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İdare ve yazı işleri için 

Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne 

müracaat olunur. 

24 HAZİRAN 1935 

PAZARTESİ 
SAYİ: 3036 

K A N U N L A R 

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan ticaret 
ve tediyata dair 4 haziran 1935 tarihli 

anlaşmanın tasdiklim dair kanun 

Kanun Mj 2807 Kabujjarihi: 14/6/1935 

Madde 1 — Türkiye ile ingiltere arasında 4 haziran 1935 
tarihinde A n k a r a d a imzalanmış olan ticaret ve tediyata dair 
anlaşma ve merbutatı kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu anlaşma, tasdiknamelerinin teatisi tarihin
den muteber olacaktır. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya icra Veki l ler i 
Heyeti memurdur. 

21/6/1935 

Türkiye Hükümeti ile Müllehid Kıratlık Hükümeti arasında 
ticaret ve tediyata mütedair anlaşma 

Tirkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve şimali 
ir landa Müttehid Kırallığı Hükümeti, i k i memleket arasında 
ticarî münasebatı kolaylaştırmak arzusile ve Türkiyeyi diğer 
memleketlere tediye muvazenesi esasını tetbika sevkeden istis
naî şeraiti iktısadiyeyi nazarı dikkate alarak aşağıdaki hüküm
leri kararlaştırmışlardır: 

M A D D E 1. 

1 - Bu anlaşmağa bağlı birinci listede sayılı Müttehid Kıral-
lık emtiası miktar itibarile bilâ tahdid Türkiyeye ithal edilebi
lecek ve bu anlaşmağa bağlı ikinci listede sayılı Müttehid 
Kıralhk emtiası mezkûr ikinci listede gösterilen her maddeye 
aid kontenjan miktarı dahilinde Türkiyeye ithal edilebilecektir. 

2 - Müttehid Kıralhk emtiasından olup yukarıki fıkrada 
gösterilmiyen eşya Türkiyede mer' i umumî kontenjan rejiminden 
istifade edecektir. 

3 - Bunlara ilâveten: 

a) 15 mayıs 1935 tarihinden evvel Türk arazisine çıkarılan 
ve bu tarihte kontenjanın kifayetsizliği veya mefkudiyetinden 
dolayı Gümrükten geçirilmemiş olan bilcümle Müttehid Kıral
hk emtiası; ve 

b) 15 mayıs 1935 tarihile bu anlaşmanın mer'iyete vaz'ı 
tarihi arasında Türk arazisine çıkarılan ve kontenjanın kifayet
sizliği veya mefkudiyetinden dolayı bu son tarihte gümrükten 
geçirilmemiş olan ve halen mer'iyette bulunan umumî kontenjan 
rejimi ile ithalleri memnu bulunmıyan her nevi Müttehid Krallık 
emtiası, işbu anlaşmanın mer'iyete vaz'ı tarihinden itibaren 
miktar itibarile bilâ tahdid ve bu maddenin bir ve ikinci fıkra
larındaki hükümlere tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal edilebile
cektir. 

Yukarıdaki a ve b bendlerine gelince, 17 şubat 1935 tarih 
ve 2/2004 sayılı Türk kararnamesine merbut V listesinde sayılı 
sınıflara dahil olan mallar alâkadar Vekâletlerin müsaadesine 
iktiran etmek şartile Türkiyeye ithal olunabilecektir. 

M A D D E 2. 

Müttehid Kıralhk Hükümeti, Türkiyenin her nevi ziraî 
mahsulünün Müttehid Kırallığa vaki ithalât miktarını kontrola 
karar verdiği tekdirde, müsaade olunacak ecnebi ithalâtında 
Türkiyeye muhik bir hisse ayırmak maksadile meseleyi müna
kaşa etmek fırsatını Türk Hükümetine evvelce bahşetmeden 
ithaline müsaade olunan emtia yekûnu üzerinden memleket 
başına kontenjan tahsis etmemeyi taahhüd eder . 

M A D D E 3. 

Türkiye Hükümeti veya Türkiye vilâyet veyahut belediye 
daireleri tarafından satın alınan Müttehid Kıralhk emtiası mer ' i 
bulunan umumî kontenjan rejimile işbu emtianın ithaline mem-
nuiyet vazedilmemiş olması ve icab eden bilcümle müsaadelerin 
Türkiye Hükümeti alâkadar dairesinden önceden istihsal edil
miş bulunması şartile miktar itibarile hiç bir tahdide tâbi, 
tutulmaksızın Türkiyeye ithal edilebilecektir. 
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M A D D E 4. 

1 - Bu anlaşmağa bağlı üçüncü listede sayılan Türk malları, 
nereden gelirse gelsin, Müttehid Kırallığa ithallerinde mezkûr 
listede gösterilen rüsum veya mükellefiyetlerden başkasına veya 
daha fazlasına tâbi tutulmıyacaktır. 

2 - Türkiye Hükümeti mezkûr listede zikrolunan ad valorem 
rüsumun spécifique resimlere veya spécifique resmin ad valo
rem resme tamamen veya kısmen kaim olması için Müttehid 
Kırallık Hükümeti tarafından vaki olacak her teklifi hayırhah-
lıkla tetkik edecektir. ; 

M A D D E 5. ! 

1 - Bu anlaşmanın mer'iyete vazından sonra Türkiyeye ihraç 
edilecek olan bilcümle Müttehid Kırallık emtiasına, Türkiyeye 
ithal edilebilmeleri için, işbu anlaşmağa merbut numuneye ; 

tevfikan ik i nüsha olarak tanzim olunmuş bir menşe şehadet-
namesi terfik olunacaktır; bu şehadetname Müttehid Kırallık 
dahilinde bir ticaret odası veya diğer salâhiyettar bir makam 
tarafından verilecek ve bir Türk konsolosu tarafından vize 
edilmiş bulunacaktır. 

2 - İşbu menşe şehadetnameleri bu malların Müttehid Kıral- . 
lıktaki F o b kıymetini gösterecektir. ; 

3 - Menşe şehadetnamesinin bir nüshası Türk Gümrükleri 
tarafından damgalandıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankasına gönderilecektir; mezkûr Banka, bunun üzerine, işbu 
anlaşmanın 6 ve 7 nci maddeleri hükümlerine tevfikan eşya 
bedellerinin kendilerine tesviyesi lâzımgelen Müttehid Kırallık-
taki eşhasa tediyede bulunacaktır. 

M A D D E 6. j 

1 - Türkiyedeki eşhasın Müttehid Kırallıktaki eşhasa borçlu 
bulunduğu atideki mebaliğ, vadelerinin hululünde, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında hususî bir hesaba Türk lirası i 
olarak yatırılacaktır: j 

a) Türkiye Cumhuriyeti Haric iye Veki l i le Ankaradaki Haş- ! 

metli Kıral Hazretlerinin Büyük Elçisi arasında teati olunan 1 
nisan 1935 tarihli notalar münderecatına tevfikan 148 numaralı 
Türk kararnamesine merbut A . listesinde münderiç eşya sınıf
larına dahil olup 15 şubat 1935 den evvel Müttehid Kırallıktan 
ihraç edilen Müttehid Kırallık emtiası için tediyesi icab eden 
bakiye. 

b) B u Anlaşmanın birinci maddesinin üçüncü fıkrası hü
kümlerine göre Türkiyeye ithal edilen Müttehid Kırallık emtiası ! 
mukabilinde vacibüttediye mebaliğ; ve • 

c) Bu Anlaşmanın mer'iyete vaz'ından sonra Türkiyeye 
müteveccihen ihraç edilen Müttehid Kırallık emtiası için tediyesi 
icab eden mebaliğ. 

2 — B u suretle Türk lirası olarak yatırılan mebaliğ, Müt-
ehid Kırallıktaki hak sahibi eşhas lehine, 7 nci maddede yazılı 
A . talî hesabından mezkûr eşhasa transferleri zamanına kadar 
bloke kalacaktır. Depo tarihile transfer tarihi arasındaki bi l 
ûmum şanj farkı, bu maddenin birinci fıkrasının a bendinde zik
rolunan mallar mukabilinde yapılacak tediye müstesna olmak 
üzere Türkiyedeki borçlunun matlubuna veya zimmetine kayde
dilecek ve bu suretle Türk borçlusu borcunun tamamını İngiliz 
lirası üzerinden tesviye etmiş olacaktır. 

M A D D E 7. 

1 - Müttehid kırallıktaki eşhas tarafından Türkiyedeki eşha
sa, mezkûr Kırallığa bilf i i l i thal olunan Türk emtiası mukabil in
de tediyesi lâzımgelen ;bilûmum mebaliğ Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası tarafından gösterilecek Müttehid Kırallık dahilindeki 
bir bankaya, vadesinin hululü tarihinde, İngiliz lirası olarak te

diye olunacak ve bunun üzerine mezkûr Bankada Cumhuriyet 
Merkez Bankası tarafından küşadedilecek olan ve aşağıda "İn
giliz lirası hesabı „ olarak zikredilen faizsiz hususî bir hesaba 
matlub kaydolunacaktır. Türkiye Hükümeti bu kısma dahil olan 
bütün mebaliğin işbu fıkra ahkâmına rağmen Türkiyedeki eşhasa 
doğrudan doğruya tediyesi halinde, mezkûr mebaliğin de İngi
liz lirası hesabına matlub kaydolunmasını temin için elden geleni 
yapmağa gayret edecektir; şurası mukarrerdirki , bundan dolayı 
Türk Hükümeti bu mebaiiğin tarihi tediyesi ile İngiliz lirası he
sabına matlub kaydolunacağı tarih arasındaki kambiyo farkın
dan hiç bir veçhile zarardide olmıyacaktır. 

2 - İngiliz lirası hesabına yatırılmış olan mebaliğin % 70 i 
talî bir A . hesabına ve bakiye % 30 da talî bir B . hesabına 
naklolunacak tır. 

3 - Anlaşmanın 6 nci maddesinde zikrolunan mebaliğ, ta
rihi tediyeleri sırasile, Müttehid Kırallık dahilindeki hak sahibi 
eşhasa ve A . talî hesabında mevcud akçe müsaadesi dairesinde 
İngiliz lirası olarak devrolunacaktır. 

4 - Talî B. hesabına naklolunan mebaliğ Türkiye Cumhu
riyet Merkez Bankasının serbest tasarrufunda bulunacaktır. 

M A D D E — 8. 

1 - İşbu anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında tas
rih olunan Türkiyedeki eşhasın Müttehid Kırallıktaki borçluları
na, mezkûr fıkra ahkâmına tevfikan yapılmış olan tediyatla 
borçlarının tasfiye edilmiş telâkki olunacağını tebliğ etmeleri 
için Türkiye Hükümeti muktezasını yapacaktır. 

2 - Müttehid Kırallık Hükümeti sözü geçen muameleyi 
Kırallık dahil indeki alâkadarların ıttılâlarına isal etmek maksa-
dile tedabir ittihaz edecek ve bu usulün umum tarafından ka
bulünü teşvik etmek için nüfuzunu istimal edecektir. 

M A D D E — 9. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, her ay nihayetinde, 
Müttehid Kırallık dahilinde tayin etmiş olduğu Bankaya, işbu 
anlaşmanın 7 nci maddesindeki maksadın temini için anlaşma
nın 6 nci maddesi ahkâmı dairesinde Merkez Bankasına yatırı
lan mebaliğin ve kezalik Müttehid Kırallıktaki hak sahihlerine 
nakledilecek paraların tafsilâtı tammesini bildirecektir. Müttehid 
Kırallıktaki mezkûr Banka Kırallık Hükümetine bu tafsilâtı ve 
talî A . hesabı tafsilâtını tebliğe mezun olacaktır. 

M A D D E 10. 

A veya B talî hesablan matlubatında münderiç kâffei me
baliğ işbu itilâfın inkızasmda 7 nci maddenin 3 ve 4 üncü fık
raları şeraiti dairesinde kullanılacaktır. 

M A D D E 11. 

1 - İşbu maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları hükümleri mahfuz 
kalmak şartile bu itilâfa bağlı 4 üncü listede tadad olunan 
Türk emtiası ile Müttehid Kıırallığın bilcümle emtiası, Türkiye'
deki eşhas ile mezkûr Kırallıktaki eşhas arasında hususî takas 
muamelesine mevzu teşkil edebilecektir. 

2 - İşbu maddenin birinci bendinde derpiş olunan her mu
amelenin ifasında, Türkiyeye ithal olunan Müttehid Kırallık 
emtiasının F o b kıymeti mezkûr Kırallık ülkesine ithal olunan 
Türk mallarının Fob kıymetinin % 70 ini aşmıyacak ve baki
ye % 30 u işbu itilâfın 7 nci maddesinde zikrolunan B. talî 
hesabına Müttehid Kırallıktaki alâkadar eşhas tarafından tedi
ye olunacaktır. 

3 - Bu kabi l hususî takas muameleleri işbu itilâfın birinci 
ve ikinci maddesi ahkâmı mucibince vazedilmiş veya vazedile-
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bilecek miktar itibarile her türlü ithalât tahdidatına ve mezkûr 
eşyaya müteallik Türkiye ve Müttehid Kıralhk dahilindeki ka-
vanin ve nizamat ahkâmına tâbi tutulacaktır. 

M A D D E 12. 

1 - A n k a r a d a 1 mır t 1930 da imza olunan Ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin 16 ncı maddesinin hazfi ve 39 uncu 
maddesinin ilk iki fıkrasının yerine aşağıdaki hükümlerin ikamesi 
suretile tadil edilecektir. 

M A D D E 39. 

