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Türkiye Cumhuriyeti ile Holanda Hükümeti Kraliyesi arasında mün'akit 

ticaret \e seyrisefain mukavelenamesinin tasdikine mütedair kanun 

KamrJ^±468 KabulJa^hiıJ8/5/I^ 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Holanda Hükümeti kraliyesi arasında 1928 senesi 

temmuz ayının yirmi beşinci günü Ankarada akit ve imza edilen Ticaret ve seyrisefain 

mukavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — işbu kanunun icrayı ahkâmına, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1/6/1929 

Türkiye ile Felemenk arasında ticaret ve seyrisefain 
mukavelenamesi 

Bir taraftan: 

Türkiye Reisicumhuru Hazretleri; 

Diğer taraftan : 

Haşmetli Felemenk Kraliçesi Hazretleri; 

İki memleket arasındaki münasebatı iktisadiyeyi inkişaf ettirmek, arzusiyle mütehassis 

olarak 16/ ağustos/1924 tarihli Türk-Felmenk muhadenet muahedesine tevfikan bir ticaret ve 

seyrisefain mukavelenamesi akdine karar vermişler ve bunun için murahhasları olmak üzere 

Türkiye Reisicümhufu Hazretleri: 

Res 
T.C. 

G im e 2L Z t e 
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Tokat meb'usu, Hariciye Vekâleti sabık müsteşarı A l i Şevki Beyi, 

Haşmetli Felemenk Kraliçesi Hazretleri: 

Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki fevkalâde murahhas ve orta elçisi Baron V . B. Velderen 

Rankersi tayin etmişlerdir. 

Müşarünileyhim usulüne muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine badettebliğ 

atideki maddeleri kararlaştırmışlardır: 

Madde 1 — Menşei Türkiye olan ve Felemenge ithal edilen müstahselâtı arziye ve sınaiye, 

bütün emsali tezyitler de dahil olduğu halde (A) melfufunda tespit edilmiş bulunan Gümrük 

rüsumundan daha yüksek rüsuma tabi tutulmayacaktır. Menşei Felemenk olan ve Türkiyeye ithal 

edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiye, bütün emsali tezyitler de dahil olduğu halde (B) melfufunda 

tespit edilen gümrük rüsumundan daha yüksek rüsuma tabi tutulmayacaktır. Menşei Türkiye 

olup (A) melfufunda zikredilmiş olanlar da dahil olduğu halde Felemenge, Felemengi Hindiye, 

Surinama, Kürasaoya ithal edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiye ve kezalik menşei Felemenk, 

Felemengi Hindî, Surinam ve Kürasao olup (B) melfufunda zikredilmiş olanlar da dahil olduğu 

halde Türkiyeye ithal edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiye, en ziyade mazharı müsaade milletin 

aynı mahsulâtına bahşedilmiş veya edilecek olan tekâlif, emsali tezyitler, rüsum ve aidatı saireden 

daha yükseğine hiç bir suretle tabi olmayacaktır. Tarefeyni Âkıdeyinden birinin ülkesinden 

diğer taraf ülkesine ihraç edilen müstahsalâtı arziye ve sınaiyeden alınan veya alınacak olan 

ihracat rüsumu, emsali tezyitler, rüsumu ve sair aidat hakkında dahi aynı muamele tatbik 
olunacaktır. 

Müsavat üzere en ziyade mazhari müsaade olan millet muamelesi hakkındaki teminat ithalât 

ve ihracat rüsumunun tarzı cibayetine, emtianın gümrük antrepolorına vaz'ına, gümrük aidat 

ve muamelâtına, eşyanın tarzı muayene ve tahliline, gümrük rüsumunun ve diğer rüsumun tediyesi 

şeraitine ve tarifelerin tasnif ve tefsirine ve ithal ve ihraç edilen yahut transit olarak geçen 

emtianın gümrükçe sevk muamelesine dahi şamildir. 

Madde 2 — Tarafeyni Âkıdeyinden birinin bir veya müteaddit üçüncü memleketler 

arasından transit suretiyle geçtikten sonra tarafı diğer ülkesine ithal edilmiş olan müstahsalâtı 

arziye ve sınaiyesi, hini ithallerinde, menşe memleketlerinden doğrudan doğruya ithalleri 

takdirinde alınacak gümrük rüsumundan yahut aidattan başkasına veya daha yükseğine tabi 
tntulmayacaktır. 

Bu hüküm doğrudan doğruya transit edilen emtia hakkında cari olduğu gibi aktarma, 

tekrar ambalaj ve antrepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya da tatbik olunur. 

Madde 3 — Tarafeyni Âkıdeynden her biri, ithal edilen eşyanın menşe memlektini tespit 

etmek için, işbu eşyanın memleketi mezkûre mahsulât veya mamulâtı milliyesinden olduğunu ve 

yahut işbu memlekette şeklinin bir tebeddüle uğradığı veya esbabı iktisadiyeden münbais 

bir ameliye gördüğü cihetle olveçhile kabulü icap ettiğini mübeyyin bir şehadetnamenin 
ithalâtçı tarafından ibrazını talep edebilecektir. 
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işbu mckavelenameye raptedilen numune (C - melfufu) mucibince tanzim edilmiş olan menşe 

şehadetnameleri, gerek mürsilin mensup olduğu Ticaret \e Sanayi Odaları, gerek Gümrük 

İdarleri \e gerekse mürselünilyeh memleketin kabul edeceği her nevi teşkilât veya heyet 

tarafından ita olunacaktır. Mürselünileyh memleket hükümeti menşe şehadetnamelerinin kendi 

siyasî mümessilleri ve konsolosları tarafından tasdikini talep etmek hakkını haiz olacaktır. 

Posta paketleri, ticarî bir mahiyeti haiz olmadığı mürseiü lileyh memleket tarafından tanındığı 

takdirde, menşe şehadetnamesine tabi tutulmayacaktır. 

