- 4 8 Ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük resminden muafiyeti hakkında kanun
(Resmî Gazete ile neşir

ve

(Um : 8/IIJ/1931 - Say% : 1742)

,¥ 1756
B l R l N C l MADDE — Potas (karboniyeti potas), kükürt ve göztaşı ile bu ka
nuna merbut cetvelde gösterilen maddeler mutlak surette gümrük resminden mu
aftır.
iKlNCÎ MADDE — Memleketimizde ziraî ihtiyacı tatmin edecek musaffa kü
kürt ve göztaşmın istihsaline başlan*^ zaman gümrük muafiyetinin kaldırılması
için Hükümetçe bir kanun lâyihası getirilir.
'
ÜÇÜNCÜ MADDE — 22 şubat 1^26 tarih ve 752 numaralı ziraat makinelerin
de ve ziraatta istimal olunan mevaddı müştaile ve muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin rüsumu hakkındaki kanun ile bu kanunun bazı maddelerinin tadiline ve
mezkûr kanuna bazı maddeler tezyili ne dair olan 1527 numaralı kanunun işbu ka
nuna muhalif hükümleri kaldırılmışta.
,f , ,
DÖDÜNCÜ MADDE — Bu kanu n neşri tarihinden muteberdir.
BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve iktisat Ve
killeri memurdur.
4 mart 1931

Gümrük resminden muaf oı a r a k geçirilecek
Siklon B.
Uranya
Arsenikiyetii sodyom
Hamızı arseniki
Haşarata karşı bağlarda müstamel macunl a r
Arsenikiyetii kils
Gayri saf kiyanosu potasyum
Üspülün universal
Seketan
' Germizan
Abavit B.
Tillantin
Gayri saf kibritiyeti istiriknin
Pare itlafında kullanılan fişekler ve mü m a a ii
mevat
Zabulon
Sülfat de nikotin
Piridin
Ratan

maddelere

ait

cetvel

-49
Silizya arsenik mürekkebatı
Semesan
Granosan
Tutan
Agfa
Meritol
Küpfer meritol
Vitriyoline sehi Losinge
Porzol
Sulfarol
Arzola
Zelyo
Zelyo pasta
Olivasan
Pleor natrium

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
•
: 26-11-1931 ve 2/138
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildiril
diğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tezkere
nin tarih ve numarası
: 4 - III -1931 ve 4/108
Bu kanunun
müzakerelerini
gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
22
78
cilt ve sayfa numaraları
25
20,58:59,62:64
Bu kanunla ilişiği olan kanunların numaraları
752,1499,1527