İşbu Muahede tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün 
olan en kısa bir müddet zarfında A n k a r a d a teati edilecektir. 
Tasdiknamelerin teatisinden sonra muahedename hemen mer ' i 
yete girecek ve Yüksek A k i d Taraflardan bir i veya diğerinin 
diplomasi yolıle i k i ay evvel yapacağı fesih ihbarına kadar 
mer'iyette kalacaktır; ancak, bu ihbar 4 haziran 1935 tarihinde 
A n k a r a d a imzalanan Ticaret ve Tediyata dair anlaşmanın me
r'iyette kaldığı müddet zarfında tesirini icra etmiyecektir. 

2 - İşbu maddenin evvelki fıkrasında ik i noktadan yapılan 
tadilât mahfuz kalmak kaydile mezkûr muahede 39 uncu mad
desinin muaddel hükümlerine tevfikan yeni bir ihbardan sonra 
inkıza müddetine kadar mer'iyette kalacaktır. 

M A D D E 13. 

1 - Şurası mukaı rerdir k i işbu anlaşmada "Ecnebi ithalâtı,, 
tabirinden maksad, Haşmetli Büyük Britanya, ir landa ve De
nizler ötesindeki ingiliz Dominyonları Kiralı, Hindistan İmpara-
torunnn hakimiyeti metbuiyeti (souveraineté), himayesi veya 
mandası altında bulunan araziden maada memleketler ithalâ
tıdır. 

2 - İşbu anlaşmanın tatbikatında : 

a) "Eşhas„ Devlet teşkilâtı ve müessesatı dahil olmak 
üzere ferdleri, firmaları ve korporasyonları ifade eder. 

b) "Türk emtiası,, Türkiyede istihsal veya imal edilen em
tiayı ifade eder. 

c) "Müttehid krallık emtiası» Müttehid Krallıkta istihsal 
veya imal edilen emtiayı ifade eder. 

M A D D E 14. 

İşbu anlaşma tasdik edilecek ve tasdiknamelerin teatisinden 
sonra hemen mer'iyete girecektir. Mer'iyete vaz'ı tarihinden i t i 
baren bu anlaşma dokuz ay müddetle mer'iyette kalacaktır. 
Mezkûr dokuz aylık müddetin inkızasından iki ay evvel Âkid 
Hükümetlerden biri tarafından diğerine anlaşmanın feshi ihbar 
edilmediği takdirde böyle bir ihbarın yapılacağı tarihten it i 
baren ik i aylık bir müeddetin inkızasına kadar anlaşma mer' i 
yette kalacaktır. 

Yukarıdaki ahkâmı tasdikan vaziülimaza salâhitdar murah
haslar işbu anlaşmayı imza etmişler ve mühürlemişlerdir. 

A n k a r a d a 4 haziran 1935 tarihinde, her ik i metin aynı de
recede muteber olmak üzere, Türkçe ve İngilizce olarak tan
zim edilmiştir. 

Birinci liste 

Yanlarında X işareti bulunan tarife numaralarına giren eşya, 
17/2/1935 tarih ve 2/2004 sayılı kararnamenin 5 inc i maddesi 
hükümlerine göre siparişlerinden evvel aid oldukları Vekâletler
den izin alınmak suretile ithal olunabilir . 

Türk tarife 

31 

Eşya 

Sanayide müstamel ve tarifenin baş
ka yerlerinde zikrolunmıyan diğer 
hayvanî yağlar. 
Harmzatı şahmiye (tarifenin başka 
yerlerinde zikredilmiyen) 

X 71 C Kimyevî gübrtl r (Ziraat Vekâleti 
müsaadesilel 

89 Makina kayışı, hortum ve makinalar-
da müstamel sair deri ve kösele ma-
mulâtı (mevaddı saire ile müretteb 
veya gayri müretteb) 

98 A Merinos ve şevyot: 
1. K i r l i 
2. Yıkanmış 
3. Taranmış 
4. Boyanmış 

102 Hernevi yünden ve kıldan iplik (ör
me ve dokuma makinaları için ma
suraya sarılı iplikler de dahildir) 

ex 112 Yalnız bant halinde tasir bezleri ve 
torbaları, makina kolanları ve kart
ları. 

132 B Sun'î ipekten boyalı ve boyasız iplik 
ve ibrişim (müfredat üzere satılabile
cek şekildekiler de dahildir) 

X e x 218 V i s k i , C i n . Gümrük ve İn
hisarlar Vekâle
ti müsaadesile 

230 Beziryağı (kaynamış ve kaynamamış) 
ex 295 Yalnız ağaçtan hernevi dokuma tez

gâhı ve akümülâtör mücerridleri ve 
aksamı 

330 K o p y e ve yazı çoğaltma kâğıdları 
335 Hassas kâğıd (her kalınlıkta) 

X 339 O y u n kâğıdı Gümrük ve İn
hisarlar V . mü
saadesile 

349 Mekteb kitabları, gazeteler, mevkut 
mecmualar, katalokiar, fii cari cetvel
leri (hangi lisanda olursa olsun) 

X 359 Ticaret defterleri, çek defterleri ve 
sair defterler, karneler, bloknot al
bümler, buvarlar, yazı altlığı (sumen) 
klasörler, kitab ve evrak için kaplar îktısad Vekâle-
(adresli numaralı olanlar da dahildir) ti müsaadesile 

366 Kasarsız, yalın kat (tek telli) pamuk 
ipliği 

B - 14 den yukarı 24 ingiliz nu
marasına kadar (24 numara 
dahildir) 

C - 24 İngiliz numarasından yukarı 
367 Kasarsız, bükülmüş, pamuk ipliği 

(iki veya daha ziyade telli) 
368 Kaşarlı pamuk ipliği (tek veya daha 

ziyade telli) 
369 Boyalı, ıstampalı ( tek veya ziyade 

telli) pamuk ipliği 
ex 370 B Parlak (mersörize) kaşarlı, kasarsız 

veya boyalı ( tek veya daha ziyade 
telli) pamuk ipliği (yalnız 20 numa^ 
radan yukarı olanlar) 
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Türk tarife 
jsr° 

371 

Eşya 

372 

380 

417 

443 

444 

445 

B 

446 

449 

452 

453 

454 

ex 471 

477 D 

, X 481 C 

Müfredat üzere satılabilecek hale ge
tirilmiş pamuk iplikleri (kaşarlı, ka-
sarsız, boyalı, bükülmüş, bükülme-
m ' § ) ( a ğ a ç makara, ufak çile, yu
mak, zıvana, vesair şekillerde) 
Pamuk ağ ipliği ve sicim 

Tül - bobino (perdelik tül vesair su
rette fasone tüller) (kasarsız, kaşarlı 
veya boyalı) 

Kendir , jüt, rami ve tarifede gayrı 
mezkûr sair mevaddı nebatiyeden 
mensucat ve mamulâtı (rengi tabiide 
veyahud boyalı) 

Dişçilikte müstamel lâstik, kauçuk 
ve mamulâtı (boya, madenî toz ve 
sair mevad ile mahlut olsun olmasın) 
Vülkanize kavuçuktan levha, yaprak 
şerit, çubuk boru ve bunların adi 
maadin veya mevaddı saire ile mü-
retteb olanları) 

Bisiklet, otomobil , araba, vesair 
vesaiti nakliye tekerleklerine mahsus 
iç ve dış lâstikleri ve şeritleri. (Me
vaddı saire ile müretteb ve gayri 
müretteb) 

A - İç ve dış lâstikleri 
B - Şeritler 

Alastikî mensucatla lâstiğe batırılmış 
veya bir tarafına veyahut arasına 
lâstik sürülmüş veyahut lâstik yapış
tırılmış mensucat. 

Tarifenin başka yerlerinde zikredil
meyen sair kauçuk mamulâtı (mevad
dı saire ile müretteb veya gayri mü
retteb) 

Yere sermeğe mahsus l inoleom, 
kaptol ikan, muşambaları (parça ve
y a top halinde) 
Duvar, raf, sofra, ve mobilya ört
meğe ve kaplamağa mahsus muşam
balar (parça veya top halinde) 
Mücellid muşambası ( her n e v i ) mü
hendis ve resim muşambaları ve 
emsali sair ince muşambalar 
Yalnız tasfiye toprağı, kaol in, fel
dspat ve ateş toprağı 
Asbestos (amyant), bitümen ve mü
şabihleri ve bunların mamulâtı (ter
kibinde veya nescinde kauçuk veya 
elyaf veyahut maadini adiye bulu
nanlar ve kâğıd, mukavva, alçı, çi
mento ve boya gibi mevaddı adiye 
ile mahlûtan mamul olanlar da da-
hikür) ( mevaddı saire ile müretteb 
veya gayrı müretteb ) ( i p l i k , sicim, 
ip, halat, salmastra, şerit, hortum ve 
ikaraış faalinde) 
Pişmiş ki lden ve topraktan ateş 
tuğlası ve kiremit 

İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

Türk tarife 

489 

501 

519 

520 A 

E§ya 

523 

524 B 

526 C 

527 

529 

530 

531 

533 

536 

538 

Porselenden, mineden, ve emsalin
den sun'î dişler 
Fotoğraf camı (üzerinde resim olan
lar da dahildir) 
Halis çelik ve hususî çelikler 
Her nevi demir veya çelik (dört kö
şe, yuvarlak, beyzî, köşeli, çubuk, 
veyahud köşebent E , T , V , L , Z, I, 
şeklinde ve tarifenin başka yerlerde 
zikrolunmıyan sair şekillerde) (de
l ik l i ve astar boyalı olanlar da da
hildir) (adileri) 
Demir veya çelik saç levhalar (düz 
veya oluklu) ve çenberlik veya şerit: 

A - A d i l e r i 
B - Bakır, kalay, çinko, nikel, 

kurşun, aleminyum, galvanizli 
veya oksitl i 

C - Resimli , ıstampah, boyalı ve 
lâke 

Demir veya çelik tel, muayyen 
uzunluklarda kesilmiş olanlar da da
hildir. (Bakır, kalay, çinko, nikel , 
kurşun, alüminyum, galvanizli ve 
oksitli) 
Toprak ve su altı elektrik kabloları 
(her nevi mevad ile mücehhez) 
Demir ip veya halat (örgüsünde ve
ya içinde mevaddı lifiye olanlar da 
dahildir) 
Fonttan, demir veya çelikten künk, 
boru, her nevi raptiyeleri ve bunla
rın kapakları (sırlı veya katranlı bez 
ve saire ile tecrid edilmiş olanlar da 
dahildir): 

A - Dökme (font) 

B - Demir veya çelikten 
C - Her nevi madenle galvanizli 

Vesait i nakliye dingil leri , yayları 
(her şekilde), tekerlekleri, ve teker
lek çemberleri vesair aksamı (astar 
boyalı olsun olmasın) 
Fonttan, demirden kaba mamulât ez
cümle : Çanak, pota, direk, delinmiş 
ve delinmemiş levhalar, demiryolu 
makasları ve işaretleri, inşaatta müs
tamel çatılmış ve çatılmamış aksam, 
betonlarda müstamel kesilmiş, zım
balanmış saç levhaları, tekemmül 
etmiş alâtı mihanikiye aksamından 
maada gemi, demiryol , ebniye vesa
ire için zikredilmiyen sair kaba ma
mulât. 

Demir vide, civata, somun ve so
mun pulları (rondelâ) 
Demirkasa (mevaddı saire ile müret
teb veya gayri müretteb)-
Her nevi demirden el alâtı (saplı 
veya sapsız) 

İktısad Vekâleti 
müsaadesile 
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Türk tarife 
Eşya 

539 

545 

546 
551 B 

5 5 2 

A - Hernevi destere, dişli dişsiz 
(Hizarlar dahildir) 

B - Eğe 
C - Kürek, kazma, balta, yaba, 

çapa, bel, örs, 250 gramdan 
fazla sıkleti olan çekiçler, tır
mık, mala, küskü, taşçı mak-
kap ve kaşıkları 

D - Her nevi ziraatte müstamel 
makas, bağbıçağı, orak, tır
pan, koyun kırpma ve tene
keci makasları, mengene, kıs
kaç, keser, rende ve başka 
yerlerde zikredilmiyen dülger 
ve doğramacı alâtı 

H - Burgu, cetvel, pergel, çap 
ölçüsü, y iv açan âletler, tor
navida, kerpeten, 250 grama 
kadar sikleti olan çekiçler, 
hak ve oyma kalemleri, her 
nevi biz, e l makkablan 

V - Zikredilmiyen sair alât 
Bıçakçılık eşyası ezcümle : Bıçak, 
kâğıd bıçağı, kılıç, çakı, çatal, kaşık, 
makas, makinalı saç makası, ustura, 
makinalı ustura tırnak tuvaleti ede
vatı, fındık kıran, tirbuşon, ve emsali: 

H - Sair mevad ile müretteb veya 
gayri müretteb 

V - Makinalı makas ve usturaların 
yedek yüzleri. 

İğneler: 
A - E l ve makina iğneleri, dikiş 

ve nakış ve örgüler için (baş
ları yaldızlı olanlarda dahildir) 

B - T o p l u iğne, çengel iğne, tığ, 
çorap şişi, firkete, çuvaldız, 
ve olta iğnesi 

C - C a m , sellüloid, galalit, sedef, 
kehribar, bağa, fildişi ve diğer 
adi mevaddan başlı veyahut 
bunlarla müretteb iğneler. 

