevkilerde gıdaî mübadelelerin yapılmaması ve gerek 
tezayüt eden bedenî zayiat nisbetinde uzviyetin muhtaç olduğu gıdaî unsurların da artması 
yüzünden askerin iaşe ve tegaddisi havası mutedil kısımlardaki arkadaşlarına nazaran geridedir 
Çünküj işbu mıntakalara sedze civar mıntakalardan gelmekte olduğundan yukarıda arz edildi -
ği vecjıile ve kanun mucibince et ve bulgur istihkaklarından terk edilecek miktarların esmanı 
mukabilinde kuru veya zaş sebze ve sair ihtiyaçları tatmin ve yemeklerde tenevvü temin 
edilmemektedir. Bu sebaple mezkûr kıtalardaki asker eyi bir surette tegaddi edilmediğinden 
başka iskorpit gibi bir takım hastalıklardan da muhafaza edilemiyor. 

Binaenaleyh iklim itibarile soğuk ve menabiden mahrum olan ve mahallerinde sebze 
yetiştirmeyen Kars, Erzurum, Van Hakâri, Bayazit Vilâyetleri dahilinde mevcut askerî kıt'alar 
efrat istihkaklarımın berveçhi maruz esbaptan dolayı tezyit edilmesine mecburiyeti kafiye vardır. 
Ancak; artırılacak istihkakın bir taraftan uzviyetin ihtiyaç gösterdiği gıdaî unsurların teminine ve 
diğer paraftan gıdaî mübadelelerde müşahede idilmekte olan müşkülâtın ref'ine medar olması ve 
bununla beraber bütçede mühim bir yük olmaması esasları üzerinden yürünerek ekmeğe 50 



- 2 -
gram, yağa 20 gram ilâve olunmak ve istihkaka ayrıca 100 gram kuru sebze ve bir gram 
çay, 10 gram şeker zammedilmek ve bu suretle(Kalori 3800:3900 raddesine çıkarılmak sure-
trile) bir kanun lâyihası tertip ve leffen takdim edilmiştir. 

Zammedilen işbu istihkakın mübadele edilebileceğinin lâyihai kanuniyeye bir madde olarak 
dercedilmiş olması tayinat ve yem kanununun mübadeleye ait dördüncü, beşinci Ve altıncı 
maddelerinde kuru sebze, çay ve şeker gibi istihkaka yeniden ilâve edilmiş olan erzakın 
diğer erzaklarla mübadele edileceğine dair bir sarahat olmadığı cihetle bilahara tatbikatta 
karşılaşılacak müşkülatı kaldırmak içindir. Bu madde hükmüne göre kuru sebze lüzumunda 
yaş sebze ile ve şeker, çay da zaruret halinde bal ve pekmezle ve yahut bayram günlerinde 
askere istihkaklarından mubadeleten verilmesi mutad daha iyi yemekler vücuda getirilmek için 
diğer erzakla mübadele edilebilir. 

İlâvesi teklif edilen işbu rakamların bütçeye iras edeceği masarife gelince mezkûr 
mahallerde elyev mevcut kuvvetine göre : 

Lira 

18250 Ekmek, 
65700 Sadeyağ, 
21900 Şeker, 
10950 Çay, 
657O0 Kuru sebze, 

1İ32500 
ibaret olup askerin sıhhati dolayısile kudret ve zindegisi üzerinde icra edeceği tesir itibarile 
istiksar edilecek bir miktarda olmadığından işbu lâyihanın bir an evvel kanuniyet kesp 
eylemesini teklif eylermi. 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 12-2- 1929 

Karar M 32 
Esas M' 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Baş Vekâleti Celilenin 27 /1 / 929 tarih ve 6 /387 numaralı tezkeresile encümenimize havale 
buyurulan 14 eylül 328 tarihli tayinat ve yem kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun 
lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Levazımatı Umumiye Reisi Miralay Refet Beyin huzurile 
tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun lâyihasının 1 inci maddesinde isimleri sayılan vilâyetler mıntakasında iklimin hassatan 
kış aylarında şiddeti ve sebzenin nedreti malum olduğundan kıtaatımızı mukaddes vazifelerile 
mütenasip bir surette beslemek ve bahusus mübadelei gıdaiyeyi temin ile kıymetli sıhhatlarını 
korumak için Hükümetçe teklif olunan gıda zamları encümenimizce de pek muvafık ve elzem 
görülmüştür. 

İlâveten 50 gram ekmek zammının 100 grama iblağı daha ziyade maksadı temin edecği ve 
aslı 900 gram olan ekmek istihkakının bu veçhile 1000 gram üzerinden hesap edilerek 
verilmesinin vekâlet ve kıtaatça büyük bir kolaylık ta husule getireceği anlaşılmış ve karşılığı
nın da diğer zamlar gibi vekâlet bütçesi dahilinde idare edileceği bildirilmiş olduğundan 
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birinci maddede buna göre ufak bir tadil yapılarak lâyihanın kabulüne karar verildiği arzolunur 
efendim. 

Âza Âza Âza Âza Kâtip M. M. Reis 
Bitlis İstanbul Cebelibereket 

A Samih M. Kâzım B. Lutfi Nakittin Muhiddin Nami İhsan Naci 
Âza Âza 

Şevket Kâzım 

T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar M 25 
20-2-1929 

Maliye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Tayinat ve yem kanununun birinci maddesine müzeyyel kanun lâyihası encümenimize havale 
buyrulmağla tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde izah edildiği veçhile soğuklar ve mevkiin icabı dolayisile 
tayin edilen mıntakalarda birer mikdar istihkak zammına ve bunun lüzum hasıl olduğu zaman 
mübadelesine encümenimizde taraftar olmuştur. 

İstihkak arasında bulunan ekmeğe 50 gram yerine 100 gram zammı yolundaki Millî Mü
dafaa Encümeninin fikri kâfi bir esbabı mucibeye iktiran etmediği ve diğer cihetten zam 
edilecek istihkak hesabı ait olduğu vekâlet ve askerî şuraca uzun tetkikler neticesi tesbit olunmuş 
bulunduğu cihetle encümenimiz Hükümetin teklifindeki mikdarları muhafaza eylemeği kabul 
etmiştir. 

Şekle ait diğer bazı tadilât ile lâyiha Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Reis 

Zamlar muvafık; ancak muba- Kırklareli Kayseri 
deleye taraftar değilim Şevket Emin A Hilmi Remzi Ali Rana 

Reşit Saffet 

T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Karar J\i> 108 
Esas M 3İ7 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

14 eylül 330 tarihli tayinat ve yem kanunu muvakkatinin birinci maddesine zeyledilmek 
üzere Başvekâletten varit olup Millî Müdafaa ve Maliye ve Bütçe Encümenlerine havale 
buyurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye Encümenleri mazbatalarile birlikte encüme
nimize tevdi olunmakla Millî Müdafaa vekili hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
Lâyihanın esası tayinat ve yem kanunu muvakkatinin tespit ettiği normal istihkak miktarlarının 
iklim itibarile soğuk ve menabiden mahrum olan ve mahallerinde sebze yetişmiyen Kars, 
Erzurum, Van, Hakâri, Bayazit vilâyetleri dahilinde mevcut askerî kıt'alar efradına kâfi 
gelmediği cihetle tezyidine mütedair olup lâyihaya merbut esbabı mucibeye ve bu bapta şifahen 
kılınan izahata nazaran lâyiha Maliye Encümeninin tadilâtı dairesinde encümenimizce de kabul 
olunmuştur. 
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Ancak ahiren Meclisi Âlice kabul olunan askerî zabitan ve askerî memurların maaşatı hak

andaki kanunun on birinci maddesile 1010 numaralı kanun hükmü ilga edilmiş olduğundan 
bu sebeple lâyihadaki üçüncü maddeye lüzum kalmamıştır. Heyeti Celileye takdim kılındı. 

