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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Sualler 
3 — Havale edilen evrak 
4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci mad

desinin tefsiri hakkında 3/104 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve Bütçe ve Maarif encümenleri 
mazbataları 170,198,201 

2 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/188, Gümrükler umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesine 300 000 liralık fevkalâde tahsisat 
konulmasına dair 1/200, Gümrükler umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesinde 4 370 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/202 ve Posta, Telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1931 senesi büt
çesinde 49 150 liralık münakale yapılması hak
kında 1/214 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 
encümeni mazbatası 171,198,203 

3 — Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri 1931 
senesi bütçelerinde 4 500 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1/203 numaralı kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası 173 

4 — 1931 senesi bütçe kanununa merbut (D) 
cetveline dahil zabitanm 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvele nakline dair 1/190 nu
maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası 173,198,206 

5 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun tekli-
file gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesi-

Sayfa 
nin tadili hakkında 1/212 numaralı kanun lâyi
hası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları 174,198,209 

6 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı 
kanunu muaddil 1/205 numaralı kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 174 

7 — Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı ka
nun lâyihası ve Adliye, Dahiliye, Maliye ve Millî 
Müdafaa encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümenle Bütçe encümeni mazbataları 177 

8 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbariye
lerinden bir kısmının peşin verilmesi hakkında 
1/4 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 194 

9 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 
229 525 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına 
dair 1/219 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası 194,198 

10 — Gümrük memurlarından hukuku Hazi
neyi ızrar edenlerin memuriyetlerinden ihracı 
hakkında 1/201 numaralı kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları 195 

11 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 
400 000 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına 
dair 1/220 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası 196,198,211 

12 — Moskova ve Kars muahedelerine tevfi
kan hakkı hiyarlarını istimal ve Rusyaya hicret 
eden Malaganlardan alman gayri menkullerin tes
cili hakkında 1/195 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları 197 



İ : 2 2 7 - 1 - 1 9 3 2 C, : 1 

1 — SABIK ZA 
Refet Beyin riyasetlerile aktolunarak Evkaf umum 

müdürlüğüne ait iki kıta kanun lâyihası ile bir mazba
ta ve Gazi Hazretlerinin İzmire getirilecek olan hey
kellerinin gümrük ve muamele vergisinden istisnasına 
ve 1873 numaralı kanuna bazı maddeler tezyiline müte
dair lâyihalar müzakere ve kabul olunduktan sonra 

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin, teşviki sanayi ka
nunundan istifade ile gümrüksüz olarak Araşit yağı ve 
Hindistan cevizi ithal ve istimal eden bazı fabrikalar 

3 — HAVALE I 
Lâyihalar 

1 — Harita umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesin
de 17 500 liralık münakale yapılması hakkında kanun 
lâyihası (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 229 525 

liralık fevkalâde tahsisat konulmasına,dair 1/219 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz-
nameye) 

3 — Gümrük memurlarından hukuku Hazineyi ızrar 
edenlerin memuriyetlerinden ihracı hakkında 1/201 nu
maralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

1 — 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci madde
sinin tefsiri hakkında 3/104 numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve Bütçe ve Maarif encümenleri mazbata
tan [1] 

Reis — Heyet i umuımiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi-
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 senesi bütçe kanununa bir mad
de tezyiline dair kanun 

MADDE 1 — 1702 numara l ı kanunla kıdem 
zammına müstahak olan muallimler 1 haziran 1931 
ta r ih inden i t ibaren 15 inci madde hükmünden 

fil 46 numaralı matbuaya ilâve zaptın sonuna 
merbuttur. 

BİT HULÂSASI 
perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Denizli 

1iefet Ziya Gevher 11. Küstü 

hakkında şifahî sual takriri, İktisat ve Ziraat vekâletle
rine havale edilmiştir. 

4 — Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı kanun lâ
yihası ve Adliye, Dahiliye, Maliye ve Millî Müdafaa en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümenle Bütçe en
cümeni mazbataları (Ruznameye) 

5 — Moskova ve Kars muahedelerine tevfikan hakkı 
hiyarlarmı istimal ve Rusyaya hicret eden Malaganlar-
dan alman gayri menkullerin tescili hakkında 1/195 
numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Adliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

6 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 
liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair 1/220 numa
ralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (Ruz
nameye) 

müstesnadır . 
Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-

im B. (Konya) — Müsaade buyurursanız ş«kle ait 
bir şey arzedeeeğim. Maddenin tarzı t ah r i r inde 
bazı bozukluklar vardır . Meselâ bütçe kanununa 
bir maddenin tezyili ser lâvhaya konmuş, fakat ka
nunun metninde zikrolunmamı-ştır. Bendeniz bu 
ibarenin tashihi için bir t ak r i r veriyorum, kabu
lünü rica ederim. 

Refet B. (Urfa) — Encümen, kabul ediyor. 
Reis — Neyi kabul ediyor ? 
Refet B. (Urfa) — Takr i r i , 
Reis — Daha t ak r i r okunmadı . 
Maarif encümeni reisi Nafi Atuf B. ( Erzu

rum ) — Şekle ait bu lduklar ı şey, yanlışlık değil
dir. Ben geçen gün Refik Şevket Bey biraderimi
zin tezyil meselesi hakkında bir i t irazını işitmiştim 
ve ona göre do kanun değişmişt i ; bendeniz tezyili 

2 — SUALLER 

B Î R Î N O İ C E L S E 
Açılma saati: 14,20 

Reis — Kâzım Pş. 

Kâtipler: Ziya Gevher B. ( Ç A N A K K A L E ) , Haydar Küstü B. ( D E N İ Z L İ ) 

Reis — Celse açılmıştır. 

4 — MÜZAKERE E D l L E N MADDELER 

İDÎLEN EVRAK 

— 1 7H — 
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koyduğum halde bilâhare encümen çıkardı, 15 - 20 
gün evvel böyle tesbit edildi, bu suretle kanun 
çıktı. 

ismail Kemal B. ( Çorum ) — Bendeniz bir su
al soracağım. 

Bu maddei kanuniye 193.1 senesi için mi, yoksa 
daim mi! Yani muvakkat mi, yoksa bir sene için 
mi muteber? 

Nafi Atuf B. (Erzurum) — Bütçe kanununa 
göredir, bütçe kanununun müddeti ne kadarsa bu
nun da müddeti o kadardır. 

ismail Kemal B. (Çorum) — Bir sene için ise 
zararı yoktur. 

Nafi Atuf B. (Erzurum) — Evet bütçe kanu
nuna göre bir senedir. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
8 inci maddenin aşağıdaki şekilde kabulünü 

arz ve teklif eylerim. 
Konya 

Kemal Zaim 
MADDE 1 — 1931 malî senesi bütçe kanunu

nun 15 inci maddesinin ( A ) bendine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

Bunun gibi terfi ve tecziyeleri 1702 numaralı 
kanuna göre yapılan muallimler 1 ağustos 1931 
tarihinden itibaren kayde tâbi değildirler. 

Reis — Kemal Zaim Beyin takririni kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Emin B. (Eskişehir) — Efendim, bu kanunun 
ımakabline şümulü var, bir yanlışlık olsa gerek 
Lütfen izah etsinler. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Öyle efendim bu 
kanunun makabline şümulü var . 

Rahmi B. (Sivas) — Söz istiyorum. 
Reis — Efendim, birinci madde kabul edildi. 

İkinci madde haıkkında söz istiyorsanız buyurun. 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-

şane ) — Efendim, 'bendeniz Maarif encümeninden 
gelen bir lâyiha üzerinde encümen namına söz 
söyliyecek değilim. Yalnız yapılan şeyde bir ek
siklik olmadığını arzedeceğim. Çünkü maddenin 

metninde ( 1 hazirandan itibaren kıdem 
zammına müstahak olanlar . . ) tabiri vardır. Aşa
ğıda kaimnun meriyetini göstercnek kanunun met
nini takyit değildir. Tabiî kanun neşrinden sonra 
başlar. Neşrinden evvel bir muamele yapılamaz. 
Şekil ve usul tamamdır. 

Maarif vekili Esat B. (Bursa) — Paşa Hazret
leri, bir maruzatım var: 

Bu kanun müstacel olduğu için bir defa müza
kere edilmesi icap ederdi. 

Reis — Efendim, bu kanun bütçe kanununa 
zeylolduğu ve bütçe kanunu da bir defa müzakere
ye tâbi bulunduğu için tabiidir ki bu da ayni usul 
ile müzakere edilecektir. Yalnız tayini esami ile 
reyinize arzedilecektir. 

İkinci maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini tayini esami ile reyinize 
arzediyorum. 

2 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi 
bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hak
kında 1/188, Gümrükler umum müdürlüğü 1931 
senesi bütçesine 300 000 liralık fevkalâde tahsisat 
konulmasına dair 1/200, Gümı-ükler umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesinde i 370 liralık müna
kale yapılmasına dair 1/202 ve Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğül931 senesi bütçesinde 
49 150 liralık münakale yapılması hakkında 
1/21-1 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe encüme
ni mazbatası fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı (Hayır sesleri). Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931senesi bütçesinde münakale yapılmasına ve 
munzam tahsisat verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1931 senesi bütçesinin merbut cet
velde yazdı fasılları arasında ceman 48 880 liralık 
münakale yapılmıştır. 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın n^vi 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

Gümrükler umum müdürlüğü 

277 2 Muhafaza memurlarının esliha ve cephane bedeli 
278 2 I6l5numarah kanun mucibince verilecek yem bedeli 
279 1 Gümrük ambarlarında zayi olan eşya tazminat » 

1 000 

2 730 

500 

jlj ~>4 numaralı matbua zaptın sonuna merbuttur. 
İ T i 
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F. 

284 

280 

M. Muhassasatın nevi 

Gümrükler tatbikat kursuna celbedilecek memur
ların yevmiyeleri 

Gümrük idaresine ait olanlar ile tahtı muhafaza
sında bulunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye 
ve bendiye masrafı 

Yekim 

Tenzil edilen 
Lira 

500 

Zammedilen 
Lira 

4 730 
4 730 

4 730 

Posta, telgraf ve telefon nmum müdürlüğü 

865 

854 

855 

856 

859 

1 

2 

3 

1 
2 

Nakliyat 

Muvakkat tazminat 

Demirbaş 

Kırtasiye 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

86 

867 

870 

44 150 

Taşıl yek A ıı ıı 

1 Bedeli icar 
2 Masarifi muhakeme 

Fasıl yekıiım 

Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir masrafı 

2 Tamir 

Yekıııı 
l mum yekûn ~~ 

4 4 1 5 0 

4F880 

5 000 

150 

1 000 

5 000 
4 000 

9 OOO 

10 500 
1 500 

1 2 OOO 

!5 000 

2 000 
44 150 

48 880 
Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Zaim 

B. ( Konya ) — Posta ve telgrafa ait münakale 
cetvelinin serlâvhasında yanlışlık olmuş. Matbaa
da tenzili icap edenlere zam denmiş, zammı icap 
edenlere tenzil denmiş, o suretle tashihini rica 
ederim. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Okunan cetvel doğrudur. Matbaada ya
pılan sehiv Hükümetin teklifindedir ki okıman 
kısım o değildir. 

Reis — Birinci maddeyi merbutu cetvelle ka
bul edenler . . . . Etmiyenler . . . . . birinci madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1931 senesi Gümrükler umum mü-
.dürlüğü bütçesinin 288 inci faslında ( 1917 nu
maralı kanun mucibince bilûmum masraf ve üc
retler « Kara ve deniz vesaitinin mubayaası da 
dahil » ) namile yeniden açrian 7 inci maddeye 
300 000 lira munzam tahsisat olarak konulmuş
tur. 

Reis — İkinci maddeyi kabul edenler. . . Et
miyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1931 senesi Gümrükler umum 
müdürlüğü bütçesinin 288 inci faslının 2 inci teç
hizat maddesinden 3 000 lira tenzil edilerek 
( Mekkâri hayvanı mubayaa bedeli) namile bu 
fasılda yeniden açılan 8 inci maddeye munzam 
tahsisat olarak konulmuştur. 

Reis — Üçüncü maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1931 senesi bütçesi vesaiti nakli
ye kadrolarından Gümrükler umum müdürlüğü 
kısmına bir hizmet otomobili ile 15 mekkâri hay
vanı ilâve edilmiştir. 

Reis — Dördüncü maddeyi kabul edenler . . , 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Beşinci maddeyi kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Altıncı maddeyi kabul edenler . . . Et-
^ n Ck 
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m iyeni er . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 

reyinize arzediyorum. 

3 — Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri 1931 
senesi bütçelerinde 4 500 liralık münakale ya inl
imin hakkında 1/ 203 numaralı kanım lâyihası ve 
Jîütçe encümeni mazbatası fil 

Reis — Encümenin mazbatasını kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — 1931 senesi bütçe kanununa merbut ( D ) 
cetveline dahil zabitanın 1452 numaralı kanuna 
merbut 2 numaralı cetvele nakline dair 1/190 nu

maralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası [2] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Ktmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

1931 senesi bütçesine merbut ( D ) cetveline dahil 
41 zabitin 1452 numaralı kanuna merbut 2 numa

ralı cetvele nakline dair kanun 
MADDE 1 — 1931 malî senesi bütçe kanununa 

merbut (D) cetveline dahil Gümrükler umum mü
dürlüğü muhafaza kıtaatı ümera ve zabitanmdan 
merbut 1 numaralı cetvelde yazılı 41 zabit ve kâ
tip mezkûr (D) cetvelinden çıkardmıştır. 

11 NUMARALI CETVEL 

Alay kumandanı 
Kâtip 
Tabur kumandanı 
İaşe zabiti 
Doktor 
Kâtip 
Bölük kumandanı 
Mülâzim evvel 
Mülâzim sani 

Reis — Birinci maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Maaşatm tevhit ve teadülü hak-

( Kaymakam yahut 
( Mümeyyiz ) 
( Binbaşı ) 
( Mülâzim sani ) 
( Yüzbaşı ) 

( Yüzbaşı ) 

miralay ) 
Adet 

1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
9 

Ücret 
Lira 

210 
60 

126 
84 
98 
56 
98 
84 
75 

kındaki 1452 numaralı kanuna merbut Gümrükler 
umum müdürlüğü vilâyet memurları kadrosuna, 
merbut 2 numaralı cetvelde yazdı 41 zabit ve kâ
tip ilâve edilmiştir. 

[2] NUMARALI CETVEL 

Derece 

6 
14 

8 
12 
10 
15 
10 
11 
12 

Alay kumandanı 
Kâtip 
Tabur kumandanı 
İaşe zabiti 
Tabip 
Kâtip 
Bölük kumandanı 
Birinci mülâzim 
Mülâzim 

( Miralay ) 

( Binbaşı ) 
( Mülâzim ) 
( Yüzbaşı ) 

( Yüzbaşı ) 

let 

1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
9 

Maaş 
Lira 

70 
20 
45 
25 
35 
17,50 
35 
30 
25 

Reis — İkinci maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

tur. 
fil 51 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

MADDE 3 — Bu suretle tahsisatları ücretten 
maaşa nakledilen zabitan ve kâtiplerin maaşları,. 

tur. 
I2İ 53 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

- 1 7 3 -
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maaşlı kısma nakledildikleri ay iptidasından iti
baren verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Oümrük muhafaza kıtaatına 
tayininden itibaren işbu kanunun neşrine kadar 
geçen zaman zarfında tahsisatını ücret olarak almış 
olan ordu zabitanmm bu ücretli hizmet müddeti, 
tekaüt müddeti hesabından tenzil edilmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

. Etmiyen-

M A D D E 5 
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Bütçe En. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Bu, barem kanununun tadili mahiyetinde olduğu 
için bir tahsisat kanunu değildir. Usulen iki defa 
müzakereye tâbi tutulması lâzım gelir. Bendeniz 
bu lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini teklif edi
yorum. 

Reis — Encümen bu lâyihanın müstaceliyetle 
yani bir defa müzakereye tâbi tutulmasını teklif 
ediyor. Teklifi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler. . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Bundan evvelki kanunlara rey vermiyenler var
sa lütfen versinler. 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

5 — Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında 2/25 numaralı kanun tekli-
file gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 
tadili hakkında 1/212 numaralı kanun lâyihası ve 
İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları [1] 

Bütçe encümeni Mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, teklif sahibinin tekli
finde dahi bunun müstaceliyetle müzakere edilme
si ricası mevcuttur. Encümen namına da müstace
liyetle müzakeresinin kabul buyurulmasını rica 
ediyorum. 

Reis — Encümenin teklifini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

f 

Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 
tadili hakkında kanun 

MADDE 1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 nu
maralı gümrük tarifesi kanununun 28 inci mad
desi aşağıdaki gibi tadil edilmiştir: 

(İümrük umumî tarifesi, 6,614B18 gram saf 
altın ihtiva eden bir türk altını 8,12 tünk lirası 
hesabile teshil ve bu hesap tarife nisbetlerinde 
esas ittihaz edilmiş olduğundan bu kanunun 
tatbiki sırasında türk altını ile türk lirası ara
sındaki her üç aylık vasati nisbet, türk lirasının 
sabit kıymet ar/eden ecnebi dövizlerine nisbet-
lerini ve halis altının beynelmilel fiatlarını na
zara alarak, Cumhuriyet merkez bankası tarafın
dan tesbit edilecek olan altın fiatına göre % 20 
derecesinde bir tenezzül veya tereffu arzedeeck 
oluna umumî tarifede gösterilen resimler üze
rinden Maliye vekili tarafından bu tenezzül 

j veya tereffu nisbetinde tenzilât veya zammiyat 
icra ve tarifedeki resimler müteakip üç ay zar
fında ona göre tenzil veya zamlarile tatbik ve 
istifa, olunur. Bu hüküm gümrük tarifesi kanu
nunun 15 inci maddesindeki üç ay müddet kay-. 
cline tâbi değildir . 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
imB, (Konya) — Lâyiha evvelce hazırlanmış oldu
ğu için, şimdi buradaki Maliye vekili yerine (iüm
rük ve inhisarlar vekili denilmek lâzımdır. Bir de 
(nazara alarak) tabirinden sonra (,) konması 
icap eder. 

Reis — Maddeyi encümenin tashihi veçhile ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına (iümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

6' — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı ka
nunu muaddil 1/205 numaralı kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları fil 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

Gümrük ve inhisarlar vekili Ali Rana B. (İs
tanbul) — Efendim, kanunun müstaceliyetle mü
zakeresini rica ediyorum. 

Reis — Kanun lâyihasının müstaceliyetle müza
keresi Hükümet tarafından teklif ediliyor. Teklifi 
kabul edenler . . . Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

tur. 
fil 52 numaralı matbua zaptın sonuna merbut- fıl 55 numaralı matbua zaptın sonuna mer

buttur. 
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Sırrı B. (Kocaeli) — Daha evvel neşrolunmuş 
ve elyevm sahai meriyette bulunmakta olan 1841 
numaralı bir kanun var. O kanunun ismi (Güm
rük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre 
tensiki hakkındaki kanun) dur. Biz şimdi bu kanu
nu tadilen getirilen lâyihanın tetkikine girişiyo-
ruz. 

Bu 1841 numaralı kanunun o vakit vazındaki 
hikmeti, Hükümet bu gün tetkik etmekte bulun
duğumuz lâyihanın esbabı mucibe mazbatasında 
tekrar tavzih etmektedir. 

Diyor ki: gümrük muhafaza teşkilâtı bazı Av
rupa devletlerinde askerî esaslar dairesinde tensik 
edildiği şekilde, bizde de bu teşkilâtın usulü aske
riyeye göre teşkil ve tensik ihtiyacı hasıl olmuştur. 
Bunu aynen esbabı mucibe mazbatasından alıyo
rum. Yine ayni mazbatada aynen söylüyor ki: ilk 
tecrübe olmak üzere bu esasın cenup hudutlarımız-
daki muhafaza kuvvetleri üzerinde tatbikma baş
lanmıştır. Bu izahatı verdikten sonra, şimdi teklif 
edilen lâyihanın esbabı mucibesini serde girişiyor
lar ve diyorlar ki: türk iktisadiyatını korumak 
için ittihaz edilen tedbirler cümlesinden olmak 
üzere ithalâta vazolunan tahdidat dolayısile esasen 
şümullü ve Devlet varidatı için tehlikeli bir man
zara alan kaçakçdığm çok daha şamil bir mahiyet 
alması kuvvetle melhuz bulunduğundan ciddî bir 
tehlike arzeden bu vaziyete karşı seri ve çok esaslı 
tedbirler almak lüzum ve zarureti karşısında kalın
mıştır. İşte bu maksatla 1841 numaralı kanunla 
ihdas ve 1931 senesinde yalnız cenup hudutlarımı-1 
zın bir kısmında tatbik edildiği arzolunan askerî 
muhafaza teşkilâtının, sahiller de dahil olduğu 
halde bütün gümrük hudutlarımızda tatbik suret ile 
tevsii ve bu teşekkülün vazife ve salâhiyetinin yalnız 
gümrük kaçakçılığında değil alelitlak Dev
let inhisarı mevadı kaçakçılığına da teşmili 
suretile tevsi etmek istiyoruz ve ismine de 
gümrük muhafaza kumandanlığı teşkilâtı di
yoruz. Esbabı mucibeden alarak söyliyece-1 
ğim fıkralar bundan ibarettir. Meselenin evveliya
tı ile net ay içini Hükümetin esbabı mucibe mazba
tasında sarahaten görmekteyiz. Bir ihtiyaç hasıl 
olmuş ve bunu izale için bir tedbir ittihaz edilmiş 
ve tatbik edilmeğe başlanmıştır. Bu tedbir tetkik e-
dilmekle beraber itiraf olunuyor ki; esasen şümul
lü ve Devlet varidatı için tehlikeli bir manzara 
arzeden kaçakçılığın daha fazla vüsat kesbetme-
mesi için bu tedbiri diğer cephelerimizde de tat
bik etmek istiyorlar ve denilmiştir ki bu tedbirle
rimizi bir tecrübe olarak yalnız cenup hudutları
mızda tatbik ediyoruz. Cenup hudutlarımızda tat
bik edilen bu tedbiri askerinin verdiği netayici 
Hükümet, kendi esbabı mucibesinde söylüyor, o | 
halde bu tedbirden beklenilen netayiç alınmamış j 
demektir. 

Çünkü cenup hudutlarında İm tedbir ittihaz 
olunmakta iken oralardan dahile sokulan kaçakçı 
eşyasının ta kara deniz sahillerine kadar gelerek I 

orada satrimakta olmasını bu tedbirin neticesi 
olmak üzere kabul zarureti vardır. Eğer o tedbir 
beklenilen faydayı temin etmiş olaydı bu kaçak
çılık meydana gelmez, kimse kaçakçılığa cesa
ret edemez ve bu kaçak eşyayı memleketimize 
ithal ederek ta cenuptan şimale kadar getiremez
lerdi. Bu netice gösteriyor ki o tedbirden ümit 
edilen faide hasıl olmamıştır. Netice bu hakikati 
kendisi söylemektedir. Meselenin, ne benim söy
lememe, ne başkasının muhakemesine tahammülü 
yoktur. Deniyor ki biz bu tedbiri daha şamil şe
kilde memleketin diğer cephelerinde de tatbik 
edeceğiz. Çok güzel. Bu tecrübenin eseri olarak 
cenupta tatbik edilen bu tedbirden eyi bir netice 
hasıl oldumn ki onun faidesinden memleketin 
diğer cephelerinde de istifade edilmesi için ora
lara da teşmil edelim. Eğer bu tedbirin tatbikın-
dan nafi neticeler hasd olmuş ise, bu malûm 
değildir ve tam dediğim şekilde makûs netice 
verdiğini esbabı mucibe mazbatasında Hükümet 
kendisi lisanı teessürle söylemektedir. O halde fa-
idesi görülmiyen bu tedbirin diğer cihetlere de 
teşmil edilmesindeki hikmet ve maksadı bende
niz anlıyamadım. Onun için diyeceğim ki evvel
ce ittihaz olunan tedbir .daha şümullü surette 
tatbik edildiği zaman aceba eski netice gibi ma
kûs bir mahiyette mi kendisini gösterecektir, 
yoksa menfaatlı bir şekilde mi meydana gelecek
tir? Burası meçhuldür. Onun için zihnimin ta
kıldığı nokta burasıdır. Çok korkuyorum ki es
kisi gibi bir netice verecektir. Eğer benim anla
dığımın hilâfına olarak memnuniyeti mucip ne
tayiç elde edimliş ise ben de bu mazbatayı tes-
bit edenlerle beraber bu tedbirin daha şümullü 
bir şekilde diğer cephelere de teşmilini istiyorum. 
Onun için rica ediyorum ki alâkadar zevat bu nok
tayı izah buyursunlar. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Can
lan ) — Muhterem arkadaşımız Sırrı B. cenup hu
dudunda tatbik edilmiş olan askerî teşkilâtın 
makûs bir netice verdiğini ve hükümetin esbabı 
mucibe mazbatasında bunu teessürle itiraf et
tiğini söyliyor. Bendeniz Hükümetin esbabı mu
cibe mazbatasında bu tedbirden sonra cenup 
hududunda kaçakçılığın fevkalâde arttığını ifade 
eden bir cümle bulamadım. 

Sırrı B. (Kacaeli) — Öyle söylemedim ki 
(Geri aldı sesleri). 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — Teşkilâtın tatbikından itibaren geçen 
müddet henüz iki aydır. Bu teşkilâtla beraber bir
de kanun takdim ettik ki o da kaçakçılık ka
nunudur. 

Teşkilâttan çok faideler bekliyoruz. Bütün mu
hafaza teşkilâtımız bir yerde temerküz ediyor. 
Cenup hududunda yerleşen teşkilât tamamile işe 
başlamış ve tecrübesi yapılmış, müsbet veya men
fi bir netice hasd olmuş değildir. Sırrı Beye
fendinin buyurdukları gibi bunlar vazifeyi elle-
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i'me aldıklarından dolayı cenup hududundan ta 
Trabzon ve Samsuna kadar kaçak kafilelerinin 
geçtiğine dair bir malûmatımız yoktur. 

Arzettiğim gibi teşkilât teşrinievvelde baş
lamış teşrinisani nihayetlerinde alay mevkiini ala
bilmiştir. 

Makûs neticenin nereden çıktığını bilmiyo
rum. Kendileri de böyle bir şey söylemedim de
diler. Böyle söylememişlerse mesele yoktur. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmdyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanuna 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar vekâletine 
merbut ve fırka kumandanlığı salâhiyetini haiz 
olmak üzere merkezde ( Gümrük muhafaza umum 
kumandanlığı ) teşkil edilmiştir. Kara ve deniz
lerde gümrük mıntakaları dahilinde Devlet inhi
sarı altındaki mevat kaçakçılığına karşı mu
hafaza işlerinin vezaif ve vesaiti de dahil oldu
ğu halde gümrük muhafaza teşekkülleri ve memur 
ve vasıtaları ve bu kanunda yazılı kıtalar ve 
salâhiyetler tevhit edilerek Gümrük muhafaza 
umum kumandanlığının emir ve kumandasına tev
di olunmuştur. 

Bu kumandanlığın, kaçakçılığın men ve ta
kibi ile sair vezaifinin icap ettirdiği şekil ve 
vüsatte bir karargâh heyeti bulunur. Kumandan
lık kaçakçılığın menü takibinden ibaret olan vazi-
fei asliyeden başka kara ve deniz hudutlarının 
emniyeti hususlarında Büyük erkânı harbiye 
reisliğinden, sahil ve hudut üzerinde dahiliyeye 
müteallik emniyet işlerinde Dahiliye vekâletin
den emir alır. Kumandanlık, Askerî talim ve terbiye 
işlerinde doğrudan doğruya Büyük erkânı har
biye reisliğine ve zabitan ve askerî memurlar ile 
efrat ve eslihanın ikmali hususunda Millî Müda
faa vekâletine merbuttur. Gümrük muhafaza kı
taatı ümera ve zabitanı kavanini askeriye tatbi
katında kara ordusu aksamından maduttur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Gümrük muhafaza umum kuman
danlığı karargâh heyetile yeniden teşkil olunacak 
kıtalarda ifayi hizmet edecek olan ümera ve zabitan 
maaşlarını Gümrük ve inhisarlar vekâleti bütçe
sinden almak üzere mezkûr vekâletçe gösterilecek 
namzetler arasından Millî Müdafaa vekâleti tara
fından tefrik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Memnu mıntakalarda kara ve 
denizde yapılacak kaçak takibatının şekli îcra Ve
killeri Heyeti tarafından tayin olunur. 

Muhafaza umum kumandanlığına merbut mu
hafaza teşkilâtının kaçak takibatı gümrük mınta
kaları dahiline münhasırdır. Ancak bu takibatın. 
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hangi ahvalde gümrük mıntakaları haricine sirayet 
ettirileceği îcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 
numaralı kanunun İm kanuna muhalif olan hüküm
leri mefsuhtur. 

Emin B. (Eskişehir ) — Bu teşkilât nereye mer
buttur. 

Reis — Madde okundu. 
Emin B. ( Eskişehir ) — Gümrük ve inhisarlar 

vekâletine aidiyetine dair maddelerde bir şey yok. 
Reis — Zati âlinizin buyurduğunuz geçen mad

delerde vardır. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1931 büt
çesine merbut ( D ) cetveline dahil gümrük mu
hafaza kıtaatı teşkilâtına ilâve edilecek kıtalar 
için tanzim olunacak kadro ile Gümrük umum mu
hafaza kumandanlığı kadrosu 1931 senesine mün
hasır olmak üzere îcra Vekilleri Heyetinin tasdikile 
tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Millî Müda
faa vekâletince bu kumandanlığa ve yeniden teşkil 
olunacak kıtalara tefrik ve izam olunacak zabit
lerin maaşları 1931 senesi Millî Müdafaa bütçesin
den tesviye olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — 1931 senesi 
zarfında umum kumandanlığın ve yeni teşkil olu
nacak kıtaların inşaat ve tamirat, tesisat ve bedeli 
icar, müstahdemin ücretleri, telefon mubayaa ve te
sisatı ve sair bilûmum masrafları Gümrük umum 
müdürlüğü bütçesinin 288 inci faslından tesviye 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-
yorum . Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

.edilmiştir. 
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7 — Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı ka

nun lâyihası ve Adliye, Dahiliye, Maliye ve Millî 
Müdafaa encümenlerinden mürekkep Muhtelit en
cümenle Bütçe encümeni mazbataları fil 

Reis — Hükümet tarafından lâyihanın müsta
celdi müzakeresi teklif olunuyor. 

