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idare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur 

17 HAZİRAN 1935 

PAZARTESİ 
SAYİ: 3030 

K A N U N L A R 

Türkiye ile Almanya arasında münakid 26 mayıs 
1930 tarihli ticaret mukavelesine zeylen 

15 nisan 1935 tarihinde imzalanan 
ikinci anlaşmanın tasdikıua dair 

kanun 

Kanun M: 2775 Kabul tarihi: 10/6/7935 

Madde 1 — Türkiye ile A l m a n y a arasında münakid 26 
mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelesine ek olarak 15 nisan 1935 
tarihinde imzalanan ikinci anlaşma, 1 mayıs 1935 tarihinden 
itibaren meriyete girmek üzere, kabul ve tastik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l le r i 

Heyet i memurdur. 
12/6/1935 

Türkiye ile Almanya arasında 26 mayıs 1930 tarihli ticaret 
mukavelenamesine müzeyyel 

İKİNCİ İTİLAF 
Aşağıda imzası bulunan salâhiyettar murahhaslar Türkiye 

ile A l m a n y a arasındaki 26 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavele
namesine aşağıdaki tadilât ile ilâveleri yapmak hususunda mu
tabık kalmışlardır; 

Madde 1 — a) A l m a n gümrük tarifesinin 11 inci numara
sına giren nohudlar ( c i cer ) hali hazırda meri A l m a n güm
rük nizamatına tevfikan yemeklik nohud addolunduğu takdirde 
bile A l m a n Hükümeti b u nohudların yemeklik nohud olarak 
tarifelendirilmesi için lâzımgelen tedbiri ittihaz edecektir 

Türkiye ile A l m a n y a arasında 27 mayıs 1930 tarihli ticaret 
mukavelenamesine bağlı 19 nisan 1934 tarihli müzeyyel itilâfa 
alınmış (A) listesi aşağıdaki tadilât ile ibka edilmiştir: 

403 den numarasına (Düğümlü halılar ilâ....) y a aid kaydin 
nihayetine aşağıdaki hükümler ilâve olunmuştur: 

"403 den: Havı tabiî ve sunî ipekten olan düğümlü halılar 
takvim senesi için 10 kentala kadar 600 mark. 

N o t : "Havı tabiî ve sunî ipekten olan bu halıların 600 
mark resim üzerinden tarifelendirilmesi Âkid Tarafların müşte
reken tayin edecekleri tek bir gümrük bürosu tarafından yapı
lacaktır,, . 

428 den pozisyonu nihayetine aşağıdaki hüküm ilâve olun
muştur: 

N o t : "Püsküllü halıların beher metre murabbaının sikletini 
tesbit etmiye yarayan bütün parçanın uzunluk ve genişlik öl
çüsünde püsküller dahili hesab edilmiyecektir, , . 

b) Türkiye ile A l m a n y a arasında 26 mayıs 1930 tarihli 
ticaret mukavelenamesine bağlı olan ve 19 nisan 1934 tarihli 
müzeyyel itilâfa alınan (B) listesi yerine merbut (B) listesi kaim 
olmuştur. 

Madde 2 — Her iki Hükümet 26 mayıs 1930 tarihli ticaret 
mukavelenamesinin 20 nci maddesinin 2 nci fıkrasının 3 üncü 
cümlesinde derpiş olunan fesih hakkını mukavelenamenin 30 
nisan 1936 tarihinden evvel hitama ermesini teminen istimal 
etmiyeceklerdir. 

Madde 3 — İşbu müzeyyel itilâf Türkiye ile A l m a n y a ara
sındaki 26 mayıs 1930 tarihli ticaret mukavelenamesinin lâyen-
fek bir cüzünü teşkil eder. 

İşbu müzeyyel itilâf tasdik edilecektir. Tasdiknameler 
A n k a r a d a teati olunacaktır. Müzeyyel itilâf tasdiknamelerin 
teatisinden on gün sonra mer'iyet mevkiine konacaktır. İki 
Hükümet bunun muvakkaten 1 mayıs 1935 tarihinden itibaren 
tatbiki hususunda mutabıktırlar. 

Tasdikan li lmakal murahhaslar işbu zeyli imzalamışlar ve 
mühürlerini basmışlardır. 

Berl in : 15 nisan 1935 

İmzalar: Af. Menemenlioğlu V, Bülow Dr. Wucher 
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İşlenmiş deriler 
a) Tabaklanmış fakat boyanmamış 