Madde 4 — Tarafeyni Akideyn ülkeleri arasında ticaret ve seyrisefain mütekabilen serbest 

olacaktır. Binaenaleyh, Tarafeyni Akideyn mütekabil münasebatı ticariyelerini ne ithalât ve 

ihracat ve nede trans't hususlarında hiç bir g û m memnuiyet veya takyidatla sektedar etmemeği 

taahhüt eylerler. 

Bununla beraber, Tarafeyni Akideyn: 

1 - Taayyüş ve tegaddiye elzem olan menabiin muhafazası vs milletin iktisadî faaliyetinin 

vikayesi için, 

2 - Emniyeti âmmeye ve emniyeti devlete müteallik esbaptan dolayı, 

3 - Zabitai sıhhiyeye mütedair esbap dolayisile ve yahut faydalı hayvanat ve nebatatın 

hastalıklara, haşarat ve tufeylatı muzirreye karşı, bu bapta kabul edilmiş olan beynelmilel 

esasata tevfikan himayesini temin zımnında, 

4 - Devlet inhisarlarına mevzu teşkil eden emtia için ve yerli emtianın dahilde istihsal, 

beyi, nakliyat ve istihlâki hususunda kavanini dahiliye ile vazedilmiş veya edilecek olan 

memnuiyet ve takyidatın aynı cins ecnebi emtiasına tatbiki zımnında, 

5 - Sikke veya maden halinde altının ihracını menetmek için ithalât ve ihracata memnuiyet 

ve takyidat vazetmek hakkını, ancak bu tedabirin bütün memleketlere veya aynı şerait altinda 

bulunan memalike tatbiki takdirinde, muhafaza eylerler. 

Madde 5 — Tarafeyni Akideyin, beynelmilel transite en ziyade elverişli olan yollar üzerinde 

eşhasa, eşyayi zatiyeye, emtiaya ve her türlü mevada, irsalâta, merakip ve sefaine, arabalara 

ve vagonlara veya sair vesaiti nakliyeye serbesçe transit hakkının mütekabilen itasını bu bapta 

yekdiğerine en ziyade mazharı müsaade millet muamelesini temin ederek taahhüt eylerler. 

Tarafeyni Akideyinden birinin ülkesinden geçen her nevi emtia, istatistik resmi ile muhafaza 

ve mağaza ücuratından maada bilûmum gümrük resminden ve sair bütün aidattan mütekabilen 

müstesna tutulacaktır. 

Tarafeyni Âkideyin, emtianın ve bilhassa bunlardan Devlet inhisarına tabi olanların 

memlekete gizlice ithal edilmemesini ve hakikaten transit suretile geçirilmesini temin için kâffei 

tedabirin ittihazı hakkını muhafaza etmekle beraber transit keyfiyetini takyit edebilecek 

muamelât veya sair tedabir ile transiti sektedar etmemeği taahhüt eylerler. 
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İşbu madde ahkâmı doğrudan doğruya transit suretile geçen emtia hakkında cari olduğu 

gibi aktarrma, tekrar ambalaj veya antrepoya vazedildikten sonra transit edilen emtiaya dahi 

tatbik olunur. 

Emtianın transiti: 

1 - Emniyeti âmme ve emniyeti devlete müteallik esbap dolayisile, 

2 - Zabıtai sıhhiyeye müteallik esbaptan dolayı veyahut faideli hayvanat ve nebatatın 

hastalıklara, haşerat ve tufeylatı muzirreye karşı bu bapta beynelmilel kabul edilmiş olan 

esasata tevfikan himayesini temin zımnında men veya takyit edilebilecektir. 

Şu kadar ki bu tedabir bütün memleketlere veya aynı şeraite tabi olan memalike tatbik 
edilmiş ola. 

Madde 6 — Tarafeyni Akideynden birine mensup olan tacirler, erbabı sanayi, fabrikacılar 

ve seyyar ticaret memurları diğerinin ülkesinde faaliyetlerine ait her şeyde ve bilhassa gümrük 

teshilâtı hususunda en ziyade mazharı müsaade milletin tacirleri, fabrikatorları ve seyyar 

memurlarının numunelik eşyasına bahşedilen muamelenin aynına nail olacaklardır. 

Balâdeki ahkâm, seyyar erbabı san'ate \e ayak satıcılığına kabili tatbik olmadığından 

tarifeyni akideyinden her biri bu bapta kendi mevzuatı kanuniyesinde serbestii tammı muhafaza eder. 

Madde7—Tarifeyni akideyinden birinin ticaretlerini icra zımnında panayırlara veya pazarlara 

giden tebaası diğerinin ülkesinde, tabiiyetinde bulundukları memleket memurini tarafından (Ç) 

melf uf undaki numune veçhile ita edilmiş bir hüviyet varakasını ibraz edebildikleri takdirde tebaai 

mahalliyeden daha az müsait bir surette muamele görmeyeceklerdir. 

Birinci fıkranın ahkâmı seyyar erbabı sana'te kabili tatbik olmadığı gibi ne ayak satıcılığına 

nede san'at veya ticaret icra etmeyen eşhas nezdinde sipariş almağa şamil bulunmadığından 

tarafeyni akideynden her biri bu bapta kendi mevzuatı kanuniyesinde serbestii tammı 

muhafaza eder. 
Madde 8— Zirde mezkûr eşya istimalleri müddetine tevafuk edun bir mühlet zarfında tekrar 

ihraç veya antrepoya vazedilmiş oldukları takdirde ayniyetlerin tespiti şartı altında ve icap 

ederse her bangi bir teminatı kâfiyenin tevdii mukabilinde gümrük resminden muaf 
olarak kabul olunur. 

1 — İki memleketi akideynden birine tamir edilmek üzere ithal kılınan eşya. 