Müstaceldi müzakeresi teklifini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var mı? 

Sırrı B. ( Kocaeli ) —Kaçakçılık hakkında 
üçüncü defadır ki Meclisi Âliye kanun geliyor. Ya
ni bu kanun üç şekil değiştirmiştir ve itiraf olun
mak lâzımdır ki kanun her değişişte bir eseri tekâ
mül göstermiştir. (Bravo, teşekkür ederiz sesleri, 
handeler ) . 

Tadil etmek istediğimiz kanunun esbabı mucibe-
sinde maznunlar hakkında yapılacak takibatı ka
nuniye için iki nokta gösteriliyor. Bu, mak
sadın husulünü işkâl eder mahiyette bir tedbir o-
larak telâkki edildiğinden evvelce onu tevhit 
etmişler, yalnız bir mahkemeyi merci göstermiş
lerdi. 

O vakit memurin başka bir idarî mahkemede 
muhakeme edilir, eşhas başka bir mahkemede muha
keme edilirdi. Bunu mahzurlu gördüler ve emri kaza-
yi tevhit ettiler. Demek ki tecrübeye müstenit bir 
tedbir idi. Halbuki bu şimdiki kanunda, maksa
dın husulünü işkâl eder mahiyette görülen iki tür
lü kaza tekrar iade ediliyor. Fakat o vakitki 
idarî mahkeme yerine şimdi askerî mahkeme ika
me ediliyor. (Yerine göre sesleri ) . Ben böyle ay
ni maksadın muakkipleri tarafından irtikâp olu
nan cürümlerin ayrı ayrı mercilerde - velevki mü
tecasirlerinin sıfatına göre - tetkik edilmiş olması
nı maksadı işkâl eder mahiyette görürüm. Onun 
için bunu şimdiden nazarı âlinize arzediyorum. 
Maruzatım bundan ibarettir. İnşaallah sizin dediği
niz gibi olur. 

Reis — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz istiyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun 

Birinci fasıl 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı fiilleri işlemek 
kaçakçılıktır: 

A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük 
muamelesine tâbi olmaksızın Türkiycye ithal veya 
Türkiyeye ithale teşebbüs etmek, 

B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı 
memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it
hal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek, 

tur. 
[İl 56 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-

Devletçe ihraç şartile müşterisine satılan eşya 
ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir se
bep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç 
etmemek, 

C) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem
leket dahilinde bir yerden diğer bir yere bilerek 
nakletmek veya satın almak, veya satmak veya 
saklamak veya satılığa arzetmek veyahut alınıp 
satılmasına delâlet eylemek, 

Gümrük mıntakası hudutları dahilinde kaçak 
eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş 
olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. 

Bu hüküm gümrük mıntakası haricinde kalan 
şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer
lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen ka
çak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler 
hakkında da caridir. 

İskelelerde vapurlar ve istasyonlar ile trenler 
arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıkların, 
zahirî bir alâmet olmaksızın, içlerinde zuhur edecek 
kaçak eşya nâkilleri, bilerek naklettikleri sabit ol
madıkça kaçakçı addolunmazlar. 

Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri me
zun veya salahiyetli olmaksızın: 

1 - Türkiyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere sevk 

ve nakletmek, 
3 - Saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 
5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal 

veya istihlâk etmek, 
6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal 

için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya 
bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak
letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya
hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek teda
rik eylemek. 

E) Hususî kanunları mucibince muayyen işler 
için resimden muaf olarak veya az resimle ithal 
olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhisara 
tâbi maddeleri: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde 
kullanmak veya satmak, 

2 - Bilerek satın almak, 
3 — Kanunî hakkı olmaksızın veya hakkından 

fazla olarak almak veya bu hususta beyanname dol
durmak veya tasdik ettirmek veya etmek. 

F) Hususî kanunlara veya müsaadelere istina
den her hangi bir ameliye için .kabulü muvakkat 
suretile ithal olunan veya muvakkat ihraç yolile 
ihraç edilen eşya ve maddelerin tekrar ihraç ve it
halinde kanun ve müsaadelerindeki şartlara riayet 
etmemk. 

Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtalarının 
hazırlanması ve kendi feragatile olmıyarak ittihaz 
edilmiş mani tedbirler sebebile filin husule gelme
mesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. 

Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh 
ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suçları 
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hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî ceza Reis —Takriri kabul edenler Etmiyenler. . . 
kanunları ahkâmı mahfuzdur. | Kabul edilmemiştir. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-j Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
tin B. ( Kocaeli) — Efendim, (D) fıkrasının 5 nu- edilmiştir. 
maralı bendi var « Bilerek kabul etmek, satın al- j M A D D E 3 _ H e r m a h a | U n en büyük mülkiye 
mak, istimal veya istihlak etmek» sonra muta- • ^ ^ 1 ) U û m u m ^ ^ m e ı m ı r l a r ı > doğrudan 
rıza içinde ( Tütün ve sigara kâğıdı ve ithali 
memnu her nevi kopya kâeıdı mutlak olarak ) 
cümlesi ilâve olunacaktır. Bu esasen hükümetin 
teklifinde vardır. Encümende unutulmuştur. 

Bütçe encümeni-mazbata muharriri Kemal Zaim 
B. ( Konya ) — Paşa Hazretleri, (C) fıkrasının iki 
numaralı bendinde « Memleket içinde bir.yerden 
diğer yere. . . . » arasında bir virgül avrdır, o 
kalkacaktır. 

Reis — Maddeyi bu tashihle kabul edenler . . . 
E tmiyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, 
belediyelerim ve bunlara ait müesseselerin memur 
ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve 
ihtiyar heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman 
bekçileri, köy korucuları, kaçakçılık fiillerini 
bunları men ve takip ve tahkik ile mükellef olan
lara ihbara mecburdurlar. 

Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihti
yar heyeti azalan mahalle ve kır, orman bek
çileri ve köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men 
ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bu
lunmadığı yerlerde bizzat men ve takip ile mü
kelleftirler. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Rüştü B. ( Bursa ) — ihtiyar heyetleri azala

rının memurlar bulunmadığı zamanda kaçakçı
lığın men ve takibi işile tavzif edilmelerini âmir 
olan son fıkrayı bendeniz muvafık bulmadım. 
Muhtar intihabı yapıldığı zaman köylerin umur ve 
hususatını hüsnü idare edebilecek ehliyetli adam
lar bulmakta müşkülât çekilirken, muhtarların 
bir de köy umur ve hususatmdan başka bu va
zife ile de memur olmalarına muarızım. Binaen
aleyh bu fıkranın tayyini teklif ediyorum. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Selâhat-
tin B. (Kocaeli) — Efendim, ikinci fıkrada ve
rilen salâhiyet yalnız, inen ve takiptir. Yoksa, 
tahkik salâhiyeti verilmiyor. Memurların bu
lunmadığı yerlerde tabiî Hükümetin mümessili 
sıfatını haıiz olan muhtarlar buna karşı lâkayit 
kalamazlar. Binaenaleyh men ve takip salâhiyeti 
vermek pek doğrudur. Vazifelerinden dolayı 
memurlar gibi haklarında takibat icra olunur. 
Yalnız tahkik gibi, hâkime ait olan salâhiyet ve
rilmemiştir. Binaenaleyh maddenin aynen kabu
lünü rica ediyorum. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Köy azalarının takip işlerinden af fini teklif 

ederim. 
Bursa 
Rüştü 

doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle 
inhisar memurları, polis müdürü, merkez memu
ru, komiser, muavin ve memuru, jandarma kuman
dan, zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde güm
rük muhafaza kıtaları zabitan ve efradı ve me
murları kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile 
mükelleftirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 •— Kaçakçılığı takip ve men ile 
mükellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya 
müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendi
lerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar 
ve ayni zamanda keyfiyeti taallûkuna göre güm
rük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye 
memuruna bildirirler. 

Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkemeleri 
mıııtakalarında vukubulmuş ise kaçakçılığı 
men ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük 
muhafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde 
malûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi 
mesai ederler. 

Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olanlara, 
muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük mülkiye 
memuru veya muhafaza kıtaları kumandanları ta
rafından yapılacak tahrirî talep üzerine en yakın 
askerî kumandanı muktazi askerî kuvveti derhal 
tefrik ve sevkeder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Kara, deniz, nehir, ve hava yol
larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden 
harice gidecek şahısların ve eşyanın memlekete 
hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yol
ları takip edecekleri ve hangi noktadan harice 
çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya 
ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılacağı 
ve transit antirepolarının ithalât ambarlarından 
icabına göre tefriki Dahiliye, İktisat ve (Gümrük 
ve inhisarlar vekâletleriuce tayin ve ilân olunur. 

7 haziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 
15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Aramalar 

MADDE 6 — Üçüncü maddede sayılan memur
lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sala
hiyetlidirler. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe 

edilen her denk veya sandıkta veya nakle hadim 
sair vasıtalarda arama yapılır. 

Beis — Maddeyi kabul edenler Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında 
arama: 

A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun 
vereceği yazılı izinle, 

B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı halde 
köylerde, muhtar veya vekilinin ve bunlar da bu
lunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki kişinin 
huzurile, 

C) Arama izni verenlerin evlerinde arama icap 
ettiği takdirde mafevk mülkiye memurunun iznile 
yapılır. 

Hususî ev aramaları salahiyetli memurlarca 
ihtiyar heyetleri azasından ve bulunmadığı takdirde 
mahalle veya köy halkından en az iki kimsenin hu
zurile yapılır. 

Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askerî me
murların kendilerinin oturdukları yerlerde arama, 
mafevk veya hem rütbe bir zabitin huzurile yapı
lır. îzin veren makamın işarı üzerine aramada bu
lunacak zabitin izamına askerî merciler mecbur
dur. 

Arama sırasında tetkikına lüzum görülecek ev
rak bulunursa sahibinin huzurile sayılıp mühürle
nerek mahallî cumhuriyet müddei umumisine ve 
askere ait olanları da en yakın âmiri adliye gönde
rilir. 

Kaçak eşya ile gönderilirken veya çıkılırken gö
rülen veyahut kaçakçılık sayılan her hangi bir işin 
yapıldığı zahirî delillerile tesbit edilen yerlerde u-
sulü dairesinde ve hemen aramak için gündüz izin 
almağa lüzum yoktur. 

Bu halde aramalar A, B, C, fıkraları hükümleri 
dairesinde geceleyin de yapılır. 

Ahmet Süreyya B. ( Aksaray ) — (B) fıkra
sında ( salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal
de köylerde ) deniyor. Halbuki buradan böyle 
bir işin yapılacağına dair mana çıkması ihtimali 
vardır. ( Salahiyetli memurun izni bulunmadığı 
halde dahi böyle yapılır) demek lâzımdır ki iltibasa 
mahal kalmasın 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli) — Ahmet Süreyya Beyin ilk an
ladıkları daha doğrudur. Köyde bir yerin aran
masına o mahallin en büyük mülkiye memuru 
izin vermemişse ve o köyde de arama yapılacaksa 
salâhiyettar memurun iznine hacet kalmaksızın 
muhtar veya vekilinin veya bunlar da bulunma
dığı takdirde ihtiyar heyetinden iki azanın hu
zuru ile izne hacet kalmaksızın arama yapılır. 
maksat budur. 

Reis — O halde ibare doğrudur. Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Dükkân, mağaza, ticaret ve alış 

veriş yapılan hususî evler, depo, ambar, antrepo, 
han, otel, pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kah
vehane, bar, dansig ve bunlara benzer yerler ve 
müştemilâtı umuma açık oldukları müddetçe ve 
umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir* 
Bu mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 
8 inci madde hükmüne tâbi tutulur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler. . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Gümrük salonlarında kaçak eş
ya sakladığından şüphe edilen şahısların üzeri sivil, 
asker ayrılmaksızın kayit ve şartsız aranabilir. 

Gümrük mıntakası dahilinde bu arama en ya
kın bir karakola veya bir Hükümet dairesine ve
ya askerî garnizona götürülerek yapılır. 

Bu mmtaka dahilinde kadınların üzerinde ara
ma, bir kadın marifetile yapılır. 

Hâkim ve cumhuriyet müddei umumileri ile 
müddei umumilerin muavini sıfatile emirlerini ic
raya memur olan zabıta memurları hakkında ceza 
muhakemeleri usulü kanununda mevcut salâhiyet
ler mahfuzdur. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli ) — Üçüncü fıkranın başındaki 
( Bu mmtaka dahilinde ) kelimeleri tayyedile-
cektir. Maksat; kadınlar arasında aramayı mut
laka kadınlara yaptırmaktır. Bu fıkra kaldırıl
malıdır. 

Reis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . . 
E tmiyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 5 inci madde mucibince tayin 
olunan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz 
girmek ve çıkmak ve geçmek memnudur. Bu yer
lerde tesadüf edilecek şahısların her nevi nakil 
vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından durdu
rulur. Eşya ve yük aranır. 

( Dur ) ihtarına itaat etmiyen şahıslar hakkında 
evvelâ havaya silâh atmak suretile bu ihtar tek
rar edilir. Yine riayet etmezse silâh kullanmağa, 
muhafaza kıtalarına mensup asker ve silâhla teç
hiz edilen muhafaza memurları mezundur. 

Silâhla teçhiz edilen zabıta ve muhafaza me
murlarının memleket dahilinde tesadüf edecek
leri kaçakçılar hakkında da balâdaki fıkralar ah
kâmı tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
Cezaî hükümler 

Birinci kısım 
Münhasıran gümrüklere ait cezai hükümler 

MADDE 12 — Yabancı memleketlerden geldiği 
halde mücbir sebepler olmaksızın evrakının 
gösterdiği mahal güzergâhı haricînde Türkiye ka
ra sularında rastlanan gayri safi yüz tonilâto 
hacminden aşağı [yüz dahil] sefinelerin hamulesi 
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müsadere olunur. 

Hamulesi bulunmadığı halde hamulesi olmadı
ğını veya başka bir limana çıkarıldığını veya avarya 
olduğunu ispat edemiyen sefine kaptan veya acen-' 
tasına tonilâto başına on lira hesabile ağır para ce-. 
zası hükmolunur. i 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-'' 
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Sahillerde ve hudut teşkil eden 
nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmıyan yer-' 
lere izinsiz yanaşan veya kara ile veyahut sair se-' 
fineler ile ihtilâf eden sefinelerin içinde bulunan 
memnu eşya manifestoya dahil olsun olmasın mu-' 
sadere olunur. > 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-' 
bul edilmiştir. ' 

MADDE 14 — Türkiyeye giren yolcuların be-, 
yanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları 
arasında çıkan gümrük resmine veya in
hisara tâbi eşya müsadere olunur. j 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-; 
bul edilmiştir. [ 

MADDE 15 — Hariçten getirildiği halde ma-' 
nifestosunun asıl nüshasında veya barnamede ya
zılı olmıyan resme tâbi eşya ister vapur ve ister, 
şimendifer ve sair nakil vasıtalarının içinde zuhur 
etmiş olsun ve ister gümrüğe teslim edilmiş bu
lunsun bu eşyanın manifesto veya barnameye ya
zılmaması makbul ve mücbir sebepten ileri geldiği 
sabit olmazsa müsaderesine ve bedelinin bir misli 
ağır para cezası alınmasına hükmolunur. I 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. ! 

MADDE 16 — Manifestonun asıl nüshasına; 
dahil olmıyan eşyanın kapları manifestoda yazılı 
diğer bazı kapların numara ve markasını havi bu-, 
lunur ve zarfları da nevi itibarile mutabık olursa 
bunlardan ağır resme tâbi eşyayi havi olanları ma-, 
nifesto haricinde sayılır ve hakkında 15 inci mad
de hükmü tatbik olunur. 

Bu eşyanın, manifestosunun gümrüğe ibrazın
dan evvel suretlerine ilâve ve sefinenin limana 
gelmesi akabinde üzerine giden memura vücudun
dan malûmat verilirse bunlardan gümrük resmi
nin bir misline muadil ağır para cezası alınmasına' 
hükmolunur. j 

Manifestoya ithal edilmemesinin makbul ve 
mücbir sebeplerden ileri geldiği ispat olunursa ce-. 
za lâzımgelmez. J 

Müsemmalan iç zarflan üzerinde yazılı isimlere' 
uymıyan maddeler müsadere olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. I 

MADDE 17 — Manifesto veya barnamede ya-' 
zili olmıyan ve bulunduğu yerden aranarak çıka-' 
rılan eşyanın musaderesile failleri hakkında 25 in
ci maddenin 2 inci fıkrasından başlıyan hükümler 

tatbik olunur. 
Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolculara ithali veya ihracı memnu eşya 
bildirilir, bu tefhimden sonra kendilerinin beyan
ları hilâfına olarak üzerlerinde veya eşyaları ara
sında memnu eşya çıkarsa bunların müsaderesine ve 
kıymetinin beş misli ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük ida
resine rizasile verirse keyfiyet gümrük idaresince 
tutulacak ve kendisine imza ettirilecek zabıt vara
kasına dercile iktifa olunarak hakkında takibat 
yapılamaz ve kendisinin mahkemeye müracaat hakkı 
da şakıt olur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Yabancı memleketlerden gelen 
memnu eşya manifestonun asıl nüshasında veya 
barnamede tasrih edilerek gümrüğe getirilirse sağ
lam teminat altında geldiği yere veya diğer bir ya
bancı yere iade ve sevkolunur. 

Manifestonun asıl nüshasında veya barnamede 
dahil olmıyan bu kabîl eşya evvelki mevrit liman 
veya istasyona gelmesi akabinde kaptan veya 
acentası veya şimendifer idaresi tarafından güm
rüğe ihbar ve hattâ teslim edilmiş olsun müsa
dere edilmekle beraber nakledenler hakkında 25 inci 
maddenin ikinci fıkrasından başlıyan hükümler tat
bik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . .Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Hakikat hilâfına beyanname ver
mekle veya her hangi bir hile ve sui istimal ile 
muamelesi yaptırılarak noksan resim verilmek ve
yahut gümrük resmi verilmeksizin resmi verilmiş 
ve muamelesi yaptırılmış mal gibi gösterilmek sure-
tile memlekete eşya ithal ettikleri anlaşılanlar 
hakkında 6 aydan 2 seneye kadar hapis ve resmi 
verilmiyen eşya kıymetinin iki misli ağır para 
cezası hükmolunur. Bu harekete iştirak eden me
murlar hakkında verilecek ceza bir misli arttı
rılır. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( K o c a e l i ) — Efendim, buradaki ceza mik
tarı düzeltilecek. ( 6 aydan iki seneye kadar ) de
ğil, bir seneden 3 seneye kadar olacaktır. 

Reis — Maddeyi bu tashihle kabul edenler . . . 
E tmiyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Gümrüklerce tutulan resme tâbi 
eşyanın sahip veya nâkilleri o eşyanın zaptını 
müteakip kıymetile beraber gümrük resmine ve 
sair tâbi olduğu resimlere muadil bir meblâğı 
depozito ederek kendisine teslimini istiyebilir. 
Bu surette isteniimiyen eşya bozulur mevattan ise 
veya muhafazası zor ve masraflı olursa güm-
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rük idaresince sahibine bildirildikten sonra 
ticaret odası ve bulunmıyan yerlerde belediye 
encümeni azasından bir zatın huzurunda arttırma 
ile satılır. 

Reis — Maddeyi kabul ednler . . . Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Gümrüğe ait kaçak eşya ve 
maddelerin müsaderesi, kaçırıldığı tarihten itiba
ren bir sene içinde istenebilir. 12, 13, ve 14 üncü 
maddelerle 16 inci maddenin son fıkrasında yazı
lı eşya, yalnız vaka anında müsadere edilebilir. 

Bu suretlerle müsaderesi hakkı sakıt olan eşya
nın bedelile bu eşyaya taallûk eden Devlet resim
leri kaçakçıdan tahsil olunur. 

Resimlerin tayini kabil olmazsa her kap için 
beş liradan iki bin liraya ve dökme eşyanın her 
tonası için 10 liradan 50 liraya ve bedeli tahkik 
ve tayin/edilemediği halde dahi 50 liradan 5 000 
liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Kaçakçılık fiillerine terettüp eden cezalarla 
kaçırılan malın bedeli türk ceza kanununun mü
ruru zaman hükümlerine tâbidir. Bu suretle mü
ruru zamana uğrıyan .kaçak eşya için resim dahi 
aranmaz. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

îkinci kısım 
Gümrük ve inhisar kaçakçılığına ait cezaî 

hükümler 
MADDE 23 — Cezaî hükümler faslının birinci 

kısmında yazılı suçlara müteallik kaçak eşya müs
tesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve gerek 
dahilde bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal 
zaptolunur ve tutuldukları yere en yakın olan 
hükümet merkezinde ve maznunun huzurunda 
zabıta memurile ait olduğu gümrük ve inhisarlar 
memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal me
murundan mürekkep bir heyet tarafından nevi 
ve adet ve miktarını bildiren bir zabıt varakası 
tanzim ve imza olunur. 

Bunların arasında: 
1 - Suçun sübut delili olmakla beraber mahiye

tinin tayini fen ve ihtisas erbabının tahlil veya 
tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabıta 
memurunun resmî mühürü ile mühürlenerek bu 
baptaki zabıt varakasile birlikte gümrük veya in
hisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

2 - Oyun ve sigara kâğıdı ve tütün ve kibrit 
ve çakmak, barut, eczayi nariye ve mevadı infi-
lâkiye, fişek ve av malzemesi, saçma gibi kaçak 
maddeler en yakın gümrük veya inhisar idaresinde 
ve bulunmadıkları yerlerde en yakın Hükûmt ko
nağında alâkadarların huzurile imha ve bu key
fiyet dahi ikinci bir zabıt varakasile tesbit ve im
za olunur. Maznunu kaçak veya bulunmıyan ka
çak maddelerin tesbit ve imhasında maznunun hu
zuru aranmaz. 

3 - Satılması veya kullanılması memnu olmıyan 

kaçak maddeler ait olduğu gümrük veya inhisar 
idaresine ve bulunmıyan yerlerde mal memuruna 
ilmühaber mukabilinde teslim olunur. 

Yukarıki hükümler gömrüklerce tutulan inhi
sar eşya ve maddeleri hakkında dahi caridir. 

Bu maddelerin ait oldukları inhisar idarelerine 
tevdiinde bedel ve resim aranmaz. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli) — 2 inci bendin son fıkrasında 
( Maznunu kaçak veya bulunmıyan ) denij^or. 
Bundan maksat firarı olmasıdır. Bu tabir Hüküme
tin teklifinde konulmuştur. Kaçak, Kaçmak gibi 
kelimeler çok kullanıldığı için ( Maznunu bulun
mıyan veya firar etmiş olan kaçak maddelerin 
tesbit ve imhasında maznunun huzuru aranmaz ) 
şeklinde tashihini rica ediyorum. Gerçi biraz de
ğişiyor, kaçak tabirini kullanmıyoruz, maksat 
maznunun firarı olmasıdır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 24 — 23 üncü maddenin 3 numaralı 
bendine tevfikan gümrük idarelerine veya bulun
mıyan yerlerde mal memurlarına teslim olunan 
veya gümrük idarelerince ele geçirilen eşyanın 
müsaderesi kararı katileştikten sonra bunlar hak
kında 1549 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
bu kanun ahkâmile tearuz etmiyen hükümleri daire
sinde muamele olunur. 

Ancak o maddeye tevfikan satılığa çıkarılan eş
yanın satış bedeli gümrük resminin veya. sif 
kıymetinin hangisi daha az ise o miktardan aşağı 
olamaz. 

Kaçak eşya ithali memnu olan kısımdan ise tak
dir edilecek bedel mukabilinde taallûk ve müna
sebeti olan Devlet idare ve müesseselerine verilir 
ve mukadder bedel bütçedeki tahsisatına mahsuben 
60 inci maddedeki nisbetler dairesinde tevzi olu
nur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 25 — 14 üncü madde hükmü hariç 
kalmak üzere inhisara tâbi kaçak eşyayı istimal 
veya istihlâk için nezdinde bulunduranlar ile 
gümrüğe ait kaçak eşyayı kaçak olduğunu bilerek 
şahsî ihtiyacında kullanmak kasdile satın alan ve
ya nezdinde bulunduranlardan bu eşya serbestçe 
alınıp satılabilen mevattan ise mahallî rayicinin 
bir misli ve inhisara tâbi ise 20 lira hafif para ce
zası alınır ve eşya müsadere olunur, kaçak mad
delerin rayici veya inhisar kanunlarındaki cezası 
20 lirayı geçen kaçakçılarda bu hüküm tatbik 
olunmaz. 

Yukariki fıkra hükmü tatbik olunmıyacak o-
lanlarla birinci maddede sayılan sair suçlar için 6 
aydan üç seneye kadar hapis ile beraber gümrük 
resmile sair Devlet resimlerine muadil para ce
zası ve inhisara tâbi işlerde hususî kanun ve ni-
zamlanndaki para cezası hükmolunur ve eşya 
müsadere edilir. 
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Kaçak gümrük eşyasının ele geçirilmediği ve

ya memnu eşyadan bulunduğu hallerde veyahut 
hususî kanun ve nizamnamelerinde para cezası 
bulunmıyan yerlerde kaçak mal kıymetinin iki 
misli para cezası alınır. 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 62 inci 
maddesinde yazılı suçlara bu madde hükmü tatbik 
edilmez. İkinci fıkrada yazılı suçları işliyenler 
kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükellef 
memurlardan ise o fıkradaki cezanın en yüksek 
derecesi hükmolunur. Bunlardan maada memurla
ra verilecek ceza bir seneden aşağı olamaz. 

Reis —Kabul edenler . . . Btmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 26 — Kaçakçılık maksadile bir teşek
kül vücude getirenlerle idare edenler 6 aydan 2 
seneye kadar hapis ve 200 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm olurlar, öyle 
bir teşekküle intisap edenler mücerret bundan do
layı üç aydan bir seneye kadar hapis ve yüz lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile ceza
landırılırlar. 

Kaçakçılıkla müstemirren iştigal etmek maksa
dile iki veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri 
kaçakçılık için teşekkül sayılır. 

Teşekkülü vücude getirenler veya o teşekküle in
tisap edenler içinde memur da var ise bu memurlar 
birinci fıkrada yazılan cezaların iki misli ile ce
zalandırılırlar. 

Hakkı Tarık B. ( Giresun) — Efendim, müsa
ade »buyurursanız buradan arzedeyim: 

Bu maddenin ikinci fıkrasında ( Müstemirren ) 
tabiri vardır. Bendeniz öyle zannediyorum ki bu 
tabir tatbikatta çok müşkülâtı mucip olur. Ka
çakçılar bu tabirden çok istifade ederler. Madde de 
kaçakçılıkla müstemirren iştigal etmek gibi bir 
şekil vardır. Halbuki bunlar kaçakçılık yapmak 
için toplanmışlardır. Bu tabirden çok istifade 
ederler, onun için (Müstemirren) kelimesinin tay
yini teklif ediyorum. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli) — Efendim, müstemirren kaçak
çılık yapanlara verilecek ceza ağırdır. Teşekkülün 
vücut bulmasını bu kanun suç saymıştır. Teşek
külü idare etmeği de daha ağır ceza ile ceza
landırmıştır. Mücerret teşekküle intisabı da ay
rıca bir ceza ile cezalandıracak bir mahiyette 
görmüştür. Hakkı Tarık Beyefendinin buyurduk
ları şekil hakkında kanunun diğer maddelerinde 
sarahat vardır. İki veya daha ziyade şahıs 
birlikte kaçakçılık yaparsa, ona kaçakçılık yapan 
bir kişiden ziyade ceza veriliyor. Burada mak
sut teşekküldür. İstismar kaydinin bulunması ta
biidir. Muhtelit encümende bu cihet uzun müddet 
münakaşa edilerek Hükümetin teklifinde olmadığı 
halde ilâve edildi ki musiptir. 

Hakkı Tank B. ( Giresun ) — Efendim, mazba
ta muharriri Beyefendinin bahsettikleri diğer 
maddeler öyle zannediyorum ki keyfemettefak ka-

. çakçılığı beraber yapan eşhas hakkındadır. Hal
buki burada maksut teşekküldür. 

I Şimdi ben hâkim olsam, evvelâ teşekkülün 
vücudunun, sonrada bu teşekkülde istismar, ka-

| çakçılık yapmak için midir? değil midir? Bunun 
mevcudiyetini arayacağım. Bendenizce bu tabir 
kaçakçılığı himaye eden bir kayittir. Tayyini tek-

ı lif ediyorum. (Muvafık sesleri). 
Reis — Hakkı Tank Beyin teklifini kabul 

edenler . . . Etmiyeııler . . . . Kabul edilmiştir. 
( Müstemirren ) kelimesi tayyedildikten sonra 

maddeyi kabul edenler . . . . Etmiyenler . . . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 27 — 26 mcı maddedeki yazılı teşek
külleri vücude getirenler veya bu teşekküllere 
mensup olanlar tarafından kaçakçılık yapılırsa 
vücude getiren veya idare edenler hakkında 2 se
neden 5 seneye kadar ve diğerleri hakkında bir 
seneden 3 seneye kadar hapis cezasile beraber in
hisar mevadı için hususî kanunlarındaki para ce
zaları miktarından ve diğer eşya kaçakçılığı için 
de gümrük resminin beş mislinden ve memnu eş
yadan ise kıymetinin beş katından aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya dahi 
müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı cürümde memur ve müstah
demler de alâkadar bulundukları takdirde 26 inci 
maddenin son fıkrasındaki esasa göre cezalandırılır
lar. 