Demir kalem uçları 
Demir bidon ve fıçı, üstüvane gazo
metre, hazine, şamandıra ve emsali 
(mevaddı saire ile müretteb ve gayri 
müretteb) (boyalı galvanizl i ) 
Tarifenin başka yerlerinde zikredil
miyen demirden hırdavatçılık eşyası 
ezcümle: mutbak takımı, sofra takı
mı, kahve ve çay takımları, lâmba 
ve aksamı, ütü, kahve değirmenleri, 
et makinası, musluk, kova, banyo, 
aptesane levazımatı, dirhemler, ateş 
kürek ve maşaları, hayvan çanları, 
üzengi, şişe kapsülları ve emsali ve 
mamulâtı (mevaddı saire ile müret
teb veya gayri müretteb) 

A - A d i l e r i 

B - Boyalı, cilâlı, sırlı, veyahut 
sair madenle galvanizli 

Türk tarife 

555 A 

557 A 

558 H 

Eşya 

565 

574 B 

ex 577 B 

ex 579 B 

606 
607 D 1 

607 H 1 
607 Z 

617 B 

618 

619 

632 
X 634 

X 645 

X 649 

Bakır lâma, çubuk, (maktaı her şe
k i lde) tahta veya yaprak halinde 
(adi ler i ) 
Bakır boru, boru raptiyesi ve aksa
mı (her nevi) (adi ve ve boyalı) 
Bakırdan cereyanı elektrikide müs
tamel tel ve kablolar (diğer madenî 
tellerle mahlut olanlar da dahildir) 

1. Lâstik, gütaperka, kâğıt, asbes-
tos vesaire ile tecrid edilmiş 

2. İpek veya sun'î ipek ile tecrid 
edilmiş (mevaddı saire ile mah
lut ipekli olanlar da dahildir). 

3. Tecr id edildikten sonra ayrıca 
kurşun veya demir borularla 
veya sair suretle mücehhez. 

Bakırdan çilingir ve hırdavatçı eş
yası ezcümle: mobi lya kapı ve pen
cere edevatı, gem, mahmuz, z i l çın
gırak, musluk, yorgancı çivileri, el 
aletleri, mobi lya ve karyola ve sair 
emsali (mevaddı saire ile müretteb 
ve gayri müretteb) 

A - A d i veya boyalı 
B - Cilâlı veya nikel yaldızlı veya 

oksi t l i . 
Külçe halinde tutya (çinko) ve ha
litası 
Külçe, çubuk, tahta, halinde kalay 
ve halitası (lehim dahil köhne ma-
mulât hariçtir) 
Yalnız pasta ve krem tüpleri ve 
tıbbî müstahzarlara aid yazılı yazısız 
boyalı boyasız kapsüller 
Gramofon, fnoğraf, grafofon 
Gramofon, fonograf, grafofon plâk
ları ve kovanları (her şekilde ve ne
den mamul olursa olsun) (dolu) 
Gramofon iğneleri (adi madenlerden) 
Başka yerde zikrolunmıyan alâtı 
musikiye aksamı teferruatı ve yedek 
parçaları 
Sinematograf ve fotoğraf film ve 
pelikülleri (dolu) 
Tell i telgraf ve telefon makineleri 
ve aksamı fenniyesi (tellerle, piller 
ve otomatik telefon santralının mes-
ned çerçeveleri hariçtir.) 
Telsiz telgraf ve telefon mürsile ve 
ahize makineleri ve bunların eçhize 
ve aksamı fenniyesi 
Alâtı vezniye 
Tarifenin başka yerlerinde sarahaten îktısad Vekâ-
veya temsilen zikredilmiyen sair alât ti müsaadesile 

Kapslüler Gümrük ve İn
hisarlar Vekâ
leti müsaadesile 

Hernevi kuvvetle müteharrik maki- îktısad Vekâle-
nalar (kazanlarile birlikte) ti müsaadesile 
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Türk tarife 
JVfi 

X 651 

X 652 

Eşya 

653 A 
X 657 

X 658 

X 660 

X 661 

663 

X 664 

665 

X 666 

Su, hava, petrol, benzin, ve petrol 
müştekkatı vesair kuvvetler ile (elek
trik müstesnadır) müteharrik motor
lar (kurulmuş veya kurulmamış) 

Elektrik mötorleri (elektro motor) d i 
namo (alternatif, kontinü) transfor
matör, komitatör, reziztans, bobin, 
manyeto, buji, konvertisör distribi-
tör, vantilatör, aspiratör, ve müma
silleri (kuruluş veya kurulmamış) 

Akümülâtör ve yedek plâkları 
K a b i l i nesç mevaddı işliyen makina-
lar ve aksamı ezcümle: tarama, at
ma veya didikleme, koza ve çekir
dek ayıklama, iplik bükme, dokuma 
cilalama, kurutma, boyama, vesaire 
makinaları (kurulmuş, kurulmamış) 

İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

Torna, testere, rende, zımba, hadde 
ve çekiç makinaları çivi, teneke, kutu 
makinaları, cam imalinde ve camcı
lıkta müstamel makineler, çimento 
makina ve kalıbları, taş kırma maki
naları ve meadinden, topraktan ve 
ağaçtan eşya imalinde kullanılan sa
ir makinalar ve aksamı kurulmuş, İktısad Vekâle-
kurulmamış) • ti müsaadesile 

Dikiş makinaları, elbise, şapka ayak
kabı vesaireyi dikmeğe mahsus, örgü 
işleme ve tül makinaları ve bunların 
makina aksamı ve yedek parçalan 
(iğneleri müstesnadır) (elektrikli olan
lar dahil) 

Türk tarife 
Ns 

666/2 

Eşya 

İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

666/1 

Tiporgrafya, litografya, mücellid hu
rufat dizme ve dökme makinaları ve 
matbaacılığa mahsus sair makinalar İktısad Vekâle-
ve bunların aksamı ti müsaadesile 

Dikiş ve yazı makinalarına aid masa, 
tabla, kapak ve ayakları 

Her nevi ziraat makinaları ve zira-
atte müstamel alât ve edevat ve bun- Ziraat Vekâle-
ların aksamı ti müsaadesile 

Her nevi tulumbalar ve aksamı ma-
yiat, gaz, hava vesaire için 

Değirmen makinaları, hamur, makar
na, şeker, sucuk, vesair mekülâtın 
imal ve ihzarına mahsus makinalar, 
buz makinaları. taktır ve tasir ve 
tebrit makinaları, şişeleri yıkıyan ve 
dolduran makinalar, vinçler, kavu
rucu ve öğütücü makinalar, ütü ma
kinaları, çamaşır yıkama makinaları 
ve tarifede zikrolunmıyan sair bi l 
cümle makina ve aksamı (kurulmuş İktısad Vekâle-
ve kurulmamış) ti müsaadesile 

Bilyalı yataklar (rulman) bilyalı ve 
makaralı veya masaralı her nevi 

X 

667/ A 1 

679 

X 694 C 2 

6 9 7 

702 D 

703 A 
703 B 
703 D 

704 

706 

707 

709 B 

710 H 

711 H 
711 V 

712 A 
725 H 

754 T 

757 B 

müretteb olsun 
başka yerlerinde 
memiş olanlar, 
ağırlığı: 

A . B. C . D . 

İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

Makinaların veya cihazların mihaniki 
aksamı, demirden, çelikten vesair 
adi mâdenlerden (sair madenlerle 

olmasın) tarifenin 
isimlerile zikredil-

beher parçasının İktısad Vekâle
ti müsaadesile 

• 15 ki lodan ziyade 
E . F. - 15 (hariç) kilodan az 

Binek otomobilleri (sikleti 900 k i loya 
kadar 
Velos ipt (kaç tekerlekli olursa olsun) 
oyuncak velosiptler hariç ve posta 
paketi vesaire taşımağa mahsus ve
losiptler dehildir. 
Toz halinde antrasit kömürü (on mi
limetreden fazla olanlar parça sa
yılır) 

Türk kırmızısı yağı ve sülfooleadlar, 
sülfo /ezinatlar, madenî yağlarla 
müstahzar olsun olmasın 
Prusya mavisi ve emsali ferro siya-
nik boyalar ve utrumer her nevi 
Matbaa mürekkebi, (her nevi) 
Yazı mürekkebi 
İstampa boyası, yazı makinası şeri
di çin mürekkebi, k o p y a mürekkebi 
ve emsali mürekkebler 
Sanayia mahsus müstahsal madenî 
boyalar 
Uzvî, sun'î boyalar (kömür katranı 
yağından müstahsal) anilinler, aliza
rinler, sun'î çividler ve tasfiye edil
miş tabiî çividler (her şekilde) ve 
zikredilmiyen sairleri, 
A n i l i n tuzu, fenol, ve naftol, mü-
rekkebatı (boyacılıkta kullanılan uz
vî müstahzar boya bazları) 
Vernik (bronzlu, alüminyomlu ve 
boyalılardan maadası 
Karbonat, bikarbonat, klorür, k lo -
rat, kostik (hidrik) bil k imya saf 
permenganat, sülfat, silikat, ve baş
ka yerlerde zikrolunmıyan sair po
tasyum emlâhı. 
A d i sud kostik 

Karbonat, nitrat, asetat, borat, bi-
borat (boraks), bikarbonat, klorat, 
klorür, kostik saf, sülfür, sülfat, 
bisülfat (seldeglober) sülfit, bisülfit, 
hidro sülfit, hipo-sülfit, nitrit, saf 
klorür de sodyom ve tarifenin başka 
yerlerinde zikredilmiyen sair sod
yum emlâhı 
A m o n y a k mahlûlü, klor amonyom 
Sülfat (gayrı saf) ve sair bakır 
emlâhı 
Banzoik, bütirik, brom idrik. şahsi
lik, sitrik, tartrik hamızları 
Amonyak , potas, sud ve sair şaplar 
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Türk tarife 
JMb 

X 760 

782 

X 815 B 

853 

X 

853 C 

859 

861 

Türk tarife 
Ni> 

106 

107 

125 A 2 

238 A 
377 

Eşya 
Türk tarife 

No. Eşya 
Senelik kontenjan 

( metrik ton ) 

Fare, pire, ve emsali haşerat itlafına 
mahsus her nevi müstahzarat (toz, 
macun, mayi ve sair şekillerde) 

Lanol in , gliserin, kazoin 
Gazidrof i l vesaire tıbbî gazlar (iyod-
lular hariçtir) 

Sıhhat ve İçti
maî Muavenet 
Vekâleti mü
saadesile 

Sıhhat ve İçti
maî Muavenet 
Vekâleti mü
saadesile 

Tarifede gayri mezkûr serom ve aşı
lar, ecsamı kimyeviye, eczayı tıb
biye ve rpüstahzeratı tıbbiye ve k i m -
yeviyei sınaiye: 

A - Ecsamı kimyeviye ve eczayi 
tıbbiye 

B - Müstahzaratı tıbbiye ve se-
romlar ve aşılar 

Müstahzaratı kimyeviyei sınaiye, trik-
loretilen, 
Sair çocuk oyuncakları (noel ağacı
na mahsus olanlar da dahildir) 

B - A d i meadinden 
C - Kauçuktan, sellüloydden, de

riden vesair gayri mezkûr adi 
mevaddan 

Tarifede temsil olunmıyan eşya 

İ k i n c i l i s t e 

Eşya 

Safî yünden mamul başka yerde 
zikrolunmıyan mensucat (örme ku
maşlar da dahildir) (mevaddı saire 
ile müretteb olsun olmasın): 

A . Metre murabbaının sıkleti 200 
grama kadar 

B. Metre murabbaının sıkleti 201 
gramdan 600 grama kadar 

Arışı kamilen pamuk yün mensucat: 
A . Metre murabbaının sikleti 200 

grama kadar 
B . Metre murabbaının sıkleti 201 

gramdan 600 grama kadar 
C . Metre murabbaının sıkleti 600 

gram ve ondan yukarı 
Safî ipek ve sun'î ipeğin gayrı ıııo-
vaddı lifiye ile mahlut yün dokuma 
kumaş veya keçeden şapka vesair 
başlıklar (mevaddı saire ile müretteb 
veya gayri müretfeb) (erkek için) 
Toz halinde hardal 
H a m (kasarsız), boyasız, basma ha
linde olmıyan mensucat. 

C . Metre murabbaının sıkleti yüz-
elli (dahil) gramdan (200) gra
ma kadar olan 

D. Metre murabbaının sıkleti yüz 
(dahil) gramdan (150) grama 
kadar olan 

Sıhhat ve İçti
maî Muavenet 
Vekâleti 
saadesile 

mu-

Senelik kontenjan 
( metrik ton) 

400 K g . I 
2 i 

20 

20 

378 

379/1 

379/2 

379/3 

380 A 

383 

400 A 

E . Metre murabbaının sıkleti 70 
(dahildir) gramdan (100) grama 
kadar olan 20 

F . Metre murabbaının sıkleti 70 
gramdan aşağı olan 20 

Beyazlatılmış (kaşarlı), boyasız basma 
halinde olmıyan mensucat 

C . Metre murabbaının sıkleti yüz 
elli (dahil) gramdan (200) gra
ma kadar olan 20 

D . Metre murabbaının sıkleti yüz 
(dahil) gramdan (150) grama 
kadar olan 20 

E . Metre murabbaının sıkleti 70 
(dahildir) gramdan (100) grama 
kadar olan 40 

F . Metre murabbaının sıkleti 78 
gramdan aşağı olan 40 

T o p halinde boyalı pamuklu mensu
cat metre murabbaının sıkleti: 

C . 150 (dahil) gramdan 200 G r . ka
dar olan 20 

D . 100 (dahil) gramdan 150 G r . ka
dar olan 20 

E . 70 (dahil) gramdan 100 G r . ka
dar olan 20 

F . 70 gramdan aşağı olan 20 

İpliği boyalı, yol lu ve kareli pamuk
lu mensucat metre murabbaının 
sıkleti: 

C . 150 ( d a h i l ) gramdan 200 G r . 
kadar olan 20 

D . 100 ( d a h i l ) gramdan 150 G r . 
kadar olan 20 

E. 70 ( d a h i l ) gramdan 100 G r . 
kadar olan 20 

F . 70 gramdan aşağı olan 20 

Her nevi boya ile basma haline ge
tirilmiş bir veya müteaddit renkli 
olanlar ile merserize edilmiş pamuk
lu mensucat (ipliği merserize halin
de olanlar buraya dahi ld i r ) metre 
murabbaının sıkleti: 

