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İstanbul ve tevabii balıkhanesine müteallik nizamnamenin birinei ve üçüncü
maddelerinde muharrer rüsumun tezyidine dair kanun
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B İ R İ N C İ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti hududu dahilindeki deniz, göl, ne
hir ve derelerde Türk tabiiyetini haiz her ferde et ve yağlarından istifade olu
nan balıklar ile mukaşşaratı bahriyenin seydı için, talebi vukuunda, hükmü biı'
seneye şâmil olmak üzere saydı bahrî ruhsatiye tezkereleri verilir. Bu tezkere
lerin harcı seyyanen üç kuruştur.
İ K İ N C İ MADDE — Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresine dair 12 cemaziyelâhir 1299 tarihli nizamnamenin 3 ncü maddesi zilinde muharrer saydiye res
mi tarifesindeki yüzde yirmi resim ile, 18 safer 1299 tarihli zâbıtai saydiye ni
zamnamesinin 4 ncü maddesinin fıkrai ahiresi mucibince tatlısu balıklarından
ahzolunan yüzde on resme yüzde bir zammedilmiştir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — İstanbul ve t"vabii balıkhane idaresine dair olan 12
cemaziyelâhir 1299 tarihli nizamnamenin birinci maddesinin zirinde muharrer ta
rifedeki gedikli ve gediksiz madrabazlar ile midye, istiridye misillû mahsulâtı
bahriye satan muvakkat sergicilerden ahzolunan tezkere harçları oıı misline ve
3 ncü maddesinin zeyli mucibince istifa olunan musdariye resmi iki misline iblâğ
olunmuştur.
DÖRDÜNCÜ MADDE — İkinci madde mucibince resme zammolunan yüzde
birin onda dokuzu ile üçüncü madde mucibince tezyit edilen rüsumun fazlası doğ
rudan doğruya Hazineye ve yüzde birin onda biri düyunu umumiyeye aittir.
BEŞİNCİ MADDE — Dersaadet ve tevabii balıkhane idaresinde bilmüzayede furuht olunan her nevi mahsulâtı saydiye esmamndan muayyen resim, tahsildariye, kalemiye ve ambarcılık namiyle ceman yüzde yirmi dört resim ahiz ve
cibayetinden sonra baki kalan sahibi mal hissesi, müzayede muamelesinin hitamı
nı mütaakıp kaşarcılık, çuvaliyecilik gibi başka bir gfına harca tabi olmaksızın,
balıkhane idaresince bayie teslim olunur.
ALTINCI MADDE — Balıkçı kayıklarından liman idareleri ve şehremaneti
ve belediyelerce her ne nam ile olursa olsun hiç bir resim alınmaz.
YEDİNCİ MADDE — 12 cemaziyelâhir 1299 tarihli İstanbul ve tevabii ba
lıkhane idaresi nizamnamesi ile 18 safer 1299 tarihli zâbıtai saydiye nizamname
sinin ve 16 nisan 1338 tarihli zâbıtai saydiye nizamnamesini muaddil kanunun
işbu kanun ahkâmına mugayir olan mevat ve fıkaratı mülgadır.
SEKİZİNCİ MADDE — İşbu kanun 1340 senesi martı iptidasından itibaren
meriyülicradır.
DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur.
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