Aralarında bu suretle bir teşekkül ve irtibat ol
maksızın ikiden fazla kimseler tarafından toplu 
olarak kaçakçılık yapanlara 25 inci maddede ya
zılı cezalar yarısı miktarında zammedilerek hük
molunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 28 — İçlerinden velev biri olsun mem
nu silâhlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her 
biri hakkında yukarıki maddelerde yazılı cezalar 
iki kat olarak hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 29 — Kaçakçılığı Devletin siyasî veya 
malî veya iktisadî veya askerî veya idarî em
niyet ve selâmetini bozmak kastına vasıta ve 
alet ittihaz ettikleri sabit olanlara 10 seneden 
aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukarıki 
maddelerde yazılı nisbetler dairesinde para ce
zaları hükmolunur ve kaçak eşya da müsadere 
edilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 30 — Kaçakçılığı men ve takip sıra
sında vazifedar olanlardan birini veya ahaliden 
memurlara yardım eden bir kimseyi öldürenler 
ölüm cezasına mahkûm olurlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 31 — Kaçakçılık münasebetile türk ce

za kanununda yazılı sair bir cürüm işliyenler 
hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın 
her cürmün cezası ayrı ayrı hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler'. . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 32 — Kaçak eşyanın yakalanması teh
likesine karşı sigorta yapanlar 6 aydan bir sene
ye kadar hapis ve 500 liradan aşağı olmamak ü-
zere ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Kaçakçılığı sigorta edenlerin Türkiye dahilinde 
şube veya acentaları var ise kanunun tayin et
tiği ceza bunlardan alınır ve Türkiye dahilinde si
gortacılıktan menedilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 33 — 25, 26, ve 27 inci maddelerde ka
çakçılık cürümlerine veya teşekküllerine faille
rinin hal ve sıfatlarını bilerek her ne şekilde olur
sa olsun yardım edenler hakkında asıl suçluların 
o maddeler hükmünce görecekleri cezaların yarısı 
hükmolunur. 

Bu fiillere iştirak eden memur ise asıl fail gibi 
ceza görür. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 34 — Gümrük ve inhisar idarelerinin 
mühür veya damga veya alâmeti farikalarını 
veya bandrol veya etiketlerini taklit veya tahrif 
veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek 
veya çalarak veyahut bunların sahte veya çalın
mışlarım tedarik eyliyerek kaçak maddelerde 
kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve 25 
inci maddenin 2 inci fıkrasında yazılı ceza hükme-
dilmekle beraber bu suçun türk ceza kanununda 
muayyen olan cezasile de ayrıca cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı alâmet veya bandrol 
ve etiketleri salâhiyet ve mezuniyetleri olmak
sızın basanlar veya satanlar veya saklıyanlara 6 
aydan 2 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâkadar memurlar 
tarafından işlenmiş ise ceza iki kat olarak hükmo
lunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 35 — Ceza ehliyetini haiz olmıyan kim
seleri kaçakçılık suçlarında kullananlar kaçakçı
lık filine terettüp eden cezaya yansı miktarı zam-
molunarak cezalandırılır. 

Kaçakçılıktan menfaat veya alâkası olmaksı
zın ve velayet veya vesayeti altında bulunan ehli
yetsizlerin kaçakçılık yapmasına göz yumanlar 20 
liradan 200 liraya kadar hafif para cezasile ve te
kerrürü halinde bir haftadan bir aya kadar hafif 
hapis ile cezalandırılırlar. 

Reis — Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 36 — Kaçakçılık işlerinde memurlara 
hediye veya rüşvet verenler bir seneden beş sene
ye kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Rüşvet vermeğe teşebbüs veya tavassut edenler 
hakkında bu ceza yarısından dörtte üçüne 
kadar tenzil edilerek hükmolunur. Kaçakçılık ya
pılmış ise onun da cezası ayrıca verilir. 

Kaçakçılık işlerinde hediye veya rüşvet alan ve
ya rüşvet ve hediye almağa teşebbüs eden me
murlar hakkında birinci fıkrada yazılı cezaların iki 
katı hükmedilir. 

İhmal, müsamaha, rüşvet ve iştirak şekillerin
den başka her hangi suretle bu kanunda yazılı men 
ve takip ve tahkik vazifelerini sui istimal edenler 
bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Bu sui istimal irtikâp suretinde vuku bulursa 
irtikâbın şekil ve derecesine göre ceza kanununun 
209 uncu maddesine uyan hallerde o maddeye tevfi
kan tayin olunacak cezaya nısıf miktarı zam-
molunur; 210 uncu maddesine uyan hallerde iki 
buçuk seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası 
hükmolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 7 — Kaçak arama işlerinde kanuna 
muhalif hareket edenler hakkında türk ceza kanu
nunun 194 üncü maddesi tatbik olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 38 — İkinci maddede yazılı ihbar 
mecburiyetini ifada ihmal eden memurlar hakkın
da bir aya kadar hafif hapis ve 50 liraya kadar 
hafif para cezası hükmolunur. O maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı takip vazifesini yapmakta ihmal 
eden muhtar ve ihtiyar heyeti azalarile bekçi ve 
korucular hakkında ceza kanununun 230 uncu • 
maddesinin ilk fıkrasındaki cezaya bir haftadan 
bir aya kadar hapis cezası da ilâve olunur. 

3 üncü maddede yazılı memurlardan bu kanun
da mükellef oldukları vazifeleri yapmağı ihmal 
edenler hakkında ceza kanununun 230 uncu mad
desi son fıkrasına göre ceza hükmolunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — Kaçakçılık yapanlara müsama
ha edenler 3 üncü maddede yazılı memurlardan 
ise kaçakçıya verilmesi lâzım gelen cezaya yarışı 
miktarı zam ile cezalandırılır. Bunun haricindeki 
memurlardan ise haklarında kaçakçıya verilmesi 
lâzım gelen cezanın yarısı hükmolunur. 

Mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsa
maha eden nakliyat müessese ve şirketleri kaçak
çıya hükmolunması lâzım gelen para cezası mik
tarında ağır para cezasile mahkûm edilir. 

Antrepolarda ve bekleme yerlerinde ve tahmil 
ve tahliyede zayi olan veya değiştirilen mallar 
hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. Bu ml-
lann bedelleri ile resimlerinden taallûk eyledikleri 
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müesseselerin hükmî şahsiyetleri mal en mesuldür-1 
ler. , . . , . . ' • 

Reis — Maddeyi kabul edenler..... Etmiyenler... | 
Kabul edilmiştir. I 

MADDE 40 —• Kaçakçılık için vücude getiri
len bir teşekkülü idare edenler hakkında hükmedi-1 
lecek cezalara her halde muvakkat sürgün cezası 
da zammedilir. 

Kaçakçılık mükerrirleri hakkında türk ceza 
kanununun tekerrüre mütedair hükümleri tat
bik ve bunlara muvakkat sürgün cezası da ilâve 
olunur. 

Bü kanuna göre bir sene veya daha fazla hapis 
cezasına mahkûm olanların cezalarına muvakkati 
sürgün cezası da zammolunabilir. 

Üçüncü defa kaçakçılığa mahkûm olanların 
cezalarına emniyeti umumiye nezareti altına alın
mak, cezası da zammolunur. 

Reis — Maddeyi kabul ednler . . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Posta sürücüleri, kaptalar, 
gemi adamları ve sair kara, deniz, nehir ve hava
da nakliyat yapan şahıs veya idare veyahut şir
ketlerin memur ve adamları, han, otel, kahve
hane, meyhane, gazino, ticaret ve alış veriş ya
pan hususî evler ve sair umumî yerler müdür ve 
sahipleri meslek ve sanat ve vaziyetlerinin verdiği 
kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazı
lı kaçakçılığı irtikâp eyledikleri takdirde hakla
rında 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
para cezasından başka terettüp eyliyeceek hapis ce
zasına yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zam-
molunarak hükmedilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 —^Kaçakçılığa mahkûm olan in
hisar maddeleri bayilerinin beyiye tezkere veya 
ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber kendileri
ne bir daha inhisar maddelerini satmak hakkı ve
rilmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Kazanç maksadile kaçak şeyleri 
inhisar maddelerine ait zarflara koyan veya inhi
sar maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veya
hut mezuniyet almaksızın tasfiye eden kimseler I 
hakkında bu kanunun 25 inci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler. . . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I liradan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 
Reis — Maddeyi kabul edenler.. . Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Gümrük resminden muaf ola
rak ithali lâzımglen eşyanın gümrüğe ibraz ve 
muamelesi ifa olunmaksızın ithaline ve 5 inci mad
de mucibince tayin olunan mahal ve yollardan 
başka yerlerden geçirilmesine teşebbüs olunursa 
faillerinden mümasil eşyanın gümrük resminin 
dörtte biri nisbetinde ağır para cezası alınır. 

Gümrük resmine tâbi olmıyan eşyayı 5 inci 
maddede tayin olunan yollardan başka yerlerden 
memleket haricine çıkaranlar hakkında beş lira
dan elli liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.. . Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Müşterek kaçakçılık edenler
den veya kaçakçılığa yardım eyliyenlerden alına
cak para cezasına bunlardan her biri müteselsilen 
kefildir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler.. .Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Kaçak eşya naklinde bilerek 
kullanılan vasıtalar hakkında aşağıda gösteril
diği veçhile muamele olunur: 

A) Kara nakil vasıtalarından umum hay
vanlar ve koşumları, her nevi araba ve hay
van ve koşumları, otomobil, kamyon ve kam
yonet ve bunlara benzer vasıtalar, deniz ve nehir 
vasıtalarından sal, sandal, mavna ve emsali ve 
yüz tonilâtoya kadar ( yüz tonilâto dahil) motor
lu veya buharlı veya yelkenli umum sefineler, de
niz altı sefineleri ve her nevi tayyareler müsadere 
olunur. 

B) 101 hamule tonilâtosundan bin hamule toni
lâtosuna kadar (1000 tonilâto dahil) olan her 
nevi sefineler kaçak hamulesi kaçak olmıyan hamu
lesinden gümrük resmi itibarile fazla bulunduğu 
takdirde müsadere edilir. Fazla olmadığı halde 
sefine kıymetinin üçte biri nisbetinde ağır para ce
zası hükmolunur. 

C) Bin hamule tonilâtosundan fazla olan her 
nevi sefineler naklettikleri kaçak eşya kıymetinin 
iki misli veya daha aşağı kıymetten oldukları halde 
müsadere edilir. Sefine bu nisbetten daha fazla 
kıymette olduğu takdirde kıymetinin dörtte biri 
derecesinde ağır para cezası hükmolunur. 

Bu cezanın miktarı kaçak'eşya bedelinin iki 
mislinden aşağı olamaz. 

D) Müsaderesi lâzımgelen nakil vasıtaları baş
ka bir yerde durdurulmaksızın taallûkuna göre en 
yakın gümrük veya inhisar idaresine teslim edi
lir. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli) — Burada ( Hamule tonilâtosu ) 
yerine ( Gayri safi tonilâto ) denecektir. 

Sait Azmi B. ( Kayseri) — Esbabı mucibe lâ
yihasında işaret edildiği üzere encümende en çok 

MADDE 44 — Tren veya istasyon veya vapur
larda ve her nevi nakil vasıtalarında ve kahveha
ne, otel, han, gazino, bar, dansig ve sair bu gibi 
umumî yerlerde bunların memur ve adamları ta
rafından yapılan kaçakçılık suçlarında ihmal ve 
teseyyüpleri müessir olduğu tahakkuk eyliyen o va
sıta ve mahallerin sahip veya müstecirlerinden 20 
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münakaşayı üzerinde toplıyan madde, bu madde 
olmuştur. Sebebi şudur: gerek kara, gerek deniz 
nakliye vasıtalarında sahibi tarafından idare edil-
meyipte ücretli, ücretsiz veya kira ile diğer 
eşhas tarafından idare edilen vesaitte kaçak eş
ya varsa sahibinin malûmatı olsun, olmasın kara 
vasıtalarının tamamile müsaderesi, deniz vasıta
larında ise yüz tona kadar olanlarının müsaderesi, 
daha yüksek olanlarının ise kıymetlerinin 3 te 
biri veya dörtte biri nisbetinde para cezası alın
ması esası kabul edilmiştir. Mesuliyeti maliye 
esasının kanunlarımıza girmiş olması, malını di
ğer bir şahsın eline verenlerin hamule kıymeti 
nisbetinde mesul tutulmaları esasının kabulü, 
fevkalâde bir tedbir olduğunu göstermiştir. Bura
daki, para alınmak veya müsadere mesuliyeti 
maliye değildir. Doğrudan doğruya cezadır. Me
suliyeti maliye denilen şey, bir şahsın yaptı
ğı fiilden üçüncü veya dördüncü bir şahsın 
vukua gelen tarzı tazminlerine ait bir ceza
dır ki o, daha ziyade hukukî ve büsbütün 
başka bir cezadır. Müsadere bir cezadır. Hu-
susile maddede gösterildiği veçhile mal kıy
metinin üçte biri, dörtte biri nisbetinde ağır para 
cezası alınır kaydi de bir cezadır. 

Mesuliyeti maliye esası, malûmu âlileriniz ol
duğu üzere bir şahsın hususî mecburiyetini ifa 
etmemesinden doğan bir mesuliyettir. Bu, salâhı 
yetini, nezaretini, nüfuzunu istimal etmekle men
ine muktedir olabileceği bir keyfiyeti, bunları isti
mal etmemekle bir cürmün vukuuna sebebiyet ver
miş olan şahsın malî mesuliyetini istihdaf eden bir 
esastır. 

Devlet, kaçakçılığı men için halka umumî bir 
mecburiyet tahmil ediyor, kaçakçılığı derece derece 
cezalandırıyor, hapsediyor, nefyediyor, hepsini ya
pıyor. Şu müeyyidelere rağmen Devletin menine 
muktedir olamadığı kaçakçılık meselâ : bir sefine 
sahibinin nezaret ve nüfuzunun şamil olamıyacağı 
her hangi bir yerde vaki olduğu zaman, sefineyi 
müsadere etmek suretile onu cezalandırmak, zanne
diyorum ki ferdin salâhiyetine ve nezaretine fazla 
bir kıymet vermek olacaktır. Bunun için gerek 
umumî esaslara ve gerekse adalet esaslarına uygun 
olmıyan bu maddeyi bir dereceye kadar tehvin et
miş olmak için, eğer sahibinin malûmatı yoksa, bu 
hususta mümkün olan bir tedbirin ittihazı lâzımge-
lir. Binaenaleyh, bu türlü kaçakçılıklar hakkında 
düşündüğüm şu esasın kabulünü teklif ediyorum ve 
bunun için de bir takrir veriyorum. 

Muhtelit encümen M. M. ( Salâhattin B. (Ko
caeli ) — Efendim, Muhtelit encümenin esbabı 
mucibe mazbatasında Sait Bey arkadaşımızın ser-
dettiği fikir de mevzubahs oldu. Encümenimizde 
uzun boylu cereyan eden münakaşalardan bu mad
denin tebdilini istiyen arkadaşlar olduğu gibi, ip-
kasile, Hükümetten geldiği gibi aynen kabulüne 
taraftar olan encümen azası da noktai nazarlarını 
söylediler. Bunu esbabı mucibe mazbatasında da 
tekrar ettik. Bu hükümler, tütün inhisarı kanu

nunda olduğu gibi 1511 numaralı kaçakçılığın me
ni hakkında tatbik edilmekte olan kanunda da 
hayli senelerden beri aynen mevcuttur. Bu, çok 
lâzım bir müeyyidedir. Fakat eski kanunda mev
cut olması, eğer tasvir buyurdukları gibi, böyle 
pek fahiş bir haksızlığı mucip olsaydı, şüphesiz 
encümenin de, Meclisi Âlinin de bu haksızlığı ber
taraf etmek için tadilât yapmasını icap etti
rirdi. Binaenaleyh arzedeceğim cevap, maddenin 
eskiden mevcut olmasının, şimdi de mutlak tatbiki 
için bir sebep olduğunu zikir maksadile değil
dir. Fakat o kanun hali tatbiktedir ve o kanuna 
müstenit bir çok mukarrerat Mahkemei temyizden 
de geçmiş ve kaçakçılığın men ve zecrinde faidesi 
görülmüştür. 

Bahsettikleri gibi bu madde esasatı hu
kukiye ile pek fahiş bir aykırılık teşkil edecek 
mahiyette değildir. Böyle bir şahsın sunu taksiri 
olmaksızın, kendisinin fili lâhik olmaksızın mal en 
mesuliyeti esası, bizim ahkâmımıza da girmiş esa-
sattandır. Meselâ: deniz ticareti kanunumuzda bu 
mesele daha vazıh olarak kabul edilmiştir. Deniz 
ticareti kanununa göre bir sefinenin seyri esna
sında vukua getirilecek hasardan gemi kıymetince 
sahibi mutazarrır olur. Fakat ayrıca gemi sa
hibi kaptan aleyhine müracaat ederek zararını 
tazmin ettirebilir. Borçlar kanununda da bazı 
kuyut ve şurut ile beraber bu esas mevcuttur. Bir 
otomobil sahibi şoförünün hareketinden dolayı 
lâzımgelen takayyüdatı icra etmemişse onun ika 
edeceği hasardan mal en mutazarrır olur ve nihayet 
o mesuliyet, kendisine tevdi edilen malın kıymetin-
cedir. Bu da madelete takarrüptür. Şimdi tasav
vur buyurunuz. Bilhassa küçük merakiple kaçak
çılık yapıldığı zaman kaçak eşyanın o küçük sefi
nelerde meydana çıkmasına imkân yok gibidir. 
Böyle bir işte o vasıtanın müsaderesi kabul edil
memiş olsa bir çok muvazaalarla kaçakçılık daha 
fazla teşvik edilmiş bir mahiyet arzeder. Binaen
aleyh mal sahibinin diğer birinin eline tevdi ettiği 
malin mesuliyetini icap edecek bir hüküm koy
makta fa ide vardır. Böyle olmazsa mal sahibinin 
haberim yoktur gibi iddialarile muvazaaya sebebi
yet verilebilir. 

Bir mal sahibi gerek kira ile olsun, gerek ken
di namına işletmek tarikile olsun, malını teslim et
tiği kimsenin ne yaptığını murakabe etmesi, onun
da alâkadar olması lâzımdır. Böyle bir müeyyide 
bulunduğu müddetçe, kendisine malî mesuliyetin 
sirayet edebilmesi ahkâmı mevcut olduğu müd
detçe bu hususta daha müteyakkız davranır ve bu 
kanunla istihdaf edilen bir çok maksatlar arasın
da bu da temin edilmiş olur. Biz bunu_ encümen 
müzakeresinde de arzettik, gerek kira ile, gerek 
emanet suretile işletilen bir vasıtayı kaptan ba
tırmış olsa,. sahibinin elbette ondan mütevellit za
rarı sinesine çekmesi zaruridir. Eğer ödetebilir-
se malını teslim ettiği adama karşı olan hakkı da
vası ahkâmı umumiye itibarile daima mahfuzdur. 
Fakat ödemezse bu zararı tahammül etmesinde 
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tasavvur edildiği gibi bir adaletsizlik yoktur. Mad
denin aynen kabulünü Muhtelit encümen namına 
rica ederim. 

Ahmet îhsan B. ( Ordu ) — Efendim, mal sa
hibi bir armatöre, bir kaptana gemiyi tevdi etti
ği vakit bir kaza olursa kazayı karşı]ıyacak ted
birleri vardır. Meselâ: malını sigorta eder, fakat 
kaptanın ahlâksızlığını sigorta ettiremez ki 

Muhtelit encümen M. M. Salâhattin B. (Koca
eli ) — Arzedeyim efendim, bir kere maddenin 
birinei fıkrası merakibi sağire hakkındadır. 
Yani gayri safi yüz tonilâtoya kadar olan 
deniz vasıtaları hakkındadır. Bu küçük 
vasıtalarla nakledilen eşyanın kaçak olup 
olmadığını bilmem gibi bir mazeret kolay kolay 
dermeyan edilemez. Her halde bilerek bu kaçak
çılığı yaptığı muhakkaktır. 100 tonilâtodan fazla 
olan merakip için de kıymetinin üçte biri, dörtte bi
ri kadar ceza konmuştur. Mal sahibinin vaziyete 
karşı bigâne kalarak kendi adamının hareketin
den kendisine her hangi bir mesuliyet gelmemesi 
keyfiyetini kabul edecek olursak zannederim ki 
kaçak eşya tutulduğu zaman bir çok iddialar 
karşısında kalınacaktır. Biz bu maddedeki ahkâ
mı kabul etmekle mal sahiplerinin daha ziyade 
nazarı dikkatini celbetmiş bulunuyoruz. 

Ahmet Saffet B. (Elâziz) — Efendim, Salâhat
tin Bey biraderimizin buyurdukları gibi bu madde 
Muhtelit encümende uzun uzadıya görüşüldü. Şim
di bendeniz diyorum ki, bir insan bir cürüm ika 
ederse onun mesulü kim olur, bu cihet şahit ola
bilir. Fakat bir insanın sahibi olduğu bir gemiyi 
idare edebilmesi için mutlaka bir kaptan mı 
olması lâzımgelir? Meselâ: herkes bir kamyon, 
bir otomobil sahibi olabilir. Bazen kendisi idare 
etmez, şunun bunun tahtı icarında bulundurabilir. 
Bu merakibin çoğu, sahibi ya vefat etmiş veyahut 
hatırası henüz içimizden cıkmıyan harpte şehit 
düşmüş kimselerin yetimlerine, dullarına aittir. 
Bunlar şunun, bunun tahtı icarındadır. Böyle 
zavallı kimselere ait merakip içinde kaçak madde 
çıktı diye kendilerinin hiç bir sunu taksiri olma
dığı halde her hangi bir merakibi bahriyeyi mü
sadereye veyahut ağır para cezasına tâbi tut
mak doğru değildir. Maddede bu geminin kaçak 
hamulesi kaçak olmıyan hamulesinden fazla ol
duğu takdirde gemiyi müsadere ediyoruz. Me
selâ : bir teneke benzin için bir gemiyi müsadere 
mi edeceğiz? veyahut kıymetinin üçte biri, dörtte 
biri nisbetinde ağır para cezası mı alacağız? 

Bu şimdiki kanun ta istibdat devrinden 
kalmış ve (bugün karşımıza çıkmıştır. Vaktile bu 
kanun ecnebilerin menfaati için yapılmış ve o 
günden bu güne kadar maatteessüf devam etmiş
tir. Ecnebi vapurları bir çok kaçak eşya getirirler 
ve gözümüzün önünde çıkarırlar biz bu gemilerin 
içerisini aramak şöyle dursun, yanından geçmek 
imkânı olmazdı. Bu madde türk gemicilerinin za
rarına ve ecnebilerin menfaatine olmak üzere ya
pılmıştır. 

Bu kanunun bu maddesini tatbik ettiğimiz za
man emin olalım ki ticareti bahriyemiz söne
cektir ve yarın bu günü de anyacağız. 

Benim noktai nazarım şudur: merakip sahip
lerinin kaçakçılıkla alâkadar olduğu mahkeme
lerce tebeyyün ederse bu ceza tatbik edilsin, 
aksi takdirde zuhura gelecek yolsuzlukların önü
ne geçmek imkânı yoktur. 

liaif B. (Trabzon ) — Efendim, burada yalnız 
bir noktanın tefrik edilmesi lâzımgeldiği kanaatin
deyim. Evvel emirde böyle nakliye sahibi olan
ların mesul edilmemesini istemiyoruz. Nakliye 
sahipleri kendi şoförlerinin, kendi istihdam ettik
leri adamların, kendi kaptanlarının hatasından da 
mesuldür, diyoruz. Amma bu mesuliyeti mal 
sahibine isnat ederken, mal sahibini de mesul 
tutarken bu mesuliyetin bir sebep ve illeti huku
kisi vardır. Oda şudur: Mal sahibi o kaptanı 
intihap ederken fena intihap etmiştir, şoförü in
tihap ederken diplomasız intihap etmiştir. Eyi a-
dam seçmemiştir. Bu mesuliyetin sebebi huku
kisi budur ve böyle kabul edilmelidir ve bu lâzım
dır. Çünkü istihdam edenlerin istihdam ettikleri 
kimseler üzerinde maddî ve manevî nüfuzları var
dır. Onlar da Devletin emniyetini ihlâl edecek 
mahiyette vüsat bulan bu kaçakçılığın men ve ten
kili ile bu suretle alâkalandırılmış olacaklardır. 
Fakat bizim dediğimiz başka bir noktadır. Mü
saade buyurursanız bunu arzedeceğim ve daha zi
yade misallerle izah edeceğim. 

Meselâ: otomobiliniz hali faaliyette değildir. 
Garajdadır. Birisi garajın kapısını kırmış, oto
mobilinizi almış, kaçakçılıkta kullanmıştır. Sizin 
hiç bir haberiniz yoktur. Otomobil derhal müsa
dere olunacaktır. (Bilerek deniliyor sesleri). 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Sağlam kapılı 
garaja koysun. 

Raif B. (Devamla ) — Efendim, maddei kaııu-
niyede ( bilerek ) tabirinden maksat şoförün 
bilmesidir. Mal sahibinin bilmesi burada mev-
zubahs değildir. Her ne zaman bir vasıtai nakliye 
içerisinde kaçakçılık yapılırsa o mutlak surette 
müsadere edilecektir. 

Diğer bir misal arzedeyim: Otomobiliniz hali 
faaliyettedir. Şoförünüz işletiyor. Fakat bir kaç. 
kişi gasbetmiş ve içine kaçak eşya koymuş. Bun-
çla ne şoförün, ne de mal sahibinin alâkası vardır. 
Bu gibi ahvalde otomobil ve bütün nakliye vasıta
ları müsadere edilirse zannediyorum ki haklı bir 
şey olmaz. 

Salâhattin Bey arkadaşımız gerek burada ve 
gerek encümende bir esbabı mucibe zikrettiler ve 
efendim adalet nisbidir, dediler, Şoför rakip ol
duğu otomobili kıracak veyahut bir uçurumdan 
yuvarlıyacak olursa şüphesiz mal sahibi de bun
dan müteessir olacaktır. Bu vaziyet te aynidir 
dediler. Fakat arkadaşlar, bu vaziyet ayni değildir. 
Müsaade buyurursanız onu arzedeyim. Burada 
kaza doğrudan doğruya bir afatı semaviye ile 
geliyor. Bir yangında yanıyor, bir uçurumdan 
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yuvarlanıyor. Bu uçurumdan yuvarlanması şayanı 
arzu olamaz. Halbuki burada biz bir hüküm ko
yuyor ve bu halde de müsadere edilir diyoruz. 
Böyle yangının, tabiatın yapacağı tesiri kendi 
elimizle yaparsak doğru bir iş yapmış olur mıyız? 
Bu itibarla hiç bir zaman bu onun esbabı mu-
cibesi olamaz. Diğer bir sebep daha gösterdiler 
(Ahkâmı umumiyemizde bu şekilde hükümler 
vardır ) dediler. Meselâ : tramvay kumpanyası, şi
mendifer kumpanyası kendi işlerinde çalışan her 
hangi bir amelenin mecruhiyeti halinde doğru
dan doğruya ve mutlak şekilde ona tazminat ita 
eder. Bu doğrudur. Fakat bu vaziyet gene o değil
dir. Çünkü orada büyük bir kumpanya vardır, 
zengin ve kuvvetli bir mevcudiyet vardır. Onun 
karşısında himaye edilmek lâzımgelen zayıf bir 
fert vardır. Orada bu hüküm hakkaniyet ve ada
let noktai nazarından, kabili tatbik olabilir. Fakat 
bütün memlekete umumî ve şamil şekilde bunu 
tatbik edecek olursak çok haklı bir şekilde hare
ket ettiğimizi söyliyemeyiz. Çünki bizde bütün 
nakliye sahipleri onu işletenlerden daha fakir, 
daha zayıf insanlardır ve sonra memleketimizde 
nakliyecilik sanatı himaye edilmiye lâyıktır. Onu 
böyle tehlikeli bir sanat haline koymaktan ne 
fayda tasavvur ediyoruz? 

Bundan başka « Bu hüküm ahkâmı hukukiye 
ile kabili teliftir» buyurdular. Şimdi arz ve 
izah eylediğim esbap dolayısile mal sahibine isnat 
edilebilecek bir kusur ve hata olmadıkça onu 
mesul etmekten vicdan müteessir olur. Son bir 
noktayı daha arzedeceğim. 

Bu kanunu biz eski kanunların ahkâmı umu-
miyesi itibarile daha şedit yapıyoruz. Bu, hüküm 
eskisinde de vardı, aynen kabul ediyoruz, dediler. 
Halbuki eski hükümde yani 1510 numaralı ka
nunda daha evvel meri olan kaçakçılığın men ve 
tenkili hakkındaki kanunda bu arzeylediğim es
babı temin eden bir madde vardı ve orada, « Ka
çakçılıkta kullanılan vesaiti nakliye başkasının 
malı olup mal sahibi kaçakçılıktan malûmatı ol
madığını ispat eylerse müsadere olunmaz » di
yor. Bu hüküm her nasılsa 1510 numaralı kanuna 
geçmemiştir. Yalnız hüküm şiddetli olursa ka
çakçılık menedilmiş olur deniliyor. Biraz evvel 
bir arkadaşımızın burada söylediği gibi bu ka
nun her noktai nazardan mükemmel olması lâ
zımgelen bir kanundur. Bu kanun, ceza itiba
rile ne kadar şedit olursa hukuku muhafaza iti
barile de o kadar mükemmel olmalıdır. Kaçak
çılık yapanları tenkil etsin, çok şiddetli cezalar 
versin, fakat diğer taraftan da bigünahların malı 
müsadere edilmesin. Kanunun bu itibarla da mü
kemmel olması arzu edilmez mi? 

Bu lâyiha, 1510 numaralı kanundan evvelki 
kanunda mevcut olan ahkâmdan daha ziyade ve
saiti nakliye sahiplerinin aleyhine olmak üzere 
yazılmıştır. 1126 numaralı kanunda mal sahibi 
malûmatı olmadığını ispat ederse, deniyor. Mal 
sahibi başka bir noktayı da ispat etmek mecburi-! 

I yetinde kalıyor. İntihap edeceği şoförünü, ada-
I mini, kaptanını eyi intihap edecek ve kaçakçılık 
yapmamasını bu gibi ahvalde bulunmamasını 
temin edecek esasları ihtiva ediyor. Bina
enaleyh bu takririn kabul edilip edil
memesi takdirî bir meseledir. Fakat esas itibarile 
reyi âliniz hakkaniyet noktasını tecelli ettirecek
tir. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Muhterem arkadaş
larım ; henüz inkişaf eden denizcilik hayatımıza 
karşı bu maddenin fena tesiri olacağını düşünerek 
beyanı mütalea ediyorum. Zaten müsadere keli
mesini, tarihimizde okuya, okuya tevahhuş etmiş 
adamlarız. Filân vezirin emvalinin müsaderesi ile 
seri maktuunun babı hümayuna konulması . . . . . . 
(Bu, öyle değildir sesleri). Bu maddei kanuniye, 
denizcilik, gemicilik hayatını büsbütün söndü
recek ve bize seri maktuunu getirecektir. 