2 9 - 5 - 1 9 2 9 

Samsun 
* Adil 

Kütahya 
N. Asım 

İsparta 
Mükerrem 

Aydın 
Mühendis 

Mitat 
Sivas 

M. Remzi 

Kâ. 
Bursa 
Muhlis 
Yozgat 
S. Sırrı 

R. V. 
İstanbul 

Fuat 

M. Nahit 

Hükümetin teklifi 
14-eylül-330 tarihli tay inat ve yem kanununun 

birinci maddesine müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kars, Erzurum, Bayazit, 
Hakan, Van Vilâyetleri dahilinde bulunan ve 
bulunacak olan askerin gündelik tayınlarına 
5o gram ekmek, 20 gram sadeyağ, io gram 
şeker, ı gram çay, 100 gram kuru sebze ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu istihkak kabili müba
deledir . 

MADDE 3 — 1010 numaralı kanunla 
zabitana verilen bir nefer tayın zammı birinci 
maddede muharrer mıntakalarda işbu maddei 
müzeyyele mucibince hesap ve ita olunur. 

MADDE 4 — İşbu kanun g29 senei ma
liyesi bidayetinden muteberdir. 

MADDE 5 — İşbu kanun ahkâmını icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

23-1-929 

M. 'M, V. 
M. Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

İk, V. 
M. Rahmi 

Ad. V. 
M. Esat 

Ha. V. 
D. Rüştü 

Na. V. 
Recep 

Bş. V. 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 
İsmet 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

M. M. Encümeninin tadilâtı 
14 eylül, 330 tarihli tay inat ve yem ka

nununun birinci maddesine müzeyyel kanun 
lâyihası 

MADDE 1 —. Kars, Erzurum, Bayazit, Van 
vilâyetleri dahilinde bulunan ve bulunacak olan 
askerin gondelik tayınlarına ıoo gram ekmek 
20 gıram sade yag, ıo gram şeker, l gram 
çay, 100 gram kuru sebze ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — 

MADDE 4 — 

MADDE 5 — 



Maliye Encümeninin tadilâtı 
14 - eylül-330 tarihli tay inat ve yem kanununun 

birinci maddesine müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kars, Erzurum, Bayazir, Ha-
kâri, Van vilâyetleri dahilinde bulunan askerin 
gündelik tayinlerine 50 gram ekmek, 20 gram 
sade yag, io gram şeker, ı gram çay, 100 
gıram kuru sebze ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Zammolunan bu istihkakın 
mübadelesi kabildir. 

MADDE 3 — 1010 numaralı kanunla 
zebitana verilen bir nefer tayin zammı birinci 
maddede yazılı mıntakalarda bu madde 
mucibince hesap ve ita olunur . 

MADDE 4 — Bu kanun 929 malî senesi 
iptidasından muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
memurdur . 

İJütce Encümeninin tadili 

MADDE 1 — Maliye E. inin tadili kabul 

MADDE 2 — y> » » » 

MADDE 3 — Tay olunmuştur. 

MADDE 4 — 3 üncü madde olarak kabul 

MADDE 5 — 4 » » » ». 





-Sıra Ne 215 
Memurin kanununun 32 inci maddesine bir fıkra ilâvesi 
hakkında 4,!() numaralı kanun lâyihası ve Memurin Kanunu 

Muvakkat Encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 
\Şube 1 12/5/929 

U. 31. M. Yüksek Reisliğine 
Memurin kanununun 32 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Maliye Vekâletince 

hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 1/5/929 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası, olbaptaki tezkere suretile birlikte takdim olunmuştur. 

Mukozasının ifasına ve neticesinin iş,arına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 
Memurin kanununun memurların ticaret ve sanatla iştigal edemiyecekleri hakkındaki sekizinci 

maddesi,; maddei mezkûre hükmüne muhalefet edenler hakkında ne yapılacağına dair hiç bir 
sarahati ıtazammun etmediğinden ve türk ceza kanununun 238 inci maddesi, memurların dairei 
memuriyjetleri dahilinde havayici zartıriye ticaretiyle iştigal etmelerini tecrim eylemekte oldu
ğundan ye her nakadar 27 teşrinievvel 333 tarihli kararname münderecatmdaki müeyyede 
memurin kanununun salifüzzikir maddesinde musarrah fili ticarete tekabül etmekte isede memu
rinin saftatla iştigalleri hakkındaki cezaî ahkâm dahi yeni ceza kanunu ile ilga edildiğinden 
memurin kanununun sekizinci maddesinde efali memnuadan addedilen ticaret ve alelitlak sanat ile 
iştigal eden memurin hakkında tatbik edilecek müeyyedei kanuniye mevcut olmadığı ve bu 
hususu İse bazı memurinin vazifei memuriyetle hiç bir veçhile kabili telif olmayan ticaret ve 
sanatla iştigal eylemeleri gibi netayicin hudusuna meydan vermek itibariyle mahaziri adideyi 
mucip olacağı cihetle ticaret ve sanatla iştigal eden veya şirketlerde .vazife deruhte eden memu
rların b%inci defa sınıf tenzili tekerrürü halinde memuriyetten ihraç suretiyle tecziye edilecekleri 
hususunun memurin kanununun sekizinci maddesine tezyili zarurî görülmüş ve merbut kanun 
lâyihası ıbu esas üzerinden tanzim edilmiştir . 

Şurayı Devletin esbabı mucibesi 
Hususî bir kanun olması hasebile Türk ceza kanunile ahkâmı ilga edilmemiş olan memurinin 

ticaretle iştigalden memnuiyeti hakkındaki kararnamede memurinin smaatla iştigalleri halinde 
bir ceza tertip edildiği gibi ceza kanununun 238 inci maddesi de bir hali mahsus ifade 
etmekte olduğundan memurin kanununun sekizinci maddesi kuvvei müeyyedesiz kalmakta ve 
bu sebeple Maliye Vekâletinin teklifi muvafık görülmektedir. 
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Ancak bu gibi inzibati cezalar memurin kanununun 26 - 34 üncü maddelerinde ve bir fasıl 

dahilinde cemedilmiş olduğu halde yeni vazedilecek cezaî fıkranın sekizinci maddeye ilâvesi 
memurin kanununun insicamını bozacağından iki fıkra halinde memurin kanununun 32 ve 
33 üncü maddelerine ilâvesi muvafık görülmüş ve fıkralar o suretle yazılmıştır. 

2 Teşrinievel 333 tarihli kararnamenin memurinin ticaretle iştigalleri halinde tekerrür 
nazarı dikkaet alınmaksızın derhal bir daha hizmeti Devlette 'istihdam edilmemek üzere tart 
edilmesi gibi umumî harbin icap ettirdiği ağır bir cezayî havi olması ve devamı meriyeti 
halinde yeni tanzim olunan fıkralarla taaruzu tabii bulunması itibarile bu kararnamenin ilgası 
hakkında bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Esasen memurinin ticaret veya sınaatle iştigallerinin ( ceza kanununun 238 inci maddesindeki 
hali mahsus müstesna olmak üzere) hukuku umumiyeye taalluku pek az olup memurin kakkında 
hususî kanunlarda mevcut inzibatî müeyyedelerle men edilmesi kâfi bulunmakta ve hatta ceza 
kanunumuzun iktibsa edildiği İtalyan ceza kanunnuda da bu hususta bir ceza mevcut bulunmaktatir. 

Kanun mevddı cezaiyeyi havi bulunmasına binaen tarihi neşrinden muteber olması muvafık 
olmayıp kanunların neşri ilânı hakkındaki kavaidi umumiyeye tabi tutulması münasip görülmüş 
ve bu sebeple Maliye Vekâletinin teklif ettiği ikinci madde çıkarılmıştır. 

Maliye Vekâletinin 30-4-929 tarih ve f̂f4 numaralı tezkere suretidir 
Hazinece tanzim edilip Şurayi Devletçe tadil edilmiş olan merbut kanun lâyihası tetkik 

olundu. 
Hazinec tanzim edilen kanun lâyihası memurin kanununun sekizinci maddesine bir fıkra 

ilavesi hakkinda idi. 
Şuray Devletçe bu gibi inzibati cezalar bir fasıl dahilinde toplanmış olduğundan bu fasıl 

haricinde başka bir maddeye bir fikra ilavesi mezkûr kanunun insicamını bozacağı mülahaza 
edilmiş ve bu sebeple mezhûr kanunun inzibatî eezalara müteallik fasıl dahilindeki 32 ve 33 
üncü maddelerine birer fıkra ilavesile bu maksadın temin edileceği dermeyan edilerek bu suretle-
tadilat yapılmışdır. 