Şurası mukarrerdir k i : bu eşya ihracat memleketine tekrar ithal edilirse, tekrar ithalleri 

esnasında ithalât resminden müstesnadırlar. Bu eşyaya esnayı tamirde külliyetli miktarda ilâve 

edilmiş olp gümrük resmine tabi bulunan mevat veya aksam (memleket mevzuatı kanuniyesinin 

icap ettirdiği derecede) nefsi eşyadan ayrı olarak ve bunların asıl eşya ile teıkip edilmele

rinden mukaddem tabi oldukları tarifeye göre gümrük resmi tesviyesine tabi tutulacaklardır. 

Tesviyei rüsuma esas olan sıklet, alettahmin tespit olunabilir. 

2 - Tarafeyni âkideynin birinden diğerinin ülkesine orada doldurulmak ve bilâhara tekrar 

ihraç edilmek için ithal olunan ambalajlar, çuvallar, fıçılar ve saire. 
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3 - Panayırlara, sergilere, müsabakalara gönderilen eşya. 
Mevzuubahs eşyanın memlekete hini duhulünde, alâkadarlar bunların istimal müddetini tespit 

eylemeğe ihtimam edeceklerdir. 

Bu mühlet memurini rüsumiye tarafından, ihtiyaç görülürse temdit olunabilecektir. 

Madde 9 — Enziyade mazharı müsaade milletle müsavat üzere muamele görmek esası: 

1 - Tarafeyni âkideyinden biri canibinden hemhudut memleketlerle hududun iki tarafında 

umumen onbeş kilomeroyu tecavüz etmeyen bir saha dahilinde vukubulacak hudut ticareti 

hususunda bahşedilmiş veya bilâhara edilebilecek olan imtiyazata, 

2 - Bir gümrük ittihaından münbais müsaadatı mahsusaya, 
3 - Gümrük tarifesi hususunda ve umumiyetle diğer hususatı ticariyede, Türkiye ile 1923 

senesinde Osmanlı İmpratorlnğundan ayrılmış olan memleketler arasında mevcut veya istikbalde 
ihdas edilebilecek olan menafi ve müsadata kabili tatbik olmayacaktır. 

Made 10 — Tarafeyni akıdeynden birinin ülkesinde bir mahsulün istihsali, ihzarı veya istih
lâki üzerine gerek Devlet hesabına ve gerek nevahı ve esnaf cemiyetleri hesabına herne nam 
ile olursa olsun vazedilmiş veya edilecek olan rüsumu dahiliye tarafı diğer ülkesinin müstahsa-
lâtını, hiç bir bahane altında en ziyade mazharı müsaade olan millet müstahsalâtı mümasilesinden 
daha ağır ve daha tazyik edici bir surette tatbik edilmeyecektir 

Madde 11 — Tarafeyni âkideyn, tacirlere gümrük tarifeleri ve bilhassa muayyen bir meta 
üzerinden istifa edilecek rüsum miktarı hakkında malumatı resmiye istihsal eylemeleri imkânını 

vermek için tedabiri muktaziye ittihazını taahhüt ederler. İstida, ithalat memleketinin niza-
matı mucibince, metaın bir numunesini veyahut mufassal bir tarifini, suret veya fotoğrafisini 
ihtiva eylemelidir. 

Madde 12 — Tarafeyni âkideyinden birinin sancağını hamil olup hamulesiz veya hamuleli 

olarak diğer tarafa ait sulara ve limanlara girecek veya buralardan çıkacak olan merakip ve 

sefain, mahalli hareket veya azimetleri neresi olursa olsun hergûna hususatta aynile merakip 

ve sefaini milliyeye tatbik edilen muameleden ve ve herne nam ile olursa olsun Devlet, vilâyetler, 

nahiyeler veya tarafı hükümetten salâhiyeti haiz her hangi bir taazzuv nam ve menfeatına istifa 

olunup merakibi milliyeye tahmil edilmiş veya edilecek olanlardan başka veya daha yüksek hiç 

bir gûna tekâlif ve rüsuma tabi tutulmayacaklardır. Hamuleler mevrit veya mahreçleri neresi 

olursa olsun millî sancek altında ithal veya ihraç edildikleri takdirde tabi tutulacakları rüsum ve 

mükellefiyetten ne başkasına ve ne daha yükseğine tabi olmayacaklar ve ne de bu takdirde 

başkaca bir muamele görmiyeceklerdir. Gemilerin yolcularına ve bunların eşyayı zatiyelerine 

aynen millî sancak altında seyahat ediyorlarmış gibi muamele olunacaktır. 
Madde 13 — 12 inci maddenin ahkâmı kabotaja, balık avına, kılavuzluk etmeğe ve kılavuz 

istihdamına, römorkör işletmeğe ve sair liman hidematma ve ne de dahilî sularda seyrisefaine 
kabili tatbik olmayacaktır. 

Madde 14 — Sefain ve merakibin tabiiyeti, her iki tarafça, Devleti aidesinin salâhiyettar 

makamatı canibinden, her iki memleketin kavanin ve nizamatına tevfikan, bu bapta verilen vesaik 

ve şehadetnamelere göre muteber tutulacaktır. 
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Tarafeyni akideyinden biri canibinden veriien hacmi istiabı şehadetnamelerile hacmi istiabiye 
mütedai sair vesaik, iki tarafı akit arasında aktedilebilecek olan itilâfatı mahsusaya tevfikan 
diğer tarafça tanınacaktır. 

Madde 15 — Tarafeyni akideyinden birinin sancağını hamil olup diğer tarafa ait bir limana, 
mahza hamulelerini itmam veya bunlardan bir kısmını ihraç veya aktarma etmek maksadile 
dahil olan merakip ve sefaine mezkûr devletin kavanin ve nizamatına tevfikı hareket ederek, 
hamulelerinin diğer bir limana veya diğer bir memlekete gidecek olan kısmını gemi dahilinde 
hifz edebilecekler ve hamulelerinin işbu kısmı ahiri için muhafaza harçlarından maada (ki zaten 
bu harçlar ancak millî seyrisefain hakkında tesbit edilmiş olan en aşağı miktarda istifa oluna
bilecektir.) hiç bir harç veya ücret tesviyesine mecbur tutulmaksızın bunları tekrar ihraç 
eyleyebileceklerdir. 

