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24 

BİRİNCİ MADDE — 30 teşrinisani 1330 tarihli Temettü kanunu mucibince 
istifa edilmekte olan temettü vergisi tahakkuku aslisi senei haliye için beş ve ka
nunu mezkûre merbut (b) cetvelinin ikinci kısmındaki mekadir için on misline ib
lâğ edilerek tahsil olunur. 

İKİNCİ MADDE — 5 ağustos 1328 ve 1 şubat 1329 tarihli mevaddı kanuniye 
mucibince yüzde yirmi beş hesabiyle alınmakta olan harp vergisi ve bütçe açığı se
nei haliyede istifa edilmiyecektir. Harp vergisi ve bütçe açığına mahsuben bin üç 
yüz otuz altı senesi temettü vergisinin birinci taksiti ile beraber alınmış olan meba-
liğ birinci madde mucibince zammı icra kılman mekadirden tenzil ve mahsup edi
lir. 

MADDE 3. — Yüzde on hesabiyle alınmakta olan vilâyet hissesiyle belediye res
mine de birinci maddede muharrer nispet dairesinde zamaim icra kılınır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Birinci madde mucibince tahakkuk eden mebaliğhı 
elyevm tahsili lâzımgelen kısmı iki taksitte olarak eylül sene 1336 ve kânunuevvel 
mine iptidasında istifa edilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Şehir ve kasabalar haircinde bulunan değirmen, fabrika 
ve sanayii beytiyeden maada müessesatı sınaiye, köylerde dahi bulunsalar senei 
haliye için temettü vergisi ile mükellef olurlar. Bu suretle tahakkuk eden temettü 
vergisi teşrinievvel 1336 ve kânunuevvel mine iptidalarında olmak üzere iki taksit
te tahsil olunur. 

ALTINCI MADDE — Beşinci madde mucibince icra kılman tahkikata mükel
lefin veya memurini maliye tarafından bir hafta zarfında itiraz vukuunda bida
yet komisyonlarınca iptidaen ve kararı iptidaiye bir hafta zarfında itiraz olunduğu 
takdirde işbu itirazat istinaf komisyonlarınca istinafen tetkik ve karar raptedile
rek kararı vâki temyiz edilse bile neticeye intizar olunmaksızın istinafen taayyün 
eden miktar tahsil ve badettemyiz fazla alınmış ise ret ve noksan tahsil kılınmış ise 
noksanı ahz ve istifa olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Temettü kanununun işbu kanuna muhalif olmıyan ah
kâmı kemakân bakidir. 

SEKİZİNCİ MADDE •— İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
DOKUZUNCU MADDE — İşbu kanunun icrasına Umuru Maliye vekili me

murdur. 
21 eylül 1336 ve 8 muharrem 1339 

Tarih No. Makam 
Büyük Millet Meclisi Riyasetinden tebliği : 22 eylül 1336 274 Heyeti Vekile Riyasetine 

275 Maliye vekâletine 
Meclis zabıt ceridelerindeki müzakerat fîh- Cilt Saytfa 
risti : 4 240:272 
İşbu kanunun alâkadar olduğu diğer kanun
lar : 42$ 