Sahibi sermaye, müsadere tehlikesi karşısında 
kaptanının kaçakçılık yapabileceği tehlikesini dü
şünerek elbette denizciliğe çıkmaz. 

Sonra muhterem arkadaşımız buyurdular ki 
mal sahipleri kaptanının, şoförünün yaptığı ka
zalardan mesuldür. Evet öyledir, fakat mal sa
hibi gemilerini, vesaitini, kaptanını, şoförünü ve 
sairesini sigorta ettiriyor. Senede bir kere prim 
veriyor. Şoförünün, kaptanının, vesaite bir tene
ke kaçak benzin koyup ta müsadere ettirmemesi 
için, ahlâkını değiştirecek bir sigorta şirketi var 
mıdır ? 

Cumhuriyet zamanına kadar denizciliğin ba
şında kapitülâsyon belâsı vardı. Kapitülâsyon
dan sonra denizciliğimiz inkişaf göstermeğe baş
lamıştı. Şimdi bu kanun gemiciliğimizi büsbütün 
öldürüyor. Yüz tonun ne olduğunu düşünüyor-

! musunuz ? On vagon demektir. 
Demek ki îstanbuldan îzmire giden bir kap

tanın kamarasında beş paket sigara kâğıdı var 
diye gemiyi müsadere edeceğiz. Dahilî inkişafımız
dan bahsederken vesaiti nakliyenin görünmez 
yerden iratlar getiren bir yol olduğunu söyle
dik. îngilterenin serveti karga vapurculuğundan 
gelmiştir. Biz bu karga vapurlarını karga mı ya
pacağız? işte efendim, bunlar benim mutaleatım... 
Denizlerin en lâtiflerine malik olan bu memle
kette kapitülâsyonların uyuttuğu denizciliği büs
bütün uyutmamak için Ahmet Beyefendi arkadaşı
mızın takririnin kabulünü istirham ederim. Esa-

I sen encümende de fikrim bu idi. 
Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-

tin B. ( Kocaeli) — Efendim, maddeye muarız 
olan arkadaşlarımız hakikaten noktai nazarlarını 
kuvvetli esaslara istinat ettirmek istediler. Çün
ki bir kerre hissiyata hitap ettiler. 

Mazhar Müfit B. ( Denizli ) — Siz de hissiyata 
hitap ediyorsunuz. 

Salâbattin B. (Devamla) — (remi sahibi öl
müş, malı varisine kalmış . . . Böyle yetimlerin her 
hangi ufak tefek bir vasıtayı başkalarına icar 
etmeleri veya kendi hesaplarına birisine tevdi ile 
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işletmeleri halinde o gemide bir kaçak mal bu
lunursa, o zaman o yetimlerden, dullardan müte
şekkil ailenin ellerinden b sefinenin, o kayığın 
alınması veya zararın istifası doğru mudur? Evet, 
adaletin mutlak olarak, bütün hakkaniyetle tat
bik edilmesi lâzım ve şayanı arzudur, lâkin, dün
yada buna muvaffak olmuş hiç bir heyeti içtima
iye gösterilemez. Burada ibraz edilen pek yük
sek adalet fikirlerile, pek çok vaki olan hâdi
seleri mukayese edip, birinin vereceği hususî 
zararla, diğerinin bu memleket heyti içtimaiyesine 
iras edeceği zararı tahmin eder ve adalet terazi
sinin her iki kefesine bunları koyarak tartarsak 
isabet etmiş oluruz. ( Bravo sesleri ) Yoksa, şu 
veya bu meseleyi bu yolda misal olarak zikre
denleyiz. İhsan Beyefendinin pek şümullendi-
rerek deniz ticaretimiz mahvoldu diye işi izam 
etmesine mahal yoktur. 

Ahmet İhsan B. (Ordu ) — Başlamadı ki mah-
volsun. 

Salâhattin B. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
buraya kadar konan maddelerden ekserisi zaten 
mevzu' ve mevcut ve hali tatbikte bulunmaktadır. 
Biz bu maddede kara suları arasında dolaşan ve 
nereden geldiğine dair lâyikile hesap veremiyen 
100 tonilâtoya kadar olan gemilerin müsaderesine 
müsaade ettik. Çünkü mevcut karina, yani onla
rın böyle kara suları dahilinde dolaşması, mutlaka 
kaçakçılık kasdine matuftur. Eğer içinde eşya 
yoksa onun da şartları vardır: Oda, bu hamuleyi 
bir yere çıkardığını ispat edemezse para cezası 
kabul edilmiştir. Bu maddeden evvel kabul edilen 
bir maddede antrepolarda bir mal değiştirilirse bu 
halde o mal kaçak sayılır. Bundan dolayı antrepo 
sahiplerine malî mesuliyet vardır. O da böyle 
adalet esaslarına istinaden mahkeme huzuruna 
çıkabilir ve ben hakikî veya hükmî bir şahsiyetim, 
benim antrepomda yapılan bu kaçakçılıktan ha
berim yoktur, kaçakçılar, onun içindeki mubas
sırı, muhafızı ile ortak olmuşlar, burada duran 
ve henüz gümrük muamelesi ifa edilmemiş olan 
malın balyesinden bunu aşırmışlar, yerine bunu 
koymuşlar, diyebilir. Bu esasın kabulile adalete 
erişmek mi, yoksa hep böyle uğraşmalarla bu ka
bil vakalara daha ziyade meydan verilmek mi daha 
muraecahhtır 1 

Bunlar mukayese edilecek olursa bunun vere
ceği zarar daha şiddetlidir. Bazı kere adaleti müte
essir edecek her hangi bir hüküm olmıyacak dene
mez. Her halde mutlak adaletle hiç bir kanun ko
namaz. Ahmet İhsan Beyefendinin buyurdukları 
gibi, tzmirden gelen 100 tonilâto hacmindeki bir 
geminin kamarasında beş paket kaçak sigara kâ
ğıdı bulunmuş, bunun yüzünden gemi müsadere
mi edilecektir? Hayır, çünkü maddede: nakledi
len eşya arasından, deniyor. 

Sonra bilerek nakledecektir. Bilmenin şekli 
hadiselere göre olur. Bu, hâdiseye göre takdir 
olunacak bir meseledir. Bazı vaziyetler vardır ki 
bunu biliniyorum'demek imkânsızdır. Bir tütün 

denginin kendine mahsus bir şekli, bir kokusu 
vardır. Bakıldığı zaman bunun tütün olduğu 
derhal vaziyetinden, kokusundan anlaşılır. Amma, 
bir yatak, bir şilte içerisine 3,5 kilo bir tütün 
karıştırılmış, saklanmış ise bunu tetkik eden kol
cu, muhafaza memuru bu tütünleri çıkardığı za
man nakleden tabiî göremez. Bilmek meselesinin 
ayrıca sübutu lâzımdır. Bu hâdiselere göre va
ziyetlerin muhakeme edilmesi icap eder. Bu me
selelerde yine arzediyorum ki vesait sahiplerinin 
kullandıkları adamların maddeten evvelce tet
kiki kabil olmıyan ahlâkî vaziyetlerinden bile mü
tevellit olsa onların iras edeceği zararlardan 
dolayı kendi yellerine tevdi edilmiş olan, emanet 
edilmiş olan vasıtaları malen mesuliyetinin kendi
lerine şümulü kıpkızıl bir adaletsizlik diye tav
sif edilemez. Sonra lâzımgelen takayyüdü gös
termemek ve kendilerine temin edilen fazla, men
faati ardan müteneffi olurken, bu fazla paranın 
nerelerden geldiğini araştırmadan işi başı boş bı
rakmak elbette doğru bir şey değildir. Bu kanun 
mevcut olmakla beraber bugün de bu kanunun ip
kası arzu buyurulursa kendilerini teyakkuza sev-
kedecektir. Çünkü kaçakçılık meselesinin bu
gün alelade vaziyetten çıktığını herkes biliyor. 
Kaçakçılıkla fazla menfaat temin edildiği için 
zafı ahlâk sahibi olanlar daima buna temayül ede
bilir. Bu temayülün önüne geçilmek için ağır mü
eyyidelerin konulması zarureti vardır. Aceba 
masuniyeti mesakinin ihlâl edilmesi meselesini bir 
hâkimin reyinden alarak bir idare memuruna 
vermek aceba bu, bukadar rencide etmiyecek 
mi ? Meselâ: bir fiil ika eden kimseye mevcut teş
kilât içerisinde ceza gösterilmek suret ile intibah 
bulması gibi ümitleri kaldınpta diğer bir suç ika 
ettiği zaman ceza vermek gibi bir şey düşünmek 
doğru mudur1? 

Nihayet bilerek kaçakçılık yaptığı ve nak
lettiği halde o mal küçükse müsadere, büyükse 
nisibet dahilinde cezayi naktî almak her halde 
doğrudur. Sonra mutlak olarak adaleti kabul 
ediyorsak bunu çok görmemeliyiz, bu fili ika 
edenler için bu hüküm vicdanları titredecek bir 
hüküm değildir. Binaenaleyh benim noktai nazarım 
budur. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
47 inci maddeye son fıkra olarak ( . . . Kaçak

çılıkta kullanılan vesaiti nakliye başkasının malı 
olursa mal sahibinin kaçakçılıktan malûmatı ol
madığını ve kaçakçılığın vuku bulmmaası için hal 
ve maslahatın icap ettirdiği bütün dikkat ve iti
nada bulunduğunu ispat hakkı mahfuzdur) kay-
dinin ilâvesini teklif ederiz. 

Edirne Trabzon Kayseri Yozgat 
/ / . Hayrı Raif Sait Azmi A. Hamdi 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Bu fıkranın 47 inci maddeye ilâvesini rica 

ederim. 
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( Sahiplerinin kaçakçılıkla alâkaları mahkeme

lerce tesbit edilemiyen eşhasa ve Devlete ait kara 
ve deniz nakil vasıtalarından birile eşya nakleden
lerin kaçak eşyası müsadere edilir ve bunlar hak
kında kaçakçı şebekesini teşkil ve idare edenlerin 
tâbi olduğu cezanın iki misli derecesinde ağır 
hapis ve para cezasile beraber muvakkaten sürgün 
cezası da verilir). 

Elâziz 
Ahmet Saffet 

Reis — Evvelâ Sait Azmi Beyin takririni reye 
koyacağım. Takrirlerini izah ettiler. Bu takriri 
nazarı dikkate alanlar . . . Almıyanlar . . . 

Anlaşılmadı. Takriri nazarı dikkate alanlar 
ayağa kalksın . . . Almıy anlar ayağa kalksın . :. . 
Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Diğer takrir de ayni mealde olduğu için reye 
koymıyacağım. 

Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etnıiyenler ... 
Anlaşılmadı . . . Maddeyi aynen kabul edenler . . . 
Etnıiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — Kaçakçılıkta kullanılan nakil 
vasıtaları ve kaçak maddelerin yapılmasında kul
lanılan alât ve edevat her nerede ve kimin tara
fından tutulursa tutulsun zaptolunarak taallûk 
ettiği idareye. derhal teslim olunur, idare, zapte-
dilip muhafazası külfet ve masrafı mucip olan bu 
gibi nakil vasıtalarını mahallî Hükümet marifetile 
ve arttırma ile sattırabilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 49 — Bu kanunda yazılı kaçakçılık 
suçlarından birine iştirak etmiş olan bir şahıs Hü
kümet memurlarınca haber alınmadan evvel ge-
lipte kaçakçılığı ve faillerini ve kaçak eşyanın 
saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçak
çılığı men ve takip ve tahkik ile mükellef memurlara 
haber verirse filine terettüp eden ceza
dan muaftır ve muhbir ikramiyesine müstahak
tır. Haber alındıktan sonra filin etrafile meydana 
çıkmasına hizmet ve yardım eden şirketlerin cezası 
yansına indirilir. 

Mürettiple memurlar ihbar ve müsadere ikra
miyelerinden müstefit olamazlar. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 50 — İkramiyeden faydalanmak veya 
başkasına zarar vermek veyahut kendisini ce
zadan kurtarmak maksadile bu kanunda yazılı suç
lardan birini hiç yoktan tertip ve delillerini 
tasni veya ihzar ile başkasına isnat edenler 
her kim olursa olsun tertip ve isnat eylediği cür-
mün cezasile beraber türk ceza kanununun 283 
üncü maddesinde yazılı ceza ile de mahkûm olunur. 
İlâve olunacak cezanın en az haddi 3 aydan aşağı 
olamaz. 

Yukarıki tertip ve tasni hakkında mercii hu
zurunda yalan yere ihbar veya şehadette bulunan

lar dahi türk ceza kanununun 283 ve 286 
inci maddelerinde yazılı cezalardan suçlarına uyan 
fıkradaki cezanın en fazla haddile cezalandırılırlar. 

Reis — Kabul edenler . , . Etnıiyenler , f . Ka.-, 
bul edilmiştir. 

MADDE 51 — Doğrudan doğruya kaçakçılık 
, yapmaktan veya vazifesini sui istimal veyahut 
: rüşvet almak suretile kaçakçılığa sebebiyet ver-
1 inekten veya cürüm tasniinden mahkûm olan taıe-
' murlara âmme hizmetlerinden müebbet Mahrumi
yet cezası da hüknıolunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Et m iyeni er . .-. Ka-' 
! bul edilmiştir. 
i - - - ' i ' . 
I MADDE 52 — Bu kanunun ceza .hükümlerinde, 
yazılı memur tabirinden maksat türk ceza kanu
nunun 279 uncu maddesile askerî ceza kanununun 
13 üncü maddesinde sayılan şahıslardır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler , . . Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü, fasıl 
Usulî hükümler 

MADDE 53 — Bu kanunun 26, 27, 28, 29, 30,, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, ve 40 inci maddelerinde 
yazılı cürümler ilk tahkikata tâbi tutulabilir. 

Bu işlerde önceden tevkif yapılmamış işe şon 
tahkikatın, açılması kararile beraber suçlu tevkif 
olunur ve mahkemece de o veçhile duruşmaları 
yapılır. 

Duruşmalara ve temyiz tetkikatına mütedair 
olarak 58 ve 59 uncu maddelerde konulan hüküm
ler, bu işlerde de caridir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 54 — Kaçakçılık hâdisesinin görüldü
ğü esnada tesbit ine müteallik bulunan zabıt va
rakaları : 

1 - Hangi senenin hangi ay ve gününde nerede 
tanzim olunduğunu ve yazanların resmî sıfat ve 
hüviyetlerini ve icrası âmirin yazılı iznine bağlı 
olan işlerde bu iznin tarih ve numarası, 

2 - Vakayi ve delillerini ve suçu vücüde geti
ren eşya ve alât ve edevatın ve nakil vasıtalarının 
mahiyet ve miktar ve vasıflarını ve nerede ve ne 
suretle görülüp zeptedilmiş olduklarını, 

3 - Maznunun isim ve hüviyet ve sanat ve ma
halli ikametile ifadesini muhtevi olmak ve tan
zim eden memur ile maznun ve hariçten hazır bu
lunan en az iki kimse tarafından imza olunmak 
lâzımdır. Bu şartları tamamen haiz olarak bu ka-
nunun 3 üncü maddesinde yazılı memurlar tara
fından tanzim olunan zabıt varakaları ilk tahki
kata tâbi tutulmuş olan işlerin maadasında sah
teliği ispat olununcıya kadar muteberdir. 

Maznun, zabıt varakasını imzadan istinkâf 
ederse sebebini kendi el yazısı ile varakanın altı
na yazıp imza eder. Yazı bilmezse istinkâf sebebi 
hazır bulunanlar tarafından varaka altına yazıla-
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rak imza edilir. 
Sebepsiz istinkâf halinde de keyfiyet bu veç

hile tesibit olunur. Sebep beyaııile istinkâf ha
linde hâkim o sebeplerin mahiyetine göre tetki-
kat yapabilir. 

Bu zabıt varakasının sahteliğini iddia halinde 
bunu iddia eden maznun mahkemeye sahtelik 
hakkında kanaat verecek deliller göstermeğe 
mecburdur. 

Bu takdirde mahkeme bu müdafaayı tamika 
şayan görürse delillerini istimal ve tetkik eder. 
Neticede maznunun iddiasını haklı gösterecek ba
zı sebepler karşısında kalırsa zabıt varakasını 
imza etmiş olan şahitleri çağırıp dinledikten 
ve başka delilleri var ise tetkik ettikten sonra 
hasıl edeceği kanaate göre kaçakçılık davasını in
taç eder. 

îşi sürüncemede bırakmak kasti!e sahtelik id
diasında bulunanlara yol gösterenden 100 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınmasına 
hükmolunur. 

Bu kimseler avukat veya dava vekili iseler 
haklarında salahiyetli merciler tarafından ayrı
ca inzibatî muamele de yapılır. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 55 — İki kanunun 12,13 ve 14 üncü 
maddelerile 16 inci maddesinin son fıkrasında be
yan olunan müsaderelere gümrük memurlarından 
müteşekkil bir heyet karar verir. 

Bu kanunun 25 inci maddesi 1 inci fıkrasile 
44 üncü maddesinde yazılı suçlara müteallik para 
cezalarına 1701 numaralı kanunun 69 ve 70 inci 
maddelerinde yazılı heyetler tarafından karar ve
rilir. 

1 ve 2 inci fıkrada yazılı mercilerce verilen 
kararlara karşı maznunlar tarafından 1701 numa
ralı kanunda gösterilen müddet ve usul dairesin
de sulh hâkimlerine itiraz olunabilir. 

Sulh hâkiminin birinci fıkra mucibince verile
cek müsadere kararı aleyhine itirazen vereceği 
hükümlerin kıymetçe 50 liradan fazla olanları 
müstesna olmak üzere her iki fıkrada yazılı işler
de itiraz üzerine vereceği kararlar katidir. 

Bu cezalar tahsili emval kanunu hükmünce tah
sil olunur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 56 — 55 inci madde haricinde kalan 
ve bu kanunda yazılı bulunan suçlara ait davalar 
münferit hakimli asliye mahkemeleri tarafından 
görülür. 

Müçtemi teşkilâta tâbi asliye hâkimi bulunan 
yerlerde bu işleri görecek münferit hâkimleri 
Adliye vekâleti ayırır. Bu hâkimler kaza merke-
zile mukayyet olmaksızın hâdise yerinde dahi da
vayı görüp bitirmek salâhiyetini haizdir. Ölüm 
veya on sene veya daha fazla hapis cezalarını müs-
telzim kaçakçılık suçlarının muhakemesi salâhi-

1 9 3 2 C : 1 
yetli ağır ceza mahkemelerine aittir. 

Bu hâkimler tarafından hükmolunacak para 
cezalarını havi hüküm ilâmları hapis hükmü müs
tesna olarak tahsili emval kanununa göre ta.hsil 
edilmek üzere cumhuriyet müddei umumiliğince 
bulunduğu yerde (Kimdik ve inhisarlar vekâleti
nin ait olduğu memuruna verilir. Bu suretle isti
fası mümkün olrnıyan ağır para cezalarının türk 
ceza kanununun hükümlerine göre hapse çevril
mesi için ilâmı Cumhuriyet müddei umumiliğine 
iade olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnıiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 57 — 56 iner maddede yazılı suçlar 
hakkında ait olduğu idarelerin memurları tara
fından tanzim edilecek zabıt varakaları \v tahki
kat evrakı muktazi takibatın icrası için bir mü
zekkere ile cumhuriyet müddei umumiliğine ve
rilir. (Kimdik ve inhisarlar memurları bu müzek
kerelerle ceza muhakemeleri usulü kanununun 
367 inci maddesinde gösterilen müdahil sıfatını 
iktisap etmiş olurlar. 

Reis — Maddeyi kaimi edenler . . . Etnıiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — 55 inci maddede yazılı işler
den maadasında gümrük veya inhisar memurları 
tarafından Cumhuriyet müddei umumiliğine veri
len evrak ilk tahkikata ve karar hâkiımliği kararı
na hacet kalmaksızın iddianame ile mahkemeye 
verilir ve maznunlar hakkında mahkemece açı
lacak son tahkikatın mevkuftu olarak yapılması 
mahkemeden istenilir. Mahkemece ilk önce bu ci
het hakkında bir karar verilir. 

Hüviyetini ispat edemiyen veya kaçakçılıkta 
sabıkası olanların veya kaçak eşya ile birlikle ya
kalananlar hakkındaki tahkikat ve muhakeme
ler mutlak surette mevkuf olarak yapılır, Katiller 
sübut delillerile beraber mahkemeye ssevkolun-
duklan hallerde derhal duruşma yapılarak dava 
intaç olunur. Sair hallerde gecikmesinde 
zaruret bulunan bir sebep olmadıkça mah
keme usulî hükümlerle bağlı olmaksızın 
icap eden muamele ve tebliğleri yaptıra
rak iddianamenin verilmesinden itibaren niha
yet beş gün içinde duruşma yapmıya ve 54 üncü 
maddenin son fıkrasında gösterilen zaruretler müs
tesna olmak üzere duruşmayı bir celsede bitir
meğe ve cumhuriyet müddei umumisi de iddiasını 
ayni celsede serdetmeğe mecburdur. Maznun duruş
ma sırasında diğer bir cürmün de mevcudiyeti anla
şılsa bile bu hal davaların tevhidine sebep teşkil 
edemez. 

Maznun veya müdafi müdafaasını hazırlıya-
nıadığından dolayı mühlet isterse kendisine niha
yet üç gün müsaade edilebilir. 

Maznun duruşmadan evvel tevkif olunmamış 
ise mahkûmiyet halinde tevkifine de karar verilir. 
Davanın temyiz olunması nıevkufivet halinin de-
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vamına mani olamaz bu tevkif kararına itiraz 
olunamaz. 

Mahkemece bu kanuna göre-hükmolunan ceza
lar tecil edilemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 59 — Davayı temyiz eden maznun 
hükme karşı itirazlarını ya temyiz istidasında 
yazar veya temyiz istidası için kanunda muayyen 
müddet içinde bu hususta bir zabıt varakası tu
tulmak üzere mahkeme zabıt kâtibine beyan eder. 

Evrakı, istidanın kaydi veya beyan zabıt va
rakasının yapıldığı günden itibaren bir hafta 
içinde temyiz mahkemesine gönderilir. Temyiz 
tetkikatı diğer işlere tercihan ve müstacelen ya
pılır. Hükme tesir etmiyen usul noksanları boz
ma sebebi ittihaz olunmaz. Temyiz mahkemesi 
kanun maddesinin numarasında yanlışlık vukuu 
veya hüküm mahallindeki tavsife göre cezası 
daha hafif olan maddenin tatbiki icap ederken 
daha ağır olan ve tavsife uymıyan maddenin tatbi
ki gibi zühulleri tashih ve tatbiki lâzımgelen mad
deye göre ceza tayin eder. 

Reis — Kahul edenler . . . Etıniyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 60 — Bu kanunda yazılı para eeza-
larile müsadere olunan eşyanın sif kıymetinden 
yüzde otuzu haber verenlere ve yüzde otuzu bilfiil 
tutanlara ikramiye olarak dağıtılır. Yüzde on be
şi peşin ikramiye faslının, mütehavvil tahsisatı 
karşılığı olmak üzere Hazineye irat kaydolunur. 
Yüzde onu müsademelerde ölenlerin veya sakat 
kalanların sigortasına tahsis olunur. Yüzde on be
şi de kaçağın vuku bulduğu muhafaza tabur veya 
merkez müdüriyeti itibarile muhafaza işlerinde 
fevkalâde yararlığı görülen memurlara tevzi olu
nur. 

Kaçak eşyanın muhbiri yoksa muhbire ait olan 
hissesinin üçte ikisi bilfiil tutanlara, üçte biri de 
peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatına kar
şılık teşkil etmek üzere Hazineye irat kaydolunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 61 — Kaçak eşya ve maddeleri ihbar 
edenlerle bilfiil tutanlara bu kanunun 60 inci mad
desinde yazılı ikramiye hisselerinin yüzde otuzu 
müsadereyi müteakip ve peşin olarak verilebilir. 
Ancak bu yüzde otuzlar müsadere edilen eşya ve 
maddelerin sif kıymetinin yansını geçemez. 

Peşin ikramiyeler bütçelerde açılacak müte
havvil tahsisatlı faslı mahsusundan verilir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Pitmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 62 — Kaçak sigara kâğıdı müsadere
lerinde muhbirlerle bilfiil tutanlara peşin olarak 
aşağıdaki nisbetler üzerinden ikramiye verilir: 

50 yaprak bir defter itibarile, 
Bir defterden 1000 deftere kadar beher defter 

için 2 kuruş, 
j 1000 defterden fazlasına beher defter için 1 
j kuruş, 

Ancak kaçak sigara kâğıdının miktarı ne olur-
; sa olsun her ihbar ve müsadere vakasında peşin 
olarak verilecek ikramiye 300 lirayı geçemez. 

I Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 63— Müskirat maddelerile taktir ve
saiti ihbarlarında: 

I - imalâthane ve şaraphanelere inhisar ida
resinden mezuniyet almaksızın mevadı iptidaiye 

i ithal eyliyenleri ve buralarda mevadı iptidaiye ıs
latanlara veya tahammür ettirenleri haber veren
lere beş liradan yüz liraya kadar, 

II - Sirke ve şarap hakkındaki müsaadeler ba
ki kalmak şartile bağ, bahçe dükkân, hususî 
meskenler veya sair mahallerde mevadı iptidaiye 
ıslatıp tahammür ettirenleri haber verenlere iki li
radan 25 liraya kadar, 

| III - Kaçak inbik ve sair taktir aletlerini ( nâ
kil, müberrit, müberrit kapağı, müberrit tasları, tak
tir aleti haline getirilmiş adi kazan ) ihbar eden
lerle bilfiil tutanlara : 

A) Hacmi istiabisi 20 litreye kadar olan ınbık-
lar için beş lira, 

1 B) Hacmi istiabisi 40 litreye kadar olan ınbık-
lar için on lira, 

C) Hacmi istiabisi 40 litreden yukarı olan ın-
bıklar için (A ve B) fıkralarındaki miktarlara be
her yirmi litre hacmi istiabiye mukabil beş lira 
zam suretile ve inbik teferruatından olup iıubi'ki 
tutulmıyan her alet için yalnız iki lira peşin ikra
miye verilir. 

Ancak üçüncü fıkrada yazılı hallerde peşin ola
rak verilecek ikramiyelerin azamî miktarı 60 lira
yı geçemez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 64 — Müsadere edilen kaçak eşya ve 
maddelerinin muhakeme neticesinde müsaderesine 
hükmediknese dahi muhbirlere ve bilfiil tutanlara 
peşin olarak verilmiş olan ikramiyeler istirdat e-
dilmez. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Beşinci fasıl 
Teşkilât 

MADDE 65 — Kaçakçılık cürümlerine ait dava
lar asker ve sivil tefrik edilmeksizin ihtisas mahke
meleri bulunan yerlerde o mahkemelerde ve bulun-
mıyan yerlerde 56 inci maddede yazılı hâkimler 
tarafından görülür. 

i ihtisas mahkemeleri vazife ifa olunacak >mm-
! takanın hususiyetine göre yalnız adlî veya yalnız 
i askerî olarak teşkil edilebilir. 
ı Bu mahkemeler teşekkül suretlerine göre ihti-
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sas mahkemesi ve askerî ihtisas mahkemesi unva
nı: 7 taşır. 

Har "i mmtakada hangi nevi ihtisas mahkemesi 
teşkil olunacağı-İcra Vekilleri Heyetince tayin ve 
icabına göre tebdil ve bunların kaza daireleri ilân 
olunur. 

Valiler ve fırka kumandanile ondan yukarı 
rütbede bulunan askerler ve Devlet memurları ma-
aşatının tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numa
ralı kanunun 4 üncü derecesinde ve daha yukarı 
derecelerinde bulunanlar ve mülkiye kaymakam-
larile ağır ceza mahkemeleri hâkim ve müddei 
umumileri ve bu kanunda yazılı suçlara ait dava
ları görecek olan hâkim ve müddei umumiler ha
riç olmak üzere diğer memurlar bu kanunda yazılı 
cürümlerden dolayı memurin usulü muhakemesi 
kanunile 766, 1609, 1631, ve 1632 numaralı kanun
lar ahkâmına tâbi tutulmaksızın doğrudan doğru
ya bu maddede yazılı suçlarla takip ve muhakeme 
olunurlar. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. (Kocaeli) — Efendim, son frkra şu şekilde 
olacaktır: 

Valileıy kaymakamlar, ağır ceza mahkemeleri-
le bu kanuna göre kaçakçılık işlerini gören mah
kemeler hâkimleri ve bu mahkemeler nezdindeki 
Cumhuriyet müddei umumileri ve maaşların tevhit 
ve'teadülüne dair olan 1450 numaralı kanunun 4 
üncü derecesinde ve daha yukarı derecede bulu
nan memurlar hariç olmak üzere bu kanunda ya
zdı suçlardan dolayı memurların takip ve tahkik 
usulüne ve muhakeme merciine mütedair 766 ve 
1609 numaralı kanunlarda mevcut istisnaî hüküm
ler tatbik olunmaz. 

Sırrı B. (Kocaeli ) — Efendim, mazbata muhar
ririnden bir sualim var. 