C . 150 ( d a h i l ) gramdan 200. G r . 
kadar olan 50 

D . 100 ( d a h i l ) .gramdan 150 G r . 
kadar olan 50 

E. 70 ( d a h i l ) gramdan 100 G r . 
kadar olan 50 

F . 70 gramdan aşağı olan 50 
A d i tül ve muslin, benekli ve ma
denî teller ile mahlut veya müretteb 
olanlar da dahildir 15 
Her nevi pamuk kadife ve pelüş ve 
kadifeli mensucat ve bunlardan kur
dele ve şerid (madenî tellerle ve her 
nevi pullar ve boncuklarla mahlut 
veya müretteb olanlar da dahildir) 1 
Pamuk mendil (kenarları bastırılmış, 
bastırılmamış) 500K g. 
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Türk tarife 

413 

414 A 

Eşya 
Senelik kontenjan 

( metrik ton) 

451 

535 

543 
694 

708 

Müfredat üzere satılabilecek hale ge
tirilmiş iplikler ( kaşarlı, kasarsız, 
boyalı) (makara, ufak çile, yumak, 
zıvana, vesaire şekillerde) 
Sic im, ip , halat (katranlı, boyalı 
madenî tellerle müretteb olanlar da 
dahildir) (kutru 5 milimetreye kadar) 
Çadır imaline ve eşya örlmiye mah
sus muşambalar (mamul hale getiril
miş olanlar da dahildir) 
Demir soba, ocak, mangal 

A . Petrol elektrik, havagazı so
baları, fitilli veya tazyikli pet
rol ocakları ( mevaddı saire 
ile müretteb veya gayri mü
retteb) 

B. Sair soba ve ocaklar, vanti
latörlü ocaklar, mangal: 

1 - Sadeleri 
2 - Sırlı veya mevaddı saire ile 

müretteb 
Kundura için çivili ve çivisiz nalçalar 
Mahrukatı madeniye 

B. K o k kömürü 
C. Aantrasit kömürü 
1 . Parça halinde (karışık olanlar 

parça addolunur) 
Kundura boya ve parafin cilâsı, an-
kostikler, kremler, patlar ve müma
sili tertibler (deri, kundura, maden 
eşya, mobilya, parke vesaireyi te
mizlemek, cilalamak ve muhafaza 
etmek için) toz kalıb, mayi, macun 
halinde 

5 
10 

5.000 ton 

1.000 ton 

1 

Not : Yukarıdaki listede yazılı tarife numaralan 1 haziran 1929 tarih ve 
1499 sayılı kanuna bağlı gümrük tarifesile bunda değişiklikler yapan 
31/5/1933 tarih ve 2255 sayılı kanuna bağlı tarifeye göre tanzim 
olunmuştur. 

Üçüncü Liste 

Maddeler İthal rüsumu 

Tenzilât İncir ve incir turtası 7/c w t. başına 
Konsol ide edilenler Palamut Kıymeti üzerinden °/o 10 

Tiftik (ham) Muaf 
Yıkanmış, temizlenmiş 
Kavrulmuş veya kavrulmamış 
Kabuksus fındık Kıymeti üzerinden % 10 

DördıiiH'ü Liste 

Halılar ve kilimler 
K u r u sebzeler 
Yumurta 
Taze meyve 
Kitre 
A f y a n 
Tütün 
Nebatî boya maddeleri 
Şarablar ve Likörler. 

P R O T O K O L 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Büyük Britanya ve Şimalî 
irlanda Müttehid Kırallığı Hükümeti arasında Ticaret ve tedi-
yata dair bugünkü tarihli Anlaşmanın imzası sırasında vaziül-
imza salâhiyettar Murahhaslar, mezkûr Anlaşmanın mütemmim 
cüzünü teşkil edecek olan bu P r o t o k o l ahkâmında mutabakat
larını beyan ederler. 

6 ncı maddeye müt^ferrian : 
a) İşbu Anlaşmanın 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının a ben

dinde yazılı mallar müstesna olmak üzere, Anlaşmanın mer ' i -
yete vazı tarihine kadar Türkiyeye ithal edilip vadeleri Anlaş
manın mer'iyete vaz'ından evvel hulul eden Müttehid Kırallık 
emtiası Anlaşmanın imzasından evvel mevcud rejimden istifade 
edecektir. 

b) İşbu Anlaşmanın 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında y a 
zılı mallar müstesna olmak üzere, Anlaşmanın mer'iyete vaz'ı 
tarihine kadar Türkiyeye müteveccihen ihraç edilip vadeleri 
Anlaşmanın mer'iyete vaz'ından sonra hulul eden Müttehid Kı
rallık emtiası yukarıki rejimden 50 bin İngiliz- lirası miktarına 
kadar istifade edecektir. Anlaşmanın 7 nci maddesinin 3 üncü 
fıkrasında mevzuubahis usul 50 bin ingiliz liralık haddi tecavüz 
eden bu nevi malların tesviyesi için tatbik edilecektir. 

A n k a r a d a 4 haziran 1935 tarihinde, her ik i metin aynı de
recede muteber olmak üzere Türkçe ve İngilizce olarak tanzim 
edilmiştir. 

İMZA P R O T O K O L Ü 

Ticaret ve tediyata dair bugünkü tarihli Anlaşmanın imzası 
sırasında, vaziülimza salâhiyettar Murahhaslar aşağıdaki hü
kümler hakkında mutabakatlarını beyan ederler : 

İşbu anlaşma, tasdiknamelerin teatisine intizaren, 20 hazi
ran 1935 tarihinde muvakkaten mer'iyete girecektir. 

Bu Anlaşmanın 1, 5, 6, ve 14 üncü maddelerinde ve mer
but protokoldeki "Anlaşmanın mer'iyete vaz'ı„ tabirinin işbu 
İmza Protokolü hükümlerine tevfikan anlaşmanın muvakkat 
surette mer'iyete vaz'ı tarihine taallûk ettiği kabul olunmuştur. 

Âkid Hükümetlerden her biri diplomasi yol i le diğerine üç 
ay evvel ihbarda bulunmak suretile tasdiknamelerin teatisinden 
mukaddem Anlaşmanın muvakkat surette tatbikma nihayet ve
rebilecektir. 

A n k a r a d a 4 haziran 1935 tarihinde, her ik i metin aynı 
derecede muteber olmak üzere, Türkçe ve İngilizce olarak tan
zim edilmiştir. 

5 inci madde merbutu 

A . M e n ş e ş e h a d e t n a m e s i 

Gönderen 
İsim 
ikametgâh 
Sokak 

Emtianın c i n s i : 
Anbalâjm tarzı: 
Denk adedi: 
Marka JV°. 

f 
Siklet { 

\ 
Kıymet: (fob) 
Sevkiyat tariki 

(Asıl) 
Göndeilren 
tsim 
İkametgâh 
Sokak 

Gayrısafî 
Safî 

K g . 
K g . 

Yukarıda gösterilen emtianın Müttehid Kırallık mahsulâ 
veya masnuatından olduğu ve işbu şehadetnamenin Türkiye 
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Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî ir landa Müt-
tehid Kıralhğı Hükümeti arasında ticaret ve tediyata mütedair 
4 haziran 1935 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan verildiği 
tasdik olunur. 

( A işaretli menşe şehadetnamesinin numarasını taşıyan 
işbu şehadetname sureti, ithalâtın yapıldığı gümrükçe damga
landıktan sonra, Türkiye ile Müttehid Kırallık arasında ticaret 
ve tediyata mütedair 4 haziran 1935 tarihli anlaşma hükümle
rine tavfikan tediyatın yapılabilmesi için Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasına gönderilecektir.) 

B . M e n ş e ş e h a d e t u a m e s i 

(İkinci nüsha) 

Gönderen Gönderilen 

İsim 
İkametgâh 
Sokak 

Emtianın c i n s i : 
Ambalajın tarzı: 
Denk a d e d i : 
M a r k a .JVs: 

Gayrisafî 
Safî 

Kıymet (Fob) 
Sevkiyat t a r i k i : 

İsım 
İkametgâh 
Sokak 

Sıklet : 
K g . 
K g . 

Yukarıda gösterilen emtianın Müttehid Kırallık mahsulât 
veya masnuatından olduğu ve işbu şehadetnamenin Türkiye 
Cumhuriyet i Hükümeti ile Büyük Britanya ve Şimalî ir landa 
Müttehid Krallığı Hükümeti arasında ticaret ve tediyata müte
dair 4 haziran 1935 tarihli anlaşma hükümlerine tevfikan veril
diği tasdik olunur. 

Mazbut emlâk, jurdluk \e ocaklık aylığı mu
kabili verileck emlâk ve arazi hakkındaki 

1943 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun M: 2808 Kabul tarihi: 141611935 

Madde 1 — Mazbut emlâk, yurdluk ve ocaklık aylıklarına 
mukabil 1943 sayılı kanun mucibince şimdiye kadar emlâk ve 
arazi almamış olanlara on senelik istihkaklarının tutarına bir misli 
daha zammolunarak mukabilinde 1932 yılı Bütçe Kanununun 11 
inci maddesine tevfikan yedi senede ödenmek üzere % 5 faizli 
Hazine tahvili verilerek alâkaları kesilir. 

Bu kanunun neşri tarihinden evvel 1943 sayılı kanuna tev
fikan verilmesi Maliye Veki l in in tasvibine iktiran etmiş olan 
yerlerin muameleleri mezkûr kanuna göre ikmal olunur. 

Madde 2 — Bu alacaklıların bu kanunun mer'iyetinden it i 
baren bir sene zarfında bulundukları yerin malmüdürlüğüne el
lerinde bulunan vesikaları ibraz ederek müracaatleri icab eder. 
Bu müddet geçtikten sonra yapılacak müracaatler kabul olun
maz. Mahkeme ilâmile mazeretini isbat edenler bu hükmün dı
şındadır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanun hükmünü icraya Maliye V e k i l i me

murdur. 21/6/1935 

1943 numaralı kanun 2076 sayılı Resmî Gazetededir, 

Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı ile 
kaplıcalar tesisatı hakkındaki 

kanuna ek kamın 

Kanun M: 2809 Kabul tarihi: 14/6/1935 

Madde 1 — 927 sayılı kanun mucibince ihale edilmiş ve 
ihale tarihinden itibaren bu kanunun dördüncü • maddesindeki 
beş senelik tesis müddeti geçmemiş olan müesseselerin tesis 
müddetleri sekiz seneye çıkarılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanunun neşrinden evvel ihale edilmiş olup-
ta ihale tarihinden itibaren sekiz sene geçmemiş bulunan mü
esseseler de bu hükümden istifade ederler. 

Madde 3 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını tatbika A d l i y e , Maliye, 

İktısad ve Gümrük ve inhisarlar Veki l le r i memurdur. 
21/6/1935 

927 numaralı kanun 408 sayılı Resmî Ceridededir. 

Rüsumu Sıhhiye Kanununa eklenecek maddelere 
dair kanun 

Kanun 2810 Kabul tarihi: 14/6/1935 

Madde 1 — 500 numaralı Rüsumu Sıhhiye Kanununun bi
rinci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

A n c a k boğazlardan transit olarak geçen gemilerden safî 
tonilâto üzerinden alınan bu resim yüzde y i rmi beş eksik tah
sil olunur. 

İstanbul limanında yalnız zarurî ihtiyaçlarını temin veya 
acentaları ile temas etmek üzere talimatnamelerindeki hüküm
lere uygun olarak kısa bir zaman kalmak bu gemilerin transit 
sıfatını bozmaz. 

Yabancı memleketlerden gelen tayyareler hakkında yapıla
cak sıhhî muamele veya bunların tıbbî muayeneleri ve bunlara 
tatbik edilecek sıhhî tedbirler karşılığı olarak İcra Veki l l e r i 
Heyetince tanzim olunan tarife üzerinden ücret alınır. 

Madde 2 — Yukarıda yazılı kanunun 9 uncu maddesinin 
2 nci fıkrasına şu fıkra eklenmiştir: 

(Tonajı 250 y i geçen motorlu gemilerden yüz lira). 
Madde 3 — Bu kanun 1 ikincikânun 1936 tarihinden yürür. 
Madde 4 — B u kanun hükümlerini Sıhhat ve İçtimaî Mua

venet V e k i l i yürütür. 
20/6/1935 

500 numaralı kanun 71 sayılı Resmî Ceridededir. 

Hazarda >arsııbaydan yüzbaşıya kadar bir kısım 
subaylara ve seterde bütün subaylarla askeri 

memurlara verilecek elbise, kaput ve 
çizme hakkında kanun 

Kanun M: 2811 KabuL^bİLW^9?l 
Madde 1 — Hazarda, takım, bölükte ve sınıf mekteble-

rinde bulunan yarsubaylardan (Zabit vekil lerinden) yüzbaşıya 
kadar (dahi l ) subaylara birer kat erat elbisesi ve birer kaput 
verilir. 

Madde 2 — Seferde bütün subaylara ve askerî memurlara 
birer takım erat elbisesi ve birer kaputla birer çift çizme verilir. 

Madde 3 — Bunların miadları ile icabında yenilenmesi erat 
hakkında mevcud hükümlere tabidir. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanun hükümlerinin yerine getirilmesine 

Millî Müdafaa V e k i l i memurdur. 

21/6/1935 
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Ankara Belediyesinin hariçten getireceği 
makineler ve yedelt parçalarının 

resimsiz gireceğine dair kanun 

Kanun M: 2812 Kabul tarihi: 14/611935 

Madde 1 — A n k a r a Belediyesine Sovyet Hükümetinden veri
len bir milyon liralık kredi mukabilinde A n k a r a otobüs servisi ve 
yangın ve temizlik işleri için Rusyadan getirilecek, cins ve 
sayısı bağlı listede yazılı makineler ile bunların lâstik ve yedek 
parçalan gümrüksüz geçirilir. 