Şurayı Devletin bu tadilâtı hazinece de muvafık görülmüştür. 
Yalınız memurin kanununun 27 inci maddesinde ( ffe inci maddede zikrolunan cezalar

dan her birinin üç defa tekerürü bir derece daha ağır cezayı müstelzimdir ) denilmesine göre 
33üncü maddeye ilâvesi dermeyan edilen fıkraya artık lüzum görülmemktedir. Aksi hal bu 
fıkram 27 inci madde ile tearuz et esini mucip olalcaktır. Binanenaleyh mezkûr lâyihanın 33 
üncü maddeye fıkra ilavesinden sarfınazr edilmek soretil merbut şekilde olmasına müsaade 
buyurlmas arzolunr efenm. 

T.B.M M. 
M. K. M. Encümeni 30-V-1929 

Karar M 28 
Esas M 4İ0 

Memurin Kanunu Muvakkat E. mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

13-V-1929 tarihinde Encümenimize havale buyyrulan memurin kanununun 32 inci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihası Mâliye Vekâleti muamelat ve kavanin müdürü Edip 
Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
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Memurin. kanununun sekizinci maddesinde « memurlar ticaret ve sanatle iştigal edemezler » 

denilmekte olmağla beraber hilâfında hareket edenler hakkında ne muamele yapılacağı kanunda 
musarrah olmadığından ve 2 teşrini evvel 333 tarihli kararname umumî harbin icap ettirdiği 
ağır bir hükmü ihtiva ettiği gibi Türk ceza kanununun 238 inci maddesi memurların yalnız 
dairei memuriyetleri dahilinde havayicı zaruriye ticaretile iştigallerini menetmekte olup bunun 
haricindeki muamelâtı ticar iyeyi nazarı itibare almadığından memurların bu hususî şekil haricinde 
ticaret ve sanatla iştigalleri memnuiyetini de kanunî bir müeyyedeye raptetmek lüzumunda 
müttefik olan encümenimiz a ticaret ve sanayi müesseselerinde » çalışmayı da ticaret ve sanattan 
adderek memurin kanunnnun 8 inci maddesine a şirketlerde » kilimesinden sonra « ticaret ve 
sanayi müesseselerinde Kaydının ve mezkûr kanunun 32 inci maddesine Hükümetin teklifi veçhile» 
« 8 inci maddede yazılı memnu fiilleri irtikâp etmek » ibaresinin ilâvesini ve 2 teşrinievvel 
333 tarihli kararnamenin de mülga olduğuna dair bir madde tedvinini muvafık görmüştür. 
Tanzim olunan maddeler Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine arzolunur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. Memurin K. Mu. E. Reisi 
Kırklareli Bayezit Eskişehir Bordur Afyon Erzincan Tekirdağı 
Şevket İhsan Sait Vahit İzzet Ulvi Abdülhak M. Faik 

Hükümetin teklifi 

18 mart 929 tarih ve 788 numaralı memurin 
kanununun 32 inci maddesine bir fıkra 

ilâvesi hakkında kanun 

BİRİNCİ MADDE — Memurin kanununun 
32 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 
olunmuştur. 

( Sekizinci maddede . yazılı memnu efali 
irtikâp etmek ) 

İKİNCİ MADDE — 2 teşrinievvel 1333 
tarihli,kararname mülgadır. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun icrasına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Da.V. M. M.V. Ad. V. Bş. V. 
£. Kjdya M. Abdülhalik M. Esat İsmet 

Mf. V. Ma. V. Ha. V. V. 
Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu Ş. Saraçoğlu 

S. İ. M. V. V. İk. V. Na. V. 
Recep Rahmi Recep 

Memurin Kanunu Muvakkat 
Encümeninin tadilâtı 

18-mnrt- 1929 takih ve 788 numaralı me
murin kanununun 8 inci ve 32 inci maddeleri
ne birer fıkra ilâvesi ve 2 teşrini evvel 333 
tarihli kararnamenin ilgası hakkında kanun 

MADDE 1 — Memurin kanununun sekizin
ci maddesinin üçüncü fıkrasının «şirketlerde 
kelimesinden .' sonra aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir. 

« Ticaret ve sanayi müesseselerinde » 
MADDE 2 — Memurin kanununun otuz 

ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olun
muştur: 

a Sekizinci madde de yazılı fiilleri irtikâp 
etmek » 

MADDE 3 — 2-teşrini evvel-333 tarihli 
kararname mülgadır. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 229 
Berlin Büyük Elçilik binası ile Tahrandaki Büyük Elçilik 
bina arsasının satılması hakkında ,',, numaralı kanun lâyi

hası ve Hariciye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 26-5- 1929 

Muamelat müdürlüğ 
Şube J 
Sayı ğf37 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Berlindeki Büyük Elcilik binasile Tahrandaki Büyük Elçilik kışlık binası 

arsasının satılması hakkında Hariciye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 15 5 929 tarihli ietimamda Yüksek Meclise arzı . kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe mazbatası ve Maliye Vekâletinin tezkeresi suretiyle birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin is/arına müsaade buyrııJmas.nı rica ederim 
efendim. Başvekil 

İsmet 

Enimin mucibe mazbatası 
Berlinde Hükümet malı olan elçilik binası ihtiyaçtan fazla büyük olduğu 

cihetle masarifi de o nispette ziyade bulunduğu gibi dahili taksimat ve Berlinin 
bu gün almış ve almakta bulunmuş olduğu vaziyet dolayisile bulunduğu mevki 
itibarile de elçilik binası ittihazına elverişli değildir. 

Mezkûr bina şimdiye kadar ehemmiyetli bir tamir görmemiş olduğundan harabe 
yüz tutmuş ve bu gün esaslı bir surette tamiri de ihtiyarı lâzım gelen fedakârlık 
karşısında gayri mümkün görülmekte bulunmuştur. Mezkûr bina kâin olduğa 
Tiregardan caddesi elyevm Berlin şehri ticaretinin temerküz etmekte bulunduğu 
kısmın merkezinde olup en mühim bankaların mezkûr caddede teesüs etmekte olması 
hasebile yüksek bir f iatla satılabilcektir. 

Diğer cihetten Tahrandaki büyük elcilik binası esasen çok eski kerpiçten inşa 
edilmiş olup harp ve mütareke senelerin de tamiratı lâzimede icra edilmemiş olduğu 
cihetle geçen sene Tahranda vuku bulan şiddetli bir furtuna esnasımla kamilen 
harap olmuş ve elyevm büyük elçilik İran Hükümeti tarafından gösterilen bir binada 
teessüs etmiş bulunduğu ve mezkûr elçilik arsasının da şehrin merkezinde bulunması 
ve çarşının bu cihete rağbeti ve arsanın bir tarafındaki yolun tevsii dolayisile 
şerefi tezayüt eylemiş olduğu ve bunun furuhtile hasıl olacak meblağa bir miktar 
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ilâ vesile elçiliği istiaba kâfi güzel bir binanın iştirası kabil olacağı Tahran büyük 
elciliğinden işar edilmektedir. 

Mazkûr bina ve arsa satıldığı taktirde hasıl olan para ile Berlin.de elçiliğe daha 
münasip bir bina ve Tahranda ve sair icap eden diğer yerlerde elçilik binaları 
satın alınması kabil olacağı nazarı dikkate alınarak her sene icar bedeli olarak 
hazinenin ihtiyarına mecbur olduğu fedakârlığı tahfif maksadile tanzim kılman 
kanun lâyihası leffen takdim kılınmıştır efendim. 1/3 1929 

T. B. M. M. 
Ha. Encümeni 28-V-1929 
Karar M 22 
Esas „V 5J3 

Haricîye Encümeni mazbatası 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Berlindeki Büyük Elçilik binasile Tahranda Büyük Elçilik kışlık bina arsasının 
satılmasına mezuniyet itası hakkındaki kanun lâyihası mutaiea olunmuş ve esbabı 
mucibe mazbatasında sordedileu mütalea musıp görülerek kanun lâyihası aynen 
kabul ve Bütçe Encümenine taktım kılınmıştır. 