Madde 16 — Tarafeyni akıdeynden birine mensup bir sefinenin tarafı diğer sularında gark 
olması, karaya oturması, hasan bahrî veya tevekkufu mecburiye uğraması gibi hadisatta sefine ve 
hamulesi işbu memleket kavanin ve nizamatının ahvali mümasilede sefaini milliyeye bahşettiği 
müsaadat ve muafyatın aynından istifade edeceklerdir. Geminin kaptanına, mürettebatına ve 
yolcularına gerek bunlar için ve gerek sefine hamulesi için aynile tebaai mahalliyeye tatbik 
edilen tarz ve derecede ifayı muavenet ve muzaheret edilecektir. 

Tahsiliye resmine gelince, tahlisin vuku bulduğu memleketin mevzuatı kanuniyesi tatbik 
olunacaktır. 

Karaya oturmuş veya gark olmuş bir geminin kurtarılan emtiası, istihlâki dihili için 
memlekete ithal edilmiş olmadıkça hiç bir gümrük resmine tabi tululmıyacaktır. 

Madde 17 — Birinci maddenin ilk ve ikinci fıkraları müstesna olmak üzere işbu muahede 
ahkâmı Türkiye tarafından keza Cezairi Hindiye, Sürinam ve Kürasaoya ve mütekabilen 
Cezairi Hindiye, Sürinam ve Kurasao tarafından da Türkiyeye tatbik edilecektir. 

Madde 18 — İşbu mukaveleeame tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olduğu kadar 
sür'atle La Haye de teati kılınacaktır. Bu mukavelename, tasdiknamelerin teatisi tarihinden otuz gün 
sonra dahili meriyet olacak ve tarafeyni âkideynden biri tarafından feshinden itibaren üç ay 
müddetle meriyette kalacaktır. 

Tasdikanlilmakal, murahhaslar işbu mukavelenameyi imza ve mühürlerile tahtim etmişlerdir. 
25 Temmuz 1928 tarihinde Ankarada iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

V. B. Velderen Raknkers Şevki 
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Flemenk tarife 
numarası 

32 

35 

A - Melfufu 

Esamii eşya Gümrük ithalat 
resmi Florin 

Zımpara 

Meyan balı 

1 - Parçalar muntazam şekiller yahut külçe halinde ve 

her biri 3 kilogram veya daha fazla sandukça , varil, 

diğer züruf dahiline akıdılmış olduğu halde idhal edildiği 

takdirde, 

A - Sakarin veyahut diğer sun'î maddelerle tatlılandırılmış 

B - Sairleri 

Her yüzde beş Şeker için (Vahitten dun yüzde beş olan 

kesirler ihmal, sair ahvalde yüzde beş addolunur) 

%8 kıymet 

üzerinden 

27 ..• ICO Ki lo 

G, dan 

II - Diğer surette ithal edildiği takdirde 

A - Ambalajlı 

47 Gitre zamkı %8 

139 Meyan kökü %8 

96 1 A Fıçı içinde zeytinyağı 0,55 

105 Afyon %8 
120 1 Yaprak Tütün 1,40 

123 Uçları düğümlü halı %8 

139 Kuş Yemi %8 

139 1 4 Kuru incir %8 

139 1 5 Kuru üzüm %8 

139 1 6 Ceviz ve Fındık %8 

139 1 7 Kuru badem %8 

139 1 8 Safran %8 

139 1 10 Mazı, palamut, fıstık %8 

1,35.. 100 Kilo 

G. dan 

%8 ve 27.. 100 Kilo 

G. dan 

100 K G . dan 

100 K G - dan 
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B - Melfufu 
Türkiye arazisine duhulünde gümrük idhalât resmi 

ithalât 
Türk tarife Esamii eşya ResmitOO Emsali, 

Numarası K g . dan Tezyit 

32 den b) Felemenk peyniri kutu içinde peynirler dahil olduğu halde 480 5 
51 » b) Ayıklanmış pirinç 60 5 

109 » b) Kakao ö güdülmüş veya hamur halinde şekersiz 360 5 
111 Kakao yağı 270 5 
112 Kakao ve çikolata ( şeker ve sair ekle salih mevaddı 

gıdaiyeyi havi 350 12 
115 » Şeker : tasfiye olunmuş kelle ve kelle kırığı, dört 

köşe veya yassı , kırıntı veya toz nöbet şekeri 76 5 
152 Hayvanat derileri işlenmemiş yaş tuzlu veya kirece 

batırılmış 
a) Kuzu ve oğlak derisi 240 5 
b) Sair deriler 80 5 

153 Kuru deriler 
a) Kuzu ve oğlak derileri 450 5 

b) Sair deriler 150 5 
202 » b) Sun'î ve kimyevî gübreler Muaf 

134 Bezir yağı 100 5 

135 Kolza yağı, koka yağı, amerikan fıstığı yağı ve saire 125 12 

235 Sargılık kâğıt ( Kırmalı ve kırmasız ve katranlı kâğıt 70 5 

236 Kâğıt, matbaa ve yazı kâğıtları 45 5 

a ) Ad i matbaa kâğıdı 

b ) Kesilmemiş yazı kâğıdı ve iyi matbaa kâğıdı 90 5 

249 Mukavva, adi, ham, iki yüzü sert ve katranlı ve asftlı 40 5 

270 den a) 1 Kaput bezi amerikan bezi ( tiklot ) sargı bezi 
( vestklot ) ham dimi ( gernvil ) ( gerdlil) ham gömlek bezi 
şırtınğ ( gre şirtiğn) ham kambrik astarlık (grelen klot ) 
ve emsali kasarsız sair mensucat fanilelik ( flanilet ) 
dahil olduğu halde 400 5 
b ) 6 - Sair bilcümle kaşarlı mensucat ezcümle beyaz 
dimi vayit tvil ( vayit dril ) beyaz gömlek bezi vayt 
şirtinğ ( vayit kroydon ) beyaz kambrik, beyaz astarlık 
( vayit lon klot ) madampol , hassa , pike 560 5 