2) V i d a l a , vaketa ve talâtin 
Parlatılmış fakat ruganlı ve lâke o l -
mıyan dana ve inek derileri JV° 75 
B 2 mucibince tarifelenîr. 
Lüstre derilerden, boyanmış biraz 
parlak olup fakat ruganlı ve lâke 
ve sellüloid ve emsali maddelerle 
cilâlı ve lâkeli olmıyan deriler an
laşılır. 
İşlenmiş deriler 

c) K o y u n , kuzu, keçi, oğlak fok, 
timsah, yılan derilerile sair b i l 
cümle derilerden ruganlı veya 
kabartmalı lâkeli, glase, kum
lu, resimli, yaldızlı, kadife tak
lidi (podösüet) maroken, tüylü 
ve sair surette müzeyyen olan
lar (eldiven için kesilmiş olan
lar da dahildir). 
Sunî kösele 
Der i ve kösele mamulâtı: 

a) Para cüzdanları, kadın çan
tası, sigara ve tütün çantaları, 
dürbin, fotoğraf ve sair emsali 
alât kılıfları, saat, tuvalet ta
kımları muhafazaları, evrak ve 
dosya çantaları, deriden saat 
kösteği : 
1) Sade veya adi maddelerle 

müretteb olanlar. 
Fildişi, bağ ve sedef taklidleri , tro-
kar, galalit, sellüloid, boynuz, ke
mik, cam, porselen, zikıymet o l 
mıyan maddeler, hatta nikel veya-
hud tunç yaldızlılar adi mevad ad
dolunur. 
Her nevi yünden ve kıldan iplik 
(örme ve dokuma makineleri için 
masuraya sarili ipl ikler de dahildir), 

a) Tek veya çift telli boyasız: 
1 - Bir ki losu on bin metreye 

kadar olanlar 
2 - Bir k i losu on bin metreden 

ziyade olanlar 
Müfredat üzerine satılabilecek hale 
getirilmiş her nevi yün ve kıl ipliği 
(Küçük çile, yumak, makara, ziva-
na ve sair şekillerde ) (Makara, kâ-
ğıdvezivana sıkletleri dahildir). 
Safi veya mahlut yünden kadife, 
pelüş, astragan, lutr ve sair kürk-

mensücat ve bun-
(sa i r maddelerle 
olmasın ) yüzde 

ler taklidi olan 
larm kurdeleleri 
müretteb olsun 
elliye kadar ipekten gayrilifî mevad 

J le mahlut olanlar 
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Safi yünden mamul başka yerde 
zikrolunmıyan sair mensucat ( ö r 
me kumaşlar d a dahildir) (sair mad
delerle müretteb olsun olmasın): 

a) Metre murabbaın sikleti (200) 
grama kadar 

b) Metre murabbaın sikleti (201) 
gramdan (600) grama kadar 

c) Metre murabbaın sikleti (600) 
gram ve daha fazla olanlar 

Arişi kamilen pamuktan yün men
sucat: 

a) Metre murabbaın sikleti (200) 
grama kadar 

b) Metre murabbaın sikleti (201) 
gramdan (600) grama kadar 

Yünden ve kıldan örme çorapçı 
eşyası, ezcümle: 
Elbise, fanila, don, gömlek, kaş-
korsa, omuz ve boyun atkısı ve 
baş örtüleri, takke, çorab, tozluk, 
eldiven, boyunbağı, saç için ağ v. 
s. örmeleri ve bunların aksamı 
(Kısmen dikilmiş olanlar da dahil
dir) (Sair maddelerle müretteb o l 
sun olmasın): 

a) Sadeleri 
İplik, ibrişim: 

b) Sunî ipekten boyalı ve boya
sız (Müfredat üzere satılabile
cek şekiller de dahildir). 

Kadife, pelüş ve kadifeli ve havlı 
kumaşlar ve kurdeleler: 

a) Safi ipekten veya sunî ipekten 
b) Sair lifî maddelerle karışık 

ipekten (Yüzde yetmişten z i 
yade ipeği havi olanlar (A) 
fıkrasına dahildir). 

b) kadın ve erkek çorabları, sair 
lifî maddelerle karışık sunî 
ipekten 

Şarab: 
b) Şişe, testi, damacana içinde 

(kabların sikleti dahildir). 
Sellüloid ve kazein, jelatin veyahud 
nişasta, fenol, üre, asitfitalik... ilâ 
esaslarından yapma sair plâstik 
maddeler: 

b) Bunların cilâlı, sırlı, kabart
malı... ilâ gibi satıhları çalışıl
mış veya hususî şekil verilmiş 
fakat daha işleneceği belli 
olanlar 

d) Sair maddelerle müretteb ve
y a gayri müretteb mamulât 
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Fırça, süpürge, resim fırçası: 
b) Her nevi resim fırçaları (saplı 

veya sapsız) 
c) Hayvanat kıllarından veyahud 

kıllarla nebatî elyaf ve me-
vaddan karışık veya madenî 
telden veyahud mensucattan 
sanayie mahsus fırça ve sü
pürge (saplı veya sapsız) 

a) Baston, şemsiye, deynek ve 
sapları, taslak veya boyalı 
veya cilâlı veya lâke 

Sargılık kâğıt 
a) Metre murabbaın sıkleti otuz 

grama kadar 
c) metre murabbaın sıkleti otuz 

gramdan yukarı olanlar 
Matbaa kâğıdı ve kesilmemiş yazı 
kâğıdı 

a) A d i matbaa kâğıdı 
b) Kesilmemiş yazı kâğıdı ve iyi 

matbaa kâğıdı 
Kesilmiş yazı kâğıdı, mektupluk 
kâğıd ve zarf (Iç sargı ve zarfların 
sıkleti dahildir), 

b) Matbu resimli veya sair mad
delerle müetteb veya müzey
yen 

K o p y a kâğıtları ve k o p y a teksir kâ
ğıtları ve karbonlu k o p y a kâğıtları 
330 tarife numarası pozisyonlarına 
göre tarifelendirilecektir. 