Madde 2 — Bu kanunun hükmü neşri tarihinden başlar. 
Madde 3 — Bu kanunun buyruklarını Gümrük ve İnhisar

lar V e k i l i yapar. 

21/6/1935 

Liste 
A d e d 
200 Otobüs 
25 Vidanj 
25 Arozöz (1140 sayılı kanun mucibince esasen muaftır) 
25 K a m y o n 

Tamir atelyesine lüzumlu komple makineler ve alât ve 
edevat. 

Kanunla verilen izinler üzerine yapılan kefa
letlerin nasıl yerine getirileceği hakkındaki 

2618 numaralı kanuna müzeyyel kanun 

K^mmA::28I3 Kabul tarihi: 14/6/1935 

Madde 1 — Hazine kefaletlerile belediyelerce akdedilen 
istikrazların senelik mürettebatını ödemeğe belediyelerin Hazinece 
cibayet olunan varidat meyanındaki hisseleri yüz elli bin liraya 
kadar tevkif olunur. Bu miktar istikrazın senelik taksitine kifa
yet etmezse üst tarafı Hazinece temin olunacak kredi veya he
sabı carilerden ödenir. İstikraz ödendikten sonra da Hazinece 
yapılan tediyat mahsub edilinciye kadar aynı suretle tevkifata 
devam olunur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Heyeti yü

rütür. 21/6/1935 

2618 numaralı kanun 2887 sayılı Resmî Gazetededir. 

Türkiye Ziraat Bankasının ipotekli ve müteselsil 
kefaletli zirai alacaklarının taksitlendirilmesine 

dair kanun 

Kanun Mj 2814 Kabul tarihi: 14/6/1935 

Madde 1 — Türkiye Ziraat Bankasının 1931 sonu envan
terinde yazılı vadeleri gelmiş veya gelmemiş ve bu tarihten 
sonra yeni senedlere bağlanmış veya bağlanmamış ipotekli , 
müteselsil kefaletli bütün ziraî alacakları bu kanunun aşağıda 
yazılı hükümlerine göre yıllık yüzde üç faizle taksitlendirilmiştir. 

Taksitler müsavi ve yıllık olup, onbeş senede ödenir. A n 
cak taksit adedi her bir taksitin baliği beş liradan aşağı düşmiye-
cek surette borç baliğine göre hesablanarak bulunur. 

Taksitlerin vadeleri, i lki 1936 yılına düşmek üzere her yer
de mahsul toplama ve satma mevsimlerine göre Bankaca tayin 
edilir. 

Bankaya asaleten borçlu olanlarla, kefaleten borçlu olanların 
borçluluk vaziyetlerinde hiç bir fark gözetilmez. Asıl borcun, 
kefillerin iştiraki olmaksızın işbu kanundan sonra veya evvel 
yeni senedlere raptı keyfiyeti, kefaletlerini natık olan senedler 
kendilerine geri verilmedikçe kefillere tecdid ve sukutu kefalet 
iddiası bahşetmiyeceği gibi , kefalet borçlarının da müstakillen 
tecil senedine bağlanmasına mâni teşkil edemez. 

Madde 2 — Bankanın alacaklarından işbu kanunun neşri 
tarihinden evvel vadeleri gelipte yeni senedlere bağlanmamış 
olanların geçmiş günler faizi bu kanunun neşri tarihine kadar 
% 5 üzerinden hesablanarak işbu alacakların tahsili için Ban
kaca yapılmış masraflarile birlikte ana borca zammolunur ve 
taksite bağlanacak ana borç bu zamlardan husule gelecek ba
liğden ibaret addolunur. 

Madde 3 — Banka bu kanunun neşrinden sonra borçluları
nın bu kanun hükümlerine göre tahakkuk edecek borçlarını 
umumî veya hususî listelere yazarak genel mahallere asmak 
veya her borçluya borçluluk vaziyetini ayrı ayrı birer mektubla 
bildirmek suretile borçlulara işbu kanun hükümleri dahilinde 
muamelelerini ifaya davet hususunda tebligat yapar. Bu kanu
nun hükümlerinden istifade edebilmek için, bu kanunda mev-
zuubahis banka alacakları borçlularının işbu tebligatın ifasından 
altı ay zarfında borçlu bulundukları banka şube veya sandıkla
rına müracaatla borçlarını bu hükümler dairesinde yeni sened
lere bağlamaları şarttır. Bu müddet içinde bu muameleyi bitir-
miyenler veya aynı müddet içinde borçlarına mahsuben bu 
kanun dairesinde hesablanacak borç baliğinin bir taksiti 
kadar bir parayı ödemek şartile müteakib altı ay içinde borç
larını yeni senedlere bağlamıyanlar bu taksitlendirmeden isti
fade edemezler. 

Madde 4 — Bankanın 1931 sonu envanterinde mevcud 
bulunmayıp, 1932 yılı bidayetinden sonra yeniden yapılmış her 
nevi ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî ikrazlardan mütevellid 
alacaklar bu taksitlendirme muamelesine tâbi tutulmak kaydin-
den müstesnadır. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümleri dahilinde taksitlendiril-
miş alacakların taksitleri, vadelerinin hululünde hiç bir suretle 
tecile tâbi tutulmıyarak tahsil olunur. Taksitlerden her hangi 
birinin borçlu veya kefilleri tarafından ödenmemesi halinde bu 
kanunla verilmiş olan haklar düşerek banka alacağı tamamen 
muacceliyet iktisab eder ve medyunun ve kefillerinin bütün 
malları bankaca hemen paraya çevrilir. Böyleleri hakkında 
2280 numaralı kanun hükümleri de cereyan etmez. 

Madde 6 — Kuraklık ve her hangi bir afat veya mücbiı 
ve fevkalâde bir sebeb ile bir kaç taksitin kısmen veya tama
men teciline zaruret görülecek hallerde bu tecil bankanın tek
lifi ve İcra Veki l le r i Heyetinin tasvibile kararlaşır ve tecil edi
len taksitler % 3 faize tâbi tutulur. 

Madde 7 — Bankanın bu kanun hükümleri dahilinde tak-
sitlendirilmiş ipotekli ve müteselsil kefaletli ziraî alacakları 
geçmiş günler faizi ve tahsil için yapılmış masraflarile birlikte 
bankaca Tahsili Emval Kanununun hükümleri dairesinde tahsi 
edilir. Tahsil Komisyonları banka tarafından haciz ve satış: 
istenecek mallar hakkında en çok yedi gün içinde karar ver
mekle mükelleftirler. Bu suretle muacceliyet kesbeden alacakla] 
vade sonundan itibaren geçen günler için °/o 9 faize tâbi tutulur 

Madde 8 — Borçları bu kanun ile taksitlendirilmiş borçlu 
larm serbest gayrimenkulleri ile kaldırılmış, kaldırılmamış m a h 
sulleri, irsen istihkakını teşkil edip henüz intikal muameles 
tekemmül etmemiş olanları da dahil olduğu halde bankaya 
alacaklarına karşılık teşkil etmek üzere merhun hükmünde 
olduğu gibi ahara merhun olanları da bu kanunun neşri tarihine 
kadar tesis edilmiş haklar mahfuz kalmak şartile keza ayn 
veçhile bankaya merhun hükmündedir. 
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Bu mallardan gayrimenkullerin rehini tapu sicillerinde tes
cile muhtaç olmayıp, İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı madde
sinde yazılı bütün rehin ve imtiyazlara tekaddüm eder. Bu 
gayrimenkullerin ahara icarı halinde dahi icar bedelleri bankaya 
temlik edilmiş hükmündedir. 

A n c a k borçları bu kanunun hükümlerine göre taksitiendi-
rilmiş borçlulardan taksitlendirme muamelesinin hitamını müte-
akib bankaya müracaat edipte banka alacağını % 100 fazla-
sile karşılamağa yetecek gayrimenkul ipoteği ile temin edenler, 
bankanın taksit teminatı olmak üzere yalnız mahsuller üzerin
deki rehin hakkı baki kalmak şartile diğer gayrimenkulleri 
üzerinde serbest tasarruf hakkını kazanırlar. Müşterek 
ve müteselsil borçlu sıfatile aynı senede imza koymuş 
olan borçluların bu hakkı kazanabilmeleri için borçlarının bali
ğini gene aynı veçhile °/o 100 fazlasile gayrimenkul ipoteği 
ile temin etmeleri şarttır. 

Madde 9 — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay 
içinde Ziraat Bankası mahallin tapu idarelerine bir cetvel ile 
bu kanun hükümlerine göre borçlan taksitlendirilmeğe tâbi borç
luların adlarını bildirir. 

Tapu idareleri bu cetveli alıncıya kadar A r a z i Vergis i 
Kanununun mevzuunu teşkil eden gayrimenkullere aid her nevi 
tasarrufları ifa ve tescilden evvel gayrimenkul sahibinin banka 
ile alâkası olup olmadığını bankadan sormağa ve banka dahi 
alacağı yoksa veya kalan gayrimenkuller borca yüzde yüz 
fazlasile kifayet ediyorsa işbu tasarruf muamelelerine muvafa
katini hemen bildirmeğe mecburdur. 

Tapu idareleri cetveli aldıktan sonra yukarıdaki fıkrada 
yazılı muamele yalnız cetvelde adları yazılı borçluların gerek 
arazi, gerek müsakkafatlarına aid tasarrufları hakkında tatbik 
olunur. 

Bankanın muvafakatini almaksızın muamele yapan memur
lar C e z a Kanununun 240 ıncı maddesi mucibince cezalandırılır 
ve bankanın muvafakati olmaksızın yapılmış tasarruflar banka 
için hükümsüz kalır. 

Gayrimenkuller in ferağ, intikal ve sair tasarruflarında 
banka alacaklarının karşılığını koruma bakımından yapılacak 
kıymet takdirlerinde işbu kanundan evvel bankaya ipotek 
edilmiş- bilûmum gayrimenkuller ile işbu kanun hükümleri mu
cibince bankaya merhun hükmüne giren arazi hakkında ban
kanın o sırada cari olan mevzuatı muteber olur ve işbu kanun 
mucibince bankaya merhun hükmüne giren diğer gayrimenkul
ler hakkında da biri vilâyet umumî meclisince, diğeri mahallî 
ticaret odasınca ve oda bulunmıyan yerlerde belediyelerce ve 
üçüncüsü de mahallin en büyük maliye memurluğunca bir 
sene için intihab edilip, intihabı müteakib mahallin Sulh hâki
mi huzurunda tahlif olunacak üç kişiden mürekkeb bir komis
yonun takdirine müracaat edilir. Bu komisyonun bulacağı 
kıymet Bina Kanununun hükümlerine göre bulunacak kıymeti 
geçmemekle mukayyeddir ve o takdirde kat'î ve nihaidir. 

Madde 10 — Başkasının alacağından dolayı Ziraat Banka
sına bu kanunla borçlu bulunanların haciz veya iflâs, yahut 
tahsili emval yollarından birile takibe uğramaları halinde tecil 
düşer ve bankanın alacaklarının tamamı muacceliyet kesbeder. 
Şu kadar k i , bu kanunla Ziraat Bankası lehine tesis olunan 
rehinlerin değeri bankanın muaccel alacağının tamamının tedi
yesine kifayet edecek derecede ise tecil düşmez. A n c a k satılan 
gayrimenkulun icra dairesince seçilmiş yeminli muhamminler 
tarafından takdir edilecek kıymeti veya müzayede neticesinde 
kararlaşacak bedeli, banka alacağının tamamını geçmezse tecil 
devam eder ve gayrimenkul satılamıyarak bankaya ipotekli 
hükmünde kalır. 

Mahsuİün yukarıki fıkrada yazılı yollarla satışında yalnız o 
seneye aid ve o tarihten sonra vadesi gelen taksit muacceliyet 
kesbeder. 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren bilûmum icra ve 
iflâs dairelerile Tahsili Emval Kanununu tatbika memur olan
lar Devlet alacaklarını tahsile aid haller hariç olmak üzere her 
hangi bir çiftçinin gayrimenkulunu veya mahsulünü paraya 
çevirmeden evvel Ziraat Bankasile alâkası olup olmadığını 
bankadan sormağa ve banka dahi alacağı yoksa keyfiyeti 
hemen bildirmeğe mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmiyen 
memurlar Ceza Kanununun 240 ıncı maddesi hükümleri dahi
linde cezalandırılır ve yapılacak satışlar banka için hükümsüz 
kalır. 

Banka alacağını bildirdiği takdirde bu alacak satış hasılın
dan tevkif ve bankaya tediye olunur. 

j Madde 11 — Bu kanunla derpiş edilen taksitlendirme mua
melesine bankanın ipotekli ziraî alacaklarından olup gerek ban
ka tarafından gerekse 2280 numaralı kanunla icra dairelerince 
taksitlendirilmiş olanlar da tâbi olur. 

,' Madde 12 — Ziraat Bankasının bu kanun hükümleri dahi
linde taksite tâbi müteselsil kefaletli alacaklarından kooperatif 
ortaklan nezdinde olup teşekküllerini müteakib bu kooperatif
lere devredilmiş olanları dahi, bu kanun hükümleri dahilinde 
tecile tâbi tutulur. 

< Madde 13 — 1936 - 1937 bütçesinden itibaren her sene 
Devlet bütçesinden bankanın fevkalâde ihtiyat akçesi için bir 
milyon lira tahsisat konulur. 

! Madde 14 — Borçları bankanın 1931 sonu bilançosunda 
yazılı ve bu kanun hükümleri dahilinde tecile tâbi borçlulardan 
1931 yılından sonra gayrimenkulleri takibat, neticesinde banka
ca tefevvüz edilmiş olanların bu gayrimenkulleri müracaatleri 

• halinde kendilerine iade olunarak borçlan bu kanun hükümleri 
' dahilinde tecile tâbi tutulur. 