Aza Aza Âza Aza Kâtip M. M. ila. E. Beisi 
Samsun 'Sivas Bursa Kocaeli Edirne Siirt Erzincan 

N. Sadııllah Necmeddin Mıinûr /. Süreyya Z. Mes'ıd ^{ffet YÂ ya 

T. B. 1VÎ. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata M 117 
Isas & -6-ig 

I Jütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Berlin de hükümet mali olan elçilik binası ihtiyaçtan fazla büyük olduğu cihetle 
masarifi de o nisbctte ziyade bulunduğu gibi dahilî taksimat ve Berlinin bu gün 
almış ve almakta bulunmuş olduğu vaziyet dolâyisile bulunğu mevki itibarile de 
elçilik binası ittihazına elverişli değildir. 

Mezkûr bina şimdiye kadar ehemmiyetli bir tamir görmemiş olduğundan harabe 
yüz tutmuş ve ve bu gün esaslı bir surette tamiri de ihtiyari lâzmı gelen fedâkârlık 
karşısında gayrı mümkün görülmekte bulunmuştur. Mezkûr bina kâin olduğu ( Tir 
Garton) caddesi olyom Berlin şelıiri ticaretinin temerküz etmekte bulunduğu kışımın 
merkezinde olup en mühim bankaların mezkûr cadde de tessüs etmekte olması 
hasebile yüksek bir fiatla satılabilecektir. 

Diğer cihetten Tahranda ki büyük elçilk binası esasen çok eski kerpiçten inşa 
olduğu cihetle geçen sene Tahranda vuku bulan şiddetli bir fırtına esnasında 
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edilmiş olup harp ve mütareke senelerinde tamiratı lâzime de icra edilmiş 
kâmilşn harap olmuş ve elyevm büyük Elcilik İran hükümeti tarafından gösterilen 
bir binada teessüs etmiş bulunğu ve mezkûr elçilik arsasının da şehrin merkezinde 
bulunjnası ve çarşının bu cihete rağbeti ve arsanın bir tarafındaki yolun tevsii 
dolayjsile şerefi tezayüt eylemiş olduğu ve bunun furuhtil hasıl olacak meblağa 
bir miktar ilâvesile Elçiliği istiaba kâfi gözel bir binanm iştirası kabil olacağı 
Tahran büyük Elçiliğinden iş'ar edilmektedir . 

Mezkûr bina ve arsa satıldığı takdirde hasıl olan para ile Berlinde elçiliğe daha 
münasip bir bina ve Tahran da ve sair icap eden diğer yerlerde ve tercihan Peşte, 
Atına,) Bükreşte elçilik binaları satın alınması kabil olacağı nazarı dikkate alınarak 
her s0ne icar bedeli olarak hazinenin ihtiyarına mecbur olduğu fedakârlığı tahfif 
maksadiyle tanzim kılman kanun lâyihası encümenimizce de muvafık görülerek Büyük 
Meclisin tasvibine arzolunmak üzere takdim kılınmıştır. 

30/5/929 
R. V. 

İsparta Samsun Kütahya Elaziz Aydın İstanbul 
Mukerrem Âdil Niyazi Asını Ji. Tahsin Mühendis Mitat Fuat 

Oiresun Tokat Erzurum 
Kâzını O. Şevki ti. Aziz 
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Hükümetin teklifi 

KANUN LÂYİHASI 

İ - Berlinde bulunan büyük elçilik 
binasile Tahran büyük elçiliği kışlık, 
bina arsasının satılmasına mezuniyet 
verilmiştir. 

2 - Mezkûr satış bedelinden hasıl 
olan meblağ 929 senesi bütçesine irat 
ayni zamanda Berlin, Takranda ve sayir 
Hükümet merkezlerinde tereihan Peşte, 
Bükreş Atinada yeniden elçilik binaları 
satın alınmak üzere 929 maliye bütçe
sinde açılacak faslı mahsusa tahsisat 
olarak vaz olunur. 

3 - İşbu kanunun icrasına Hariciye 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

4"- İ§bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

M. M. V. 
kf. Abdülhalik 

Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu 

İk. V. 
M. Rahmi 

1 5 - 5 - 1929 
Ad. V. Bş. V. 

İmzada bulunmadı İsmet 
Ha.V. D. V. 

T e vfik Rüştü Ş. Kaya 
Na. V. Mf. V. 
Recep C. Hüsnü 

S. İ. M. V.V. 
Recep 

filüteo i j teümemmn tadili 
Berlin büyük Elçilik binasile Tahran 
Büyük Elciliyi kışlık bina arsasının 
satılması ve teferruatı hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Berlinde bulunan Büyük 
Elçilik binasile Tahran Büyük Elçilik 
kışlık bina arsasının satılmasına mezu
niyet verilmiştir .. 

MADDE 2 —Mezkûr satış bedelinden 
hasıl olacak meblağ 1929 senesi bütçesine 

irat ve ayni zamanda Berlin, Tahranda 
ve sair hükümet merkezlerinde yeniden 
elçilik binaları satın alınmak üzere i 929 
maliye bütçesinde açılacak faslı mah
susa tahsisat olarak vaz olunur. 

MADDE 3 — Bu kanunun ve Maliye 
icrasına Hariciye Vekilleri memurdur. 

MADDE 4 — Hu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

« 



Sıra No 230 
Kibrit inhasarı muamelatının tarzı idaresi ve çakmakların 
da devlet inhisarında bulundurulması hakkınde m numaralı 
kantin lâyihası ve Maliye ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayl ıhı 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Kibrit inhisarı muamelatının tarzı idaresi ve çakmakların da Devlet inhisarında bulun
durulması hakkında Maliye Vekâletince haırlanan ve İcra Vekilleri heyetinin 13-5- 1929 
tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Baş vekil 

ismet * 

Esbabı mucibe lâyihası 
Mukavele ahkâmını ifa edememesi üzerine Mayıs 1928 tarihinde Hey'eti Vekile kararile 

mukavelenamesi feshedilen Kibrit inhisari şirketinin muamelâtına Maliye vekâletince vaziyet 
edilmiş ve üç Haziran 1928 den beri inhisar muamelâtı Emaneten tedvir edilmekte bulunmuş 
olduğundan bu inhisarın da diğerleri gibi tarzı idaresini tespit kanunen lâzım gelmektedir. 

Diğer cihetten ticarî muvazenemizi ve memleket ibtidaî mevadının istimalini teminen 
dahilde imali için sarfı mesai edilmekte bulunan kibrite şiddetle rekabet eden çakmakların da 
Devlet inhisari altına alınması elyevm temamen hariçten getirilmekte olan bunlardan kısmı 
mühimminin millî fabrikalarımızda yaptırılması dolayisile paramızın dahilde kalmasını temin 
edecektir. 

Bu kanunla istihdaf edilen gaye çakmakların alım ve satımından mutehassıl kârın bunların 
istimalleri yüzünden kibrit istihlakinde hasıl olan tenakusu izale ve lüks olanlarının istimalini 
kısmen! takyittir. Bu itibarla köylüler tarafından öteden beri istimal edilegelen kavli çakmaklar 
inhisardan hariç bırakılmiştir. 

İşbu kanun Şeker. Petrol ve İspirto inhisarları hakkında elyevm meri mevzuatı kanuniye 
dairesinde tanzmi ve takdim kılınmıştır. 

16-5-929 
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3!aliye Encümeni mazbatası 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kibrit inhisarı işlerinin idaresi ve çakmakların da Devlet inhisarı altına alınması hakkındaki 

kanun lâyihası, Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü bey huzurile tetkik ve müzakere edildi. 
1340 senesi muvazenei umumiye kanununun 8 inci maddesile kibritin imali, ithali ve satı

lması Devlet inhisarına alınmış ve yine bu madde hükmüne tevfikan inhisar bir şirkete devr 
olunmuştu. Taahhüt ettiği fabrikayı yapmayıp muayyen zaman zarfında kibritin dahilde 
imaline muvaffak olamadığından dolayı imtiyaz mukavelesi feshedilen şirket yerine hükümetçe 
bir idare ikame olunmuştur. 

Bu idarenin inhisar işlerini tedvir etmesi için elinde yukarda zikrolunan 8 inci maddeden 
başka bir kanunî hüküm olmadığından gerek hariçle olan münasebetlerinde ve gerekse dahilî 
idare ve muamelesinde müşkülât ve maniler görülmekte bulunduğu cihetle, buna çare olmak 
üzere bazı hükümlerin hazırlandığı anlaşılmıştır. 