Mahsusen reçine ile masnu olan 
kâğıdlar ancak reçinalı kâğıd ad
dolunur. 

Hassas kâğıd ( H e r kalınlıkta ) (İç 
kabların sıkleti dahildir) : 

a) Hassas fotoğraf kâğıdı (Has 
sas kartpostallar da dahildir). 

b) Hendese ve sairede müstamel 
hassas kâğıtlar, şeffaf saman 
kâğıdları 

M u k a v v a : 
c) Cilasız adi mukavva ( O l u k l u 

veya düz) kâğıd kaplı veya 
kapsız 

Cilâlı alâ mukavvalar (Beyaz veya 
bir renkli): 

a) Metre mhrabbaın sıkleti (200) 
gramdan (300) grama kadar 

b) Metre murabbaın sıkleti (300) 
gram ve ondan yukarı 

Resimler : (ipekten gayri) kâğıd mu
kavva, muşamba veya bez üzerine 
(Ciltli ve çerçeveli olanlar dahildir), 

b) Fotoğrafı, fotoğravür, fotoğo-
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loğrafi, fototipi, litoğrafi, foto
litografi , kromolitoğrafi, çin-
kogravür, grafotipi, tifdruk ve 
sair sanatlarla yapılmış resim 
ler (çıkartma oyma resimleri 
de dahildir). 

Müfredat üzere satılabilecek hale 
getirilmiş pamuk iplikler: 

a) Ağaç makaraya sarılmış 
b) Sair şekillerde 

İpliği boyalı, yol lu, kareli pamuk 
mensucat: 

A ) Metre murabbaı sıkleti (300) 
gram ve ondan yukarı ve bir 
santimetre murabbaında çözgü 
ve atkı olarak: 
1 - 15 ipliğe kadar olanlar 
2 - 11 dan 30 ipliğe kadar o-

lanlar 
3 - 30 dan yukarı olanlar 

B) Metre murabbaın sıkleti 200 
(dahil) gramdan ( 300 ) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
olarak: 
1 - 30 ipliğe kadar olanlar 
2 - 31 den 42 ye kadar olanlar 
3 - 43 den 55 e kadar olanlar 
4 - 55 den yukarı olanlar 

C) Metre murabbaın sıkleti 150 
(dahil) gramdan ( 200 ) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
olarak : 
1 - 33 ipliğe kadar olanlar 
2 - 34 den 50 ye kadar olanlar 
3 - 51 den 66 ya kadar olanlar 
4 - 66 dan yukarı olanlar 

D) Metre murabbaın sıkleti 100 
(dahil) gramdan (150) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
olarak: 
1 - 36 ipliğe kadar olanlar 
2 - 37 den 50 ey kadar olanlar 
3 - 51 den 70 e kadar olanlar 
4 - 70 den yukarı olanlar 

E) Metre murabbaın sıkleti 70 
(dahil) gramdan (100) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
olarak: 
1 - 4 0 ipliğe kadar olanlar 
2 - 41 den 55 e kadar olanlar 
3 - 56 dan 75 e kadar olanlar 
4 - 75 den yukarı 
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F) Metre murabbaın sıkleti 70 
gramdan aşağı olan ve bir 
santimetre murabbaında atkı 
ve çözgü olarak: 
1 - 50 ipliğe kadar olanlar 
2 - 51 den 65 e kadar olanlar 
3 - 6 6 dan 80 e kadar olanlar 
4 - 80 den yukarı olanlar 

Hernevi boya ile basma haline ge
tirilmiş bir veya müteaddid renkli 
mensucatla merserize edilmiş olan 
mensucattan (ipliği merserize halde 
olanlar buraya dahildir): 

A ) Metre murabbaın sıkleti (300) 
gram ve ondan yukarı ve bir 
santimetre murabbaında çöz-
ğü ve atkı olarak: 

1 - 15 ipliğe kadar olanlar 
2 - 16 dan 30 a kadar olanlar 
3 - 30 dan yukarı olanlar 

B) Metre murabbaın sıkleti 200 
(dahil) gramdan (300) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
olarak: 
1 - 30 ipliğe kadar olanlar 
2 - 3 1 den 42 ye kadar olanlar 
3 - 43 den 55 e kadar olanlar 
4 - 55 den yukarı olanlar 

C) Metre murabbaın sıkleti 150 
(dahil) gramdan (200) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
o larak : 

l - 33 ipliğe kadar olanlar 
2 - 34 den 50 ye kadar olanlar 
3 - 51 den 66 ya kadar olanlar 
4 - 66 dan yukarı olanlar 

D) Metre murabbaın sıkleti 100 
(dahil) gramdan (150) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
o larak : 
1 - 36 ipliğe kadar olanlar 
2 - 37 den 50 ye kadar olanlar 
3 - 5 1 den 70 e kadar olanlar 
4 - 70 den yukarı olanlar 