c ) 4 - Topu ayni renkle boyanmış mensucat fanilelik 
flanilet tesmiye olanlar dahi dahil olduğu halde 500 5 
5 - İşbu tarifenin başka yerlerinde zikrolunamıyan 
sair bilcümle boyalı veya istampalı parlatılmış, perdahlı, 
damaskolu veya fasone kreton, repis, çizgili ve çiçekli 
mensucat , örtü ve bunların mümasili mensucat 
boyalı veya istampalı iplik ile mamul, istampalı fanilelik, 
filânilet tesmiye olunanlar da dahil olduğu halde 560 5 
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İthalât res-
Türk tarife mi 100 Emsali 

Esamii eşya kğ dan tezyit numarası 

323 İşbu tarifenin başka yerinde zikrolunmayan men

sucat ve kumaş, dibeklenmiş veya dibeklenmemiş 

erkek veya kadın elbisesi, veya saireye mahsus 

yünden mamul veya ipekten gayri lifî mevat ile 

mahlut olanlar 5 

A ) safi yün: 
ı 

1 - Bir metre murabbaının sıkleti ikiyüz gramdan 
az olanlar 1600 

2 - Bir metre murabbaının sıkleti ikiyüz gramdan 

altıyüz grama kadar olanlar 1400 5 

3 - Bir metre murabbaının sikleti altıyüz gramdan 

yukarı olanlar i300 5 

B ) Arışı pamuk: 

1 - Bir metre murabbaının sıkleti ikiyüz gramdan 

dun olanlar 1100 5 

2 - Bir metre murabbaının sıkleti ikiyüz gramdan 

altıyüz grama kadar olanlar 900 5 

3 - Bir metre murabbaının sıkleti altı yüz gramdan 

fazla olanlar 600 5 

Mülâhaza -(Suveri saire ile pamuk ve yün ile mahlut 

nesiç ve imal edilenler birinci fıkrada ( Safi yün için 

muharrer rüsuma tabi tutulacaktır ) 

4 - Aba ve şayak ve adi keçi kılından mensuç 1000 5 

şayaklar. Safi ve pamuk ile mahlut 

409 Beyaz a'evli elektirik lambaları ve aksamı 1500 5 

542 den Telgraf ve telefon alât ve edevatı ile aksamı ( Teller 

müstesna) 900 5 

Radyo makinalan 

584 Hazır boyalar 

A ) Matbaa mürekkebi 160 5 

B ) Yazı mürekkebi 100 5 

C ) Sanayia mahsus yağlı ve sulu boyalar 65 5 
Ç ) ala cins yağlı resim boyaları çin mürekkebi ilahire 675 5 
D ) Vernikli boyalar 300 5 
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Mürsilin 
İsmi 
İkametgâhı 
Sokağı 

Parça Ambalajın 

adedi zurufun şekli 

ve sureti 

Marka ve 

numarası 

(C) Melfufu 
Menşe şehadetuamesi numunesi 

Mürselileyhin 
İsmi 
İkametgâhı 
Sokağı 

Safî ve gayrısafî Sevk edildiği tarih 

sıkleti kilo ve 

kıymeti 

Muhteviyatı 

Balâda evsafı zikredilen eşyanın menşeinin 

şimendüfer, posta 

vapuru ilahiri 

olduğu tasdik olunur. 

192 

Şehadetnameyi ita eden salâhiyettar dairenin ismi ve imza. 

( Mühür ) 

Ç - Melfufu 
Panayır ve pazarları ziyaret edenlere mahsus salâhiyet verakası 

İşbu varakanın hamili olup deki Türk tebaası için: Felemenkdeki Felemenk 

tebeası için: Türkiyedeki panayır ve pazarları ziyaret etmek arzusunda bulunan 

Efendinin şehrinde ikamet eylediği ve ticaret veya sanatının icrası için tekâlif 

ve rüsumu kanuniyeyi tesviye ile mükellef olduğu tasdik kılındı. İşbu varaka 

aylık bir mühlet için muteberdir. 

Varakanın ita kılındığı mahal ve tarih ile ita eden makamın imza ve mührü. 

İmza Protokolü 

Vaziülimza murahhaslar, işbu ticaret mukavelenamesini imza ederken, tasrihatı atiyede 

bulunmak hususunda mutabık kalmışlardır. 

7 inci maddeye müteferrian 

Lozanda 24 temmuz 1923 tarihinde bir taraftn Türkiye, diğer taraftan Düveli saire 

tarafından imza edilen ticaret mukavelenamesinin ikinci maddesine tevfikan, işbu maddede 

musarrah emsali tezyidin tanzimine kambiyonun temevvücatı dolayısiyle tevessül olunduğu 

takdirde, işbu mukavelenameye merbut (B) listesinde mezkûr bulunan emsali ayni şerait daire

sinde ve birinci maddenin üçüncü fıkrası ahkâmının tamamii tatbikine halel getirilmeksizin 

tanzim etmek hususunda tarafeyni akideyn mutabık kalmışlardır. 

9 uncu maddeye müteferrian 

Şurası mukarrerdirki dokuzuncu maddenin üçüncü numarasında tadat edilen müsaadat ve 

menafii mahsusanın üçüncü bi Devlete bahşedilmiş olması takdirinde işbu madde mabehülihti-

caç olmaz. 
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10 Uncu maddeye rnüteferrian 

Şu cihet mukarrerdir ki: Türkiye kendi tebaasiyle Felemenk tabaası arasında aynı şerait 

müsavat dahilinde işbu mazbataya melfuf cetvelde tadat edilen mahsulat üzerinden mezkûr 

cetvelde irae olunan istihlâk rüsumunu ayrıca istifaya devam edebilecektir. 