Diğer cihetten kibrit inhisar altına alınırken çakmaklar inhisardan hariç bırakılmış olduğun
dan, ve sarf ve istimal hususunda kibrit yerine çakmakların kaim olmağa başladığından, bin-
netice inhisardan beklenilen varidat mütemadiyen azalmağa başlamıştır. Hakikaten, gümrük 
rakamlarına bakılırsa, çakmalardan alınan resim : 1926 senesinde 30,000 lira 

1927 » 60,000 » 
1928 » 80,000 » dır. 

bu tezayüt göz önünde tutularak 1929 bütçesine îoo 000 lira varidat konulmuştur. Çakmak 
istimali aynı derece tazyika tabi tutulduğu takdirde ise kibritten 300 000 lira kadar fazlai 
varidat alınacağını dairesi tahmin eylemektedir. Bu hesaplara göre çakmağın serbest bırakılması 
bu gün için bu kadar varidatın ziyama sebep olacağı gibi bu suretle zaman geçtikçe kibrit 
istimali büsbütün eksilerek inhisarın manasız kalacağı aşikârdır. Kibridin inhisarda bulun
duğu bütün memleketlerde çakmaklar ya çok ağır resme tabi tutulmuş yahut menedilmiştir. 
Kabul edilmiş bir inhisardan mana ve maksat hasıl olabilmesi için o inhisarla istihdaf olunan 
istimal ve istihlâk zemininin tam ve kâmil bir surette tutulması zaruridir. Mahzurları göz 
önüne getirilerek" inhisarlar tetkik olunursa bunların içinde kibrit ve çakmak inhisarının 
mahzuru en az bulunanlar arasına gireceği şüphesizdir. 

Zira bu maddeler ne şeker ve petrol gibi zarurî ihtiyaçlar cümlesindendir, ne de 
memleketimizde yapılmış sanatlar sırasına girmiştir. Memleket dahilinde yapılanlar bazan 
görülmekte isede bunlar el ile vücuda getirilen gayet müteferrik ve cüz'i şeylerdir, ve bu 
şekli imalin san'at ve iktisat fikrile alâkası pek azdır. 

Bu noktalar düşünülür, çakmak gibi şeylerin çoğalması pekde arzu edilmeyen bir nevi 
lüks olduğu hesaba katılır, ve nihayet bu gün yüzde doksanı memleketimize hariçten gelen 
bu şeylerin bedeli olarak bir çok paramızın harice çıktığı da göz önüne getirilirse, nisbeten 
hafif kalacak olan inhisar mahzurlarına tahammül zaruret kesbeder. Arzedilen zaruretle karşı 
karşıya gelen encümenimiz 1927 senesinde çakmak inhisarının Büyük Millet Meclisince reddi 
sebeplerini de araştırmış, ve o zaman kibrit inhisarı bir şirket elinde bulunmak dolayisile 
reddin daha çok bu sabepten ileri geldiği kanaatine varmış olduğundan, başkalarına 
devredilmemek kayt ve şartile bu inhisarı kabul eylemiştir. 

Hükümetten alman vaat ve izahata göre gerek kibrit fabrikasının meydana getirilmesi ve 
gerekse çakmaklardan lüks olmayanların dahilde imal ettirilmesi için gayret sarf olunacaktır. 
Bu iki faideli neticenin meydana gelebilmesi de bizleri kanunun esas itibarile kabulüne sek 
etmiştir. 

Maddelerde yapılan tadillerin sebepleri şunlardır: 
Madde 1 — Kibrit ve çakmak inhisarı kanunu çıkarılırken bütçe kanununda her sene yeni

den tekrar edilecek bir hükmün muhafazası muvafık bulunmadığından , kibrit inhisarına ait 
olan hüküm dahi bu maddeye ilâve edilmiştir. Çakmak taşlarının mutlaka olarak zikri adi 
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çakmak taşlarına da şamil olabileceğinden (sun'i çakmak taşlan ) diye keyfiyet tavzih edilmiştir 
Köylülerin zararı ihtiyaçlarım tazyik etmemek üzere istisna edilen kavli çakmak yanında fitil de 
kullanıldığından son fıkraya (fitil) tabiri de ilâve olunmuştur. 

Madde 2 — Kaçakçılığa meydan bırakmamak üzere, mevcut inhisar maddelerinin miktarını 
gösterir beyannameler için konulmuş olan müddet 15 güne tenzil edilmiştir . 

Madde 3 — Kanunun tayin ettiği müddet içinde Türkiyeye hariçten gelecek inhisar mad
delerini idareye satmak istemeyenlerin büyük toptancılar olacağı düşünülmüş ve bunların da 
mallarını bir ay zarfında ihraç edebilecekleri hesap edilmiş bulunduğundan müddet bir aya 
indirilmiştir. Bu suretle kaçak kapılarından biri daraltılmış olacaktır. 

Madde 4 — Çakmak taşı ve kibrit yapmağa mahsus makineler, alât ve edevat memleke
timizde imal edilmediği cihetle, bunların ihracı şimdilik düşünülmezsede, mutlak olarak bu 
gibi alât ve edevatın ihracını men için muhik bir sebep de bulunmamış olduğundan ( ihraç ) 
kelimesi çıkarılmıştır. Yukarda arzolunduğu üzere kaçakçılığa meydan bırakmamak için, mevcut 
alât ve edevatrn miktarlarını bildirici beyannamelerin müddeti dahi onbeş güne indirilmiştir. 

Madde 5 — Lâyihanın bu maddesinde görülen (kabili istimal) kaydı, taktire bağlı bir 
hükmü ifade ettiği ve haksızlığa sebep olabileceği cihetle çıkarılmıştır. Alât ve edevatını 
satmak istemiyenleri de serbest bırakmak hakkaniyet icabı görüldüğünden bir fıkra ile bu 
husus mutlak olarak teyit edilmiştir. Ancak gerek satış ve gerek ihraç için bir müddet 
konulması zarurî olup bu müddet hem kaçakcilığı tahdit etmek ve hemde her iki muameleye 
şamil olmak üzere bir ay olarak tayini münasip görülmüştür. Alât ve edevatını satmak için 
kanunla tayin edilen müddet zarfında müracaatla vesika ibraz etmiyenler hakkında ( ihtjyar 
olunan masrafların tenzili ) gibi ayrıca bir muamele icrası için kâfi sebep görülmemiş, ve 
maddenin bu son fıkrası tayyedilmiştir. 

Madde 6 — Bayilere ruhsatname itasına mahal görülmemiş ve bunlara verilecek bey'iye 
mikdarlarının dahi, varidata tesiri olmak itibarile, Maliye Vekâltince tesbit ve İcra Vekilleri 
Hey'etince tasdik edilmesi lüzumlu sayılarak bu maddeye bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Madde 7 — Kaçakçılık edenlerle kanuna muhalefet edenlerden alınacak para cezasının 
takdire terk edilerek 10 ile 1000 lira arasında bırakılması, muvafık görülmemiş ve kibrit ve 
o nisbette parça başına maktu ve muayyen bir ceza tayini daha isabetli bulunmuştur. 

Kibrit cezasına müteallik olan bütçe kanununun maddesi dahi, yukarda arzolunduğu 
üzere her sene tekrarına lüzum kalmamak üzere oradaki hükmün de asıl yeri olan bu kanuna 
nakledilmesi tercih edilmiştir. Diğer hühümler ise encümenimizce kabul edilmiş olan kaçakçılı
ğın men ve takibi hakkındaki kanunda daha vazih ve şamil bir surette mecut olmak itibrile 
bu maddeden çıkarılmış ve yerine umumî bir hüküm ile iktifa edilmiştir. 

Madde 8 — İnhisarın başkalarına devri, yapılan tecrübeler sebebile muvafık görülmemiş 
ve Hükümetçe bu cihet varit telâkki edilmediğinden maddeye ilâve olunan bir hüküm ile devrin 
caiz olmadığı tasrih edilmiştir. 