E) Metre murabbaın sıkleti 70 
(dahil) gramdan (100) grama 
kadar olan ve bir santimetre 
murabbaında çözgü ve atkı 
o larak : 
1 - 40 ipliğe kadar olanlar 
2 - 41 den 55 e kadar olanlar 
3 - 56 dan 75 e kadar olanlar 
4 - 75 den yukarı olanlar 
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F) Metre murabbaın sıkleti (70) 
gramdan aşağı olan ve bir 
santimetre murabbaında çöz
gü ve atkı o larak : 
1 - 50 ipliğe kadar olanlar 
2 - 51 den 65 e kadar olanlar 
3 - 66 dan 80 e kadar olanlar 
4 - 80 dan yukarı olanlar 

Tüller ve musl inler : 
b) Tül -bobino (Perdelik tül ve 

sair suretle fasone tüller): 
2) Kaşarlı veya boyalı 

Pamuk fitiller : 
a) L a m b a , mum, çakmak ve 

ocak fitilleri (Sair maddelerle 
müretteb veya gayrimüretteb) 

b) Beyaz alevli yanan fitiller 
(gömlek) mevaddı saireden 
mamul olanlar veyahud me
vaddı saire ile müretteb veya 
gayrimüretteb olanlar (Yapıl
mış yapılmamış dahildir). 

Pamuktan örme çorapçı eşyası ez
cümle : 

b) Elbise, fanila, don, gömlek, 
kaşkorse, omuz ve boyun at
kısı, baş örtüsü, takkeler, ço
rap, tozluk, eldiven, boyun-
bağı, saç ağı ve sair örmeler 
ve bunların aksamı (Kısmen 
dikilmiş olanlar da dahi ldir ) . 
(Mevaddı saire ile müretteb ve 
gayrimüretteb). 
2) Mevaddı saire ile müzeyyen 
ve müretteb olanlar 

Pamuktan kuşak (Şal taklidi olan
lar dahildir): 

Bohça, omuz ve baş, masa ve yatak 
örtüler, perdeler, çocuk kundağı, 
bayrak ve emsali hazır şeyler, ipek 
ve saire ile işlemeli veya işlemesiz 
veya sair maddelerle müretteb o l 
sun olmasın 

Makine kolanı ve sair kolanlar ve 
emsali balatalar da dahildir) me
vaddı saire ile müretteb veya gay
rimüretteb 

Bisiklet, otomobil , araba ve sair 
vesaiti nakliye tekerleklerine mah
sus iç ve dış lâstikleri ve şeritler 
(Mevaddı saire ile müretteb ve gay
rimüretteb) 

a 1) Otomobi l , kamyon, otobüs 
ve emsali arabalar için 

a 2) Bisiklet için 
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Elâstikî mensucatla lastiğe batırıl
mış veya bir tarafına veyahud ara
sına lâstik sürülmüş veyahud lâstik 
yapıştırılmış mensucat: 

a) Safi veya mahlut ve sunî ipek 
mensucat 

b) Safi veya ipekden gayri elyaf 
ile mahlut yün mensucat 

c) Sair mensucat 
Kauçuktan don, gömlek, göğüslük, 
eldiven, banyo başlıkları, kasık 
bağı, idrar torbaları, buz keseleri, 
her nevi prezervatif, emzik, halka 
pülvarizatör lâstikleri, horna lâstik
leri , şırıngalar, puvarlar, sünger, 
hamam kesesi, ördek, lavabo, yas
tık, yatak, tababete mahsus âlat, 
ezcümle : Mide, idrar v. s. sodaları, 
misma (fonospop) ve emsali ( M e -
vaddı saire ile müretteb ve gayri-
müretteb). 
Yere sermeğe mahsus linoleum, 
kaptol ikan muşambaları (Parça ve
ya top halinde) mantarlı ve müte-
addid renkli lâkin kitlesi bir renkli 
Duvar, raf, sofra ve mobilye ört
meğe ve kaplamağa mahsus mu
şambalar (Parça veya top halinde) 
Muşamba mamulâtı ezcümle: E l çan
taları, cüzdanları, mahfazalar, glaf-
lar, bel kemerleri, mobilye şeritleri, 
üzeri muşamba kaplı düğmeler, to
kalar ve şapka kenarları ve şeritleri 
ve tarifenin başka yerinde zikredil
meyen sair muşamba mamulâtı: 

a) Ağaç, mukvvva, cam ve em
sali mevaddı adiye ile mahlû-
ten mamul veya müretteb 
olanlar 

Fildişi, bağa ve sedef taklitleri, tro-
kar, galalit, sellolüit, boynuz, kemik, 
cam, porselen, zikıymet olmıyan-
madenler, hatta nikel veyahud tunç 
yaldızlıları adi mevad addolunur. 
Çini ve porselenden döşemelik 
tuğla: 

b) Sairleri 
Çiniden ve porselenden sofra, tu
valet takımları, heykeller: 

a) Bir renkli (Mevaddı saire ile 
gayrimüretteb) 

c) İki ve daha ziyade renkli , mar
kalı yaldızlı, resimli (Mevaddı 
saire ile gayrimüretteb) 

d) İki ve daha ziyade renkli , mar
kalı, yaldızlı ve resimli (Me
vaddı adiye ile müretteb). 