Madde 15 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 16 — Bu kanunu tatbika İcra Veki l le r i Heyeti me-

j murdur. 
| 21/6/1935 
I 

| "2280,, numaralı kanun '2430,, sayılı Resmî Gazetededir. 
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S Kimya harbinden korurımıya mahsus 
I malzeme hakkında kanun 
ı 
î 
\ Kanun M: 2815 KabulJarifu:Jj4l6ll935 
\ Madde 1 — Sü ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarınca 
j nevileri tayin olunacak, k imya harbinden korunulacak veya 
j sanat işlerinde kullanılacak, maskeler ile gazdan korunmağa 
\ yarıyan başka türlü gereçlerin yurda sokulması veya yurdda 
• yapılıp satılması hakkı salt Kızılay Cemiyetine verilmiştir. 
\ Maskeden başka gereçlerden bir takımının veya hepsinin, satış 
\ işi Kızılayda bulunmak şartile, cemiyetin iznile başkaları tara-
• fından da yapılabilir. 

Madde 2 — Kızılay tarafından açılan fabrika mamulâtı 
: mevcud oldukça Sü Bakanlığı ile sair teşkilât tarafından bun

ların satın alınması mecburidir. 
Bu satış için maliyet fiatına yapılacak zammın miktarı İcra 

Veki l le r i Heyetince tayin olunur. 
Bu fabrikanın yaptığından fazlasına ihtiyaç görüldüğü tak

dirde Kızılay Kurulu vasıtasile dışarıdan getirilir. 
Madde 3 — Kızılay Cemiyetıle ikinci maddede gösterildiği 

gibi Sü Bakanlığı adına gelenlerden başka maske ve yaraçlar 
gümrüklerden geçirilmez ve iyesiz olanlar veya kaçak olarak 
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girenler ile sokulmak istenilenler müsadere olunarak Kızılay 
Cemiyetine verilir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümleri yayılması tarihinden 
yürür. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini Sü, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Gümrük ve Teki t Bakanları yürütür. 

20/6/1935 

Çubuk Barajı ve civarının ağaçlandırılmasına 
ve düzeltilmesine ve Kırkgözler kaynağından 

getirilecek suya aid masarif karşılığı
nın ne suretle temin edileceğine 

dair kanun 

Madde 1 — A n k a r a civarındaki umumî su tesisatından 
uzakta kalmış müesseselerle gezme yerlerinin su ihtiyacı için 
Kırkgözler kaynağından getirilecek suya ve Çubuk Barajı ve 
civarının teşcir ve tanzimine müteallik her türlü inşaat, tesisat, 
istimlâk ve levazım bedel ve masraflarının 2511 numaralı kanun 
mucibince Çubuk barajı yapısının bitirilmesine tahsis edilen 
mebaliğ tasarrufatından mahsub olunmak şartile mezkûr kanu
nun ikinci maddesinde yazılı suretlerle teminine izin verilmiştir. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükümlerini İcraya İcra Veki l ler i 

Heyeti memurdur. 
21/6/1935 

2511 numaralı kanun 2734 sayılı Resmî Gazetededir. 

Ankara - İstanbul - Avrupa telefon devrelerinin 
ıslâh ve teksirine dair kanun 

Madde 1 — A n k a r a ile şehirler arası telefon hatları tesis 
ve takviyesi ve buna muktazi malzeme satın alınması y e A n k a r a -
Is tanbul-Avrupa telefon devrelerinin "taşıyıcı cereyan, cihazla-
rile ıslâh ve teksiri ve bu cihazların vaz ve tesisine mahsus 
binaların inşası için her sene sarfedilecek miktarın karşılığı o 
sene P . T. ve T. U m u m Müdürlüğü bütçesine konulmak şartile 
hükmü gelecelo senelere sari (200 000) l iraya kadar tahhüdata 
girişmeğe Nafıa V e k i l i mezundur. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — B u kanunun hükmünü icraya Nafıa ve Maliye 

Veki l ler i memurdur. 
20/6/1935 

Maden nizamnamesile 608 numaralı kanunun bazı 
maddelerini değiştiren kanun 

Madde 1 — Maden nizamnamesinin beş maddesi aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmek suretile numaraları hizalarında gös
terilen maddelerin yerine konulmuştur: 

Madde 20 — Taharri ruhsatnameleri 10 uncu madde muci
bince mer'iyetleri tarihinden itibaren i k i yıl muteber olmak 
üzere verilir . B u iki yıllık müddet hiç bir veçhile uzatılamaz. 

Madde 23 — Sahib olduğu taharri ruhsatnamesini veya 
hissesini kısmen veya tamamen devretmek istiyen her hangi 
bir şahıs ruhsatname sahasının bulunduğu vilâyete, devralacak 
şahıs ile birl ikte imzalanmış bir istida ile müracaat eder. Vilâ
yet idare heyeti tarafından yapılacak tahkikat neticesinde, devr-
olunacak şahsın asıl ruhsatnameyi alan şahıstan bidayeten ara
nılmış olan bütün vasıfları ve şartları haiz olduğu ve devir 
muamelesinin yapılmasına hiç bir mâni bulunmadığı anlaşıldığı 
takdirde vilâyet keyfiyeti bi ldirmek suretile îktısad Vekâletinden 
devir muamelesinin yapılmasına müsaade olunmasını istizan eder. 
Îktısad Vekâleti tarafından bir mahzur görülmediği takdirde 
devir muamelesinin yapılması en çok ik i ay içinde vilâyete b i l 
diri l ir . Vekâlet ruhsatname harcının yarısı nisbetinde harç al
dıktan sonra taharri ruhsatnamesinin veya hissesinin devrine 
aid muameleyi tamamlar. 

Madde 59 — a - Madenin teslimi tarihinden itibaren en 
geç bir buçuk yıl içinde maden mültezimleri, madenin işletil
mesi için vücude getirilecek başlıca tesisatı, yapılacak ihzari 

- ameliyatı, bu tesisat ile ameliyatın biteceği zamanı ve mal ola
cağı tahmini kıymeti, tesisat ve ameliyat bittikten sonra 
kullanılacak günlük vasatî işçi sayısı ile çıkarılacak ve imrar 
edilecek maden cevherlerinin miktarından ibaret olan normal 
işletme esaslarının asgarî hadlerini ve imrarına kadar çıkarılan 
maden cevlerlerinin görecekleri muameleleri muhtevi olmak 
üzere Îktısad Vekâletine, tesisat ve işletme hakkında i k i nüsha 
fen raporu vermeğe mecburdurlar. B u fen raporlarına, tesisatın 
umumî vaziyetini gösteren ik i nüsha harita ile ihzari ameliyatın 
ikişer nüsha plan ve mürtesemlerini ve maden yatağının şeklini 
izah eden jeolojik k r o k i ve maktalarını da raptedeceklerdir. 

b - Îktısad Vekâleti tarafından, tesisat ve işletme fen rapo
ru, icabında mültezim hesabına mahallinde tetkikat yaptırılmak 
ve kendisinden mütemmim izahat alınmak suretile tetkik edi l 
dikten sonra aynile veya tadil suretile tasdik edi l i r -ve mülte
zime iade olunur. Dört ay içinde iade edilmediği takdirde 
vekâlet, tesisat ve işletme, fen raporunu aynile kabul ve tasdik 
etmiş sayılır. 

c - B bendi dairesinde tesisat ve işletme fen raporunun 
tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde mülte
zim, tesisata ve ihzari ameliyata başlamağa, raporunda yazılı 
müddet içinde bu işleri bitirmeğe ve raporunda yazılı veçh 
üzere madeni normal surette işletmeğe mecburdur. 

d - B bendi hükümleri dairesinde tekemmül eden bir tesi
sat ve işletme fen raporunda gösterilen tesisat veya ihzari ame
liyatta tadilât yapılması zarureti tahakkuk ettiği takdirde mül
tezim, bu tadilâtı gösteren yeni bir fen raporu ile îktısad V e 
kâletine müracaat etmeğe ve B bendine göre bu yeni fen ra
porunu tekemmül ettirmeğe mecburdur. Şu kadar k i bu mua
mele, tesisatın ve ihzari ameliyatın diğer kısımlarına devam 
etmeğe mâni olamaz. 

e - B u madde hükmü, mekşuf madenlere de tatbik edilir. 
f - Maden ihalesi imtiyazlarına veya Ereğli havzası kömür 

ocağı ruhsat tezkerelerine sahib olanlar madenlerini veya kö
mür ocaklarını k i raya veremezler. 

Madde 60 — Müddetleri içinde tesisat ve işletme fen ra
porunun istenilen vasıf ve şartlara uygun olarak varilmemesi 
veya tesisata ve ihzari ameliyata başlanmaması veya bunların 
bitirilmemesi veya normal işletmeğe geçilmemesi hallerinde 
ihale fesholunur. Bu hususta Îktısad Vekâleti tarafından yapı
lacak mazbata Başvekâlete gönderilmekle beraber bir diyeceği 
varsa altmış gün içinde Şûrayı Devlete müracaat edebileceği, 
H u k u k Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre, mültezime 
tebliğ olunur. Fesih mazbatasının Şûrayı Devlette tetkikından 
sonra ihalenin feshi hakkında icra Veki l ler i Heyetinden karar 
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çıktığı takdirde muamelesi icra ve Hükümet merkezile madenîn 
bulunduğu mahalde gazetelerle üç defa ilân ettirilir, 

Madde 81 — Mültezim, madenini normal işletmeğe başla
dıktan sonra, bu işletmeği, 59 uncu maddenin (B) bendi hü
kümlerine göre tekemmül eden fen raporundaki ana hatlar ve 
tesbit edilen asgari hadler dairesinde devam ettirmekle mükel
leftir. İşbu normal işletme esaslarını değiştirdiği veya işletmeyi 
bütün bütün tatil eylediği takdirde vaziyetten en geç dört ay 
içinde İktısad Vekâletine malûmat verecek ve vaziyeti icab 
ettiren sebebleri bildirecektir. 

Vekâletçe, icabında, mültezim hesabına mahallinde tetkikat 
yaptırılmak ve kendisinden mütemmim izahat alınmak suretile 
vaziyet tetkik edildikten sonra bu hususta ittihaz edilen karar 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre mültezime 
tebliğ olunur. 

Vekâletin bu husustaki kararı, tayin ettiği bir müddet zar
fında, evvelki veya yeniden tesbit ettiği esaslar dairesinde 
madeni işletmeğe tekrar geçmeğe dair bulunduğu takdirde 
mültezim verilen mühletin sonunda bu esaslara tevfikan normal 
işletmeğe geçmeğe mecburdur. A k s i takdirde 60 ıncı madde 
mucibince muamele yapılır. 

Madde 2 — 608 numaralı kanunun 4 üncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bitüm ve petrol ve tabiî müştakları iptidaî istikşaf taharri 
ruhsatnamesi, maden taharri ruhsatnamesi, maden ocağı imal 
ruhsat tezkeresi, maden imtiyaznamesi ve taşocağı ruhsatna
mesi sahiblerile maden ve taşocağı işletenlerin istihdam eyli-
yecekîeri bütün memur ve işçiler Türk - olacaktır. Ancak mü
hendislerle fen memurlarının ve ustabaşılan ve mütehassıs 
işçilerin ecnebi olmaları caizdir. Şu kadar k i , bunlar için ihti
saslarını gösteren diploma, şehadetname ve tasdikname gibi 
vesikaların bu kimseleri istihdam edecekler tarafından İktısad 
Vekâletine gösterilmesi ve Vekâletçe istihdamlarında faide bu
lunduğu anlaşıldıktan sonra muayyen bir müddet için çalışma
larına yazı ile müsaade verilmesi lâzımdır. Bu suretle çalışma
larına müsaade alınan her ecnebi mühendis, fen memuru, usta
başı ve mütehassıs işçi için ( İcra Vekil leri Heyetince her sınıf 
mütehassıs için) ayrı ayrı takdir edilecek bir mütahassıs yetiş
tirme ücretini, bunları istihdam edenler her altı ayda bir peşi
nen Hazineye yatırmağa ve mukabilinde alacakları makbuzların 
tarih ve numaralarını iktısad Vekâletine bildirmeğe mecburdur
lar. Hazine bu suretle kendisine tesviye edilen paralan maden 
tetkik ve arama enstitüsüne verir. İstihdam edilecek ecnebiler 
mukabilinde verilecek para Hazineye yatırılmadığı takdirde 
verilmiş olan istihdam müsaadesi İktısad Vekâleti tarafından 
geri alınır. 

Madde 3 — Bu kanunun neşri tarihinden evvel mer'iyeti 
tasdik edilip hâlen devam etmekte bulunan maden taharri 
ruhsatnameleri hakkında aşağıdaki şekillerde muamele yapılır: 

a - B u gibi ruhsatnamelerden bir senelik mer'iyet müddetini 
bitirmemiş olanların mer'iyet müddetleri iki seneye iblâğ 
olunmuştur. 

b - B u gibi ruhsatnamelerde işbu kanunun neşri tarihinden 
bir senelik mer'iyet müddetleri bitmiş ve temdidi taleb edilmiş 
olanların müddetine bu kanunun neşrinden itibar edilmek üzere 
bir sene zammedilir. 

c - B u gibi maden taharri ruhsatnamelerinden müddetleri 
evvelce uzatılmış olanlar bu suretle taayyün etmiş olan müd
detlerinin hitamına kadar muteber sayılır. 

Madde 4 — Bu kanunun neşri tarihinde mer'i olan maden 
ihalesi imtiyazları sahihlerinden henüz imalâta başlamamış 
olanlar, bu kanunun birinci maddesile muaddel maden nizam
namesinin 59 uncu maddesi hükmüne tabidirler. 