Ankara : 25 temmuz 1928 

A. Şevki V. Rengeres 

İmza protokolünün melfufu 
istihlâk rüsumu , 

Kuruş Kilosu 
Çay 40 

Kahve 20 

Petrol 6 

Pirinç 10 

Margarin ve. oleo margarin \e diğer 

Şuhumu hayvaniye 80 

Sitearin mumları 30 

Ad i sabun 5 

Yeni ve müstamel torba ve çuval 5 

Baharat 30 

Kibrit 1/2 

Mum kibriti 1 

Sigara kâğıdı 1 

Çakmak 25 

Şeker 15 
Bisküi 
Çikolata 
Süt hülâsası 
Şekerleme ve glikoz meşrubatı gayrı küuliye, gazoz 
ve limonatalar diğer bütün şekerli müstahzerat. 
Tönbeki 40 

60 Kibritlik her kutusu 

60 » » » 

50 Yaprağı 

tanesi 

Kilosu 

Muhtevi olduklar yüzde mikta
rında şekere nazaran istihlâk 
resmine tabidirler, 

Kuruş 

1111 numara ve 2 haziran 1927 tarihli askerlik mükellefiyeti kanununun 
ikinci maddesinin beşinci fıkrasiyle otuz beşinci maddesinin (H) Fıkrasını 
\e 885 numara ve 3 mayıs 1926 tarihli iskân kanununun on birinci maddesini 

muaddil kanun 
KarıunN^ 1507 Kabul tarihi: 21611929 

Madde 1 — Ba kanunun neşri tarihinden sonra hariçten gelipte muhacir sıfatile kabul 
edilen \e hükümetin tayin ettiği mahallerde iskân edilerek tarihi muvasaletlerinden itibaren altı 
ay zarfında tescillerini talep eyleyen kimselerin, umumî seferberlik müstesna olmak üzere, 



Sayfa: 7494 (Resmî Gazete ) 9 HAZİRAN 1929 

muvazzaf hizmeti askeriyeleri altı sene müddetle tehir olunur. 
Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihinden sonra gelerek birinci maddedeki müddet zarfında 

tescillerini talep edipte hükümetin tayin ettiği mahallerde iskânı kabul eylemeyenlerin muvazzaf 
hizmeti askeriyeleri iki sene tehir olunur. 

Madde 3 — Bunlardan birinci maddedeki müddet zarfında tescillerini talep etmeyenler, 
bu kanununun temin ettiği hukuktan istifade edemezler. 

Madde 4 — Askerlik mükellefiyeti kanununun ikinci maddesinin beşinci fıkrasile otuz beşinci 
maddesinin (H) fıkrası \e iskân kanununun on birinci maddesi hükümleri mülgadır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8/6/1929 

Amenejman ve teşcir işlerinde müstahdem 
memurini fenniyeye verilecek yevmi

yeler hakkında kanun 

KanunJ^J508 Kabul tarihi: 21611929 

Madde 1 — Amenejman ve teşcir işlerinde 

müstahdem orman memurini fenniyesi hakkmd a 

Harita müdiriyeti umumiyesi teşkilatına dair 

olan 22 nisan 1341 tarih ve 657 numaralı kanu

nun 7 inci maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince 

orman memurini fenniyesine 1929 malî senesi 

zarfında verilecek yevmiyeler Harita memurini 

fenniyesi için takdir edilen yevmiyelerin ayni 

olmak üzere iktisat Vekâleti 1929 bütçesinin 

795 inci Amenejman ve teşcir masrafı faslından 

tesviye olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya 

İktisat Vekili memurdur. 

8/6/1929 

1927 malî senesi nihayetine kadar millî 
hükümet bütçelerine müteallik 

borçlar hakkında kanun 

Kanun No: 1513 Kabul tarihi :jmn^29 

Madde 1 — 1927 Malî senesi nihayetine 
kadar millî hükümet bütçelerine müteallik bor
çlarla bütçe emanetleri ve adi emanet hesap
larında kayıtlı borçların alacaklıları şabat 1930 
nihayetine kadar mahallî en büyük mal me
murlarına arzuhal ile müracaat etmeğe mec
burdurlar. Bu müddet zarfında müracaat et-
miyenlerin alacakları hazine lehine sakit olur. 
Müracaat edenlere mal memurlarınca bir 
vesika verilir. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı borç
lara ait evrak, merkezde teşkil olunacak bir 
komisyon tarafından tetkik edilerek bunlardan 
müruru zaman ve ya sair kanunî sebepler 
dolayisile hazineye geçmesi icap eden kısım 
tasfiye ve tediyesi lâzımgelenler bütçelere 
mevzu tahsisattan tesviye edilmek üzere tesbit 
olunur. 

Madde 3 — Bu kanunda yazılı borçların 
tasnif ve tesbiti Maliye vekâletince tanzim ve 
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İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunacak bir 
talimatname ile tayin olunur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini İc
raya Maliye Vekili memurdur. 

8/6/1929 

Eevrakı nakdiyenin ihtiyatlarile 
değişfirilmesi hakkında kanun 

Kanun N»j 1514 Kabul tarihi : 2/611929 

Madde 1 — Eskimiş ve yıpranmış evrakı 
nakdiyeler, aşağıdaki şartlar dairesinde ihti
yatlarile değiştirilir. 

A — Çerçeve dışındaki eksikler itibare 
alınmaz. 

B — Çerçeve içindeki parçalar iki ayni 
numarayı veya imza ile bir numarayı havi 
oldukça kabul edilir, ancak bu takdirde ufkî 
ve şakulî yüz müsavi haneye taksim edilmiş 
bir kabarite tatbik olunarak yarıdan fazla 
eksilen hanelerin herbiri için kıymetten yüzde 
bir indirilir. 

C — Kalan parça bir varakai nakliyenin 
yüzde onu ve bundan aşağı olursa imza ve 
numaraları bulunsa dahi kabul edilmez. 