Turk tarife 
M 

4 8 8 

1050 

240 

135 

20 

20 

20 

494 

100 15 

21.25 10 

42 10 

505 

538 

120 10 

7.50 20 

15 55 

30 50 

45 15 

539 

550 

552 
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Çiniden, porselenden alâtı elektri-
kiye ve aksamı, ezcümle izolatör 
(mücerrid), düy, sigorta, kup sirküi, 
enterüptör, p i l , rozas ve saire: 

a) Mevaddı saire ile müretteb 
b) Mevaddı saire ile gayrimüret

teb 
Şişe, küçük şişe, damacana, kava
noz ve emsali (Rengi tabiide veya 
boyalı): 

a) A d i l e r i 
2. Mevaddı saire ile müretteb 

(Sepet örgüsü olanlar dahil) 
b) Kesme, mahkûk ve müzeyyen: 

1. Mevaddı adiye ile müretteb 
veya gayrimüretteb 

2. Zikıymet maadin ve mevad
dı nefise ile müretteb olan
lar (Aitm yaldızlar dahildir). 

Müteşehhib lâmbalar (Elektrik am
pulleri). 
Her nevi demirden el alâtı (Saplı 
veya sapsız). 

a) Her nevi testere, dişli, dişsiz 
(Hızarlar dahil). 

b) Eğe 
2) Uzunluğu 16 santimetre ve 

ondan yukarı 
h) Burgu, cetvel, pergel, çap öl

çüsü, yiv açan aletler, torna
vida, kelpeten, (250) grama 
kadar sıkleti olan çekiçler, hak 
ve oyma kalemleri, her nevi 
biz ve el makapları 

v) Zikredilmiyen sair alât: 
1 - Beherinin sıkleti (150) gra

ma kadar 
Bıçakçılık eşyası ezcümle: 
Bıçak, kâğıd bıçağı, kılıç, çakı, ça
tal, kaşık, makas, makineli saç ma
kası, ustura, makineli ustura, tuvalet 
edevatı, fındık kıran, tirbuşon ve 
emsali: 

d) Nike l , beyaz maden, (pakfon) 
galalit ile müretteb 

h) Sair mevad ile müretteb veya 
gayrimüretteb 

Demir mensucat: 
a) T o p halde 

2 - Boyalı, oksitli veya gal
vanizli . 

Tarifenin başka mahallerinde zik
redilmiyen demirden hırdavatçılık 
eşyası, ezcümle: 
Mut bak takımı, sofra takımı, kah
ve ve çay takımları, lamba ve ak
samı, ütü, kahve değirmenleri, et 

50 40 

20 40 

12 20 

57.50 20 

240 20 

100 20 

18 10 

10 10 

27 10 

30 10 

120 

54 

15 

l'î 

15 

30 
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558 

563 

564 

565 
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25 
20 

makinesi, musluk, kova, banyo, 
aptesane levazımatı, ateş kürek ve 
maşaları, hayvan çanları, üzengi, 
şişe, kapsülleri ve emsali mamulât: 

b) Boyalı, cilâlı, sırlı yahud sair 
madenlerle galvanizli 24 

c) Elektrik tertibatını havi olanlar 60 
Beyaz alevli petrol lâmbaları bu 
numaraya göre resme tâbidir. 
Tarifenin başka mahallerinde zik-
redilmiyeh demirden sair ince eşya, 
ezcümle: yüzük, küpe ve emsali 
müzeyyenat, z i l , çıngırak, düğme, 
yüksük, gem, mahmuz, kâğıd ve 
deri raptiyeleri, yazı hokkaları ve 
kalemleri, mürekkebli kalemler ve 
sarı yazıhane levazımatı, tarakları ve 
emsali ince mamulât ve tezyinat 
eşyası: 

a dan) Galalitle müretteb yahud 
gümüş yaldızlı. 250 10 

Bakır tel (yuvarlak) (müteaddid tel
lerin bükülmüşü dahildir). 

b) Cilâlı, nikel, alöminyüm ve 
sair adi maadinle halvanizli 
veya oksitl i 36 10 

h) Bakırdaan ceryanı elektrikide 
müstamel tel ve kablolar (di
ğer madenî tellerle mahlut 
olanlar da dahildir). 
1 - Lâstik, güteperka, kâğıd 

asbestos ve saire ile tecrid 
edilmiş. 

3 - Tecr id edildikten sonra ayrı
ca kurşun veya demir boru
larla veya sair suretle mü
cehhez. 