Madde 9 — Yalnız şeklen tadil edilmiştir. 
Madde 10 — » » » » 
Madde 11 — Lâyihanın onuncu maddesinin son fıkrası ticarî mahiyetteki işlerin idaresini 

ve bu husustaki masrafları kasdettiği cihetle ( iptidaî sermayenin sarfı ) gibi bu maksada 
tamamen mutabık olmayan bir tabirin yerine daha vazih hükümlerin konulması tercih edilmiştir. 
Sarfiyat ve muhasebe usullerinde de Maliye Vekâletince tanzim ve İcra vekilleri Hey'etince 
tascHk edilecek bir talimatnamenin esas ittihaz olunması için ayrıca bir hüküm ilâve 
olunmuştur. 

Âza Âza Âza Âza Kâ. M. M. R. V. 
İhsan Şevket T. Fikret Emin Refik Remzi Remzi 



T. B. M. M. 
B. Encümeni 

Karar M 118 
Esas M 5J4 

Bütçe Encümeni mazbatası 
RİYASETİ CELİLEYE 

Kibrit inhisarı muamelatının tarzı idaresi ile çakmakların da Devlet inhisarı altında bulun
durulması hakkında Başvekâletten varit olup Maliye Encümeni mazbatasile birLkte 30 Mayıs 
1929 tarihinde encümenimize havale buyrulan kanun lâyihası Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü 
Beyefendinin huzurile tetkik ve müzakere olundu. Teklif olunan lâyihada Maliye Encümenince 
yapılan tadilât encümenimizce de esas itibarile kabul olunmuş, ve beyannamelerin itası 
hakkında olup 2 ve 4 üncü maddelerde mezkûr müddetleri onbeş günden bir aya iblâğı ve 
3, 8, 9, ve 11 inci maddelerde esasa taalluk etmeyen bazı tadilât icrası suretiyle lâyihanın 
hey'eti umumiyesî kabul olunarak, tercihan ve müstacelen müzakeresine müsaade buyrulmak 
ricasile Hey'eti Celileye takdimi kararlaştırılmıştır. 

30 - 5 - 1929 
Aydın R. V. 

Erzurum Kütahya Tokat Mühendis İsparta İstanbul 
ti. Aziz N. Asım O. Şevki Mitat Mükerrem Fuat 

Erzurum Giresun Niğde Samsun 
Af. Atuf M. Kâzım Faik Adil 

Hükümetin teklifi 
Kibrit ve çakmak inhisarı hakkında kanun 

lâyihası 

UMUMÎ HÜKÜMLER 
MADDE 1 — Alev, Kıvılcım ve hararet 

hasıl etmek suretile her hanki bir maddeyi 
tutuşturmak için istimal olunan mevaddı müş-
taile veya fitilli her nevi çakmak ve emsalile 
çakmak taşlarının imal ve ithal ve furuhtu 
Devletin tahtı inhisarındadır. 

Bu maddenin hükmü kav ile kullanılmakta 
olan makanizmasız adi çakmaklara şamil 
değildir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede tadat olu
nan mevaddi satanlar ile bu kanunun neşrinden 
evvel bu maddeleri sipariş etmiş bulunanlar 
mezkûr tarihten itibaren 20 gün zazfında yet-
leinde mevcut veya sipariş olunmuş mevaddın 
cins, nevi ve miktarını ve bulunduğu mahalli 
mmtakaları mal memurluklarına bir beyanname 
ile bildirmeğe mecburdurlar. 

Maliye Encümeninin tadilâtı 
Kibrit ve çakmak inhisarı kanun lâyihası 

MADDE 1 — Eibrit ile alev, kıvılcım ve 
hararet çıkararak her hangi bir maddeyi tutuş
turmak için kullanılan müşteil maddeli ve ya 
fitilli her nevi çakmaklar ve sun'î çakmak 
taşlarının imali, ithali ve satılması Devletin 
inhisarı altındadır. 

Bu maddenin hükmü kav ve ya fitille 
kullanılan makanizmasız adî çakmaklara şamil 
değildir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddede sayılan 
şeyleri satanlar ile bu kanunun neşrinden* evvel 
harice ısmarlayanlar, neşir tarihinden itibaren 
on beş gün içinde ellerinde bulunan \e ya 
ısmarlanmış olan bu şeylerin cins, nevi ve 
mıktarlarile bulundukları yerleri, mıntakaları 
mal memurluklarına bir beyanname ile bildir
meğe mecburdurlar. 



Bütçe Encümeninin tadili 

MADDE 1 — Maliye Encümeninin tadilâtı 
aynen. 

MADDE 2 — Yukariki maddede sayılan 
şeyler) satanlar ile bu kanunun neşrinden evel 
haricej ısmarlayanlar, neşir tarihinden itibaren 
bir ay içinde ellerinde bulunan veya ısmarlan
mış oîan bu şeylerin cins, nevi ve miktarlarile 
bulundukları yerleri, mintakaları mal memur
luklarına bir beyanname ile bildirmeğe mecbur
durlar. *' 



MADDE 3 — İkinci madde mucibince 
verilecek beyannamelerde muharrer mevaddan 
dahilde bulunanların işbu kanuna tevfikan in
hisar resmi istifa olunarak serbestçe furuhtuna 
müsaade ita olunur. 

Şukadar ki işbu mevat meyarıındaki çak
maklardan alınacak inhisar resminden evvelce 
alınmış olan, istihlâk resminin tenzihle müteba
kisinin istifası muktazidir. Türkiye için sipariş 
olunduğu musaddak kopye defteri ve kanaat 
bahşölacak sair evrak ve vesaik ile isbat edilen 
mevat 2 ay müddet zarfında Türkiye limanla
rına geldiği takdirde orijinal faturalarındaki 
maliyet fiyetine gümrük mahalline kadar ihti
yar olunan kâffei masarif ve rüsumun ilâvesi 
suretile hasıl olacak bedel mukabilinde Hükü
metçe satın alınır. Mallerinı bu şerait dahi
linde satmak istemeyenler iki ay zarfında 
Memleket haricine çikarmakta serbestirler. 

MADDE 4 — Çakmak taşı ve kiprit [ ile 
münhasıran çakmak] imaline mahsus her nevi 
makine alât ve edevatın efrat tarafından ithal, 
imal ihraç ve nakli ve alım ve satımı memnudur. 
İşbu kanunun neşri tarihinde Türkiyede mevcut 
olan veya bu tarihten evvel memaliki ecne-
biyeden sipariş edildiği kanaat bahş evraki 
müspite ile isbat olunan bu kabil alât ve edevai 
ve makinelerin sahipleri ( 20 ) gün zarfında 
bunların cins ve miktarını ve maliyet fiatlarını 
bir beyanname ile kezalik mıntdkaların mal 
memurlıklarına bildirmekle mükelleftirler. 

MADDE 5 — Yukarıki madde de muharrer 
makinelerden kabili istimal bir halde bulunan -
lan mahallin en büyük mal memurunun riyaseti 
altında Ticaret odası ve bulunmayan mahallerde 
Belediyelerce intihap olunacak bir âza ile mal 
sahibinin intihap edeceği bir kişiden mürekkep 
heyet tarafından takdir olunacak fiatlarla 
inhisar idaresince mubayaa edilir. Kanunun 
tarihi neşrinden itibaren iki ay zarfında alât , 
edevat ve makinelerini Hükümete satmak için 
kıymetlerini müş'ir evrakı müsbite ile müracaat 
etmeyenlerin yetlerinde mevcut bu gibi mevad-
de Hükümetçe vaziyet olunarak balâda mu
harrer komisyan marfetile takvim ettirilerek 
diğer fiyetile inhisar idaresine devrolunur. 

Bu suretle muameleye tabi tutulacak alât, 
edevat ve makinelerin bedeli hasılından bu 
yüzden ihtiyar olunan bilûmum masarif badet-

MADDE 3 — İkinci madde mucibince 
verilecek beyannamelerde yazılı şeylerin dahilde 
bulunanlarından, bu kanuna tevfikan inhisar 
resmi alınarak serbestçe satılmasına müsaade 
olunur. Şukadarki, çakmaklardan alınacak olan 
inhisar resminden evvelce alınmış olan istih
lâk resmi indirilir. 

Kanunun neşrinden evvel Türkiye için 
ısmarlandığı kanaat verici evrak ve vesikalarla 
isbat edilen maddeler, iki ay içinde Türk 
limanlarına geldiği takdirde orijinal faturala
rındaki maliyet fiatma gümrük mahalline kadar 
yapılan masraf ve resimlerin ilâvesi suretile 
elde edilecek bedel mukabilinde satın alınır. 
Mallarını bu şartlarla satmak istemiyenler bir 
ay içinde memleketten çıkarabilirler. 