Madde 2 — Değiştirme şekilleri Maliye 
vekâletince yapılacak bir talimatname ile 
tayin olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

8/6/1929 

Tapu kayıtlarından hukukî kıymetlerini 
kaybetmiş olanların tasfiyesine dair 

kanun 
Kanun N° : 1515 Kabul tarihv2l6j[1929 

Madde 1 — Tapu defterlerinde mukayyet 
olupta gayri resmî surette aharın mülkiyetine 

geçen ve Kanunu Medeninin meriyeti tarihine 

kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan 

bağ ve bahçe ve yahut arsaların on beş, 

diğer arazinin on sene malik sıfatile, nizasız 

ve hüsnü niyetle tasarruf altında bulundurulan 

lan zilyetleri namına Tapu dairesince tescil 

ile Tapu senetleri verilir. 

Şu kadar ki kayıt tarihinden itibaren üç 
sene zarfında alâkadarların mahkemeye müra
caatla birinci fıkradaki iktisap sebepleri aley
hine dava açmağa salâhiyetleri vardır. 

Madde 2 — aralarında tedavüle istinat 

etmeksizin, bir gayri menkul için, iki veya 

daha ziyade kimseler namına Tapuda kayit 

yapılmış olduğu görülür ise kayıtlarına mu

vakkat şerh verilerek nihayet iki ay zarfında 

mahkemeye müracaat etmek için kendilerine 

tebligat icra olunur. Bu müddet içinde mah

kemeye müracaat edilmediği takdirde Tapu 

memuru hangisinin malik olması lâzım geldiği 

hakkındaki noktai nazarını izah ederek key

fiyetin karara raptını resen mahkemeden talep 

eyler. Bu kabil davalardaki harç ve masraflar 

tecil edilerek ileride haksız çıkan taraftan 

istifa olunur. 

Madde 3 — Birinci madde mucibince alâ

kadarlarının müracaatı üzerine Tapu dairele

rince tetkikat keyfiyetinin ne suretle icra olu

nacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin 

Tapu dairelerince tatbiki sureti bir nizamname 

ile tayin edilir. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

8/6/1929 
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Tüz satışı ve tuz fiatian hakkında 
kanun 

kanun N°_ 1518 kabul tarihi: 2/6/1929 

Mdde 1 — Tuz inhisar idaresinin j 
münakasu ve pzarlık suretile yapacağı tuz | 
ihracat ve nakliyatı ile bütün tamirat ve j 
inşaat işleri talip bulunmadığı takdirde ema- I 
neten yapılır. Bunlardan hususiyetine ve 
müstaceliyetine mebni münakaşaya tahammülü ( 

olmayanlar Maliye Vekâletinin muvafakatile | 
yine emaneten yapılır ve bnna müteallik 
levazım pazarlıkla satın alınır. 

Madde 2 — Ecnebi memleketler için | 
satılacak tuzların satışı müzayede , münakaşa \ 
ve ihale kanununa tabi olmayıp hususî 
mukavelelerle yapılır. 

Madde 3 — Tuz inhisar idaresi tarafından ı 
sanayia mahsus imal edilen ince tuz ile mutfak 
ve sofra tuzları kanunî fiatı üzerine imal ve ' 
nakliye masraflarının zammile satılır. I 

Madde 4 — Memleket dahilinde hazır- j 
lanupta tuzlu ve salamura halinde ecnebi \ 
memleketlere ihraç olunan balık , peynir ve [ 
zeytin için sarfedildiği tahakkuk edecek 1 

tuzların her kilosunun istihsal zemanındaki 
kanunî fiatından üç ay içinde gittiği mahalden 
getirilecek şehadetname üzerine beş kuruşu 
prim olarak sahiplerine reddolunur. İşbu j 
mevadın ihtiva eylediği tuzun miktarı Maliye ı 
ve İktisat Vekâletlerince tesbit edilecek [ 
nisbeilere göre tayin edilir. | 

Madde 5 — Tuz inhisar idaresi tesbit 
edeceği maliyet fiatı üzerinden istasyonlardan 1 

kendi nam ve hesabına tuz sattırmak için 
münasip bir komisyon vererek şimendüfer 
idareleri ile muamele yapabilir. 

Madde 6 — Kaçakçılığın önüne geçmek I 
için hudutlardaki memleha ve anbarlarda 
Maliye Vekâletinin muvaffakati alınarak tuzun 
kanunî fiatından maliyet fiatına kadar tenzilât 
yapılabilir. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 8 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memuldur. 8/6/ 1929 

Hisse senedi mübayaasi hakkında 
kanun 

Kanun N" : 1523 Kabul tarihi: 216/1929 

Madde 1 — Malatyada Teşebbüsatı Sınaiye 
Türk Anonim şirketine 784 numaralı kanuna 
tevfikan teffiz olunan arsaların bedeli olan 
27,600 liranın mezkûr şirketten alınacak hisse 
senedi bedelleri ile mahsubuna mezuniyet 
verilmiştir. 

Madde 2 — Birinci maddede mezkûr hisse 
senetlerinin mubayaa ve mahsubu için 1929 
senesi Maliye bütçesinde «Hises senedi 
mübayası» namile açılacak bir faslı mahsusa 
27,600 lira tahsisatı fevkalâde vazedilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

8/6/1929 

Bazı zevat âilelelerine verilecek 
ikramiye hakkında kanun 

Kanun N°_ j 1521 KabulJarihi: 216/1929 

Madde 1 — Bolu Mebusu merhum Cemil 
Beyin âilesine( 3,600 )ve Maarif Vekili merhum 
Necati Beyin validesi Emine Remziye Hanıma 
(3000) ve Elaziz Mebusu merhum Muhittin 
Beyin kerimesi Faika Hanıma (1000) liranın 
Maliye Vekâleti bütçesindeki masarifi gayrı 
melhuza tertibinden itasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

8/6/1929 
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İ L Â N 

Gölpazan Sulh Mahkemesinden: 

Gölpazannın kuşça kariyesinden Mustafa oğlu Ömer ağanın Mehmet tarafından verilen 
istidada dede ve babasından intikal eden merbut cetvelde muharrer yirmi bir kıt'a araziyi otuz 
seneden beri malik sıfatile fasılasız ve nizasız tasarruf etmekte olduğundan mezkûr emvali gayri 
menkulenin tapuca namına tescilini talep \e iddia edilmiş ve ledel havale tapuca kaydı olmadığı 
bildirilmiş olduğundan mezkûr gayri menkulata bir gûna tasarruf ve temellük ve alâka iddiasında 
bulunanların karar itası için tayin kılınan 8/6/1929 tarihine kadar Gölpazan Sulh Mahkemesine 
müracaat etmeleri aksi taktirde tapuca namına tescil ettirileceği ilân olunur. 