Heyke l , bakır, mutbak ve sofra 
takımları, kazan, imbik, fitilli veya 
tazyikli ocaklar, sobalar, ütüler, dir
hemler ve emsali (Elektrikli ve me-
vaddı saire ile müretteb olanlar da 
dahildir. 100 40 
Bakır semaver, kahve değirmenleri, 
çay ve kahve takımları, çatal ve 
kaşık, lâmbalar, edevatı beytiye, 
heykelcikler ve sair salon tezyinat 
eşyası ve aksamı (Sair adi mevad 
ile müretteb veya gayrimüretteb): 

a) A d i veya cilâlı 87.50 .15 
b) N i k e l veya sair yaldızlı veva 

oksitl i 105 15 
d) Evvelce a ve b ye dahil olan

lardan elektrikle işliyenler. 262.50 60 
Bakırdan çilingir ve hırdavatçılık 
eşyası, ezcümle: 
M o b i l y a , kapı ve pencere edevatı, 
gem mahmuz, z i l ve çıngırak, mus-

54 20 

12 10 

Türk tarife 
M 

569 

576 

587 

594 den 
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613 

615 
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619 dan 

625 

Not 625 şe 
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hık, yorgancı çivileri, el aletleri, 
mobilye ve karyola ve sair emsali 
(Mevaddı saire ile müretteb veya 
gayrimüretteb): 

a) A d i veya boyalı 94.50 25 
b) Cilâlı veya nikel yaldızlı ve-

yahud oksit l i . 180 60 

Alüminyum ve halitası: 
b) Külçe veya diğer şekilde 33.60 20 
c) Levha , boru ve aksamı, teller, 66 20 
d) T o z ve varak halinde (Yaldız

cılıkta müstamel). 90 20 

Tutya halitasından mamulât (Me
vaddı sair ile müretteb veya gay
rimüretteb) : 

b) Sair adi maadinle galvanizli 
veya vernikl i veya boyalı 

K u y u m c u eşyası (Zikıymet taşlar ve 
incilerle gayri müzeyyen): 

a) Altından 
b) Gümüşten 

Masa ve duvar saatleri (Yalnız 
çerçeve veya kutu içinde veyahud 
heykel üzerinde) ( Münebbihliler 
dahi ldir ) . 

c) Makineden gayri diğer me-
vattan.. . . l 25 

Bekçi ve gece bekçilerine mahsus 
saatler bu numaraya göre tarifelenir : 

Tuşlu a lâ t : 
c) Kuyruksuz piyanolar Beher ki losundan 

i) Küçük b o y 80 10 
E l ile tahrik olunan ve 12 den az 
perdeli armonikler, ağaç oyuncak
ları gibi tarifelenir. 100 kilosundan 

150 10 

Kilosundan 

45.50 10 

Kilosundan 
90 10 
12 10 

Kilosundan 

632 

Teleskop, mikroskop 

Fotoğraf cihazı ve cihaza müteal
lik aksam 
Sinema, projeksiyon cihazları ve 
inikas fenerleri ve bunların aksamı 
fenniyesi 
Telsiz telefon ahizeleri ve aksamı 
(Oparlörler ve ampuller dahildir). 
Başka yerde zikredilmiyen fen
ne, mesahai araziye, riyaziye, hik
meti tabiiyeye ve ahvali cevviyeye 
müteallik alât 
E l işlerinde edevat olarak demir 
veyahut çelikten mamul cetvel, 
pergel, çap ölçüsü gibi basit alâtı 
fenniye 538 h ya göre tarifelendiri-
lir. Bu neviden tarifede z ikrolun-
mıyan diğer alât 538 ye dahildir. 
Alâtı v e z n i y e : 

6 10 

Kilosundan 
4 30 

100 K i l o d a n 
500 40 

300 20 



17 HAZİRAN 1935 (Resmi Gazete ) Sayıfa: 5343 

Türk tarife 
M 

634 

667 

700 

702 den 

îot 702 a ya : 

702 b den 

703 

>Iot 703 d ye 

706 

Mot 710 h y a : 

716 h dan 
723 d den 

Eşyanın tavsifi 

[isi'} 
ft) <TO 

> S 
°/o 

a) Hassas teraziler (Eczane ve 
tahlilhanelerde ve sairede müs
tamel) (Muhfaza ve dirhemler 
dahi ldir ) . 

h) Demiryolu mevkilerinde ve 
fabrikalarda müstamel sabit 
büyük basküller 

Tarifenin başka yerinde sarahaten 
veya temsilen zikredilmiyen sair 
alât 
Zatülhareke arabalar : 

a) Binek otomobil leri 
1) Sıkleti (900) k i loya kadar 

Toprak boyalar (Kolkotar , humzu 
hadit nevileri , okralar ve emsali) 
öğüdülmüş, yıkanmış ve sair şekil
lerde hazırlanmış: 

b) H u y katranı müştaklarından 
bir mülevvin madde ile % 5 
nisbetinde boyanmış olanlar 

Madenî b o y a l a r : 
a) Kibri t iyet i hadit 

Kibri t iyet i hadid (Kara boya ve 
tutya sarısı bu numara mucibince 
resme tâbidir). 
L i t o p o n 

Matbaa ve yazı mürekkepleri ve 
resim boyaları : 

a) Matbaa mürekkebi (Her nevi) 
d) Istampa boyası, yazı makine

si şeridi, çini mürekkebi, kop
ya mürekkebi ve emsali mü
rekkepler 

v) Kurşun kalemi (Her renk) kö
mür kalemler (füzen ) resim 
tebeşiri (Çıplak veya ağaçlı 
ve saireli) 

Kapsüller içinde ithal edilen yazı 
makinesi şeritleri 703 d mucibince 
resme tabidirler. 
Uzvî, sun'î boyalar ( K ö m ü r kat
ranı yağından müstahsal) anilinler, 
alizarinler, sun'î çivitler ve tasfiye 
edilmiş tabiî çivitler (her şekilde) 
ve zikredilmiyen saireleri 
Nitrat dö potas 710 h mucibince 
resme tâbidir. 
Klorür dö magnezyum 
K r o m o z a l , kromlu debagat tozu 
formozal gibi oksit kromun bir 
banyoda debagate mahsus olup 
yapılmış müstahzaratı 
Debagate mahsus kimyevî müstah
zarattan olduğu takdirde 276 h po
zisyonuna göre tarifelendirilecektir. 