Bunlardan imalâta başlamış olanlar da bir fen raporu vere
cekler ve bu fen raporu, İktısad Vekâleti tarafından tasdik 
edilinciye kadar yapmakta oldukları imalâta devam edecek
lerdir. 

Bu fen raporunun tasdiki ile iadesini müteakib bunlarda 
gerek yeni yapacakları tesisat ve ihzari ameliyatta ve gerekse 
işletmede aynile diğer mültezimlerin tâbi tutuldukları hükümlere 
tâbi olacaklardır. 

Bu kanunun neşri tarihinde mekşufen ihale edilmiş bulunan 
maden imtiyazı sahihleri, kendi mukavelerile bu mukavelelere 
bağlı şartnameleri hükümlerine tabidirler. 

Madde 5 — Maden ihalesi imtiyazları veya Ereğli havzası 
kömür ocakları ruhsat tezkereleri sahihlerinden vaziyetleri ma-
adin nizamnamesinin bu kanunun 1 inci maddesile muaddel 59 
uncu maddesinin (F) bendine uymıyanlann madenleri veya kö
mür ocakları üzerindeki alâkaları kesilerek ellerindeki ihale im
tiyazları ile ruhsat tezkereleri Devlete geçer ve kendilerine sar-
fettikleri emek mukabili olarak altıncı maddede yazılı nisbette 
para verilir. 

Bu gibi şahısların madeni veya kömür ocağını işletenlerle 
yapmış oldukları mukavelelerden doğan hakları ve menfaatleri 
Devlete intikal eder. 

Şu kadar k i , krom madenlerile Ereğli havzası kömür ocak
ları hakkında bu madde hükümlerine göre yapılacak muamele
lerin bu kanunun neşri tarihinden itibaren en çok bir sene için
de ikmal edilmesi şarttır. 

Madde 6 — Bu kanunun beşinci maddesi mucibince, ma
denlerden veya kömür ocaklarından alâkası kesilenlere bir de
faya mahsus olmak üzere verilecek para, madenlerin nevilerine 
göre, aşağıda yazılı şekillerlde hesablanır: 

a - K r o m madenlerinde, ihale imtiyazları mucibince alın
makta olan resmi mukarrerin onbeş misli , 

b - Diğer madenlerde, ihale imiyazlan mucibince alınmakta 
olan resmi mukarrerin, elli misli , 

c - Ereğli kömür havzasında ihale imtiyazları mucibince 
alınmakta olan resmi mukarrerin ikiyüz misl i . 

Ancak, Ereğli havzasında resmi mukarrer alınmıyan kömür 
ocağı ruhsat tezkereleri sahihlerine verilecek bu ik i yüz mislin 
hesabı için havza fen heyetince bunların ellerindeki ruhsat tez
kerelerinden tedahüller nazara alınmaksızın çıkarılacak hudud-
ların çevirdiği sahalar esas ittihaz olunur ve bu suretle bulu
nacak saha hakkında ilk önce resmi mukarrer miktarı tesbit 
edildikten sonra bunun ik i yüz misli veril ir . 

Madde J — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 — Bu kanunun hükümlerini tatbika İcra Vekil leri 

Heyeti memurdur. 
20/6/1935 

608 numaralı Kanun 92 sayılı Resmî Gazetededir. 

Elektrik işleri etüt dairesi teşkiline 
dair kanun 

Kanun M: 2819 Kabul tarihi: 14/6/1935 

F A S I L : 1 

Elektrik işleri etüt idaresinin teşkil maksadı, 
vazife ve salâhiyetleri 

Madde 1 — Hükmî şahsiyeti haiz olmak ve bütün muame
lelerinde bu kanun ile hukuku hususiye ahkâmına tâbi bulun
mak üzere Ankarada bir E . İ. E . İdaresi (Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi) kurulmuştur. 

E . 1. E . İdaresi ticari usullere, göre idare olunur. Bü idare
nin bütün sarfiyat ve muamelâtı Muhasebei Umumiye, Artırma, 
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Eksiltme ve ihale Kanunlarına ve Divanı Muhasebatın vize ve 
murakabesine tâbi değildir. 

Madde 2 — E . İ. E . İdaresinin göreceği işler şunlardır: 
A - Memlekette mevcud su kuvvetleri ve sair enerji mem

balarını tetkik ederek elektrik istihsaline en elverişli olanları 
tesbit etmek ; 

B - Şehir ve kasabalara, fabrikalara, madenlere demiryol
larına ve çiftliklere lâzım olan elektrik enerjisini en ekonomik 
bir surette temin edecek etütler ve rantabilite hesabları yapmak; 

C - Müstakbel sanayi programlarındaki elektriklendirme 
kısımlarını hazırlamak ; 

D - Memlekete lüzumu olan elektrik mühendislerile fen me
murlarının ve ustaların yetiştirilmesi ve tedrisat programları 
hakkında mütalea beyan etmek; 

E - Memlekette mevcud elektrik istihsal ve tevzi kurumla-
larınm muntazam istatistiklerini yapmak; 

F - Elektrik santrallannın maliyet ve satış hesablarım tet
kik etmek, bunların rasyonel ve verimli çalışıp çalışmadıklarını 
kontrol etmek, ileri memleketlerdeki bu gibi kurumların verim-
liliklerile mukayese etmek, ve santrallerimizin verimini arttır
mak için Hükümetçe alınacak çareleri araştırmak; 

Bu gün mevcud santraller hakkında E . İ. E . İdaresi alâka
dar şirket veya dairelerden her nevi malûmatı almağa salâhi-
yettardır. Kendi vasıtasile tesis edilecek santraller hakkında bu 
maddenin hükmünü doğrudan doğruya tatbik eder; 

G - Elektrik enerjisi üzerinde mevzu vergiler hakkında 
etütler yapmak; 

H - Elektrik makine, alât ve edevatı ve malzemesine aid 
Gümrük Tarife Kanunu maddelerinde yapılacak değişiklikler 
hakkında etütler yapmak; 

İ - Memleketteki elektrik ücret tarifeleri hakkında etütler 
yapmak; 

J - Yukarıda yazılı işlerden başka İktısad Vekâletinden 
sorulan elektrik işleri hakkında tetkikat yapmak; 

K - Yukarıdaki bendlerde yazılı işlerin başarılması için 
bütün vesikaları ve malûmatı hazırlayıp toplamak, kol leksiyon-
lar ve kütüphane vücude getirmek, her türlü ilmî ve sınaî tet
kikler ve tecrübeler yapmak, su ölçme istasyonları kurmak ve 
sondajlar yaptırmak. 

Madde 3 — E . 1. E. İdaresi, ikinci maddede yazılı olan 
işleri, İktısad Vekâletinden başka diğer Hükümet dairelerile 
Hükümete bağlı bulunan müesseseler ve diğer hakikî veya 
hükmî şahıslar hesabına ancak münasib bir ücret mukabilinde 
yapabilir. Bu işlerin A n k a r a dışında yapılması lâzım olanları 
için İktısad Vekâletinden izin alınması lâzımdır. 

Madde 4 — E . 1. E . İdaresi ikinci maddede yazılı işlerin 
her hangi bir kısmını, yapacağı anlaşmalar ile başkalarına da 
yaptırabilmek salâhiyetini haizdir. Ancak, E . İ. E . İdaresinin 
yaptıracağı sondajlar, ücret mukabilinde maden tetkik ve arama 
enstitüsü tarafından yapılır. Bu sondajların diğer hakikî veya 
hükmî şahıslara yaptırılmasının zarureti tahakkuku halinde 
İktısad Vekâletinin müsaadesi lâzımdır. 

Madde 5 — E . t. E . İdaresi enerji membaı bulmak için 
yapacağı araştırmalar hususunda hiç bir ilmühaber, ruhsatname 
veya imtiyaz almak mecburiyetinde değildir. 

Madde 6 — Kısmen veya tamamen Hükümet sermayesile 
kurulacak sınaî müesseseler elektrik ihtiyaçlarını kendileri temin 
etmeden önce E . İ. E . İdaresine müracaatle bu ihtiyacın mev
cud veya tasarlanmakta olan mıntaka santrallerinden temininin 
kabi l olup olmadığını öğrenmeğe mecburdurlar. 

Madde 7 — Belediyeler kendilerinin her türlü elektrik 
ihtiyacı için santral kurmadan ve bu maksadla imtiyaz verme
den veya mevcud imtiyazları temdid etmeden önce keyfiyeti 

E . İ. E . İdaresine bi ldirip bu ihtiyaçların mevcud veya tasarlan
makta olan mıntaka santrallerinden temininin kabi l olup olma
dığını öğrenmeğe mecburdurlar. 

Madde 8 — E.İ.E. İdaresi hazırlıyacağı elektrik santralleri, 
nakil hatları ve tevzi şebekeleri projelerini, yapılan masrafların 
hülâsasını gösteren bir raporla beraber İktısad Vekâletine verir. 

F A S I L : II 

E.I.E. idaresinin idare sureti 

Madde 9 — E.İ.E. İdaresi İktısad Vekâletinin inhası üze
rine İcra Veki l ler i Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdiki 
ile tayin edilen bir genel direktör tarafından idare olunur. 

Madde 10 — E . İ. E . İdaresinde, genel direktörden başka 
bir genel direktör muavini ile görülecek lüzum ve ihtiyaç nis-
betinde şube direktörü, mütehassıs, mühendis ve diğer memur 
ve müstahdemler bulunur. 

Genel direktör muavini ile şube direktörleri, genel direk
törün inhası üzerine İktısad Vekâleti tarafınaan ve diğer müte
hassıslar, mühendisler ve memurlar genel direktör tarafından 
tayin edilirler. 

Madde 11 — E.İ.E. İdaresi icabı halinde genel direktör 
muavini ile mütehassıslarını, mühendislerini ve ustabaşılarile 
tecrübeli işçilerini İktısad Vekâletinin müsaadesi ile yabancı
lardan seçebilir. 

Madde 12 —- E.İ.E. İdaresi memur ve müstahdemleri halk 
ile ve mensub oldukları idare ile muamele ve münasebetlerinde 
hususî müessese memurları gibi muameleye tâbi olup, hakla
rında Memurin Muhakematı hakkındaki kanun ile Memurin 
Kanununun hükümleri tatbik olunmaz, 

E . t. E . İdaresine aid mallar Devlet malıdır. Bunları çalan
lar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler veya her ne suretle 
olursa olsun suiistimal edenler hakkında Devlet mallarına 
karşı işlenen bu çeşid suçlara aid cezaî takibat yapılır. 

Madde 13 — E . İ. E . İdaresinin hesab senesi malî sene
dir. İdare, her yılın ikincikânun ayının sonundan önce, ertesi 
yıl içinde yapacağı işlerin programile kadrosu, tesisat ve de
mirbaş eşyasının bedellerinin tutarı ve idarenin masrafları kar
şılığı olmak üzere umumî bütçeden idareye verilmesi lâzımge-
len meblâğın tahminî hesabını gösteren bir raporu İktısad 
Vekâletine verir. İktısad Vekâleti tarafından bu raporun tetki
ki sonucunda tasdik edilecek yıllık iş programı dairesinde mu
amele yapılır. 

E . İ. E . İdaresi yıl içinde işlerin almış olduğu inkişaf do-
layısile tasdik edilen yıllık iş programından ayrılmak zaruretini 
gördüğü takdirde, vaziyeti- vaktinde Vekâlete bildirerek alaca
ğı direktiflere göre işini yürütür. 

Madde 14 — E . İ. E . İdaresinin hesabları, biri İktısad ve 
diğeri Maliye Vekâletince her hesab yılı başında birer yıl için 
tayin edilen ik i murakıbden mürekkeb bir heyet marifetile mu-
murakabe olunur. Murakıbler ticarî ve sınaî müesseseler 
muhasebesine vâkıf olanlar arasından seçilir. Bunlara verilecek 
ücret her sene umumî heyetçe tayin olunur. Bu murakıblik 
vazifesi muhassas ücreti verilmek şartile aynı vasıfları haiz 
Hükümet memurlarına da gördürülebilir. Müddeti biten mura
kıbler yeniden tayin edilebilir. 

Murakıbler E. İ. E . İdaresinin mevcudlarını, her nevi mua
melelerini muntazaman tetkik ve murakabe ile mükelleftir. Üç 
ayda bir muamelât hakkında İktısad ve Maliye Vekâletlerine 
bir rapor verirler. Bu raporların birer sureti umumî heyete tev
di olunacak senelik rapora bağlanır. 