îhtis as mahkemelerinin mıntakası tayin edil
mediği takdirde bir takım karışıklıklar husule ge
lecektir. Onun salâhiyeti dahilinde mi değil mi? gi
bi bir ihtilâf hasıl olur. Onun için hudut tayini lâ
zımdır. 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. (Kocaeli) — Efendim, bu hususta maddede 
şu fıkra münderiçtir: « Hangi mmtakada hangi 
nevi ihtisas mahkemesi teşkil olunacağı îcra Ve
killeri Heyetince tayin ve icabına göre tebdil ve 
bunların kaza daireleri ilân olunur. » 

Sırn B. (Kocaeli) — İhtisas mahkemesinin sa
lâhiyeti nereye kadar temadi edecektir? 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. (Kocaeli) — Dairei kazaları Heyeti Vekile-
ce yapılacak ilânla gösterilecektir. Filân yerden 
filân yere kadar diye ilân edilecektir. Hangi mın-
takalarda hangi nevi ihtisas mahkemesi teşkil o-
lunacağı icra Vekilleri Heyetince tayin ve ica
bına göre tebdil ve bunların kaza daireleri ilân 
olunur diye maddede sarahat vardır. Yalnız, ka
za daireleri, diye yazılmıştır. Bu kaza daireleri 

ülkî teşkilâttaki kazalar değildir, dairei kazaiye-

i Abdülhak B. ( Erzincan ) — Hükümetten ge
len teklifte Devlet memurlarının bu nevi fiiller
den nasıl ceza göreceklerine dair bir kayit yok
tu. Muhtelit encümende bu mesele 65 inci madde
ye son fıkra olarak ilâve edildi. 1609 numaralı 
irtikâp ve irtişa kanunu ve askerler hakkındaki 
1632 numaralı kanunlar ahkâmı caridir, diye bir 
fıkra konuldu. Yani bu nevi cürmü irtikâp eden 
sivil eşhas ile memurlar hakkında ayrı ayrı mua
mele yapılacağı gözüküyordu. Noktai nazarları
mızı esbabı mucibe lâyihasında yazmıştık. . Bütçe 
encümeni, meseleyi esaslı olarak halletmiş oldu
ğundan bu hususta söz söylemiyeceğim. Yalnız 
matbu lâyihadaki fıkrayı tadilen okunan fıkrada 
fırka kumandanlarına dair bir kayit göremiyorum. 
Bunun sebebini izah buyururlarsa; çok faydalı 
olun 

Muhtelit E. M. M. Salâhâttin B. ( Kocaeli) — 
Efendim, bu fıkranın bazı safhalar geçirdiği ma
lûmu âlileridir. Millî Müdafaa vekâletinin teklifi 
üzerine fırka kumandanları kay di kalkmıştır. 
Çünkü fırka kumandanları kaydi mevcut olduğuna 
göre - ki matbu şeklindeki fıkrayı okursanız göre
ceksiniz - askerî ceza muhakemeleri usulü kanu
nunda fırka kumandanları hakkındaki takibat, tah
kikat safhaları üzerinde bazı istisnalar varmışta 
biz onları mahfuz tutmak istememişiz gibi bir va
ziyet hasıl oluyor. Halbuki böyle bir kayit olma
malıdır. Fırka kumandanları hakkında takibatı 
kanuniye yapılması için usulü muhakematı aske
riye kanununda, 1609 numaralı kanunda, memurin 
kanununda merasime ait hiç bir sarahat yoktur. 
Binaenaleyh olmıyan bir şeyi buraya koymakta 
faide olmadığı için, gerek Vekil Beyefendinin ve 
gerekse alâkadar zatlerin mütaleatile biz de bu fık
rayı oradan kaldırdık. (Muvafık sesleri ) . 

Abdülhak B. (Erzincan ) — Efendim, Salâhât
tin Beyefendi, izahat verirken buyurdular k i : 1632 
numaralı askerî usulü muhakemat kanunua naza
ran liva kumandanı veya fırka kumandanı olan her 
hangi büyük rütbedeki erkânı askeriyeden biri 
hakkında formalite mevcut olmadığı için hususî 
şekilde takibat icrasına lüzum yoktur. Tefrika 
mahal kalmamak üzere böyle yapılsın. Fakat ay
ni kanunda bunların formalite tabirile, icra olunan 
muhakemeleri esnasında daha yüksek kumandan
ların o mahkemede bulunması da şarttır. Şimdi 
burada ipka edilen kayit itibarile, vali beylerin 
muhakemesi Mahkemei temyizde olacağına nazaran 
bunların maznuniyet ve mücrimiyetleri takdirinde 
doğrudan doğruya ihtisas mahkemelerine mi git
mesi icap eder, yoksa vali ve kaymakamların 
muhakemelerinde cari olduğu üzere ait oldukları 
mahkemelere mi gider? Bu nokta biraz tavziha 
muhtaçtır zannediyorum. 

Bu, esasta mevcut iken kaldırılmıştır.' Bunun 
kaldırılmasındaki faide ve mazarrat nedir, bunu 
anlıyalım. Maksat budur. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Efendim, askerî ceza usulü muhakemesi kanununda 
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askeri eşhasın şahsan cürüm irtikâp etmeleri 
yani vazifelerine taallûk etmiyen cürümleri ika 
eylemeleri halinde mafevklerinden istizan veyahut 
bulundukları mevkiin haricinde diğer bir ma
fevk mahkemede muhakemelerinin icrası gibi 
tahkikat ve muhakeme safahatında tâbi olacakları 
usul tasrih edilmemiştir. Binaenaleyh mevzu-
bâhsolan kaçakçılık cürmü de böyle bir cürüm 
olduğuna, yani askerî ceza kanununda cezası ta
yin edilmiş bir cürmü askerî olmadığına binaen 
bunu irtikâp eden birşahsı askerinin rütbesi 
ne olursa olsun bulunduğu mevkiin Adliye mah-
mesi tarafından celp ve davet edilir ve tahkikata 
tâbi tutulur, muhakeme olunur. Bu noktai na
zardan askeri eşhasın hususî imtiyazı ve ayrıca 
tâbi olduğu merasim yoktur. Fırka kumandanları 
hakkında böyle bir hususiyet yapılarak onun du-
nundaki diğer zabitan hakkında ayrı bir mua
mele yapılması askerlik noktai nazarından da 
muvafık görülmemiştir. ( Doğru, reye sesleri ) 

Muhtelit encümen mazbata muharriri Salâhat-
tin B. ( Kocaeli) — Efendim, bir noktanın müza
kere zabıtnamesine geçmesi faideden hali değildir. 
Vekil Beyefendinin izah buyurdukları veçhile 
eşhası askeriye hakkında askerî usulü muhake
meleri kanununda bu kaçakçılık filinin takibinde 
başkaca istisnaî bir hüküm yoktur. Yalnız ka
çakçılığı men ve takiple mükellef bulunan sa
hiller ve hudut gümrükler kıtaları zabıtanı vazi
felerini sııi istimal suretile bu kaçakçılık filini 
ika ederlerse vazifesini sııi istimal, askerî bir 
suç olmak dolayısile bunların askerî mahkeme
lerine gitmesine mahal yoktur. Çünkü bu ka
nunda bir esas kabul ettik, içtimaî cerair.ı 
kaydi yoktur. Binaenaleyh kaçakçılık filinden 
dolayı hangi mahkemeye tâbi olacaksa ora
ya gider. Yahut mehakimi ıımumiyeye gider. 
Vazifei askeriyesini ihmal veya sııi istimal gibi 
her hangi bir suça bunun da irtibatı vardır diye 
kaçakçılık filinden askerî mahkemesine gidil
mesi, bu hususatı münakaşa eden encümenler de 
teati edilen mütalealarda maksadın haricbıde tu
tulmuştur. Bunun burada arzedilmesi tatbikatta 
bazı tereddütleri de halleder. | 

Refik B. ( Konya ) — Bu izah güzeldir. j 
Reis — Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi ' 

kabul edenler . . . Etmiyenler . . . . Kabul edilmiştir.! 

MADDE 66 — Adlî ihtisas mahkemeleri, A-lli-l 
ye vekâletince sırf kaçaıkcılık davalarını görmek. 
üzere teşkil edilecek münferit hakimli asliye m-dı-| 
kemeleridir. ! 

Ölüm ve on sene veya daha fazla ağır hapis 
cezalarını müstelzim işlerde bu hâkimlerin riyaseti 
altında bulundukları yerdeki veya en yakın mahal
deki hâkimlerden ikisinin inzimam ve iştirakile | 
heyet teşkil olunur. I 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Mtmiyen-' 
ler . . . Kabul edilmiştir. I 

askerî adlî hâkim ile iki askerî azadan terekküp 
eder. 

Her mahkeme nezdinde askerî adlî hâkimler 
meyanmda müntahap bir askerî müddei umumî 
ve bir. müstantık bulunur. Bu mahkemeler maiye
tine lüzumu kadar zabıt kâtibi verilir. 

Askeri ihtisas mahkemeleri hâkimleri, ve müd
dei umum il erile müstantrkları Millî Müdafâa ve
kâleti tarafından intihap ve millî irade ile tayin 
olunur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Bu madde encümence yeniden yazılmıştır. 

MADDE 68 — Askerî ihtisas mahkemeleri mm-
takalarında âmiri adlilik salâhiyeti gümrük mu
hafaza kıtaat kumandanlığına ve bu kumandanın 
maiyetinde bulunan alay kumandanlarına aittir. 

| Alay kumandanlarının askeri ihtisas mahkeme
leri üzerindeki âmiri adlilik salâhiyeti fırka ve mu
hafaza kıtaatı kumandanının âmiri adlilik salâhiyeti 
kolordu kumandanı derecesindedir'. Askerî ihtisas 
mahkemelerinin rütbe itibarile salâhiyetleri haricin
de kalan askeri maznunların muhakemesi en yakın 
kolordu veya' daha yüksek askeri mahkemeye ait
tir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. , • 

MADDE 69 — Askerî ihtisas mahkemeleri bu 
kanun ve bu kanunda tasrih edilmiyen hususatta 
askerî muhakeme usulü kanununu tatbik ederler. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 70 — Mertebe ve maaş dereceleri ne 
olursa olsun ihtisas mahkemeleri hâkimlerine ay
lık olarak 300 ve müddei umumilerine 250 ve müs-
tantıklanna 150 ve başkâtiplerine 130 ve kâtipleri
ne 100 lira verilir. 

Bu miktarların maaşların tevhit ve teadülüne 
dair olan kanundaki maaş emsali hasıllarından 
fazlası ihtisas ücreti addolunur ve müktesep hak 
teşkil etmez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 71 — Teşkilât faslı unvanı altında 
65, 66, 67, 68, 69 ve 70 inci maddeler hükmü bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç se
ne müddetle muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 72 — 1510 numaralı kaçakçılığın men 
ve takibi kanunu ve gümrük kanununun 12 inci 
faslı ve 1341 senesi bütçe kanununun 50 inci mad
desi mülgadır. Bu kanunun şümulüne giren işler
de gümrük ve inhisarlar kanunlarile sair kanunla
rın bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

I Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka-
MADDE 67 — Askerî ihtisas mahkemeleri bir bul edilmiştir. 
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Muvakkat madde 
A) (iümrük idarelerince tanzim edilen ve bu 

kanunun meriyeti tarihinde henüz katileşmemiş 
bulunan müsadere mazbataları ve kaçakçılığa mü
teallik tahkikat evrakı müzekkere ile cumhuriyet 
müddei umumiliğine tevdi olunur. 

B) 1510 numaralı kanunun 13 üncü maddesi
nin ilk fıkrasına giren istihlâk işlerinden bu ka
nunun meriyeti zamanında elde bulunanlar, bulun
dukları mahkemelerde hususî kanunlarındaki ce
za hükümlerine göre ve münferit hâkim tarafın
dan intaç olunur. 

C) Elde bulunan kaçakçılık işleri de bulunduk
ları mahkemelerde görülür. Bu işlerde evrakı cum
huriyet müddei umumiliğine vermiş olan gümrük 
veya inhisar memurları müdahil addolunurlar. 

D) Bu kanunun meriyeti zamanında gümrük 
veya inhisar memurlarınca temyiz olunupta henüz 
tetkik edilmemiş olan davalarda, o memurların 
müdahil sıfat ile dava istidaları mevcut olmasa da
hi, temyiz istidaları kabul olunur. 

E) Bu kanunun neşrinden evvel işlenmiş kaçak
çılık fiillerinden dolayı türk ceza kanununun ikin
ci maddesi hükmü dairesinde muamele olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 73 — Bu kanun'neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 74 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
imi edilmiştir. 

Kanunun heyeti ıımumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . '. Kabul edilmiştir. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Kanun tayini 
esami ister, teşkilât için tahsisat veriliyor. 

Reis — Tahsisata ait kanun geldiği zaman ve
receğimiz tahsisatı tayini esami ile reye koyarız. 

8 — İnhisara tâbi kaçak maddelerin i/ı bari He
le rindim bir kısmının peşin verilmesi hakkında 
1/4 numaralı kanun lâyihası re Midiye ve Bütçe 
endimenleri mazbataları f 7J 

Reis — Heyeti ıımumiyesi hakkında müta'ea 
var mı? 

Bütçe encümeni Mazbata muharriri Kemal Za-
im B. ( Konya ) — Efendim, bu lâyiha evvelce 
encümenimiz tarafından Heyeti Oelilenize arzedil-
mişti. Bilâha.re tehiri için ricada bulunmuştuk ve 
müzakeresi tehir edilmişti. Kaçakçılığın men ve taki
bine dair olan kanun lâyihasının müzakeresi esna
sında bu lâyihanın muhteviyatı da o kanuna ithal 
edilmişti . Binaenaleyh bunun müzakeresine mahal 

[1] 37 numaralı matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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kalmamıştır. 
Reis — Efendim, encümen bunu geri istiyor. 

encümene tevdi ederiz. Müzakeresine mahal yoktur 
diye mazbata yaparlarsa reyi, âlinize arzederiz. 

Adliye vekili Yusuf Kemal B. ( Sinop ) — Reis 
Paşa Hazretleri, tahsisat lâyihaları tevzi edilmiş
tir. Müzakeresini istirham ediyoruz . 

Reis — Efendim, şimdi erkan kanuna ait tahsi
sat kanunları vardır. Bunlar da tabı tevzi edilmiş
tir. Eğer münasip görürseniz bunları da ruztıamcye 
alıp müzakere edelim. (Muvafık sesleri) Bunlar 
tahsisat kanunu olduğu için bir defa müzakereye 
tâbidir. 

9 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 
209 r>25 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
1/219 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası fil 

Reis — Heyeti ıımumiyesi hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Adliye vekâleti ve Gümrükler umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesine tahsisat ilâvesine dair 

kanun 
MADDE 1 — Adliye vekâleti 1931 senesi büt

çesinde ihtisas mahkemeleri unvanı altında açılan 
ve bu kanuna bağlı (A) cetvelinde maddeleri yazılı 
bulunan 530 uncu fasla 209 525 liralık tahsisat 
konulmuştur. 

| A | CETVELİ 
M. Lira 

1 Maaş ve ihtisas ücreti 92 080 
2 Müstahdemin ücreti 3 520 
3 Mefruşat ve demirbaş 20 800 
4 Mahkemelerin diğer bilûmum masraf

ları (harcırah ve ceraim masarifi da
hildir). 93 125 

209 525 
Reis — Maddeyi cetvelle beraber kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Kaçakçılığın meni ile alâkadar 
davaları ve muamelâtı rüyet etmek üzere teşkil olu
nacak askerî ihtisas mahkemelerine verilecek ihtisas 
ücretlerile hariçten alınacak memur ve müstahdem 
maaş ve ücretleri ve mahkemelerin harcırah, idare, 
tesis, ceraim ve sair bilûmum masrafları karşılığı 
olarak 1931 senesi (rümrükler umum müdürlüğü 
bütçesinde yeniden açılan 290 inci fasla 20 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

fil 59 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
I tur. 
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Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 

.edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Ma
liye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir ) — Gümrük ve in
hisarlar vekili memurdur denilmelidir. 

( Madde doğru sesleri ) . 
Reis — Kanunun heyeti umumiyesini tayini 

esami ile reye arzediyorum. 
Efendim, ikinci kanunun müzakeresine 

geçiyoruz. Bu kanun barem kanununa müzeyyel 
bir kanundur. Müstacelen müzakeresi Hükümet 
tarafından teklif olunmaktadır. (Muvafık sesleri). 

Müstaceliyetle müzakeresini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları maaşatımn tevhit ve teadülü 
hakkındaki kanuna müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Kaçakçılığın meni için yeniden 
teşkil olunacak ihtisas mahkemelerinde istihdam 
olunmak üzere Devlet memurları maaşatımn tev
hit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun 
ikinci maddesine merbut (2) numaralı cetvelin 
Adliye vekâletine mahsus kadrosuna müfredatı 
işbu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı 
hâkim, müddei umumî, mustantık, başkâtip, kâtip ve 
mübaşir ilâve olunmuştur. Bu hâkim ve memur
lara verilecek ihtisas ücretleri tediye noktasından 
maaş hükümlerine tâbidir. 

Bu mahkemelere tayin olunacak mezkûr hâkim 
ve memurlar hakkında 1931 senesi bütçe kanununun 
15 inci maddesi hükmü tatbik olunmaz. 

|1] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin 
Hâkim 
Müddei umumî 
Mustantık 
Başkâtip 
Kâtip 
Mübaşir (derece 

nevi 

19) 

Reis — Kabul edenler . 
edilmiştir. 

Adet 
16 
16 
16 
16 
64 
64 

. . Etmiyenler :. . 

:u 

Kabul 

MADDE 2 — 1931 malî senesi bütçesine mer
but (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmına, merbut 
(2) numaralı cetvel ilâve olunmuştur. 

fiJ Bunlar teadül cetveline dahil bulunan her 
hanyi bir dereceden tayin olunur. 

Odacı 

NUMARALI CETVEL 
Adet 
16 
16 

Ücret 
30 
25 

[ı: 

Mükerrem B. (İsparta) — Maddeler şerhlerile 
beraber reye konsun. 

Reis — Evet, şerhlerile beraber reye arzediyo
rum. Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

W — Gümrük memurlarından hukuku Hazine
yi ızrar edenlerin memuriyetlerinden ihracı hakkın
da 1/201 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri ınazbataları f%] 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler , . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Gümrük memurlarından vazifei memuresini sui 
istimal edenlerle vazife veya mesleklerinde ken
dilerinden istifade edilemiyenler hakkında ya

pılacak muameleye dair kanun 

MADDE 1 — Gümrük memurlarından mani
festo, amlbar, muayene, tetkik ve muhasebe işle
rinde müstahdem olanlarla bunları doğrudan 
doğruya sevk ve idare eden gümrük başmüdür 
ve müdürlerinden ve mülhakat merkez memurla-
rile idare memurlarından vazifei memurelerini sui 
istimal ettikleri teftiş veya tahkik raporları üze
rine inzibat komisyonunca anlaşılanların memuri
yetten alâkalarının kesilmesine bu komisyonca ka
rar verilir. Ancak komisyon kararları veıkilin tas-
dikile tamam olur. 

Bu memurlardan vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmediği teftiş veya tah
kik ile veyahut sicillerinin tetkikile anlaşılanlar 
hakkında ayni muamelenin tatbikma vekil resen 
salahiyetlidir. 

Bu karar katidir. 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Temenni ede-

[1] Her mahkemede ancak iki odacı istihdam 
olunabilir. 

[2] 58 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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riz ki bütün Devlet memurları da bu kayde tâbi 
olsun. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etm i yen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin birinci fıkrası 
mucibince memuriyetten alâkası kesilenlerden hak
larında adlî takibat yapılıpta bir ceza ile mah
kûm olmıyanlar veya haklarında adlî bir takip 
yapılmıyani arla ikinci fıkraya göre alâkası kesi
len memurlar hakkında 1683 numaralı kanunun 13 
üncü maddesi tatbik olunur. 

Reis — Maddeyi ka'bul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kaimi edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya (lümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . "Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umunıiyesini reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, Meclisin tatilinden evvel müzakeresi 
nin intacı icap eden bir kanun lâyihasi kalmış
tır. Bu da 400 000 liralık bir kredi meselesidir. 
Bu gün neticelendirebilirsek bu içtimadan sonra 
Meclisin tatilini teklif edeceğim. 

11 — Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 
400 000 liralık fevkalâde tahsisat konulmasına dair 
1/220 numaralı kanım lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası fil 

Reis — Kanun hazırdır. Yalnız tevzi edilme
miştir (izahat versinler sesleri). 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Gümü-
şane) — Esbabı mucibe lâyihası okunsun. 

Reis — Efendim, karar verilmezden evvel bir 
kere esbabı mucibe mazbatası ve kanun lâyihası 
okunsun. Ondan sonra müzakere edilip edilmiye-
ceğini reyinize arzedeceğim. Karar verilirse mü
zakere ederiz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Barut ve mevadı infilakiye inhisarını işletmek 

üzere Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 
liralık fevkalâde tahsisat talebine dair olup encüme
nimize havale olunan kanını lâyihası Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere edildi. 

Lâyihaya merbut esbabı mucibeye ve Maliye ve
kili Beyden alınan izahata göre barut ve mevadı 
infilakiye inhisarının sureti idaresi hakkındaki 672 
numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibince işbu 

[1] 60 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

inhisarın menafii Hazineye en muvafık bir şekilde 
işletilmesi iyin Maliye vekâletine verilen mezuniye
te istinaden, bu muamelâtın bir buçuk milyon lira
dan ibaret olan nısıf sermayesi Hazineye ait olmak 
üzere Oryantal endüstiryal monopolis şirketine dev
redilmiş ise de mezkûr şirketin bu baptaki imtiyaz 
mukaveleleri ve müzeyyelâtı ahkâmına tevfikan her 
sene Hazineye vereceği 646,000 lirası barut, 227,000 
lirası fişenk, 130 000 lirası saçma mukabili olmak 
üzere ceman 1 003 000 lira maktu bedelden Hazine
nin iki milyon liraya kadar matlubatı bulunduğu 
ve halen mevcut olan kriz dolayısile tezyidi ser
maye için vaki olan teklif ve taleplerinin Hazine 
tarafından kabul edilmemesi ve obligasyon çıkar
mamaları hasebile iki senedenberi tedahül eden 
Hazineye ait bu nevi borçlarını da eda edemiye-
c eki eri kendi taraflarından ilân edilmesi üzerine 
kanunen ve hukukan Hazinece protesto keşidesine 
mecburiyet hasıl olduğu ve neticede likidasyona 
karar verildiği ve bundan dolayı bu şirketlerin 
Hazineye devrettikleri bütün menkul ve gayri 
menkul emvale vaziyet edildiği ve bu suretle Hü
kümete intikal eden işbu müesseselerin faaliyetleri
ne devam edebilmeleri için mütedavil sermaye ola
rak işbu tahsisatın talep edildiği anlaşılmıştır. 

Likidasyonun hitamına kadar teessüs edecek 
muvakkat idarenin faaliyeti için zarurî olan hu 
tahsisat encümenimizce teklif veçhile kabul olun
muş ise de bu inhisar ve şirkete ait hâdisatın seyri 
tarzı tetkik edilirse sermayenin nısfı veya fazlası 
Devlete ait olan şirketlerle faiz ve temettüleri Dev
letin garantisi altında bulunan şirketlerin mıın•kf:-
be tarzlarını tesbit etmek üzere Hükümetçe bir 
kanun lâyihasının süratle hazırlanıp Büyük Mec
lise takdim edilmesi zarureti tebarüz etmektedir. 

Hâdisatın ibram eylediği murakabeyi tanzim 
edecek bu lâyihanın, Yüksek Meclisin tasvibim1 

iktiran ettiği takdirde, encümenimizce de ihzar 
edilebileceğini arzederek Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul eylediğimiz lâyihayı Umumî he
yetin tasvibine arzeyleriz. 

Bütçe en. reisi M. M . Kâtip 
Oümüşane Konya Tokat 
//. Fehmi K. Zetim Süreyj/a ' 

Aza Aza Aza 
Aksaray Afyon Karahisar (Jorum 

A. Süreyya Ali Mustafa 
Aza Aza Aza 

Niğde Elâziz İsparta 
Faik II. Tahsin Mükerrem 

Aza Aza Aza 
Kayseri Yozgat Kırklareli 

A. Hilmi S. Sim Şevket 

Barut ve mevadı infilakiye fişek ve av malzemesi 
ve av saçması inhisarını işletmek üzere Maliye 
vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 liranın 

tahsisatı fevkalâde olarak vazına dair kanun 
Madde 1 — 28 teşrinisani 1341 tarihli ve 672 

numaralı kanunun ikinci maddesile verilen ine-
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yAiniyete müsteniden barut ve mevadı infilâkiye 
fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarla
rının bir idarei muvakkate ile tedviri için 1931 
senesi Maliye bütçesinde yeniden açılan 231 inci 
fasla 400 000 lira tahsisatı fevkalâde vazedil
miştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı tahsisata 
istinaden idarei muvakkatece irat ve masraf su-
retile alınacak mebaliğ mezkûr idarece müte-
davil sermaye olarak istimal olunur. Malî sene 
nihayetine kadar bilûmum idare ve ücret ve mas
rafları da mütedavil sermayeden mahsup edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri memurdur. 

Reis — Kanun lâyihası esbabı mucibe ile okun
du. Bunun şimdi ruznameye alınarak müzakere
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. ' . Et
miyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen yok
tur. Zaten tahsisata ait olduğu için müstace
liyetle müzakere edilecektir. Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Barut ve mevadı infüâkıye, fişek ve av malze
mesi ve av saçması inhisarlarını işletmek üzere 
Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 

liranın tahsisatı fevkalâde olarak vazına 
dair kanun 

MADDE 1 — 28 teşrinisani 1341 tarihli ve 
672 numaralı kanunun ikinci maddesile verilen 
mezuniyete müsteniden barut ve mevadı infilâ
kiye, fişek ve av malzemesi ve av saçması inhi
sarlarının bir idarei muvakkate ile tedviri için 
1931 senesi Maliye bütçesinde yeniden açılan 
231 inci fasla 400 000 lira tahsisatı fevkalâde 
vazedilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etnı iyeni er . . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı tahsisata 
istinaden idarei muvakkatece irat ve masraf 
sureti!e alınacak mebaliğ mezkûr idarece mü
tedavil sermaye olarak istimal olunur. Malî sene 
nihayetine kadar bilûmum idare masrafları da 
mütedavil sermayeden mahsup edilir. 

Kemal Zaim B. ( Konya) — Maddedeki bilû
mum idare masrafları, bilûmum idare ve ücret 
ve masrafları, şeklinde tashih edilecektir. 

Reis — Maddeyi tashihle beraber kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za
im B. (Konya) — Madde Maliye ve Gümrük ve 
inhisarlar vekilleri memurdur şeklinde olacaktır. 

Reis — Maddeyi tashih veçhile kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunu tayini esami ile reyinize arzediyorum. 
Lütfen reylerinizi veriniz. 

12 — Moskova ve Kars muahedelerine tevfikan 
hakkı hıyarlarını istimal ve Rusyaya hicret eden 
Malaganlardan alman gayri menkullerin tescili 
hakkında 1/195 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 
ve Adliye encümenleri mazbataları fil 

Reis — Efendim, bir lâyiha daha vardır. Bu 
tevzi de edilmiştir. Bir takım eşhasın tapu hak
larına aittir. Eğer müstaceliyetle müzakeresini 
kabul ederseniz bu haklar da korunmuş olur. Bu 
kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz isti
yen var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler. . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Malaganlardan noterlikten musaddak senetle 
satın aldıkları gayri menkullerin tapuya 

tescili hakkında kanun 
MADDE 1 — Moskova ve Kars muahedeleri

ne tevfikan hakkı hiyarlarını istimal ve Rusyaya 
hicret eden Malaganlardan 13 şubat 339 tarihli ve 
2227 numaralı İcra Vekilleri Heyeti kararı dahi
linde ve tasfiye için verilen bir sene mühlet zar
fında türk tebaası tarafından noter senedatile 
bedel mukabilinde alınmış olan geyri men
kul mallar, satın alanlar namına tescil ve tapu
ları ita olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye ve
kili memurdur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler. . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Bundan evvelki kanunlara rey vermiyenler var
sa versinler . 

Kanunların neticei arasını arzediyorum : 
Adliye vekâleti ve Gümrükler umum müdürlüğü 

1931 bütçelerine tahsisat ilâvesine dair kanuna 160 

fi 1 57 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 
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zat rey vermiştir. Kanun 160 reyle kabul edilmiş
tir. 

1931 bütçe kanununa bir madde tezyiline dair 
kanun lâyihasına 199 zat rey vermiştir. Kanun 199 
reyle kabul edilmiştir. 

1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasına 
ve munzam tahsisat verilmesine dair kanuna 204 
zat rey vermiştir. Kanun 204 reyle kabul edilmiş
tir. 

1931 bütçesine merbut (D) cetveline dahil 41 
zabitin 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı 
cetvele nakline dair kanuna 198 zat rey vermiştir 
Kanun 198 reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 
tadiline dair kanuna 193 zat rey vermiştir. Kanun 
193 rey ile kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 1931 bütçesine 400 000 liralık 
fevkalâde tahsisat itasına dair kanuna 165 zat 
rey vermiştir. Kanun 165 reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir şey yoktur. Şimdi Hükü
met tarafından da müstacel olarak teklif edilen bir 
şey olmadığını Hükümet ifade etmiştir. Arkadaşla
rımızın da müstacel bir teklifleri yoksa muayyen 
bir zaman için tatil yapacağız. (Yok sesleri). O 
halde Meclis şubatın 15 inci pazartesi gününe, yani 
bayramdan bir hafta sonraya kadar tatil edilecek
tir. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Şubatın on beşinci pazartesi günü toplanmak 
üzere celseyi tatil ediyorum . 

Kapanma saati: 17,40 

Adliye vekAleti ve (jünırükler uıııııın müdürlüğü ID.'H senesi bütçelerine 
tahsisat i lavesine dair kanuna verilen reylerin neticesi 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
160 
160 

0 
0 

156 

| Kanun kabul edilmişlir.] 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
tbrahim Yörük B, 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
Ilışan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Elasan Basri B. 
tbrahim B. 
Naci Ps. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
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Diyarbekir 

Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Giresun 
îhsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziynettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Refik B. 
Talisin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Mazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 

Naim Hazim B. 
Kütahya 

Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. 
Osman B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
irfan Ferit B. 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Esat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
İRahmi B.
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. * 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B, 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. • 
İzzet Ulvi B. 

Ruşen Eşref B. 
Amasya 

Esat B. 
Ankara 

Gazi Mustafa Kemal Pş.j 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I."Â.) 
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Bilecik 

İb.nhim B. 
Bolu 

Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. (R . V.) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Famih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Cevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (î. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Fildip Servet B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

İsparta 
tbrahim B. 

Kars 
Mera et Nazif B, 
Muhittin Pş. 
)nıer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Dm er Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Turgut B. 
Vakup Kadri B. 

M araş 
Vbdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak II 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 
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1931 senesi bütçe kanıııuına bir madde tc/yiliııe dair kanıma verilen 

reylerin neticesi 

Aza adedi : 3 l 7 
Reye iştirak edenler : 199 

Kabul edenler : 19.9 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmiyenler : 117 
Münlıaller : ı 

Kanun kabul edilmiştir ] 

[Kabul edenler] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlıı Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memct Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Ştmri B. 
İbrahim Yörük Ba 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Vasfi Memet B. 
Bayazü 

Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Calip B. 
Ksat B, 
Uııstafa Fehmi B. 
'ieîet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
îsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
\smı B. 
Aziz B. 
Nafi Atııf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğîu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç, Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
lOdip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Şevket B. 
Hakâri 

İbrahim B. 
İçel 

Emin B. 
İstanbul 

Ahmet Hamdi B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettiıı B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat. B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
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Velet B. 
Kayseri 

Ahmet, Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lfıffi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AİİB. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Alı met Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 

Tevfik Fikret B. 
Kütahya 

Hakkı B. 
ibrahim B. 
Rasim B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrczzak B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Hali t B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil ITıılki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
tsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettiıı B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Sadrı Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celal Nuri B. 

Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak et miy enler ] 

Adana 
Ali Müuif B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
tzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R . O.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. ' 
Yalıya Galip B. 

Antalya 
Rasıh B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Haeim Muhittin B. 
tsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
tbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Hal it B. 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (t.Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fazd Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 

- 202 -



I : 2 2 7 - 1 - 1 9 3 2 C : 1 

Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
Şevket B. 

tçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memct Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
[Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 
Memet B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Talat Haşim B. 

Manisa 
Memet Sabrı B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 

Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
İA1İ Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
ÎFaik B. 
Galip B. 

Ordu 
|Şevket B. 

Bize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
tbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Esat B. 

1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasına ve munzam tahsisat verilmesine 
dair kanıma verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 204 

Kabul edenler : 204 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 112 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler J 

Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
EşTef B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B 
Haydar B. 
Numan B. 
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Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ibrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azı t 
Bayraktaroğlu Halil B. 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Baktoriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 

Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
İZülfü B. 

Edirne 
Faik. B. • 
Hasan Hayri 11 
İŞercf B. 

El aziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdüllıak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atııf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu. Ahmet B. 
Cafer B. 
Om in B. 

Yusuf Ziya B. 
Gazi Antcj) 

Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşüne 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

II akar i 
ibrahim B. 

İçel 
Emin 1). 
Hakkı B. 

IstanlMl 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Dr. Refik B 
Hamdi Mustnfa B. 
Hasan Vasfi B. 
Havrıillah B. 

Mitat B. 
ISadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
\raşar B. 
Ziynettin B. 

İzmir 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turhan 15. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Vrelct B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
İŞevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
lAitfi Müfit B. 
[Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet ilamdı B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 

(Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
/fevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
(Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saiın B. 
Osman B. 
|Turgut B. 

M araş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İNuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Hal it B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

lı İZC 

Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Eteni B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 
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Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Meme t B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karalı işar 
îsmail B. 

İ : 2 2 7 - 1 

Satiri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

1 9 3 2 C : 1 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Yan 
Hakkı B. 

Münip B. 
Yozgat 

\hmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. ' 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
İzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Cazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Calip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Aydın 
Dr. Reşit Calip B. 
Dr. Maziıar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

/Reye iştirak etmeyenler ] 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Sere I' B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Şamili Rifat B. 
Ziya Cevher B. 

Çorum. 
Bekir Karanıemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (I. A.) 
Yusuf B. 

Diyarbckir - -
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edime 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazd Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet. Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Gazi Anlep 
Al mı et Remzi B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

Istanbhd 
Abdülhak Hami t B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Halil Eteni P>. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V 
Mahmut Cehil B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Memet B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Hasim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakııp Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B, 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Calip B. 

Ordu 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
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Yusuf Kemal B. (V.) 
Sivas 

Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

I : 2 2 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. # 

Hasan B. (R. V.") 

7 - 1 - 1 9 3 2 C : 1 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sah ir B. 
Esat B. 

ÎDÎM senesi bütçesine merbut 1) cetvel ine dahil 41 zabitin 1 4 5 2 nııınaı 
kanuna merbut 2 numaralı cetvele nakline dair kanuna 

verilen reylerin neticesi 
[ kanun kabul edilmiştir 1 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
198 
198 

0 
0 

118 
1 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şnuri B. 
İbrahim Yörük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğhı Halit B. 
thsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 

Bursa 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Rüştü B. 
Cebelibereket 

Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şül'rü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdüllmlik B. 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. -

Edime 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğln Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 
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Giresun 
İhsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 

îstarifyul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Refik B. 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 

I : 2 2 

Tahsin B. 
Kayseri 

Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Memet Nah it B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

- 1 - 1 9 3 2 C : 1 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde ' 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B.. 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
tsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Vrfa 
Dr. Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

(Reye iştirak ettniyenler J 

Haydar B. 
tzzet B. 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
( R. C. ) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B 
Dr. Mazhar B. 
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Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
Ccvat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B, 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Şamili Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Necip Ali B. (î. A.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Mcmduh Şevket B. 
Erzincan 

Saffet B. 
Erzurum 

Dr, Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Necip Asım B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
ümer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. ( Bş. V. ) 
Talat ITaşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mi tat B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
İKılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
|Cîalip B. 

Ordu 
IŞevket B. 

Bize 
Akif B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 

Siirt 
I Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
İCemil B. 

Tokat 
|Mustafa Vasfı B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
| Al i Saip B. 

Yozgat 
| Avni Doğan B. 

Zonguldak 
İCelâl Sahir B. 
lEsat B. 
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Cainıriik tarifesi kanılınınım 2 8 inci maddesinin tadili hakkında ki kamına 
verilen reylerinin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Aza adedi -
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
193 
193 

0 
0 

123 
1 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul 13. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Kıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Eşref B. 
Ilalit Ferit B. 
Kasan Yakup B, 
Rifat B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yörük B, 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Vasili Memet B. 
Bay azıl 

îayraktaı-o^lu Ilalit B. 
thsan B. 
Übeydııllah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Halil B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
R.ifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Vabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B-." 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
\sım B. 
Aziz B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
lAlioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Kmin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
thsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşanc 
W dip Servet B. • 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Ilakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 
lAlâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salâh Ciıncoz B. 
Yaşar B. 
|Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
İRefik B. 
iTahsm B . 
Velet B. 
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Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Meınet Nah it B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemal ettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamel i B. 
Haydar B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

î ; 22 
Kütahya 

Hakkı B. 
Memet B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Turgut B. 

M araş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğjle 
Ahmet Vei'ik B. 
Faik B. 
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Halit B. 
Ordu 

Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Hasan Cav it B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Emin B. 
Memet Haeıyunus B. 
Zühtü B. 

Siirt 
[lalil Ilıılki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziynettin B. 

Şebiıı Karahisar 
îsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Kaşıt. B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Müııif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
tzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. (Kâ.) 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yalıya Galip B. 

Antalya 
Rasih B. 

Artvin 
Asını B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
l^uat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Jevat Abbas B. 
/alih Bıfkı B. 
Tasan Cemil B. 

tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Refet B. (Rs. V. ) 

Çanakkale 
Şamili Rifat B. 
Ziya Gevher B. (Kâ.) 

Çorum 
Bekir. Karamemet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. ( Kâ. 

Neeip Ali B. (1. Â.) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
A7Âz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
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Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 

Girtsun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

İçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasfi B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Vasıf B. (R. V.) 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 
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Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kırklareli 
î>. Fuat B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Kâzım B. 
Mustafa Lûtfi B. 

Kütdhyı 
tbrahim B. 
Muhlis B. ( V. ) 
Ömer Davut B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
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Yakup Kadri B. 
Maraş 

Abdülkadir B. 
Mitat B. 

• Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıeoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Etem B. 

•Sürt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

/Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (R. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

Yozgat 
Avni Doğan B. ( Kâ. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Maliye vekâleti l O a l senesi bütçesine 400 0 0 0 liralık fevkalâde tahsisat 
itası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler : 
Münhaller : 

. 317 
: 165 

165 
0 
0 

151 
1 

/ Kabul edenler ] 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Yaşar B. 

Amasya 
tsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Al 
Es 
H 
Ri 

Ankara 
i B. 
ref B. 
alit Ferit B. 
fat B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 
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Aydın 
Adnan B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
tbrahim Yörük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
İhsan B. 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Hal it B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 

Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 

Giresun 
İhsan Pş. 
Münir B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
İbrahim B 

îstanbu'ı 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Ham di Mustafa B. 
Hasan Vasfi B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Vaşar B. 
Ziyaettin B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turhan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 

Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 

Kırklareli 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
tbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Memet B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Turgut B. 

Maraş 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 
İrfan Ferit B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Halit B. 

Ordu 
Reeai B. 

Rize 
Ali B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Emin B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunııs B. 
Zühtü B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Sinop 
Hulusi B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
tsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 

Urfa 
Dr. Refet B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 
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Yozgat 
Ahmet Avni B. 

I : 2 2 

Zonguldak 
Esat B. 
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(Halil B. 
[Hasan B. 

C : 1 
Ragıp B. 
İRifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V0 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 
izzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. (Kâ.) 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Amasya 
Esat B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal Ps. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B, 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasih B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (R.) 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(I.'Â.) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
İbrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rifkı B. 
Hasan Cemil B. 

'ÜB. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B .(V.) 
llefet B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. (Kâ.) 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. ( Kâ 
Necip Ali B. ( î. A. ) 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Mafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
Ahmet Remzi B. 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (R. V. ) 

İsparta 
İbrahim B. 

Kars 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 

Kırşehir 
Lûlfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Kâzım B. 

[Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Lûtfi B. 
İRefik B. 
(Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
İbrahim B. 
Muhlis B. (V.) 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Refik Şevket B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
(Süleyman Fikri B. 

Niğde 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Muğla 
jGalip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. . 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
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Siirt 
Mahmut B. 

Sinop 
İbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.] 

I : 2 2 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Tokat 
Mustafa Vasfı B. 
Nazım B. 

7-1 i 932 G 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Mahmut B. 
Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. ( Kâ. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

• * • • • • « 

T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 46 ya ilâve 
1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinin tefsiri 
hakkında 3/104 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Maarif 

encümeni mazbatası 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. y. AT. 
Maarif encümeni 3-1-1932 

Karar A2 4 
Esas X» 3(104 

Yüksek Reisliğe 

Heyeti umumiye kararile encümenimize havale buyrulan 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekâle tezkeresile Bütçe encümeni mazbatası Maarif ve Maliye 
vekâletlerinin tezkereleri tetkik ve müzakere olundu. 

1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesinde terfi kadrolarının ağustos iptidasından 
itibaren tatbik edileceği sarahaten gösterilmiştir. 

Bu sebepledir ki ağustos iptidasında terfi ettirilen memurlar kanundan müstefit olmuşlar
dır. Maarif vekâleti; ilk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi ve tecziyeleri hakkındaki 1617 
numaralı kanun delâletile 1702 numaralı kanunda terfi kadrolarının eylülde tatbik edileceği 
tasrih edildiği için kadroyu ağustos iptidasında tatbik edememiştir ve edemezdi. Bundan 
dolayı da muallimler kanunî Kidem zamlarını alamamaktadırlar. Halbuki bütçe kanununun 
15 inci maddesinin tedvinine sebep, Bütçe encümeni mazbatasında da yazıldığı 
üzere ağustostan sonra sene içinde münhalâta terfian veya naklen tayin edilenlere 
zammı maaş yapılmıyarak tasarrufu temin etmektir. Yoksa hiç bir memurun kanunî 
müktesebatımn ziyaı istihdaf edilmiş değildir. Binaenaleyh bütçe kanununun tanziminde ve 
Heyeti umumiyede müzakeresinde terfileri kendi kanunu hususilerine göre 30 ağustosa müsadif 
zafer bayramında icra kılman ordu ve Jandarma mensupları gibi muallimlerin de vaziyetleri 
ve hususî kanunları hatırlanmış olsaydı muallimler böyle yalnış bir muameleye maruz kalmazlardı. 

Her nasılsa unutulmuş olan bu vaziyetin icabını temin etmek için Encümenimiz bütçe 
Kanununa bir madde tezyil etmek suretile muamelenin tashihini muvafık bulmuş ve bunun 
için de atideki teklifini Heyeti umumiyenin Yüksek tasvibine arzeylemiştir. 

Maarif En. R. 
Erzurum 

Nafi Atuf 

M. M. Kâtip Aza 
Sinop Afyon Karahisar Konya 

N. Hazim 

Aza 
Urfa 

Refet 

Aza 
Sivas 

Rahmi 

Aza Aza 
Çankırı Muş 
Talât K. 0. Hakkı 



- 2 -
MAARİF ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1931 senesi bütçe kanununa bir madde tezyiline dair kanun lâyihası 

Madde ı — 1702 numaralı kanunla kıdem zammına müstahak olan muallimler ı haziran 
1931 tarihinden itibaren 15 inci madde hükmünden müstesnadır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 



Sıra No 54 
Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3 000 liralık münakale yapılması hakkmda 

1/188, Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesine 300 000 liralık fevkalâde tahsisat konul
masına dair 1/200, Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 4 730 liralık münakale ya
pılmasına dair 1/202 ve Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 49 150 
liralık münakale yapılması hakkında 1/214 numaralı kanun lâyihalan ve Bütçe encümeni mazbatası 

Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 30003iralık münakale yapılması hakkında 1/188 
numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 6 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
6/4214 

T. B. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrükler umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesine münakale suretile 3 000 lira tahsisatı 
fevkalâde konulmasına ve vesaiti nakliye kadrosuna da bir hizmet otomobili ile 15 mekkâri hayvanı 
ilâvesine dair Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3 - XII - 1931 tarihinde 
Yüksek Meclise ar/r kararlaştırılan kanun layihası esbabı mueibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Imyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Gümrükler umum müdürlüğü için 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesile kabul 
edilen (D) cetvelindeki muhafaza kıtaatı kadrosunda 15 mekkâri neferi bulunduğu halde vesa
iti nakliye kadrosuna 15 mekkâri hayvanının dahil edilmediği ve 288 inci muhafaza kıtaatı 
masarifi umumiyesi ve kaçak mücadele masarifi faslının 4 ve 5 inci maddelerine kaçakçılığın 
men ve takibi için otomobil bedeli ve işletme masarifi konulmuş olduğu halde de vesaiti 
nakliye kadrosuna bu tahsisatın istimalini icap ettiren bir hizmet otomobili dahil edilmemiş 
olduğundan işbu tahsisatın mavuzialehine sarfedilmek üzere vesaiti nakliye kadrosuna bir hizmet 
otomobili ve mekkâri neferlerine mahsus olmak üzere de 15 mekkâri hayvanının ilâvesi zarurî 
bulunmuştur. Ancak mekkâri hayvanının mubayaası için masraf bütçesine de tahsisat ilâvesine 
ihtiyaç bulunduğundan bu maksadı teminen de mezkûr 288 inci faslın 2 inci teçhizat madde
sinden tasarruf edileceği anlaşılan 3 000 liranın bittenzil işbu fasılda ( Mekkâri hayvanı mu
bayaa bedeli ) adile yeniden açılan maddeye tahsisatı fevkalâde olarak ilâvesi muvafık görül
müş ve bu esbaba binaen merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 malî senesi Gümrükler umum müdürlüğü bütçesinin 288 inci faslının 2 inci 
teçhizat maddesinden 3 000 lira bittenzil bu fasılda ( mekkâri hayvanı mubayaa bedeli ) namile 
yeniden akdarı 7 inci maddeye tahsisatı fevkalâde olarak vazedilmiştir. 

MADDE 2 — 1931 malî senesi bütçesine merbut (D) cetvelinin vesaiti nakliye kadrosu kısmına 
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Da. V. 

v* 
• t ! * t J î ' S : ? 

Ha: V. r 

Dr. T: Rüştti 
ı 

ı l ı . i 

Ma. V./ 
M. Abdüİhalik 

• : - . . 1 • -

Gümrükler umum müdürlüğü iyin bir hizmet otomobili ile .15 mekkâri hayvanı ilâve edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanım neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

3 - XII - 193İ 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal - Z&kâi 

Mf. V. Na.'V. " Ik. V. S/ î. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr: Refik 

Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesine 300 000 liralık fekalâde tahsisat konulmasına dair 
1/200 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 20 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4323 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

1931 senesi Gümrükler umum müdürlüğü bütçesine 300 000 liralık tahsisatı fevkalâde ilâvesi 
hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - XII - 1931 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Kaçakçılığın men ve takibi için alman yeni tedbirlerin istilzam ettiği yeni teşkilât masraf

ları için 300,000 liralık tahsisata ihtiyaç hasıl olmuş ve esasen askerî teşkilâta göre tensik 
ve teşkil edilen muhafaza kıtaatının masrafları da Gümrükler umum müdürlüğü bütçesine mevzu 
bulunmuş olduğundan mezkûr tahsisatın da gümrükler bütçesine ilâvesi zarurî görülmüş 
ve bu maksadı tem inen mezkûr idare bütçesinde yeniden açılacak 289 uncu fasla 300,000 
liralık fevkalâde tahsisat vazı hakkında merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

1931 senesi Gümrükler umum müdürlüğü 
bütçesine 300,000 liralık tahsisatı fev
kalâde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 senesi Gümrükler umum müdürlüğü bütçesinde yeniden teşkil - olunacak 
umum muhafaza kumandanlığı ve kıtaatı teşkilât ve bilûmum masrafları namile yeniden açılan 289 
uncu fasla 300,000 lira tahsisatı fevkalâde olarak vazolunmuştut. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE o — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

19 -XI I - 1931 
Bş. V. 
ismet 

Mf. V. 
Esat 

Ad. V. 
Yusuf Kemal 

Na. V. İk. V. 
Hilmi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Da. V. 
*Ş\ Kaı/a 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Ma. V. 
M. Abdüİhalik 
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Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 4 730 liralık münakale yapılmasına dair 1/202 

numaralı kanun lâyihası 

T.C. ''' ' \ . 
Başvekâlet 20 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4327 

B. M. M, Yüksek Reisliğine 
Gümrükler umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 4 730 

liralık münakale yapılmasına dair Maliye vekâletince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 19 -
XII - 1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 
1 —• Bütçemizin 280 inci faslın 4 üncü nakliye ve bendiye maddesine 930 senesine na

zaran vazedilmiş olan 10 000 lira tahsisattan bakiye kalmamıştır. Esasen bu tahsisat 930 
senesinde de ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 13203 ve 102 numaralı münakale cetvelleri mucibince 
2800 lira ve 1747 numaralı kanun mucibince de 1 400 lira ilâvesi suretile 1.4 200 liraya 
iblâğ edilmiş idi. 

2 -T- Binaenaleyh yeni teşkil olunan gümrük alayına sevkolunacak eşyanın nakliye masa-
rifile gümrüklerin bu kabîl ihtiyacatı için salifülarz nakliye va bendiye maddesine bir miktar 
tahsisatın ilâvesi icap etmekte bulunmuştur. 

3 — Gerek alay teşkilâtı masarifine ve gerekse gümrük idarelerinin sene gayesine kadar 
vaki olacak sarfiyatlarına karşılık tutulmak üzere merbuten takdim kılınan münakale cetveli 
mucibince: 

A - 278 inci faslın 2 inci hayvan yem bedeli maddesine mevzu tahsisattan muhafaza alay 
teşkilâtı zabitanının henüz tedarik edemedikleri 24 zatî binek hayvanile kezalik alayın nakliyatı 
için henüz mubayaa olunamıyan 15 adet mekkârenin yem bedelâtından tasarruf olunan beş 
aylık 2 730 lira, 

B - 277 inci faslın 2 inci esliha ve cephane maddesine konan 5 000 liralık tahsisat 
esasen ihtiyaca kâfi bulunmamakla beraber bu ihtiyaçtan bu sene için cenup hudutlarından 
gayri revolver istimal eden şehir dahilindeki muhafaza memurları için 4 000 lira dahilindeki 
bir kısmının itmamı ile.mütebakisinin senei atiyeye teıki ve işbu tahsisattan 1 000 lira, 

C - 279 uncu faslın 1 inci gümrük ambarlarında zayi olan eşya tazminat bedeli madde
sine konan tahsisat, muayyen bir hizmet karşılığı olmayıp vukuuna tâbi bulunmasına ve 
halen bu tertipten tazminat itasını mucip bir muamele tahaddüs etmemiş bulunduğundan 
mevzu bulunan tahsisattan 500 lira, 

Ç - 284 üncü fasıl gümrükler tatbikat kursuna celbedilecek memurların yevmiyeleri için 
mevzu tahsisat pek cüzî olduğundan bu sene İstanbulda bulunan kursa diğer vilâyet gümrük
lerinden talebe celbine imkân görülememiş ve mutat olan talebenin İstanbul gümrüklerile 
taşra idarelerinden yevmiye almamak şartile kursa devam etmek arzusunu gösteren memur
lardan temin edilmiş ve bu sebeple mevzu tahsisattan tasarrufu kabil görülen 500 lira 

Ki ceman 4,730 liranın 280 inci faslın 4 üncü nakliye ve bendiye maddesine zam ve 
ilâvesi zarurî bulunduğu maruzdur. 
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Kanım lâyihası 

MADDE 1 — Gümrükler umum müdürlüğü 1931 seneni Mit (-esinin merbut cetvelde yazılı fasıl 
ve maddeleri arasında 4 730 liralık münakale icrasına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

19-X11-193I 
Bş. V. 
ismet 

Mf. V. 
E »at 

Ad. V. 
Yumf Kemal 

Na. V. tk. V". 
Hilmi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 
S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Ma. V. 
M. Abdülhalik 

F. M. Muhassasatın nevi 
Tenzil 

Lira 
Zam 
Lira 

277 
278 

279 
284 

2 
2 

1 

280 

Muhafaza memurlarının esliha ve cephane bedeli 
1615 numaralı kanun mucibince verilecek yem 
bedeli 
Oümrük ambarlarında zayi olan eşya tazminat bedeli 
Oümrükler tatbikat kursuna celbedilecek memurların 
yevmiyeleri 
Oümrük idaresine ait olanlarla tahtı muhafazasında 
bulunan bilûmum eşya ve emvalin nakliye ve ben
di ye masrafı 

Yekûn 

1 000 

2 730 
500 

500 

4 730 
4 730 

4 730 

Fosta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 49 150 liralık münakale yapıl
ması hakkında 1 214 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekalet 

Muamelât müdürlüğü 
Şayi:, 6/'4381 

23. - XII - 1931 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 
49 150 liralık münakale icrası hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
22-XII-l931 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucihesüe 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica erlerim efendim. 
Başvekil 
ismeti 



"Esbabı mucibe 

Posta ve telgraf ve telefon idaresi 1931 senesi bütçesinin gecen ve daha evvelki senelere naza
ran ne kadar darlaştırılmış olduğu malûm ve izahtan müstağnidir." Bu darlığın tesirleri yalnız mu
tat işler üzerinde hissohmmaktarı veya bazı noktalarda mutat ihtiyacı tazyik edecek kadar ilerle
mekten ibaret kalsaydı velev ayni bütçenin fasılları arasında münakale icrasını talep ve temin mak-
sadile de olsa bu sırada böyle bir teklif arzına cesaret olunamazdı. 

Fakat bu sene yapılması lâzım olan bazı işleri gelecek seneye bırakmak ve tamamen talika taham
mülü olmıyan bazı işleri kısmî veya natamam bir tarzda yapmak ve sarfiyatta azamî tasarruf temi
ni için yinede her çare ve imkândan istifadeye çalışmak ve ezcümle servise yenilik getirmek ve 
sokmakla beraber ehemmyetleri tâli derecede kalan işler için değil sarfiyatta bulunmak velhasıl ta
sarruf fikir ve esasım her sahaya teşmil etmek suretile mümkün ve varidi hatır olabilen bütün 
tedabir alındıktan sonra dahi mukaveleli bazı hakların ödenmediği ve geçen seneden ihdas edilmiş 
olanlar da dahil olarak bir kısım servisi durdurmağa mecbur edecek bazı mühim hizmetlerin, geri 
kaldığı ve bunlar arasında askerî ve ciddî maksada matuf ve yapılmaları mahzurlu ve mesuliyeti i 
bazı işlerin de bulunduğu görülmesi üzerine ve ayni zamanda ehemmi mühimme tercih etmek sure
tile melfııf cetvelde muharrer münakale teklifini icraya zarureti katiye hasıl olmuş olduğunu ar-
zevlerim efendim. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1931 senei maliyesi bütçesinde münakale 

icrası hakkında kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1931 malî senesi bütçesinin merbut 
cetvelde gösterilen fasıl ve maddeleri arasında ceman (49,150) liranın münakalesine mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye vekili memurdur. 

XII -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. AbdülheMk 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Emi Hilmi M. Şeref Ih: Hefik 

M. Nevi muhassasat 

865 
861 
854 
855 
8 56 
859 
859 
861 
861 
867 
870 

1 
4 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
0 
2 

Posta nakliyatı 
Melbusat 
Muvakkat tazminat 
Merkez demirbaşı 

» kırtasiyesi 
Vilâyat tenvir ve teshini 

» kırtasiyesi 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Telsiz malzeme ve işletmesi 
Vesaiti nakliye tamiri 

Yokun 

Zammı icap 
eden 

44 150 
5 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4 9 1 5 0 

Tenzili icap 
eden 

0 
0 

5 000 
150 

1 000 
5 000 
4 000 

15 500 
1 500 

15 000 
2 000 

4 9 1 5 9 
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Bütce encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

'. M. No. 47 
Esas No. 1/188,200,202,214 

3 -I -1932 

Yüksek "Reisliğe 

1981 senesi bütçesinin bazı fasıllarına tahsisatı fevkalâde verilmesine ve bazı fasıllar arasında 
münakale yapılmasına dair olup encümenimize havale buyurulan dört adet kanun lâyihası Maliye 
ve Millî Müdafaa vekilleri Beyler ile alâkadar memurlar hazır oldukları halde ayrı ayrı tetkik ve 
müzafkere olundu. 

Gümrükler umum müdürlüğü ile Posta, telgraf vetelefon umum müdürlüğü bütçelerinde istenilen mü
nakale miktarı 58 880 liradan ibaret ise de Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bütçesinde 
teklif olunan aynı faslın muhtelif maddeleri arasında münakalenin icrası Maliye vekilinin muva
fakati ile yapılabileceğinden bu maksatla tenzil ve zam sütunlarından aynı miktarın çıkarılması 
sürt il e münakale miktarı 48 880 lira olarak kabul edilmiş ve lâyihanın birinci maddesine merbut 
cetvel bü mülâhaza dahilinde hazırlanmıştır. 

Lâyiıhanrn ikinci maddesini teşkil eden 300 000 liralık tahsisat hakkında Hükümetin teklifi 
(umum muhafaza kumandanlığı ve kıtaatı teşkilât ve bilûmum masarifi) namile Gümrükler umum 
müdürlüğü bütçesinde yeniden bir fasıl açriması şeklinde ise de 1931 bütçesinde (muhafaza kıtaatı 
masarifi umumiyesi ve kaçak mücadele masarifi) unvanı altında muhtelif maddeleri havi 288 inci 
faslın esasen mevcut bulunmasına binaen encümenimizee istenilen tahsisatın dahi bu fasılda yeniden 
açılan bir maddeye tavzihan derci tensip edilmiştir. 

Üçüncü madde; münakale mahiyetinde olmakla beraber mevcut fasılda yeniden hir madde açıl
masını temin kastile kounmuştur. ' • • .-- ,: 

Dördüncü madde; vesaiti nakliyenin her sene kadrolarile tayini resimî devair ve müessesât ile 
Devlete ait idare ve şirketlerde ve masarifi umum iyeye hadini müesseselerde bulundurulabilecek 
vesaiti nakliye hakkındaki 1296 numaralı kanunun hükmü icabından olmasına binaen teklif veçhile 
kabul edilmiştir. 

Lâyihaların cümlesi birleştirilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin 
tasvibine arzolun-ur. 

Kâ. Âza Âza 
Tokat Aksaray Elâziz 

Süreyya A. Süreyya II. Tahsin 

Reis 
Gümüşane 
H: Fehmi 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
Çorum 
Mustafa 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Kayseri 

A. Hilmi 

Aza 
Kırklareli 
M. Nahit 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ . 

• 1931 senesi bütçesinde münakale yapılmasına ve munzam tahsisat verilmesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1931 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazdı fasılları arasında ceman 48 880 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 —1931 senesi Gümrükler umum müdürlüğü bütçesinin 288 inci faslında ( 
numaralı kanun mucibince bilûmum masraf ve ücretler «kara ve deniz vasaitinih mubayaası da 
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dahil » ) namile yeniden açılan 7 inci maddeyi 300 000 lira munzam tahsisat olarak konulmuş
tur. 

MADDE 3 — 1931 senesi Gümrükler umum müdürlüğü bütçesinin 288 inci faslının 2- inci teç
hizat maddesinden 3 000 lira tenzil edilerek ( Mekkâri hayvanı mubayaa bedeli) namile bu fasılda 
yeniden açılan 8 inci maddeye munzam tahsisat olarak konulmuştur. 

MADDE 4 — 1931 senesi bütçesi vesaiti nakliye kadrolarından Gümrükler umum müdürlüğü 
kısmına bir hizmet otomobili ile 15 mekkâri -hayvanı ilâve edilmiştir.^ 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
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P» M. 

CETVEL 

Muhassasatın nevi 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

277 
278 

279 

284 

2 

2 

1 

280 

Gümrükler Umum Müdürlüğü 

Muhafaza memurlarının esliha ve cephane bedeli 
1615nıımarah kanun mucibince verilecek yem bedeli 
Gümrük ambarlarında zayi olan eşya tazminat » 
Gümrükler tatbikat kursuna celbedilecek memur
ların yevmiyeleri 
Gümrük idaresine ait olanlar ile tahtı muhafaza
sında bulunan bilumum eşya ve emvalin nakliye 
ve bendiye masrafı 

Yek ıhı 

1 000 
2 730 

500 

500 

4 7 3 0 
4 730 

4 7 3 0 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

865 
854 
855 
856 
859 

1 

2 
3 
1 
2 

Nakliyat 
Muvakkat tazminat 
Demirbaş 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

861 

867 

870 

1 Bedeli icar 
2 Masarifi muhakeme 

44 150 

Fasıl y e k û n u 

Fasıl y e k û n u 

Telsiz telgraf ve telefon malzeme, işletme ve tamir masrafı 
2 Tamir 

Yekûn ~~44 150 
l! in um yekûn 

5 

1 
5 
4 

9 

10 
1 

12 

!5 
2 

4 4 

000 
150 
000 
000 
000 

ÖOO 

500 
500 

0 0 0 

000 
000 

1 5 0 

48 880 48 880 



Sıra Wa 51 
Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri 1931 senesi bütçelerinde 
4 500 liralık münakale yapılmasına dair 1/203 numaralı ka

nun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 

7\ C. 
Başvekâlet 

Muümeİât müdürlüğü 19-X//-lQ3l 
Sayı 6J432Ö 

l?k M. M. Y ü k s e k Ucisl iyüıc 

M* M. ve Ma vekâletlerinin 1931 bütçeleri arasında 4 500 liralık münakale İcrası hak
kında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-XIÎ-1931 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Balkan binicilik müsabakalarına iştirak eden zabitan için sarfına lüzum görülen 4,500 
liranın bütçede tertibi mahsusu olmaması hasebile maliye bütçesinin masarifi gayri melhuza 
tertibinden tesviyesi icap etmekte isede mezkûr tertipteki tahsisat bakiyesi ihtiyaca kifayet 
etmediği cihetle Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin tasarrufu mümkün bulunan 710 uncu ecnebi 
memleketler harcırahı faslından bu miktar tahsisatın mezkûr tertibe nakli zarurî görülmüş 
olmakla merbut kanun lâyihası bu esasa göre tanzim ve takdim kılınmıştır. 