Kıymeti M J 
Sıra lira g 'e 
N . adet ^ [jj Q Mevkii Cinsi Nevi Hududu 

I 20 200 karyede arz millî tarla Yemini dere yesarı mollanın 
Ahmet arkası tarik cephesi 
tarik 
sarkan tarik garben sahibi 
senet şimalen cephe cenu-
ben mollanın Ahmet 
sarkan Fikri garben tarik 
şimalen kabristanlık ve mol
lanın Ahmet cenuben Ha
san Hüseyin 
sarkan mollanın Ahmet gar
ben dağ cenuben dağ 
sarkan tarik garben dağ şi
malen dere ve çamlık 
sarkan Emin ağanın Habibe 
garben Habibe şimalen Meh
met A l i cenuben Emin ağa
nın Habibe 

sarkan mollanın Ahmet gar
ben Hasan onbaşı şimalen 
mollanın Mehmet cenuben 

tarik 

sarkan Hüsnü garben tarik 
şimalen dere cenuben tarik 
sarkan dağ garben dağ şi
malen dağ cenuben dağ 
ve taşlık 

sarkan araboğlu zevcesi 
Emine garben A l i mollanın 
Kemal şimalen taşlık cenu
ben Acem A l i 

II 3 1 kavak deresi sarkan molla Mustafanın 
Ahmet garben Osman da-

2 2 0 1 köy civarı 

3 10 3 harman yeri 

4 5 0 2 örencik 

5 1 1 eski köyde 

6 1 1 

7 3 1 alan bahçe 

8 5 4 oluk başı 

9 3 2 Hadarçakh 

10 3 1 tuzlahk 
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Kıymeti 
Sıra lira 
N . adet 

12 10 

14 

15 

16 

17 

18 

N 
u 

El] 

••3 

e ••a G ••o 
û 

13 10 

20 

10 

10 

19 

20 10 

21 5 2 

Mevkii Cinsi Nevi 

3 kara ağaçlar 

2 1 aşağı çayır 

2 0 mezarlık 

2 arpalık 

2 koğuz 

2 kaya ardında 

2 bele gömcülükte 

4 kovan ardında 

30 mezarlık 

Hududu 
yemini molla Ahmet şimalen 
dere cenuben tarik 

sarkan İlyas oğlı Mustafa 
garben Hasan Hüseyin şi
malen tarik cenuben Emin 

ağanın Habibe 

sarkan Ömer ağanın Meh
met A l i garben Kâmil on
başı şimalen Nail cenuben 

tarik 

sarkan çoban Ahmet gar
ben A l i onbaşı şimalen A l i 
onbaşı cenuben İbrahim 

çavuş 

sarkan Fikri ve İlyas garben 
Mustafa Cemal ve Fikri şimalen 
Fikri cenuben molla Ömer 

sarkan molla Mustafanın 

Ahmet garben dağ §imalen 
tarik cenuben yine tarik 
sarkan dağ garben berber 
Ahmedin Salim şimalen dağ 
cenuben berber Ahmedin 

Salim 

sarkan dağ garben Alim 
oğlu Hasan onbaşı ve A l i 
oğlu Mehmet cenuben Hü
seyin onbaşı ve Osman 
oğlu Mehmet 
sarkan dağ garben tarik 
Hasan Hüseyin cenuben 
yine tarik 

sarkan dağ garben dağ 

cenuben dağ 
sarkan tarik garben Der
viş oğlu Necip şimalen 
mezarlık cenuben Bekirin 
Mehmet 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası: 
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Yasama Bölümü               Sayfa  

 
Kanunlar 

 
1468 Türkiye Cumhuriyeti ile Holanda Hükümeti Kraliyesi Arasında Mün'akit Ticaret ve 

          Seyrisefain Mukavelenamesinin Tasdikine Mütedair Kanun      1 

 

1507 1111 Numara ve 2 Haziran 1927 Tarihli Askerlik Mükellefiyeti Kanununun İkinci  

          Maddesinin Beşinci Fıkrasiyle Otuz Beşinci Maddesinin (H) Fıkrasını ve 885 Numara ve 

          3 Mayıs 1926 Tarihli İskân Kanununun On Birinci Maddesini Muaddil Kanun    11 

 

1508 Amenejman ve Teşcir İşlerinde Müstahdem Memurini Fenniyeye Verilecek Yevmiyeler 

         Hakkında Kanun            12 

 

1513 1927 Malî Senesi Nihayetine Kadar Millî Hükümet Bütçelerine Müteallik Borçlar Hakkında  

          Kanun              12 

 

1514 Evrakı   Nakdiyenin İhtiyatlar ile Değiştirilmesi Hakkında Kanun      13 

 

1515 Tapu Kayıtlarından Hukukî Kıymetlerini Kaybetmiş Olanların Tasfiyesine Dair 

          Kanun              13 

 

1518 Tuz Satışı ve Tuz Fiatları Hakkında Kanun         14 

 

1523 Hisse Senedi Mübayaasi Hakkında Kanun         14 

 

1521 Bazı Zevat Ailelelerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun      14 

 

İlan               15 

 

 

 
 