MADDE 4- — Çakmak taşı ve kibrit yap
mağa mahsus her nevi makine, alât ve edeva
tın ithali, imali, nakli ve alım satımı memnu
dur. Bu kanunun neşri tarihinde Türkiyede 
bulunan ve bu tarihten evvel ecnebi memleket
lere ısmarlandığı kanaat verici evrak ve vesaikla 
isbat olunan bu gibi makine, alât ve edevatın 
sahipleri onbeş gün içinde bunların cins, nevi 
ve miktarını, ve maliyet fiyatını bir beyanname 
ile mıntakaları mal memurluklarına bildirmekle 
mükelleftirler. 

MADDE 5 — Yukarıdaki maddede yazılı 
makine, alât ve edevat sahiplerinin müracaatı 
üzerine inhisar idaresince satın alınır. Bunların 
fiyatları, mahallin en büyük mal memurunun 
riyaseti altında ticaret odalarınca, ve bulun
mayan yerlerde belediyelerce intihap olunacak 
bir âza ile mal sahibinin intihap edeceği 
diğer bir azadan mürekkep bir komisyon 
tarafından takdir olunur. 

Makine, alât ve edevatını bu suretle satmak 
isteyenler, bu kanunun neşri tarihinden bir ay 
zarfında ihraca mecburdurlar . Bu müddet 
zarfında ihraç etmiyen veya satmak için kıy
metleri gösterir vesikalarla müracaat etmiyen-
lerin, bu makine alât ve edevatları, yukarda 
yazılı komisyon tarafından takdir olunacak 
bedel mukabilinde alınıp j İnhisar İdaresine 
devrolunur . 



MADDE 3 — İkinci madde mucibince 
verileöek beyannamelerde yazılı şeylerin dahilde 
bulunanlarından, bu kanuna tevfikan inhisar 
resmi (alınarak serbestçe satılmasına müsaade 
olunur. Şu kadar ki, çakmaklardan alınacak olan 
inhisar! resminden evvelce alınmış olan istihlâk 
resmi İndirilir.* 

kamunun neşrinden evvel Türkiye için is -
marlaridığı kanaat verici evrak ve vesikalarla 
isbat edilen maddeler, iki ay içinde türk li -
manlarına geldiği takdirde orijinal faturaların-
daki maliyet fiatma gümrük mahalline kadar 
ypılan masraf ve resimlerin ilavesi suretile elde 
edilecek bedel mukabilinde Hükümetçe satın 
alınır, t Ancak orijinal faturalarındaki; fiatlar 
fahiş görüldüğü takdirde evvelki faturalar 
tetkik edilerek vasatisi alinmak veya mümasille
rinin fiatları nazarı dikkate alınmak suretile 
kıymet takdir edilir. 

MADDE 4 — Çakmak taşı ve kibrit yap
mağa mahsus her nevi makine, alat ve edeva
tın ithâli, imali, nakli, ve alım satımı memnu
dur, BJu kanunun neşri tarihinde Türkiyede 
bulunan ve bu tarihden evvel ecnebi memleket
lere ısrfıarlandığı kanaat verici evrak ve vesika
larla ispat olunan bu gibi makine , alat 
ve edevatın sahipleri bir ay içinde bunların 
cins, nevi ve miktarını, ve maliyet fiatını bir 
beyanname ile mıntakaları mal memurluklarına 
bildirmekle mükelleftir. 

MAPDE 5 — Yukarıki maddede yazılı 
makinê  alât ve edevat sahiplerinin müraceatı 
üzerine İnhisar idaresince satın alınır. Fiyatta 
uyuşulmadığı takdirde mahallin en büyük mal 
memurunun riyaseti altında ticaret odalarınca 
ve buhmmiyan yerlerde belediyelerce intihap 
olunacak bir âza ile mal sahibinin intihap 
edeceği diğer bir azadan mürekkep bir komis
yon tarafından fiat takdir olunur. Makine, alât 
ve edevatını bu suretle satmak istemeyenler, bu 
kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 
ihraca mecburdurlar. Bu müddet zarfında 
ihraç etmiyen veya satmak için kıymetleri 
gösterir vesikalarla müracea't etmiyenlerin bu 
makine,; alât ve edevatları, yukarda yazılı ko
misyon (tarafından takdir olunacak bedel muka
bilinde [alınıp İnhisar idaresine devrolunur. 
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tenzil satış bedelinin bakiyesi eshabına tediye 
olunur. 

MADDE 6 — İnhisar altında bulunan kibrit 
ile çakmak ve çakmak taşlan cins ve nevilerine 
göre Maliye vekâletince tespit ve Heyeti Veki-
lece tasdik olunacak fiyetlerle ve inhisar idare
sinin ruhsatnamesini haiz bayiler marfetile satılır 

MADDE 7 — Kaçak olarak tutulan mevaddı 
inhisariye müsadere olunarak keyfiyet bir zabıt 
varakasile tespit ve derhal inhisar idaresine 
teslim olunur . 

Gerek kaçakçılık edenler ve gerek işbu ka
nunun sair ahkâmına muhalefet eyleyenler 
hakkında inhisar idaresine ait olmak üzere on 
liradan bin liraya kadar ağır cezayi nakdî hükm 
ofunur. 

Bu suretle istifa olunacak cezayi nakdilerin 
nısfı muhbirlerle kaçak mallerin derdestinde 
hıdmeti görülenlere ikramiye olarak verilir. 

KİBRİT VE ÇAKMAK İNHİSARI İDARESİ 
MADDE 8 — 1340 Senesi muvazenei 

umumiye kanununun 8 inci maddsi mucibince 
imal, ithal ve furuhtu inhisar altinda bulunan 
kibrit ile işbu kanun mucebince inhisar altına 
alınan mevaddı kezalik imal ithal ve fruhtu 
muamelatı şahsiyeti hükmiyeyi haiz Maliye 
vekâletine merbut bir müdüriyet vasıtasile idare 
olunur. 

MADDE O T- İnhisar müdüriyetinin mua
melatı Maliye Vekâletinin inhası üzerine tayini 
iradei milliyeye iktiran edecek bir müdir vası-
tasıla ve Maliye vekâletince bittanzim icra 
vekilleri heyeti tarafından tasdik olunacak bir 
talimatnameye tevfikan tedvir olunur. 

MADDE 1 0 — inhisar idaresinin bütçesi 
müdüriyetçe tanzim ve Maliye vekâletince ta*sdik 
edildikten sonra Tasdiki aliye arzolunnr. Her 
senenin hesabi katisi malî senenin hitamından 
itibaren nehayet Altı ay zarfında Büyük Millet 
Meclisine takdim olunur, 

İnhisar idaresine verilecek iptidaî sermaye
nin sarfı muhasebei umumiye kanunu ahkâ
mından müstesnadır. 

MADDE 1 1 — İşbu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

MADDE 6 — İnhisar altında bulunan kib
rit, çakmak ve çakmak taşları cins, ve nevile
rine göre Maliye Vekâletince tespit ve İcra 
Vekilleri Heyetince tasdik edilecek fiatlarla 
ve bayiler vasıtasile sattırılır. Bayilere verile
cek bey'iye miktarları dahi yukariki fıkra 
mucibince tayin olunur. 

MADDE 7 — Kaçak olarak tutulacak 
kibrit ve çakmaklar müsadere olunmakla bera
ber her kibrit kutusu için yirmi beş kuruş, 
her çakmak için beş yüz kuruş ve her sun'î 
çakmak taşı için yirmi beş kuruş para cezası 
alınır. Bu cezalar tahsili emval kanununa tev
fikan tahsil edilir. İnhisara muhalefet ve ka
çakçılık edenlere , kaçakçılık hakkındaki 
hükümlere göre ceza verilir. 

MADDE 8 — Bu kanun ile inhisar altına 
alınan maddelerin imal, ithal ve satım işleri 
hükmî şahsiyeti haiz ve Maliye vekâletine mer
but bir Müdürlük vasıtasile idare olunur . 
İdarenin fertlere veya şirketlere devri caiz 
değildir. 