İ1ÜKÜMÜTİN TKKLM 

Karnin İâı/ihösı 

Madde 1 — İ93d malı senesi Millî Müdafaa vekâleti ıbütçesinin 710 uncu memuriyeti mahsusa ile 
ecnebi memleketlere gönderilecek zabit ve memurlar harcırahı fasltııdan 4,500 liranın bittenzil senei 
mezkûre Maliye vekâleti bütçesinin '20(i mc.ı masarifi »ayri melhuza faslına naklen ilâvesine mezu
niyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

19 - XIT-.1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi »Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Ahdiilhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. S. 1. M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Kefik 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. fi. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - / - JD32 • 

M. No. 46 
Esas No. J/203 

Yüksek Reisliğe 

1931 senesi Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri bütçeleri arasında 4 500 liralık münakale ya
pılmasına dair olup encümenimize havale buyıırulaıı kanun lâyihası Maliye ve Millî Müdafaa 
vekilleri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. Kanun lâyihasına merbut 
esbabı mucibeye ve Vekil Beylerden alman izahata nazaran Balkan, birincilik müsabakala'nna 
iştirak edecek zabitan için lüzumu olan 4 500 liranın tertibi mahsusu olmadığından masarifi 
gayri melhuza tertibinden istenmektedir. 

Ecnebi memleketlere gönderilecek memurların yevmiyelerinin Heyeti Vekilece tesbit edilecek 
miktar üzerinden tesviyesi mümkün olmasına binaen bu zevatın yanlarında götürecekleri hay
vanlarının nakliye ve iaşeleri de düşünülerek mezkûr yevmiyelerin her türlü masarif ve ihtiyaca 
tekabül edebilecek surette vekâletçe tesbit edilerek 710 uncu (memuriyeti mahsusa ile-ecnebi mem
leketlere gönderilecek zabit ve memurlar harcırahı) tertibinden tesviyesi muvafık addolunmuştur. 
Bu sebeple lâyihanın iktisabı kanuniyet etmesine mahal olmadığının Umumî Heyete arzına karar 
verildi. 

Kâ. Âza Aza Âza Âza Âza 
Tokat Aksaray Elâziz Erzurum Kayseri Kırklareli 

tfüreyı/a A. tfüreı/ıju ff. Tahsin Aziz A. I filmi M. Nakit 

Reis 
(lümüşane 
/ / . Fehmi 

Âza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 

K. Zaim 

Âza 
(Jorum 
Mustafa 



Sıra No 53 
1931 senesi bütçe kanununa merbut D cetveline dahil za-
bitanın 1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvele 

nakline dair 1/190 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 12 - XI/ -1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/ 4268 

H. M. Al. Yüksek ltc:t:liğiııc 

1931 senesi bütçesine merbut D cetveline dahil 41 zabitin 1452 numaralı kanuna merbut 
2 numaralı cetvele nakline dair Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
29--11-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucıbesile 
birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

1931 malî senesi bütçesinin Büyük Millet Meclisince tetkik ve tasdiki sırasında kabul 
edilen gümrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre tensiki hakkındaki 1841 numa
ralı kanunun tatbiki için (îümrükler umum müdürlüğü kadrosundan 931 senesi için bütçe kanununa 
merbut (IJ) cetvelinde mevkuf tutulan memuriyetlere mukabil tanzim edilen muhafaza kıta
atı kadrosu mezkûr kanunun (D) cetveline ilâve edilmişti . Halbuki bu kadro mucibince tayin 
ve istihdam edilecek ümera ve zabitan ile ketebe ücretli olmayıp maaşlı olduklarına ve tahsisat
ları da bütçede maaş faslına ithal edilmiş olmasına göre bunların (D) cetveline değil maa-
şatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun merbutu (Uimrükler umum müdür
lüğü memurin kadrosuna ithali zarurî görülmüştür. 

Ancak meri olan maaş kanunu ahkâmına göre ücretle müstahdem iken memur sınıfına nak
ledilenlerin memuriyet maaşları nakledildiği ayı takip eden aydan itibaren verileceğine ve memur 
sınıfına nakli tarihinden ay gayesine kadar geçecek müddet için ücret verilemiyeceğine göre 
muvakkaten ücret kadrosuna ithal edilmiş ve maaşlarını ücret olarak almakta bulunmuş olan 
mezkûr zabitan ve ketebenin maaşlarının memur sınıfına nakledilecekleri ay iptidasından itiba
ren verilmesi için de bir madde ilâvesine lüzum ve zaruret görülmüştür. 
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Bütce encümeni mazbatası 

T. B. M. 3 / . 
Hütce encümeni 

M. No. 44 
Esas No. î/190 

3 - I - 1932 

Yüksek Reisliğe 

19ol senesi bütçe kanununa merbut (D) cetveline dahil zabi tanm 1452 numaral ı kanuna merbut 
2 numaral ı cetvele nakline dair olup encümenimize havale buyıırulan k a n u n lâyihası Maliye ve
kili Mustafa Abdülhal ik Bey hazır olduğu halde te tk ik ve müzakere olundu. 

Kanun lâyihasına merbut esbabı mucibeye Vekil Beyden alınan izahata nazaran : gümrük muha
faza memurlar ın ın askerî teşkilâta göre tensiki hakk ındak i 1841 numara l ı kanunun Yüksek Mec
lisçe kabul buyurulması üzerine 1931 senesi bütçe kanununa merbut (D) cetvelinin Gümrük
ler umum müdür lüğü kısmında « muhafaza kıtası » namı alt ında mevcut kadrodan - bazı zabit ve 
ketebenin şimdiye k a d a r maaşlı sınıfta bulunmuş olmaları dolavısile ve bundan böyle de meslek 
ve memuriyet ler i itibarile iktisap ettikleri h u k u k u zayi etmemeleri ınaksadile - çıkarı l ıp maaşatın 
tevhit ve teadülü hakk ındak i 1452 numara l ı k a n u n u n ikinci maddesinde zikredilen 2 numaralr 
cetvelin Gümrükler umum müdür lüğü kadrosuna ilâvesi is tenmektedir . 

« Muhafaza kı taat ı » kadrosunda bulunan zabitlerle kâtiplerin bu kadroya geçmeden evvel dahi 
maaşlı bu lunmalar ından ve müstahdem vaziyetinde kaldıkça müktesep hakları zayi olacağından bu 
mahzura meydan ka lmamak üzere lâyiha esas i t ibarile kabul edilmiş ve şekle ait cüzî tadi lâ t la 
Umumî Heyetin tasvibine arzediliniştir. 

Reis 
Gümüşane 
// . Fehmi 

Âza 
Kırklareli 
Şevket 

M. M. 
Konya 

K. Za.im 

Âza 
(joru m 
Mustafa 

Kâ. Âza Âza Âza 
Tokat Aksaray Elâziz Erzurum 

ti ürey ya A. Sürem/a 11. Tahsin Aziz 

Âza " Âza 
Kayseri Kırklareli 

A. Hilmi M. Nah it 

H Ü K O M E T İ N T E K L İ M 

1931 senesi bütçesine merbut D cetveline dahil 
il zabitin 11-32 numaralı kanuna merbut 

2 numaralı cetvele nakline dair 
kanun, lâyihası 

M A D D E 1 — 19ol malî senesi .bütçe kanununa 
merbut (D) cetveline dahil Gümrükler umum mü
dür lüğü muhafaza k ı taa t ı ümera ve zabitanından 
merbut 1 numaral ı cetvelde yazılı 41 zabit ve kâ
t ip mezkûr (D) cetvelinden çıkarılmıştır . 

MADDE 2 — Maaşat ın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaral ı kanuna merbut Gümrükler 
umum müdür lüğü vilâyet memurlar ı kadrosuna, 
merbut 2 numara l ı cetvelde yazılı 41 zabit ve kâ
t ip ilâve edilmiştir. 

BÜTGE E N C Ü M E N İ N İ N TADİLİ 

1931 senesi bütçesine merbut (D) cetveline dahil 
11 zabitin 1432 numaralı kanuna merbut 2 numa

ralı cetvele nakline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 
edilmiştir. 

Hükümet in teklifi aynen kabul. 

MADDE 2 — Hükümet in teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu suretle tahsisatları ücretten 

maaşa nakledilen zabitan ve kâtiplerin maaşları, 
maaşlı kısma nakledildikleri ay iptidasından iti
baren verilir. 

MADDE 4 — Gümrük muhafaza kıtaatına ta
yininden itibaren işbu kanunun neşrine kadar ge
çen zaman zarfında tahsisatını ücret olarak almış 
olan ordu zabitanmm bu ücretli hizmet müddeti, 
tekaüt müddeti hesabından tenzil edilmez. 

MADDE 5 -
ren muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden itiba-

MADDE 6 — Bu kanun ahkâmını icraya tcra 
Vekiller Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
İsmet 
Da. V. 

Ş. Kaj/a 
Mf. V. 
Esat 

. 
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha. V. 

Dr. T. Küstü 
Na, V. Ik. 
Hilmi M. Ş 

9-

V. 
cref 

XII - 1931 
M. M„ V. 

Zchâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
S. î. M. V. 
Dr. Refik 

MADDE 3 — Bu suretle tahsisatları ücretten 
maaşa nakledilen zabitan ve kâtiplerin maaşları, 
maaşlı kısma nakledildikleri ay iptidasından iti
baren verilir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden', mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Hükümetin teklifine merbut 

f"t] NUMARAM CKTVK1. 

Alay kumandanı 
Kâtip 
Tabur kumandanı 
İaşe zabiti 
Doktor 
Kâtip 
Bölük kumanda-nı 
Mülâzim evvel 
Mülazim sani 

( Kaymakam yahut 
( Mümeyyiz ) 
( Binbaşı ) 
( Mülâzim sani ) 
( Yüzbaşı ) 

( Yüzbaşı ) 

miralay ) 

Adet 

1 
1 
3 
3 
3 
3 
9 
9 
9 

Ücret 
Lira 

210 
60 

126 
84 
98 
56 
98 
84 
75 

[2] M'MAIIAIJ CI<;TVKL 

Derece 

6 
14 
8 

12 
10 
15 
10 
11 
12 

Alay kumandanı 
Kâtip 
Tabur kumandanı 
İaşe zabiti 
Tabip 
Kâtip 
Böiük kumandanı 
Birinci mülâzim 
Mülâzim 

( Miralay ) 

( Binbaşı ) 
( Mülâzim ) 
( Yüzbaşı ) 

( Yüzbaşı ) 

Adet 

1 
1 

' 1 

3 
3 
3 
9 
9 
9 

Maaş 
Lira 

70 
20 
45 
25 
35 
17,50 
35 
30 
25 



Sıra No 52 
Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanu
nunun 28 inci maddesinin değiştirilmesi hakkında 2 25 nu
maralı kanun teklifile gümrük tarifesi kanununun 28 inci 
maddesinin tadili hakkında 1/212 numaralı kanun lâyihası ve 

İktisat Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında 2/25 numaralı kanun teklifi 

Esbabı mucibe 

1499 numaralı gümrük tarife kanununun 2S inci maddesinde gümrük umumî tarifesi bir 
ingiliz lirasının dokuz Türk lirası ( Evrakı naktiye ) hesabile tesbit edilmiş ve bu hesap tarife 
ııisbetlerinde esas ittihaz edilmiş olduğundan bu kanunun tatbiki sırasında her üç aylık vasatı 
kambiyo fiatına göre yüzde yirmi nisbetinde tezayüt veya tenakus olduğu takdirde Maliye ve
kâleti ati üç ay için tarifedeki resim miktarlarını o nisbette tenkis veya tezyit edeceğini âmirdir. 

Tarife kanunu tanzim edildiği zaman ingiliz lirası altın esasına müstenit sabit kiymet ol
duğu cihetle arzedilen 28 inci madde sağlam esasa istinat ettirilmişti. 

Ahiren ingiliz lirasının altınla mübadele mecburiyeti refi ve ilga olunduğu cihetle ingiliz 
lirası sabit kiymet olmaktan çıkmış ve filen de temevvücata başlıyarak yüzde otuz derecesinde 
kıymetini kaybetmiştir. Türk gümrük tarifesinin altın esasını kaybeylediğinden talii meçhul olan 
ingiliz evrakı naktiyesine bağlı kalması büyük mahzur ve hatta zararlar da tevlit edebilir. 

Mezkûr 28 inci maddenin hini vazında esas ittihaz edilen bir ingiliz lirasının kıymeti dokuz 
t ürk evrakı naktiyesi olduğuna göre ayni tarihte bir t ürk altınının türk evrakı naktiyesile kıy
meti de yüz onun dokuz yüze nisbetle yüze isabet eden miktardır ki 818 kuruştan ibarettir. 

Bu esasa göre kanunun tadilde tarifemizin gerek iktisadî ve gerek malî noktai nazardan 
daima sabit kalacak altına rabtedilmiş olması lâzımdır. 

Bu maksadı teminen tanzim kılınan kanun lâyihasının müstacelen müzakeresini arz ve tek
lif eyleriz. 

Gümüşane. 
/ / . Fehmi 

GÜMÜŞANE MEBUSU HASAN UKHMl BEYİN TEKLİFİ 

1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı t/ümrük tarife kanununun 28 inci maddesi makamına kaim 
kanun lâuiha.n 

MADDE 1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı gümrük tarife kanununun yirmi sekizin
ci maddesi berveçhi ati tadil edilmiştir: 

Gümrük umumî tarifesi bir türk altınının (tek liralık altın ) 818 kuruş türk evrakı naktiyesi 
hesabile tesbit ve bu hesap tarife ııisbetlerinde esas ittihaz edilmiş olduğundan bu kanunun tatbiki 
sırasında her üç aylık vasatı kambiyo fiatına göre yukarı da gösterilen nisbet yüzde yirmi derece
sinde bir tenezzül veya tereffu arzedecek olursa umumî tarifede gösterilen resimler üzerinde 
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Maliye vekili tarafından bu tenezzül veya tereffu nisbetinde tenzilat veya zammiyat icra ve tari
fedeki resimler müteakip üc, ay zarfında ona göre tenzil veya zamlarile tatbik ve istifa olunur. 

Bu hüküm on beşinci maddedeki üç ay müddet kaydiue tâbi değildir. 
MADDE 2 — Gümrük tarife kanununun yirmi sekizinci maddesi mefsuhtur. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 —Bu kanunun icrasına Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında 1/212 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 23 - XII - 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/4380 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkında Maliye vekâletince hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetinin 22 - XII - 1931 tarihli ietimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurıılmasını rica ederim efendini. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

1 teşrinievvel 1929 tarilıindeııberi mevkii meriyette bulunan 1499 numaralı ve S -VI - 1929 tarih
li gümrük tarifesi kanununun ihzarı sırasında, gümrük tarifesinin yalnrz dahilî muamelât ile alâ
kadar olmayıp, harice de sirayeti aşikâr bulunduğundan (miyar) in sabit bir kambiyo üzerine tesi
si ciheti mülâhaza edilmekle beraber, devletin diğer bilûmum vergilerinde olduğu gibi gümrük 
resminin de evrakı naktiye üzerinden alındığı ve ingiliz lirası üzerine tesbit edilecek olan kıy
metlerin, her üç ayda bir kontrolü ile tezayüt veya tenakus nisbeti vasatisine göre resim hadlerinin 
tezyidi veya tenkisi kabil olacağı mülâhazasına binaen tarife kanununa bu suretle ahkâmı mahsu
sa vazı tercih edilmiş ve bu maksatla tarife kanununun 28 inci maddesi tedvin ve kabul buyurul-
muştu. 

İşbu maddei kanuniyede: 
Gümrük umumî tarifesi, bir ingiliz lirası dokuz Türk lirası hesabile tesbit ve bu hesap tarife 

nisbetlerinde esas ittihaz edilmiş olduğundan, tarife kanununun tatbiki sırasında her üç aylık va
satı kambiyo fiatına göre bu nisbet yüzde yirmi derecesinde bir tenezzül veya tereffu arzedeeek olursa, 
umumî tarifede gösterilen resimler üzerinde maliye vekili tarafından bu tenezzül veya tereffu nis
betinde tenzilât veya zammiyat icra ve tarifedeki resimler müteakip üç ay zarfında ona göre tenzil 
veya zamlarile tatbik ve istifa olunur, denilmektedir. 

Tarifenin tanzimi sırasında İngiliz lirası sabit kıymetli addolunarak ona istinat edilmiş ise de 
son zamanlarda malûm olan esbap dolayısile İngiliz lirası sabit bir para olmaktan çıkmış ve maddei 
kanuniye vazı aslisinde kaldıkça İngiliz parasının temevvücü ile tarifedeki resim hadlerinin de 
mütemadiyen tadil ve tebdili bir emri kanunî şeklini almıştır. Tarifedeki resim hadlerinin sabit bir 
esasa istinadı zarurî olduğundan, maddei kanuniyedeki (İngiliz lirası esası) yerine ( altın esası ) 
urn ikamesi muvafık görülmektedir. 

Tarifenin tanzim edildiği tarihte bir ingiliz lirası dokuz Türk lirasına muadil addedilmiş olup 
bir -Türk altınının İngiliz altınına nazaran safi altın hesabile ( 0,9033 ) kıymetinde bulıuınıasına 
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binaen o devrede bir Türk altını mukabili (813) kuruş tutmak lâzımgelir ki bu esasa göre altın 
sterlin (1030) kuruş ederken türk altınının fiatı da (930,48) kuruşa tekabül etmesi lâzımgelmek-
tedir. 

Türk altınına, Cumhuriyet merkez bankasının tesbit ettiği (925) kuruş fiatı da esas tutacak ol
sak, vasıl olunacak netice, pek cüzî farkla yine ayni olmaktadır. 

I>u itibarla, tarife kanununda, sterlin esası yerine, türk altını esasmın kabulü ve küsuratın da 
tayyi suretile maddenin tanzim edildiği tarihte Türk altınının (sekiz türk lirası) mukabili olarak kabul 
edilmiş bulunduğu neticesine varılmıştır. Yukarıda arzolunan esbap ve mülâhazata binaen, tarife kanu
nunun 28 inci maddesini tadilen hazırlanan lâyihaya (bir ingliz lirası dokuz türk lirası hesabile) ibaresi 
yerine (bir türk altını sekiz türk lirası hesabile) ibaresi konulmuş ve türk altını ile türk lirası ara
sındaki farkın, tayininde, Cumhuriyet merkez bankası kanununun 37 inci maddesi mucibince mezkûr 
banka tarafından zaman zaman tesbit edilecek fi ati arın esas tutulacağı da madde metnine ilâve 
kılınmıştır. 

İktisat encümeni mazbatası 

.38 - XII - 1931 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin tadili hakkındaki kanım lâyihası ile ayni meseleye 
dair Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından Meclisi Âliye arz ve encümenimize havale 
buyuruları teklifi kanunî ve esbabı mueibeleri Maliye vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere 
edildi. 

ingiliz lirasının altın esası üzerine müstenit ve sabit kıymetli bir halde bulunduğu bir zamanda 
kesbi kanuniyet etmiş olan gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin ingiliz lirasının son 
günlerde evvelki evsafını terketmesi üzerine mezkûr maddenin de değiştirilmesi lâzımgeleeeğini 
pek tabiî gören encümenimiz bu esasa dair olan Hükümetin teklifi kanunisini aynen kabul etmiş 
ve yalnız şekle ait bir kaç tashihatın yapılmasına karar vermiştir. 

Gümüşane mebusu Hasan Fehmi Beyin teklifi kanunisi de ayni maksat ve esas dahilinde tanzim 
edilmiş olmasından bu teklifi kanunî hakkında ayrıca tayini muameleye mahal görülememiştir. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi edilmek üzrere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza 
Mardin Afyon Gümüşane Bursa Edirne 

M. Rahmi Ali Riza izzet Edip Servet Dr. R. Ferit Faik 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Kastamonu Aksaray Maraş Ankara Konya Aydın 

Tahsin Yaşar Nuri Eşref A. Hamdı Fuat 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Karar No. 12 
Esas No. 1/212 2/25 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. II. M. M. 
Maliye encümeni .V/ - XII - WHİ 

Karar No. 18 
Ksas No. 1/212, 2/21 

Yüksek Reisliğe 

1 haziran 1929 tarih ve 1499 numaralı gümrük tarife kanununun 28 inci maddesinin tadiline 
dair Başvekâletin 23 - XII - 1931 tarih ve 6/4380 numaralı tezkeresile (Jümüşane mebusu Hasan 
Fehmi Beyin olbapta teklif ettiği kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş olmakla her ikisi 
ayni maksat ve gayeyi ihtiva etmesi hasebile birleştirilerek Maliye vekili Beyefendi hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesi ve İktisat encümeninin kabul ettiği kanun lâyihası aynen kabul edilmiş
tir. Havalesi mucibince 'Bütçe encümenine tevdi kılınmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza 
Torum Bayazıt İsparta M. Nedim Zülfü 

İsmet İhsan Kemal Turan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ilütcc encümeni H - 1 - 1932 

M. No. ir> 
Esas No. 1/212, 2/21 

Yüksek Reisliğe 

(Gümrük tarife kanununun 28 İnci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası ile bit mevzua 
dair (Jümüşane mebusu Hasan Fehmi Bey tarafından Yüksek Meclise arzolunan teklifi kanunî ve 
bunları tevlit eden îktısat encümeninin muaddel lâyihası ve merbut esbabı mucibeleri encümeni
mize havale buyurulmuş olduğundan Maliye vekili Mustafa Abdülhalik Hey hazır bulunduğu 
halde bu teklifler encümenimizde dahi .tetkik olundu. 

Encümenimiz bu hususta serdedilen esbabı mucibelere aynen iştirak ederek gümrük tarifesi ka
nununun 28 inci maddesinin tadiline acil bir lüzum görmüştür. Teklif olunan tadil şeklini dahi 
esas itibarile kabul eylemiş yalnız bunda esbabını izah edeceğimiz bazı tadilâtı icra eylemiştir. 

Birinci maddede ifadelerde takdim ve tehir yapılmakla beraber « türk altını sekk türk lirası 
hesabile» ibaresi yerine ( türk altını hali hazırda mütedavil bir sikke olmadığından ve resmen 
borsaya dahil bulunmadığından bunun yerine (6, 614(518) gram saf altın ihtiva eden türk 
lirası hesabile) ibaresi ikame edilmiştir. Bunun gibi altın ile türk lirası arasındaki nisbetin 
tesbiti Cumhuriyet merkez bankası kanunu mucibince bu bankaya ait olmakla beraber dahil ve 
hariçte daha vazih ve emin bir vaziyet arzetmek üzere bu nisbetin tesbitinde lâyihaya bazı kuyu
dat ilâve edilmiştir. 

Bu suretle tadilen ihzar olunan lâyihayi Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Reis M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
(Jümüşane Konya Tokat Aksaray Klâziz Erzurum Kayseri Kırklareli 
II. Fehmi K.Zaim Süreyya A. Süreyya II. Tahsin Aziz A.Hilmi M. N ahit 

Aza 
Kırklareli 

Şerhe t 

Aza 
(Jorum 
Mustafa 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük tarife, kanununun 28 inci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — (iümrük tarife kanununun 28 in
ci maddesi aşağıda yazdı şekilde tadil edilmiştir: 

MUADDEL MADDE 28 — Cümrük umumî ta
rifesi bir türk altını 8 türk lirası hesabile tesbit ve 
bu hesap tarife nisbetlerinde esas ittihaz edilmiş 
olduğundan bu kanunun tatbiki sırasında her üç 
aylık vasatı kambiyo fiatrna »'öre yukarıda göste
rilen nisbet, % 20 derecesinde bir tenezzül veya 
teraffuu arzedecek olursa umumî tarifede gösteri
len resimler üzerinde Maliye vekili tarafından 
bu tenezzül ve tereffu nisbet inde tenzilât veya 
zammiyat icra ve tarifedeki resimler müteakip üç 
ay zarfında ona yöre tenzil veya zamlarile tatbik 
ve istifa olunur. 

Türk altını fiatile türk lirası arasındaki fark 
Cumhuriyet merkez bankası kanununun 37 inci 
maddesi mucibince mezkûr banka tarafından tes
bit edilmekte olan altın fiatına yöre tayin edilir. 

Bu hüküm 15 inci maddedeki üc ay müddet 
kaydine tâbi değildir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasrna Maliye ve
kili memurdur. 

22-XII -1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. S. t. M. V. 
Esat, /filmi M. Şeref Dr. Refik 
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İKTLSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1 haziran 1929 tarihli ve 1499 numaralı gümrük 
tarifesi kanununun 28 inci maddesini muaddil 

kanun lâyiham 

MADDE 1 — 1. haziran 1929 tarihli ve 1499 
numaralı gümrük tarifesi kanununun 28 inci mad
desi aşağıdaki gibi tadil edilmiştir: 

(iüınrük umumî tarifesi bir türk aıtmı S 
türk lirası hesabile tesbit ve bu hesap tarife nis
betlerinde esas ittihaz edilmiş olduğundan bu 
kanunun tatbiki sırasında her üç aylık vasatı 
kambiyo fiatrna göre yukarıda gösterilen nisbet 
% 20 derecesinde bir tenezzül veya tereffu ar
zedecek olursa umumî tarifede gösterilen re
simler üzerinden Maliye vekili tarafından bu 
tenezzül veya tereffu nisbetinde tenzilât veya 
zammiyat icra ve tarifedeki resimler müteakip 
üç ay zarfında ona göre tenzil veya zamlarile 
tatbik ve istifa olunur. 

Türk altını fiyat ile türk lirası arasındaki 
fark Cumhuriyet merkez bankası kanununun 
37 inci maddesi mucibince mezkûr banka tara
fından tesbit edilmekte olan altın fiatrna göre 

! tayin edilir. 
Bu hüküm 15 inci maddedeki üç ay müddet 

I kaydine tâbi değildir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasrna Maliye ve 
İktisat vekilleri memurdur. 



BÜTÇ K ENCÜMEN i N İN T A I) î 1 A 

Gümrük tarifesi kanununun 28 inci maddesinin 
tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 nu
maralı gümrük tarifesi kanununun 28 inci mad
desi aşağıdaki gibi tadil edilmiştir: 

Gümrük umumî tarifesi, 6,614618 gram saf 
altın ihtiva eden bir türk altını 8,12 türk lirası 
lıesabile tesbit ve bu hesap tarife nisbetlerinde 
esas ittihaz edilmiş olduğundan bu kanunun 
tatbiki sırasında türk altını ile türk lirası ara
sındaki her üç aylık vasatı nisbet, türk lirasının 
sabit kıymet arzeden ecnebi dövizlerine nisbet-
lerini ve halis altının beynelmilel fiatlannı na
zara alarak Cumhuriyet merkez bankası tarafın
dan tesbit edilecek olan altın fiatma göre % 20 
derecesinde bir tenezzül veya tereffu arzedecek 
olursa umumî tarifede gösterilen resimler üze
rinden Maliye vekili tarafından bu tenezzül 
veya tereffu nisbetinde tenzilât veya zammiyat 
icra ve tarifedeki resimler müteakip üç ay zar
fında ona göre tenzil veya zamlarile tatbik ve 
istifa olunur. Bu hüküm gümrük tarifesi kanu
nunun 15 inci maddesindeki üç. ay müddet kay-
dine tâbi değildir. 

MADDE 2 — İktisat encümeninin teklifi aynen. 

MADDE :] — İktisat encümeninin teklifi aynen. 





Sıra No 55 
24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanunu muaddil 

1/205 numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa. Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T.C. 
Başvekâlet 20-^11-1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/4326 

lî. M. M. Yüksek llcisliijiiK; 

24 temmuz 1931 tarihli ve 1841 numaralı kanunu tadiletı Maliye vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 1Q-12-931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırman kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur . 

Muktazasınııı ifasına müsaade buyurulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Kaçakçılığın men ve takihinden ve gümrük idareleri haricinde cereyan eden tahmil, tahliye, aktar
ma ve transit gibi muamelâtta icap eden teftiş ve murakabe vazifeleri ile mükellef olan gümrük 
muhafaza teşkilâtı bazı Avrupa devletlerinde askerî esaslar dairesinde tensik edildiği şekilde 
bizde de bu teşkilâtın usulü askeriyeye göre teşkil ve tensik edilmesi ihtiyacı hasıl olmuş ve bu 
ihtiyacı karşılamak üzere 24 - Yi I - 1931 tarih ve 1841 numaralı kanunla Gümrük umum müdür
lüğü emrinde gümrük kıtaları kumandanı unvan ile liva kumandanı salâhiyetini haiz bir kuman
danlık ihdas ve gümrük muhafaza memurları bu kumandanlığın emir ve kumandasına tevdi edil
mişti. İlk tecrübe olmak üzere de bu esasın cenup hudutlarımızdaki muhafaza kuvvetleri üze
rinde tatbikimi başlanılmıştır. 