300 25 

10 15 

200 25 

75 10 

3.75 10 

3.75 10 

9 10 

10 10 

45 10 

60 10 

40 20 

4.50 10 

33.75 10 
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Not 774 den 

792 a dan 
853 den 

20 

Kıymetinden 
% 30 

25 
25 

Ihitol ( Müseccel ticarî isim ) N» 66 
d ye değil 774 de nazaran resme 
tâbidir. 
A s p i r i n , toz halinde 200 
İthaline hükümetin müsaade etmiş 
olduğu müstahzarat 

b) Müstahzaratı tıbbiye, seromlar 
ve aşılar 

1 - Bir inci sınıf % 50 
2 - İkinci sınıf % 25 
3 - Üçüncü sınıf % 5 

Türk gümrük tarifesinin 279 uncu nu
marasının 2 ve 3 üncü pozisyonları
nın su pozisyonlarına giren mallar 
için verilmiş olan tenzilât, 377 "nci 
numaranın muadil su pozisyonları
nın esas resimlerine, 379 ı ncu numa
rasının 2 ve 3 üncü pozisyonları için 
derpiş edilmiş yüzdelerin zammile 
hâsıl olacak meblâğ üzerinden he-
sab edilir. 

Ağıllar kanununun birinci maddesini değiştiren 
1948 sayılı kanunun birinci maddesinde ya

zılı müddeti uzatan kanun 

(x) 379 2 ve 3 çe 
Not : 

Kanun M: 2778 Kabul tarihi: 12/6/1935 

Madde 1 — 1423 sayılı ağıllar kanununun birinci madde
sini değiştiren 1948 sayılı kanunun birinci maddesinde yazılı 
mecburî müddet beş sene daha uzatılmıştır. 

Madde 2 — B u kanun yayın tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini A d l i y e , Dahil iye ve 

Ziraat Veki l le r i yerine getirirler. 

14/6/1935 

1948 numaralı kanun 2081 sayılı Resmî Gazetededir. 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları 
kanununun 22 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun 
Kanun X: 2779 Kabul tarihi: 1216/1935 

Madde 1 — 1076 sayılı kanunun 22 nci maddesi şöylece 
değiştirilmiştir: 

Madde 22 — İhtiyat subay (zabit) ve memurları hazar ve 
seferde ancak Tahdidi S in Kanununda yazılı yaşlara kadar 
hizmete celbolunurlar. B u yaşlar dahilinde bulunanlar ile de
receli ve derecesiz malulen tekaüd edilmiş ve edilecek olan
lardan sıhhiye heyetlerinin raporlarile kıta hizmetlerinde istih
dama müsaid olmıyanlar ordunun hafif, sabit ve geri hizmet
lerinde kullanılırlar. 

A n c a k seferin icabatı olarak lüzum görüldüğü takdirde ta-
bib, baytar, eczacı, kimyager ve diş tabiblerinin binbaşı ve 
daha aşağı rütbelileri elli yedi yaşına kadar; diğerleri tahdidi 
sin kanununda yazılı yaşlardan beş sene fazla yaşlı ihtiyat su
bay (zabit) ve memurları dahi ahvali sıhhiyesi müsaid olanla
rın en gençlerinden baslıyarak orduya alınırlar. 
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Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini icraya İcra Veki l le r i 

Heyet i memurdur. 
14/6/1935 

1076 numaralı kamın 628 sayılı Resmî Gazetededir. 

Ş e k e r i s t i h l â k \e g ü m r ü k r e s i m l e r i 
h a k k ı n d a k a n u n 

Kanun M: 2785 Kabul tarihi: 12/6/1935 

Madde 1 — Dahildeki şeker fabrikalarının senelik istihsal 
miktarları Hükümetçe tayin olunur. Senelik istihsal miktarı elli 
beş bin tona varıncıya kadar şekerin kilosundan 4,10 kuruş 
istihlâk resmi alınır. A n c a k kanunun neşri tarihinde mevcud 
stokların zararını telâfi için dahilde istihsal edilip satılacak şe
ker miktarı ik i yüz bin tona varıncıya kadar bu resimden 1,4 
kuruş tenzilât yapılır. 

Madde 2 — Hariçten ithal edilecek şekerin miktarı Hükü
metçe tayin edilir. Bu şekerlerden ki loda 15 kuruş gümrük 
lesmi alınır. 

Madde 3 — Fabrikaların birinci maddede muayyen istih
sallerinin artması halinde istihlâk resminin ne kadar artırıla
cağı kanunen tayin olunur. 