Madde 15 — İktısad Vekâleti, lüzum gördükçe E . İ. E . İda
resinin bütün işlerini, muamelelerini, ve hesablarım teftiş ve 
murakabe ettirir. 
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Madde 16 — E. î. E . idaresi senelik bilançosunu ve bu 
bilanço ile yıl içinde yapılan işler hakkında izahatı muhtevi bir 
raporu her hesab yılının sonundan itibaren nihayet üç ay içinde 
İktısad Vekâletine vermeğe mecburdur. İktısad Vekâleti bunları 
ve murakabe'heyetinin yıllık raporunu kendi mütaleasile birlikte 
umumî heyetin tasdik ve tasvibine konulmak üzere tevdii tari
hinden itibaren iki ay içinde Başvekâlete verir. ( 

Madde 17 — E . İ. E . İdaresinin umumî heyeti Başvekâ
letten intihab edilecek üç murahhas ile Büyük Millet Meclisinin , 
Bütçe, İktısad ve Divanı Muhasebat Encümenleri azalarının top- i 
lantısından vücude gelir. \ 

Madde 18 — Umumî heyet, Başvekâletten gönderilip Bü- \ 
yük Millet Meclisi Reisi tarafından havale edilen E . 1. E . 1da- ', 
resinin yıllık bilânçosile raporunu, murakabe heyetinin yıllık 
raporunu ve İktısad Vekâletinin bunlar hakkındaki mütaleasını 
tetkik edip idarenin bilançosunun tasdiki ve raporların tasvibi , 
veya bunların reddi hakkında karar verir. Umumî Heyetin bilan
çoyu tasdik ve raporları tasvib karan E. 1. E. İdaresi memur
larının ibrasını tazammun eder. • 

t 

FASİL : 111 : 

E. I. E, idaresinin varidatı i 

Madde 19 — E. İ. E . İdaresinin varidatı şunlardır: 
A - İktısad Vekâletinin bütçesine konulup idareye verile- i 

cek olan tahsisat, ; 
B - Üçüncü maddeye tevfikan ücret mukabilinde yapılacak j 

işlerden ve hazırladığı projeleri tatbik edecek müesseselerden j 
alınacak ücretler, j 

C - İdare mevcudlarının getirebileceği faiz ve iradlar, j 
D - Kendisine İktısad Vekâletinin muvafakatile nakid veya 

ayniyat suretile yapılacak yardımlar. 
Bu varidattan hesab yılı sonuna kadar sarfedilmiyenler 

idarenin ertesi yıl varidat hesabına nakledilir, 

F A S I L : IV 

Müteferrik maddeler | 
ı 

Madde 20 — E . İ. E . İdaresi Devlet müesseselerine ve j 
Sümer Bankla Ziraat, Emlâk ve Eytam Bankaları gibi millî mü- j 
esseselere mahsus haklar ve imtiyazlarla, Teşviki Sanayi K a - \ 
nununa göre birinci sınıf maden ocaklarına verilen müsaade I 
ve muafiyetlerden istifade eder. j 

Madde 21 — E . İ. E . İdaresinin, idare ve murakabe şekil-
lerile umum müdür ve murakıblerin vazife ve salâhiyetleri, ida
renin dahilî teşkilâtile sureti idaresi, bu kanunun mer'iyeti ta- i 
rihinden itibaren en geç bir yıl zarfında İktısad Vekâletince tanzim t 
ve İcra Veki l ler i Heyetince tasdik edilecek bir dahilî raiimatna- { 
me ile tesbit olunur. \ 

Madde 22 — 2450 numarall İktısad Vekâleti teşkilât ve \ 
vazifeleri hakkındaki kanunun birinci maddesindeki (C) bendin- 1 
deki (6) numaralı fıkra ve aynı kanunun (1) numaralı cetvelin- • 
deki elektrifikasyon bürosu ilga edilmiştir. 

Muvakkat Madde 1 — Bu kanunun mer'iyete girdiği tarih
ten itibaren 1935 hesab yılının sonuna kadar geçen müddet 
E . İ. E . İdaresinin ilk hesab yılıdır. Bu ilk hesab yılına aid > 
olan iş programını havi raporun, bu kanunun mer'iyete girdiği ; 
tarihten itibaren i k i ay içinde tanzim ve tasdik edilmesi şarttır. 

Muvakkat Madde 2 — 1935 yılı İktısad Vekâleti bütçesi
nin 664 üncü faslının birinci maddesinden (19 000) l i ra işbu 

kanunun 19 uncu maddesinin (A) bendi mucibince E . İ. E . İda
resine geçer. Bundan başka E . İ. E . İdaresine 1935 hesab se
nesi için işbu kanunun 19 uncu maddesinin (A) bendi muci
bince tediye edilmek üzere İktısad Vekâletinin 1935 yılı büt
çesinde yeniden açılacak muavenet faslına (50 000) l ira tahsi
sat konulmuştur. 

Madde 23 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 24 — Bu kanunun tatbikına İcra Veki l ler i Heyeti 

memurdur. 
20/6/1935 

2450 numaralı kanun 2713 sayılı Resmî Gazetededir. 

Buğdayı Koruma Karşılığı kanununu değiş 
tiren 2 6 İ 3 sayılı Kanunun birinci mad-

desile değiştirilen 9 uncu maddesinin (B) 
fıkrasına bir fıkra ilâvesine dair kanun 

Kanun M: 2820 Kabul tarihi: 14(611935 

Madde 1 — 2466 sayılı buğdayı koruma karşılığı kanunu
nu değiştiren 2643 sayılı kanunun birinci maddesile değiştirilen 
9 uncu maddesinin (B) fıkrasına aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Makarna, şehriye ve bisküvi fabrikalarından alınacak buğ
dayı koruma vergisini , bir yılda yaptıklarına bakılarak toptan 
yıllık vergiye bağlamağa Maliye V e k i l i salahiyetlidir. 

Yıllık verginin ölçülmesinde, müesseselerin geçen yılki 
satış kayidlerile emsali müesseselere ve kendi kuruluşlarına 
göre iş kabiliyetleri göz önüne alınır. 

Bu toptan bağlamağa karşı yapılacak itiraz ve temyiz is
tekleri için 2430 sayılı Muamele Vergis i Kanununun hükümleri 
yürütülür). 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maliye V e k i l i memurdur. 

21/6/1935 

2430 numaralı kanun 2701 sayılı Resmî Gazetededir. 
2466 „ „ 2714 „ 
2643 „ „ 2891 „ 

Bazı şekerli maddelerden alınmamış olan 
Muamele Vergisinin terkinine 

dair kanun 

Kanun M: 2821 Kabul tarihi: 14(6(1935 

Madde 1 — Bisküvi ve çikolata gibi şekerli maddelerden 
1718 numaralı İstihlâk Vergis i Kanununun 12 nci maddesile 
1860 ve 2430 numaralı Muamele Verg i s i Kanunları hükümleri 
dairesinde alınması icab eden Muamele Vergis inin 1934 malî 
yılından evvelki zamana aid kısmı terkin olunmuştur. 

Madde 2 — B u kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — B u kanunun hükümlerini yerine getirmeğe 
Maliye V e k i l i memurdur. 

20/6/1935 

I7l8 numaralı kanun 1522 sayılı Resmî Gazetededir. 
1860 „ „ 1862 „ 
2430 „ „ 2701 „ 
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İ L A N L A R 
Nafıa Vekâletinden: 

Kapalı zarf usulile açık eksiltme ilânı 
1 — Eksil tmiye konulan iş Kırklareli Vilâyetinde Kırklar- \ 

eli - Edirne yolunda betonarme İnece köprüsü inşaatı. j 
İnşaatın keşif bedeli 48000 liradır. ] 
2 — B u işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi, J 
b) Mukavele projesi, , 
c) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
d) Tesviyei turabiye, şose ve kârgir inşaata dair fennî 

şartname, 
e) Betonarme büyük köprüler hakkında fennî şartname 
f) Keşif hülâsası cetveli, 
g) proje | 
Istiyenler bu şartnameleri ve evrakı 240 kuruş bedel mu

kabilinde Nafıa Vekâleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 5 temmuz 1935 tarihinde cuma günü saat 

16 da A n k a r a d a Nafıa Vekâletinde Şoseler Reisliği dairesinde 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeğe girebilmek için isteklinin 3600 l ira muvak- j 

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olup göstermesi lâzımdır. 

1 — Ticaret Odasına kayidl i bulunduğuna dair vesika 
2 — İstekliler yapmış oldukları işlere aid vesikaları göste

rerek eksiltmiye girmek için Nafıa Vekâletinden ehliyet vesi
kası alacaklardır. 

6 — Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine geti
rilerek Eksiltme K o m i s y o n u Reisliğine makbuz mukabilinde < 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak | 
gecikmeler kabul edilmez. 

39 

Akşehir A s l i y e Mahkemesinden: 

Orman idaresi veki l i Fuadın Burdurda Akşehirli Kiremitçi 
A h m e d Oğlu Mehmed ve Biraderi A l i aleyhlerine ikame eyledi
ği otuz altı l ira on kuruş rüsum bedeli alacak davasının alenen 
icra kılınan muhakemesinde müddealeyhlere H . U . M . K . 406 
nci maddesine tevfikan gıyab kararı ittihazına ve muhakemenin 
15/7/1935 pazartesi günü saat 10 a talikine ve bu bapta dolduru
lan gıyab kararının bir nüshasının belediyeye tebliğ ve bir 
nüshasının Hükümet divanhanesine asılarak ilânen tebliğine 

karar verilmiş olduğundan ilân tarihinden itibaren beş gün zar
fında itiraz edilmediği takdirde muhakemenin gıyaben bakılacağı 
ilân olunur. 46 

§ 
Üçdibek M . den Bakkal Mehmed V e k i l i Şevki tarafından 

Üçdibek M . den Hacı Rıza Oğlu Hasan ve Sıddıka Kocası 
Apalı A h m e d ve Oğlu Mehmed ve Kızları Fahriye ve Dudu ale
yhlerine ikame ettiği izalei şuyu davasının icra kılınan muhake-
sinde müdei aleyhlerin ikametgâhı meçhul oduğu celbname zi-
rinde yazılı meşruhattan anlaşılmış ve bu baptaki tebligatın 
H . U . M . K . 141 ve 142 nci maddeleri mucibince bir ay müd
detle ilânen tebliğine ve bu tebligatın bir nüshasının belediye
ye ve diğer nüshasının Hükümet divanhanesine talikine karar 
verilmiş ve yevmi muhakeme olarakta 19/7/1935 cuma günü saat 
10 a tayin olunmuştur. Duruşma günü müddeaaleyhlerin bizzat 
gelmesi veyahut taraflarından verilmiş vekâletnameli bir vek i l 
göndermeleri ilân olunur. 45 

D E V L E T DEMİRYOLLARINDAN 

Muhammen bedeli 11250 l ira olan 150 ton mazot 9/7/1935 
Salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a 
İdare binasında satın alınacaktı. 

Bu işe girmek istiyenlerin 843,75 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları keza kanunun 4 üncü maddesi 
mucibince işe girmeğe kanunî manileri bulunmadığına dair be
yanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Buna aid şartnameler parasız olarak A n k a r a d a Malzeme 
dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünden 
alınabilir. 52/4-2 

İlk eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli ile miktarı 
aşağıda yazılı seyyar telgraf makineleri 5/8/1935 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile A n k a r a d a idare binasında satın 
alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 393, 75 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe gir
meğe manii kanunî bulunmadığına dair beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lâ-

•zımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk 
Müdürlüğünde A n k a r a d a Malzeme dairesinde parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

35 aded seyyar telgraf makinesi muhammen b e d i l i : 5250 l ira 
51/4-2 

ABONE ŞARTLARİ İLAN ŞARTLARİ 

Abone seneliktir. Abone bedeli. 
Ankara için : 750 kuruş 
Vilâyetler » : 900 * 
Ecnebi memleketler için . 1500 kurıı$ 

B M . M . n i D bir i ç t ima senesine *ıt zabıt cerideleri hır 

sruelik addolunur. Hesmî Gazeteye 7 a b ı t Ceridesi ile birlikte 

i b o o « kaydolundugu surette gazete bedeli ıkı misline iblâğ olunur. 

Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Hususî » » 10 » 
ücret alınır 

Y e v m i nüsha 100 p a r a d ı r 

B&gv«kâ!*t Matbaası 
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     İÇİNDEKİLER 

Kanunlar                Sayfa 
 

2807  Türkiye ile İngiltere Arasında İmzalanan Ticaret ve Tediyata Dair 4 Haziran  

1935 Tarihli Anlaşmanın Tasdikına Dair Kanun       1 

 

2808  Mazbut Emlâk, Yurtluk ve Ocaklık Aylığı Mukabili Verilecek Emlâk ve Arazi 

Hakkındaki 1943 Sayılı Kanuna Ek Kanun        9 

 

2809  Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkındaki 

Kanuna Ek Kanun          9 

 

2810 Rüsumu Sıhhiye Kanununa Eklenecek Maddelere Dair Kanun     9 

 

2811  Hazarda Yarsubaydan Yüzbaşıya Kadar Bir Kısım Subaylara ve Seferde Bütün 

Subaylarla Askeri Memurlara Verilecek Elbise, Kaput ve Çizme Hakkında Kanun  9 

 

2812  Ankara Belediyesinin Hariçten Getireceği Makineler ve Yedek Parçalarının 

Resimsiz Gireceğine Dair Kanun         10 

 

2813  Kanunla Verilen İzinler Üzerine Yapılan Kefaletlerin Nasıl Yerine Getirileceği  

Hakkındaki 2618 Numaralı Kanuna Müzeyyel Kanun      10 

 

2814  Türkiye Ziraat Bankasının İpotekli ve Müteselsil Kefaletli Zirai Alacaklarının 

Taksitlendirilmesine Dair Kanun         10 

 

2815  Kimya Harbinden Korunmaya Mahsus Malzeme Hakkında Kanun    11 

 

2816  Çubuk Barajı ve Civarının Ağaçlandırılmasına ve Düzeltilmesine ve Kırkgözler 

Kaynağından Getirilecek Suya Ait Masarif Karşılığının Ne Suretle Temin  

Edileceğine Dair Kanun          12 

 

2817  Ankara - İstanbul - Avrupa Telefon Devrelerinin Islâh Ve Teksirine Dair Kanun   12 

 

2818  Maden Nizamnamesi İle 608 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun  12 

 

2819  Elektrik İşleri Etüt Dairesi Teşkiline Dair Kanun       13 

 

2820  Buğdayı Koruma Karşılığı Kanununu Değiştiren 2643 Sayılı Kanunun Birinci  

Maddesi ile Değiştirilen 9 uncu Maddesinin (B) Fıkrasına Bir Fıkra İlâvesine  

Dair Kanun            15 

 

2821 Bazı Şekerli Maddelerden Alınmamış Olan Muamele Vergisinin Terkinine Dair 

  Kanun             15 

 

İlanlar             16 

 