MADDE 9 — İnhisar müdürlügünüu işle
rini Maliye Vekilinin intihabı ve Reisi Cum
hurun tasdikile tayin edilecek bir müdür idare 
eder. İdare usulleri Maliye Vekâletine etanzim 
ve İcra Vekilleri Hey'tince tasdik olunacak bir 
talimatname ile gösterilir. 

MADDE 1 0 — İnhisar idaresinin bütçesi 
müdürlükçe tanzim ve Maliye Vekâletince 
tasvip edildikten sonra Reisi Cumhurun tasdi
kine arzolunur. Her senenin hesabı kafisi 
malî senenin sonundan itibaren altı ay içinde 
Büyük Millet meclsine takdim olunur. 

MADDE 1 1 — İnhisar idaresinin ticarî 
mahiyetteki işleri verilecek mütedavil sermaye 



MADDE 6 — Maliye Encümeninin tadilâtı 
aynen. 

MADDE 7 — Maliye Encümeninin tadilâtı 
aynen. 

MADDE 8 — Bu kanun ile inhisar altına 
alınan maddelerin imal, ithal ve satım işleri, 
hükmî şahsiyeti haiz ve Maliye Vekâletine 
merbut bir müdürlük vasıtasile idare olunur, 
ve kanunu mahsusa müstenit olmadıkça 
inhisarın fertlere ve şirketlere devri caiz 
değildir. 

MADDE 9 — İnhisar İdaresi Müdürü 
Maliye Vekilinin intihabı ve Reisicumhurun 
tasdikile tayin olunur. İdare ve hesap usulleri 
Mâliye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilecek bir talimatname ile 
gösterilir. 

MADDE l ö — Maliye Encümeninin tadi
lâtı aynen 

MADDE 11 — İnhisar idaresinin ticarî 
hamiyetteki işleri verilecek mütedavil sermaye 



iö 

MADDE 1 2 — İşbu kanunun ahkâmını 
icraya Adliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

0-5-929 
Da. V. M. M. V. Ad. V. Bş. V. 

£. Kaya M. Abdülhalik M. Esat İsmet 
Mf. V. Ma. V. Ha. V. 

Cemal Hüsnü Ş. Saraçoğlu D. T. Rüştü 
S. İ. M. V. V. İk. V. Na. V. 

Recep M. Rahmi Recep 

ile idare olunur . Alış verişler ile hesap işleri 
ticâret kanununun umumî hükümlerine ve 
Maliye Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetince tasdik olunacak talimatnamelere 
tevfikan cereyan eder, muhasebei umumiye 
kanunu kayıtlarından müstesnadir. 

MADDE 1 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 1 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 



ile idare olunur. Alış verişlerle hesap işleri 
muhasebei umumiye kanunu kaytlarından 
müstesnadır. 

MADDE 12 — Maliye encümeninin tadi
lâtı aynen. 

MADDE 13 — Maliye Encümeninin tadi
lâtı aynen 





Sıra No 231 
;atın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı 
kanuuna müzeyyel kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası 

T.Ş. M. M. 
B. ^Encümeni 

Mazkata M 119 
Yüksek Reisliğe 

Hariciye Vekâletinin Elçilik ve Şehbenderlik memurlarının maaş ve tahsisatları 
341 senesi bütçe kanununun (46) mçı maddesi mucibince memleket dahilindeki 
tediye esasatından ayrı olarak İngliz lirası esası dahilinde tediye edilmekte 
bulunduğundan mezkûr memurların maaşatm tevhit ve teadülüne müteallik 
kanundaki derecelerinin tayini sırasında maaş, temsil tahsisatı ve hayat pahalılığı 
namlajrile elyevm almakta oldukları muhassasatm bütçeye mevzu erkam dahilinde 
kalmadı için temsil tahsisatlarının yeni maaşlarına göre hesap ve tespitine lüzum 
görüldüğünden mezkûr kanuna ithalleri Hnümenimizce talik edilmişti. Ayni zamanda 
muhtelif memlaketlerdeki es'ara nazaren hayat pahalılığı namile »verilen tahsisatın 
muhtelif nisbetler dahilinde temsil tahsisatına kalbi ile tediye usulünün daha salim 
bir esasa raptı teemmül edilmiş ve bundan buyle mezkûr memurlar muhassasatmm 
yalnızi maaş ve temsil tahsisatı namları altında tediyesi muvafık görülmüştür. 

Yakarıda orzolunan maksatların temini için maaşatm tevhit ve teadülüne müte
allik kanuna zeyl olulmak üzere ihzar olunan kanun layihası Büyük Meclisin tasvi
bine arzedilmek üzere takdim kılındı . 30-5-29 

Kâ. R.V. 
Samsun Kütahya Aydın Bursa İstanbul 

âdil Niyazi Asım Mühendis Mitat Muhlis Fuat 
Tokat Erzurum Niğde İsparta 

ö . Şevki H. Aziz Faik Mükerrem 

Maaşatm tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun lâyihası 

Mj\.DDE \ — Hariciye Vekâletinin elçilik ve şehbenderlik memurlarının 
dereceleriyle maaşı aslileri ve temsil tahsisatları merbut cetvelde gösterilmiştir 

MADDE 2 — Mezkûr maaşlarla temsil tahsisatları cetvelde gösterilen miktarda 
ingilifz lirası olarak tediye olunur. 
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MADDE 3 — Resen maslahat güzaf bulunanlara cetvelde gösterilen maslahat

güzarlık temsil tahsinatı da ayrıca ikinci madde hükmüne tevfikan tediye olunur. 

MADDE 4 — Elçilik ve şehbenderlik memurlarının elyevm muhtelif namlarla 
almakta oldukları maaş ve tahsisatları yekûnu işbu kanuna merbut cetveldeki 
miktarlardan fazla olduğu takdirde bu fazlalar hakkı müktesep teşkil etmez. 

MADDE 5 — İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler ahkâmı mahfuz olmak 
üzere 1452 numaralı kanun ahkâmı Hariciye Vekâleti elçilik ve şehbenderlik 
memurları hakkında dahi caridir. 

MADDE g — 1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 46 mcı ve 927 mu-
vazenei umumiye kanununun 20 inci maddelerinin elçilik ve şehbenderlik memur 
larının maaş, temsil tahsisatı ve hayat pahalılığına müteallik ahkâmı mülgadır. 

MADDE 7 — Bu kanun i eylül 1929 tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 Bu kanunun icrasına Hariciye ve Maliye Vekilleri memurbur. 
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1 
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12 
12 
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CETVEL 
Memuriyetin nev?i 

Büyük elçi 

» » 
)) » 

Birinci sınıf elçi 
ikinci sınıf elçi 
Maslahatgüzar. 

» 
Birinci sınıf müsteşar 

» » » 
» )) » 
» » » 

İkinci sınıf müsteşar 
» » » 
» » » 

Başkâtip 
» » 
» » 
» » 

İkinci kâtip 
» » . 
)) » 

Üçüncü katip 
» )) 
)) )) 

Evrak memuru 
)) )) 
» » 

Başşehbender 
» » 
» » 
» » 

Birinci sınıf şehbender 
)) )) )) 

İkinci sınıf şehbender 
» )) )) 
) ) . ) ) » 

Âdet 
3 
1 
2 
4 
7 
5 
5 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
6 
9 
1 
7 
7 
1 
6 
9 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
4 
7 
6 
2 
4 

u 

Maaş 
Lira 

150 
150 
150 
150 
125 
100 

0 
0 

55 
55 
55 
55 
45 
45 
45 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
55 
55 
55 
55 
45 
45 
40 
40 
40 

Temsil 
tahsisatı 

Lira 

125 
95 
60 
55 
45 
40 
30 
20 
60 
35 
25 
20 
35 
25 
20 
35 
25 
22 
12 
30 
15 

8 
20 
15 
10 
20 
15 
10 
40 
20 
15 
10 
15 

. 10 
15 

8 
5 
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Derece Memuriyetin nevi 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
12 

Resen şehbender vekili 
) ) » • » 

Maiyet şehbender vekili ve kançılar 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Adet 

1 
12 

2 
3 
6 

11 
40 

Maaş 
Lira 

35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 

Temsil 
tahsisatı 

Lira 

12 
5 

20 
15 
12 
10 

5 
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