M a d d a 4 — Memleket içinde imal edilen şekerli maddeler 
harice çıkarıldığı takdirde terkiblerindeki şekere tekabül eden 
ve Maliye ve İktısad Vekâletlerince tayin edilecek olan miktara 
aid yalnız istihlâk resmi iade olunur. 

Madde 5 — Şeker fabrikalarının Hükümetçe tesbit oluna
cak temettü nisbeti yüzde dokuzdan fazla olduğu takdirde 
bu fazlanın tahsis ve istimal şekli Hükümetçe tayin olunur. 

Madde 6 — 2427 ve 1994 numaralı kanunlarla 1718 nu
maralı kanunun birinci ve on dördüncü maddeleri hükümleri 
ve ithalât umumî tarifesinin 203 numarasının C fıkrası kaldırıl 
mıştır. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu kanunun icrasına îcra Veki l ler i Heyet 

memurdur. 
14/6/1935 

2427 sayılı kanun 2699 sayılı Resmî Gazetededir. 
1994 „ „ 2112 „ 
1718 „ „ 1522 „ 

İ L A N L A R 

İktısad Vekâletinden: 

Kırşehir Vilâyetinin çiçekdağ Kazasına bağlı Arabın Köyü 
hududu içinde şimalen Dönek tepeden Çal tepeye hattı müs
takim cenuben Sivri tepeden Y a y v a n tepeye ve buradan Mün
ferit tepeye haddi münkesir, Garben Münferit tepden Dönek 
tepeye hattı müstakim ile çevrilmiş beşyüz hektar sahada Tah
sin veNihat tarafından 21/11/1934 tarihli ve 1 - 6 sayılı ruhsat
nameye müsdeniden arayıp meydana çıkarılan L iyni t madeni 
Doksan D o k u z sene müddetle adı geçenler uhdesine ihale 
olunacağından Maadin nizamnamesinin 36 ve 37 ci maddeleri 
mucibince bu bapta bir gûna itirazı olanların " 15/6/1935 „ ta
rihinden itibaren i k i ay içinde A n k a r a d a İktısad Vekâletine ve 
mahallinde Val i l ik makamına istida ile müracaat eylemeleri ilân 
olunur. 33/4-1 

Ceyhan As l iye Mahkemesinden: 

Ceyhan Hazinei Maliyesile müddeialeyh Osmaniye eski 
Orman memuru Saffet arasındaki alacak davasının yapılan mu

hakemesinde müddeialeyh Saffetin mahalli ikameti bilinmediğin
den ilânen tebligat yapılmasına rağmen gelmediğinden hakkın
da gıyab kararı verilmiş ve muhakemeleride 26/6/1935 çarşam
ba günü saat 9 a bırakılmış olduğundan beş gün zarfında 
itiraz etmediği ve muhakeme gününde mahkemeye gelmediği 
takdirde bir daha muhakemeye kabul edilmiyeceği bi ldir i l ir . 

36 

Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası A n o n i m Şirketinin mu
kaddema tescil ve ilân etmiş olduğu 25 teşrinievvel 1934 
tarihli umumî heyet toplantısı zabıtnamesinin bazı nüshalarında 
35 inci maddesinin son fıkrasındaki ikinci temettü hissesi olan 
% 70 yerine dakti lo hatasından mütevellid % 75 yazıldığı 
ahiren anlaşılup bunun % 70 olarak tashih edildiğinin ilânı 
mezkûr müessese müdüriyeti umumiyesinin odaya muta 9 ve 
17 nisan 1935 tarih ve 2402/87 numaralı yazılarile taleb edil
miş olmağla olsuretle ilânı keyfiyet olunur. 28 

A B O N E Ş A R T L A R I 
o 

' bone seneliktir. Abone bedeli 
Ankara için 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 -
Ec>)>>bi rn»misketler için '500 kunii, 

— o n 

B M M . D t D bir ı ç tmıa senedine ut zabıt cerideler' t i -

>ık df i^olur j r k e ı m î Gazetece Zabıi Ceridesi île b'rlikte 

-.-> k a y d o l a n d u j u surette gazete bedeli iki misline ibiâf olunur 

İLAN ŞARTLARI 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 

Hususî » » W » 

ücret alınır 

Y e v m i nüsha 100 p a r a d ı r 
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Kanunlar                                                                             Sayfa 
 
2775 Türkiye ile Almanya Arasında Münakid 26 Mayıs 1930 Tarihli Ticaret Mukavelesine  
         Zeylen 15 Nisan 1935 Tarihinde İmzalanan İkinci Anlaşmanın Tasdikine Dair Kanun 1
 
2778 Ağıllar Kanununun Birinci Maddesini Değiştiren 1948 Sayılı Kanunun Birinci  
        Maddesinde Yazılı Müddeti Uzatan Kanun       7 
 
2779 İhtiyat Zabitleri ve İhtiyat Askeri Memurları Kanununun 22nci Maddesinin Değiştirilmesi 
         Hakkında Kanun          7
 
2785 Şekeri İstihlâk ve Gümrük Resimleri Hakkında Kanun     8 
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