Türk iktisadiyatını korumak için ittihaz edilen tedbirler cümlesinden olmak üzere ithalâta va-
zolunan tahdidat dolayısile esasen şümullü ve Devlet varidatı için tehlikeli bir manzara alan 
kaçakçılığın çok daha şamli bir mahiyet alması kuvvetle melhuz bulunduğundan ciddî bir tehlike 
arzeden bu vaziyete karşı seri ve çok esaslı tedbirler almak lüzum ve zarureti karşısında kalınmış
tır. İşte bu maksatla 1847 numaralı kanunla ihdas ve 1931 senesinde yalnız cenup hudutlarımızın 
bir kısmında tatbik edildiği arzolunan askerî muhafaza teşkilâtının sahiller de dahil olduğu halde 
bütün gümrük hudutlarımızda tatbiki suretile tevsii ve bu teşekkülün vazife ve salâhiyetinin yalnız 
gümrük kaçakçılığında değil alelıtlak Devlet inhisarları mevadı kaçakçılığına da teşmili suretile 
Maliye vekâletine merbut ve fırka kumandanlığı salâhiyetini haiz bir gümrük umum muhafaza 
kumandanlığı teşkili muvafık görülmüştür. Bu kumandanlık memleketin iktisadî ve malî bünye
sinde tahribat yapan kaçakçıların gayri meşru hareketlerine meydan bırakmaması ve bu günden da
ha muntazam ve yekdiğerini kontrol edecek yeni bir muhafaza teşkilâtı ile kaçakçılığın önüne ge
çilmesi temin edilecektir. Lâyihanın birinci maddesi 1841 numaralı kanunun 2 inci maddesi yerine 
kaim olmak üzere bu teşkilâtın ihdasına matuf ahkâmı ihtiva etmektedir. 1841 numaralı kanunla 
teşkil olunan gümrük kıtaları kumandanlığı teşkilâtına vazifelerine efrat ve zabitanın sureti teda-



- 2 
rikine vazife ve salâhiyetlerine, müddeti hizmetlerine, sureti terfi ve tekaütlerine, ilbas ve iaşe 
lerile maaş ve istihkak derecelerine ait esasları ihtiva eden hükümleri bu lâyiha ile ihdas olu
nacak olan kumandanlık gerek devredilen ve gerek bundan sonra ihdas edilecek olan kıtaat 
teşkilâtı hakkında da aynen tatbik olunacaktır. 

Bu lâyihanın kısa bir zamanda ve müstaeelen iktisabı kanuniyet etmesi zarurî görüldüğünden 
ve yeniden ihdas edilecek kıtaatın görülecek lüzum ve ihtiyaca ve umumî kumandanlığın yapa
cağı tetkikat neticesinde taayyün edecek zaruretlere göre ihdas ve teşkili tabiî olduğundan merbut 
lâyiha ile birlikte bu teşkilât ve kıtaata ait kadroların şimdiden tesbitine imkân bulunmadığı ci
hetle gerek kumandanlığın ve gerek 1931 senesi bütçesine merbut (D) cetveline dahil gümrük 
muhafaza kıtaatı teşkilâtına ilâve edilecek kıtalar için tanzim edilecek kadroların İcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikıle meriyete vaz ve tatbiki lüzumlu görülmüş ve bu hal 1932 bütçesinin meriyete 
vazıııa kadar normal vaziyete gireceği cihetle kanuna muvakkat birinci madde olarak ve yukarıda
ki ihtiyacı karşılamak üzere hüküm teshil edilmiştir. 

Bu lâyiha ile ihdas edilen kumandanlığa ve yeniden teşkil edilecek kıtalara tefrik ve izam olu
nacak zabitlerin 1932 malî senesine kadar maaşlarının Millî Müdafaa bütçesinden ve sair bilû
mum masraflarının da kezalik 1932 senesine kadar (lümrükler umum müdürlüğü bütçesinden tesvi
yesi hususunu temin için muvakkat ikinci ve üçüncü maddeler tanzim ve teklif olunmuştur. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. H. M. M. 
M. M, encümeni 

Karar No. (i 26 - XII - İMİ 
E.sas No. 1/205 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20-XII-.1931 tarih ve (İ/432H numaralı tezkeresile encümenimize havale buyu
ru lan ve Maliye vekâletince hazırlanıp ( (îüınrük muhafaza memurlarının askerî teşkilâta göre 
tensiki ) hakkındaki 1841 numaralı kanunun tadiline dair olan kanun lâyihası esbabı mucibe 
mazbatasile birlikte Maliye vekâletinden gönderilen Muhasebei umumiye müdürü Faik Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kaçakçılığın millet Hazinesine ve memleket iktisadiyatına verdiği zararlar malûmdur. Kara 
ve deniz hudutlarımızda kaçakçılığa karşı Devletin ötedenberi mevcut teşkilât ve vesaitini bazı 
avrupa devletlerinde olduğu gibi; askerî teşkilâta göre tensik edilmesi maksadile 24 temmuz 
1931 de 1841 numaralı kanun kabul edilmiş ve bütçenin istitaatı derecesinde tatbikma başlan
mış idi. Kaçakçılığın son zamanlarda, şamil bir mahiyet ve vaziyet arzetmesi bu hususta çok 
esaslı tedbirler almak lüzum ve zaruretini göstermiştir. Bu maksatla ve Devletçe alınmış diğer 
tedbirler arasında 1841 numaralı kanunun 2 inci maddesinde yazılı liva kumandanı salahiyetli 
( (iümrük kıtaları kumandanlığının) ( (Üimrük umum muhafaza kumandanlığı ) namile ve fırka 
kumandanlığı salâhiyetini haiz bir teşekküle irtikası düşünülmüştür. Filhakika merkezde Maliye 
vekâletine merbut bulunacak olan bu kumandanlığın, sahiller de dahil olduğu halde bütün güm
rük hudutlarnnızdaki muhafaza teşkilâtı vazife ve vasıtalarını bir kumanda altında bulundur
mak, kaçakçılıkla mücadeleyi bir elde idare etmek ve buna dair tedbirler almak itibarile, teş
kilinde encümenimizce de fayda mülâhaza edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesindeki hükmün vazıhan ifade edilmesi ve 1841 numaralı kanunun 
muhtelif maddelerindeki ve ( (İümrük kıtaları kumandanlığına ) ait olarak gösterilmiş hüküm
lerin tatbikatında iltibasa meydan verilmemesi için ibarede tadil ile ve fıkra ilâvesi suretile 
maddenin tertibi muvafık görüldü. Diğer maddelerle muvakkat maddelerin aynen kabulü sure-
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tile layihanın şayanı kabul olduğuna ve evrakın işaret edildiği veçhile Maliye encümenine tev
diine encümenimiz karar vermiştir. Arzolunur. 

M. M. En. reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza Âza 
(iiresun Kars Diyarbekir Tokat Elâziz Ordu Malatya 
İhsan Kâzım />. Littfi Ahmet Saffet Remi Mt Nedim 

Aza 
Cebelibereket 

Naci 

Maliye encümeni mazbatası 

31 - XIT - 1931 

Yüksek Reisliğe 

24 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanunun tadili hakkında Maliye vekâletince hazırla
nan kanun lâyihasının gönderildiğine dair Başvekâletin 20 - XÎT - 1931 tarih ve 6/4326 numa
ralı tezkeresile Millî Müdafaa encümeninin olbapta tanzim ettiği mazbata encümenimize havale 
buyurulmuş olmakla Dahiliye ve Maliye vekilleri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanunun heyeti umumiyesi encümenimizce kabul edildikten sonra kanun lâyihasının müzakere
sine geçilmiştir. 

1841 numaralı kanunun heyeti umumiyesinin tadili teklif edilmeyip yalnız ikinci maddesile 
muvakkat birinci ve 2 ve 3 üncü maddeler ilâve edildiği cihetle serlâvha olveçhile tashih edil
miştir. 

Birinci madde : Metni kanunun son fıkrasında (bu kumandanlık kara, deniz hudutlarının 
emniyete ve askerî talim ve terbiye hususlarında Büyük erkâni harbiye reisliğine ve zabıtan ve 
askerî memurlarla efrat ve eslihanın ikmali hususunda Millî Müdafaa vekâletine merbuttur) de
nilmekte ise de hududun emniyeti askerî olduğu gibi dahilî de olacağından sahil ve hudut üze
rinde Dahiliyeye müteallik Emniyet işlerinde de Dahiliye vekâletine merbutiyeti lâzımgeldiğin-
den bu cihet ilâveten tasrih edilmiştir. 

îkinci madde : Millî Müdafaa encümeninin kabul ettiği şekilde aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde : Gümrük-ve inhisarlar için ayrıca bir vekâlet ihdas edildiği cihetle 3 üncü mad

dede (bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa ve ({ümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur) 
şeklinde tashih edilmiştir. 

Muvakkat 1, 2, 3 üncü maddeler Millî Müdafaa encümeni ve Hükümetin teklif ettiği şekilde 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâ. - Aza Aza Aza Aza 
İsmet • İhsan Kemal Turan Kefil; Kâmil Zülfü Ali 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/205 
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Bütçe cnoümeni mazbatası 

T. U. M. M. 
Hüice encümeni .7 - / - lf)H:2 

M. No. 7.7 
Ksas No. I/;>():> 

Yüksek Reisliğe 

24 temmuz 1981 larih ve 1841 numaralı kanunu tadi ld i Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 19 - XI1 - 1981 larihli i<;tiııiMiıula Yüksek Meclise arzının karar laşt ı r ı ldığı Başve
kil I et in 2 0 - X I I - 1981 tarih ve (J/482(i nıımaralıîezkeresile bildirilen kanun lâyihasile Millî Müda
faa ve Maliye encümenlerinin bu lâyiha hakkındaki tadilâtı ve esbabı mucibeleri encümenimize hava
le buyurulmuş olma.kia Dahiliye, Maliye, Millî Müdafaa, (Jünırük ve İnhisarlar vekilleri Beylerin 
huzurüe encümenimizce de tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın ihzarına ve Yüksek Meclise arzına saik olup Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
tadat olunan esbabı mucibe encümenimizce nazaraal ınarak »erek iktisadiyatımızı ve •»•erek Devlet 
var idat ını tehdit edecek bir mahiyet arzeylediği mevzuhahs olan kaçakçılığın men ve takibi için 
hazır lanan lâyiha esas itibarile kabul olunmuştur . 

Maddelerin müzakeresinde gerek kanunun serlâvhası ve »-erek maddeleri itibarile bazı tadi lâ t ın 
icrası ve lâyihaya bazı yeni hükümlerin ilâvesi lüzumlu bulunduğu kanaa t ine varılmış ve lâyiha 
bu kanaat lere göre tadil ve itmam edilmiştir şöyle k i : 

'Birinci maddenin birinci L'ıkrasile teşkil olunan umum kumandanl ığa rapt ve devroluııan teş
kilât ve vesait tadat olunurken "sahi l ve hudut la rda ilâ " denilmektedir . Kumandanl ığ ın 
faaliyet sahasını kara ve denizdeki gümrük ınıntakaları teşkil eylediğine nazaran cümle o suret le 
tadil edilmiştir. 

l>u maddenin ikinci fıkrası kumandanl ığ ın ve'aifi le bu vazifeler dolayısilc ir t ibatta bulunacağı 
makamlar ı tadat ve tesbit etmektedir , 

Ancak bu fıkrada "kumandanl ığ ın , hududun emniyeti ile kaçakçılığın menü takibi vazifeleri
nin ilâ.,, denilmektedir. 

Encümenimiz Hükümetin esbabı mııcibesinde lâyihanın ihzar ve umum kumandanlığın teşkilinde 
saikı aslî o larak yukar ıda arzedildiği gibi t ehd i tkâ r bir mahiyet arzeden kaçakçıl ığın menü takibini 
»örmektedir . Bu itibarla yazılış tarzile bu maksadı tâli gösteren f ıkrayı tadile lüzum görmüş 
ve maksadı asliyi tebarüz ett irecek bir şekle getirmiştir. Fıkranın sonuna Hükümetin esbabı mııci
besinde temas edildiği halde lâyihanın metninde tesadüf edilmiyen muhafaza kıtaatı ümera ve zabi-
tanının tekaütlükleri ve sicilleri gibi hıısıısatta cari olacak ahkâmı gösteren bir hüküm ilâve olunmuş
tur. 

İkinci madde — Bu madde muhafaza umum kumandanlığın karargâh heyet ile emrindeki kıtaat 
zabitlerinin ne suretle seçileceğini ve kanunun muvakkat ikinci maddesinin 1981 senesi hakk ındak i 
hükmü baki ka lmak şarti le ahvali adiyede hangi bütçeden maaş alacaklar ını göstermek üzere 
encümenimizce tedvin edilerek lâyihaya ilâve edilmiştir. 

F i lhakika gümrük ve inhisarlar vekâletinin demlide eylediği mühim vazife mesuliyet nazara 
alınırsa muhafaza teşkilât ını idare edecek olan ümera ve zabitinim intihabında bu vekâletin reyi 

bulunması ve bunların ancak kendi taraf ından gösterilecek namzetler meyamndan int ihap olu
nabilmesi tabiî ve zaruridir . 

Üçüncü madde — Mevcut vaziyet ciddî ve ehemmiyetli bulunduğuna nazaran kaçak takibat ın
dan masun, beynelmilel teamüller ve hususî kanunlar ın sarih hükümleri le istisna edilen mahal lerden 
başka, hiç bir mahall in mevcut olmaması lâzımgelmektedir. Bu madde kısmen bu maksadı te
min etmek ve kısmen muhafaza kı taat ı ta raf ından icabı halinde gümrük mın taka la r ı haricinde ya
pılacak takibat ın sureti icrasını derpiş eylemek üzere encümenimizce yeniden tedvin ve lâyihaya 
ilâve edilmiştir. 

Dördüncü madde : Kanuna verilen serlâvhaya nazaran ilâvesi icap eden bir maddedir. 
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Muvakkat maddelerden birinci ve ikinci maddeler Hükümetin ve diğer encümenlerin teklifleri 

veçhile aynen kabul olunmuş, üçüncü muvakkat maddede ise şekle ait bazı tadilât yapılmşıtır. 
Salifüzzikir maksat ve gayelerle tanzim olunan lâyihayı Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzey-

leriz. 

Reis 
(lümüşane 
H. Fehmi 

Aza 
Kırklareli 

Şevket 

M. M. 
Konya 
K. Zaim 

Aza 
Çorum 

Mustafa 

Kâ. 
Tokat 

Süreyya 

Aza 
Aksaray 
A.Süreyya 

Aza 
Elâziz 

H. Tahsin 

Aza 
Erzurum 

Aziz 

Aza 
Kayseri 
A, Hilmi 

Aza 
Kırklareli 
M, Nahii 



HÜKÜMETİN TKKLİEİ 

2i temmuz 1931 tarihli ve 1841 numaralı 
kanunu müaddil Lıtnun lâı/ilıa.si 

BİRİNCİ MADDE — 24 temmuz 1931 tarih ve 
1841 numaralı kanunun ikinci maddesi yerine aşa
ğıdaki madd^ ikame edilmiştir: 

Maliye vekâletine merbut ve fırka kumandan
lığı salâhiyetini haiz olmak üzere merkezde "güm
rük umum muhafaza kumandanlığı" teşkil edil
miştir. Sahil ve hudutlarda Devlet inhisarı altın
daki mevat, kaçakçılığı muhafaza işleri vezaif 
ve vesaiti de dahil olduğu halde gümrük muhafa
za memurları ve vesaiti bu kumandanlığın emrine 
tevdi ve mezkûr kanunda yazılı teşkilât ve kıtaat 
umum kumandanlığına raptolunmııştur. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

I MADDE 1 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 
: numaralı kanunun ikinci maddesi yerine aşağıdaki 
madde konmuştur: 

Maliye vekâletine merbut, ve fırka kumandan
lığı salâhiyetini haiz olmak üzere merkezde (Cüm-
rük muhafaza umum kumandanlığı) teşkil edil
miştir. Sahil ve hudutlarda Devlet inhisar altın
daki mevat kaçakçılığına karşı muhafaza işlerinin 
vezaif ve vesaiti de dahil olduğu halde gümrük 
muhafaza teşekkülleri ve memur ve vasıtaları ve 
bu kanunda yazılı kıtalar ve salâhiyetler (iümrük 
muhafaza umum kumandanlığının emir ve ku
mandasına rapt ve tevdi olunmuştur. 

Bu kumandanlığın, hududun emniyeti ile kaçak
çılığın men ve takibi vazifelerinin icap ettirdiği 
şekil ve vüsatte, bir karargâh heyeti bulunur. Bu 
kumandanlık, kara, ve deniz hudutlarının emni
yeti ve askerî talim ve terbiye hususlarında Büyük 
erkânı harbiye reisliğine ve zabitan ve askerî me
murlar ile efrat ve eslihanın ikmali hususunda 
Millî Müdafaa vekâletine merbuttur. 



M Al il VE ENCÜMENİN ÎN TADİLİ 

21 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanu
nun 2 inci maddesinin tadiline ve 1 ve 2 ve 3 
üncü muvakkat maddeler ilâve edildiğine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 
numaralı kanunun ikinci maddesi yerine aşağıdaki 
madde konmuştur: 

Maliye vekâletine merbut ve fırka kumandan
lığı salâhiyetini haiz olmak üzere merkezde (Güm
rük muhafaza umum kumandanlığı) teşkil edil
miştir. Sahil ve hudutlarda Devlet inhisarı al
tındaki mevat kaçakçılığına karşı muhafaza işle
rinin vezaif ve vesaiti de dahil olduğu halde güm
rük muhafaza teşekkülleri ve memur ve A^asıtalan 
ve bu kanunda yazılı kıtalar ve salâhiyetler (iümrük 
muhafaza umum kumandanlığının emir ve kuman
dasına rapt ve tevdi olunmuştur. 

Bu kumandanlığın, hududun emniyeti ile ka
çakçılığın men ve takibi vazifelerinin icap ettir
diği şekil ve vüsatte, bir karargâh heyeti bulu
nur. Bu kumandanlık, kara ve deniz hudutlarının 
emniyeti ve askerî talim ve terbiye hususlarında 
Büyük erkânı harbiye reisliğine ve zabıtan ve as
kerî memurlar ile efrat ve eslihanın ikmali husu
sunda Millî Müdafaa vekâletine, sahil ve hudut 
üzerinde dahiliyeye müteallik emniyet işlerinde 
Dahiliye vekâletine merbuttur. 

7 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

21 temmuz 1931 tarih ve 1841 numaralı kanuna mü
ze y yel kanun lâyihası 

MADDE 1 — (İümrük ve inhisarlar vekâletine 
merbut ve fırka kumandanlığı salâhiyetini haiz 
olmak üzere merkezde ( (İümrük muhafaza umum 
kumandanlığı) teşkil edilmiştir. Kara ve deniz
lerde gümrük mıntakaları dahilinde Devlet in
hisarı altındaki mevat kaçakçılığına karşı mu
hafaza işlerinin vezaif ve vesaiti de dahil oldu
ğu halde gümrük muhafaza teşekkülleri ve me
mur ve vasıtaları ve bu kanunda j^azılı kıtalar 
ve salâhiyetler tevhit edilerek (İümrük muhafaza 
umum kumandanlığının emir ve kumandasına 
tevdi olunmuştur. 

Bu kumandanlığın, kaçakçılığın men ve ta
kibi ile sair vezaifintu icap ettirdiği şekil ve 
vüsatte bir karargâh heyeti bulunur. Kumandan
lık kaçakçılığın menü takibinden ibaret olan va-
zifei asliyesinden başka, kara ve deniz hudutları
nın emniyeti hususlarında Büyük erkâni harbiye 
reisliğinden, sahil ve hudut üzerinde dahiliyeye 
müteallik emniyet işlerinde Dahiliye vekâletin
den emir alır. Kumandanlık, askerî talimü terbiye 
işlerinde doğrudan doğruya Büyük erkâni har
biye reisliğine ve zabıtan ve askerî memurlar ile 
efrat ve eslihanın ikmali hususunda Millî Müda
faa vekâletine merbuttur. (İümrük muhafaza kıt-
atı ümera ve zabitanı kavanini askeriye tatbika
tında kara ordusu aksamından maduttur. 

MADDE 2 — (iümrük muhafaza umum kuman
danlığı karagâh heyetile yeniden teşkil oluna
cak kıtalarda ifayi hizmet edecek olan ümera 
ve zabitan maaşlarını (İümrük ve inhisarlar vekâ
leti bütçesinden almak üzere mezkûr vekâletçe 
gösterilecek namzetler arasından Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından tefrik olunur. 

MADDE 3 — Memnu mıntakalarda kara ve 
denizde yapılacak kaçak takibatının şekli İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından tayin olunur. 

Muhafaza umum kumandanlığına merbut mu
hafaza teşkilâtının kaçak takibatı gümrük mınta
kaları dahiline münhasırdır. Ancak bu takibatın 
hangi ahvalde gümrük mıntakaları haricine sirayet 
ettirileceği İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin 
olunur. 



İKİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Iiu kanunun hükümleri-
nin ieı-asına Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri 
ııı em ur dur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1931 büt
çesine merbut ( D ) cetveline dahil gümrük mu
hafaza kıtaatı teşkilâtına ilâve edilecek kıtalar 
için tanzim olunacak kadro ile gümrük umum mu
hafaza kumandanlığı kadrosu 1981 senesine mün
hasır olmak üzere İcra Vekilleri Heyetinin tasdi-
kile tatbik olunur. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Millî Müda
faa vekâletince bu kumandanlığa ve yeniden teş
kil olunacak kıtalara tefrik ve izam olunacak 
zabitlerin maaşları 1.931 senesi Millî Müdafaa büt
çesinden tesviye olunur. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — 19)51 sene 
si zarfında umum kumandanlığın ve yeni teşkil 
olunacak kıtaların bilûmum masrafları Cümrük 
umum müdürlüğü bütçesinde açılan faslı mahsus
tan tesviye edilir. 

19 -XII - 1931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
ismet Yusuf Kemal Zel;âi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Kvşlii M. Abd Malik 

Mü. V. Na. V. İk. V. S. i. M. V. 
Emi Hilmi M. Şeref Dr. Kefik 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Aynen 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDK •— Aynen 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDH — Aynen 
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MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına 
Millî Müdafaa, Gümrük ve inhisarlar vekâletleri 
memurdur. 

MUVAKKAT BlRÎNCÎ MADDE — Aynen 

MUVAKKAT ÎKİNCÎ MADDE — Aynen 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Aynen 

MADDE 4 — 24 temmuz 1931 tarih ve 1841 
numaralı kanunun bu kanuna muhalif olan hü
kümleri mefsuhtur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin teklifi 
veçhile aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1931 senesi zarfın
da umum kumandanlığın ve yeni teşkil olunacak 
kıtaların inşaat ve tamirat, tesisat ve bedeli icar, 
müstahdemin ücretleri, telefon mubayaa ve tesisa
tı ve sair bilûmum masrafları Gümrük umum mü
dürlüğü bütçesinin 288 inci faslından tesviye 
olunur. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerinin icra
sına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 





Sıra No 56 
Kaçakçılık hakkında I 213 numaralı kanun lâyihası ve Adliye 
Dahiye, Maliye ve l/NUr Müdafaa encümenlerinden mürek

kep Muhtelit encümenle Bütçe encümeni mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 23-XU-931 

Mtmınetât Müdürlüğü 
Sayı 6!4377 

B. M. M YiıIvM'k IUMslif>h*o 
Kaçakçılık hakkında Adliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 22-XIl-Q31 

tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı ^aıarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade Duyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Kaçakçılık kanunu lâyihasının esbabı mucibesi 

Kaçakçılığın men ye zecri için alınması lâzım gelen tedbirleri derpiş etmek üzere Adliye vekâ
leti dairesinde Dahiliye ve Maliye vekâleti celilelerile Rüsumat umum müdürlüğünden memur edi
len zevatın ve ikinci defa yüksek Millî Müdafaa vekâleti erkânının inzimamile teşekkül eden ko
misyon tarafından tanzim olunan kaçakçılık kanunu lâyihası lef fen arz ve takdim olundu. 

Bu lâyihanın tanzimine esas olmak üzere derpiş olunan mülâhazalar şunlardır: 
Kaçakçılığın bu günkü vaziyeti bir memleket meselesi halinde telâkkisini icap ettiren bir mahi

yet almıştır. 
Bu nazar noktasından bakılınca iş, biri kaçakçılığa saik olan hal ve sebeplere karşı ittihazı lâzım 

gelen manialar ve diğeri de kaçakçılık yapmakta olanların bir kere daha yapamamalarını temine 
kifayet edecek tedbirler olmak üzere iki taraflı bir tetkika ihtiyaç gösterdiğinden birinci kısmın is
tilzam ettiği çare ve tedbirlerin aranıp ittihaz olunacağı bir sırada men ve zecir noktasından 
dahi icap eden teminat ve teyidatı düşünmek zaruretidir. Bu itibarla kaçakçılığın men ve takibi
ne dair olan 1510 numaralı kanun ile bu kanunun şümulüne giren hususlarda ait oldukları 
hususî kanun ve nizamlarda yapılan tetkiklerde; kaçakçılığın şu veya bu dairenin haklarını ihlâl 
eden bir keyfiyet olmaktan ziyade Devletin bütün kuvvet ve vasıtalarını harekete getirecek bir me
sele halinde telâkkisine mebde olan 1126 numaralı kaçakçılığın men ve takibi kanunundan itibaren 
bu sadette yapılan şeylerin bu gayeyi temine kâfi alamadığı ve binaenaleyh beş senelik ta.tbikî. tec
rübelerden mülhem olan ihtiyaçlara müstenit olacak 1.510 numaralı kaçakçılığın men ve takibi kanıı-
nile gümrük kanununun kaçakçılık faslı yerine kaim olmak üzere yeni baştan bir kaçakçılık ka
nunu vücude getirmek ve buna bütün inhisar ida -elerine şamil olacak usulî bazı ahkâm daha ilâve 
etmek lâzmıgeldiği neticesine varılmsıtır. 

Bu neticeyi verdiren sebepler içinde adlî safhada derpiş olunabilecek en başlıcası: kaçakçılık 
kanununda tecrim olunan hareketler dahil ve ha'/ıeinde bazı hallerin bizatihi haiz oldukları ehem
miyet dereces-ile mütenasip bir men ve teyide tâbi olmamaları yüzünden bir kısım cezaların matlıvn 
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tesiri basıl edememesi ve bir kısmı fiillerin ceza mevzuundan hariç kalması ve bir kısım suçluların 
meslek ve sıfat icaplarından doğan hususiyet ve istisnaiyetler sayesinde suç işlemeğe cüret bulabil
mesi keyfiyetleridir. Bu noktalar üzerinde hassaten tevakkuf eden komisyon bu bapta lüzumlu gördüğü 
her şeyi yapmış ve lâyihanın cezaî hükümler faslı bu itibar ve ihtimam ile vücude getirilmiştir. 

Mevcut hükümlerin matlubu temin edememesi neticesini verdiren saikler içinde adlî sahada der
piş olunabilen ikinci mühim sebepte: Kaçakçılık mevzuunu teşkil eden işler ve maddeler üzerin
de evveldenberi muhtes ve münhasır surette hak ve vazife sahibi olanların 
bu hak ve vazifelerini istihsal ve icrada kendi mevzuatları icaplarile sonradan 
konulan kaçakçılık kanunlarının umumî hüküm ve icapları arasında usul ve merci nokta
sından tanı bir ahenk temin olunamaması yüzünden hangi işin hangi usule tâbi olacağı ve hangi 
cezanın hangi merci tarafından tatbik olunacağı noktalarında senelerce hallolunamıyau bir teşevvü
şün uzanıp gitmesidir. Bunun da zati maslahat üzerinde yapacağı tesirin ehemmiyeti büyüktür. 

işte takdim olunan lâyihanın üzerinde durup çare bulmıya çalıştığı ikinci mühim mesele bu ol
muştur. 

Bunda istihdaf olunan esasa göre - kaçakçılık mevzuundan hariç ufak tefek şeyler müstesna 
olmak üzere - gümrük ve inhisar dairelerini alâkalandıran her kaçakçılıkta esas itibarile müd-
dei umumiliğin harekete gelmesini icap ettiren bir âmme hakları vardır. Yalnız takibatın intizam 
ve ittıradını temin için bu işler müddei umumiliklere alâkalı daireler tarafından tevdi olunmak lâ
zımdır. O dairelerin kaçakçılığa ait evrakı mücerret müddei umumiliğe bir müzekkere ile tevdi 
etmiş olmaları mahkeme nezdinde kendilerine müdahil davacı sıfatını vermeğe kâfidir. 

Gümrük idarelerinin kaçakçdık işlerinde müsadere mazbatası tanzim ve tebliğ etmeleri hu
sulü ancak münhasıran müsadereyi istilzam eden ve ondan başka bir muameleye tâbi bulunmı-
yan işlere maksur olacak ve bu işler hakkında tanzim edecekleri müsadere mazbatalarına kar
şı kaçak mal sahipleri sulh hâkimine itiraz edebileceklerdir. 

İnhisar idarelerine gelince: 
Bu günkü vaziyette tütün idaresi 1701 numaralı kanun ile konulan usule göre münhasıran 

hafif para cezasını istilzam eden işleri o kanunda gösterilen muhtelit bir heyete gördür
mekte olduğu halde diğer inhisar dairelerinin böyle bir usule tâbi olmamaları onlara ait en 
ufak para eezalarile de asliye mahkemelerinin meşgul olmasını intaç; etmektedir. Halbuki bu 
işlerin kemiyet ve keyfiyetleri asliye mahkemelerinin usulüne tâbi olmalarına mütehammil 
değildir. Binaenaleyh bunların da tütün ve sigara kâğıdı işlerinde kabul olunan usule tâbi tutulma
ları asliye mahkemelerinin asıl meşgul olmaları lâzımgelen işlerle gereği gibi meşguliyetlerine va
kit ve zaman bırakacağı gibi inhisar idarelerini de bunlara müterettip para cezalarının bir an 
evvel tahsil ve istifasını temin edeceğinden lâyihada mahdut ve muayyen maddeler hakk
ında bütün inhisarların ayni usul ve mercie tâbi tutulmaları istihdaf olunmuştur. 

Lâyihada adlî cihetten teminine çalışılan üçüncü nokta dahi bu lâyiha şümulüne giren işleri ceza 
muhakemeleri usulü kanunu ile meri bulunan kayit ve şartların bir kısmından vareste bıraka
cak bir usulü mahsusa tâbi 'tutmaktır. Bunların en başlıcası halen her işi ihtiyaç olsun olmasın 
ilk tahkikat safhasına ve karar hâkimliği kararına tâbi tutan usuldür ki bu, binnetice adlî zabı
ta memurları tarafından tanzim olunmuş olan tahkikat ve evrakında kanunî hiç bir kiyınet ve ma
hiyet görmemeyi istilzam etmektedir. Bunun ise tatbikat safhasında vücude getirdiği tesir ve neti
celer âdeta kaçakçılığa medarı cüret olacak kadar büyüktür. Binaenaleyh bu lâyihada kaçakçılık 
suçlarının ait olduğu memurlar tarafından tanzim olunacak tahkikat evrakı üzerine doğrudan 
doğruya mahkemeye verilmesi esas tutulmuş, yalnız mahiyetçe mühim görülen muayyen ve mahdut 
işlerde müddei umumiler lüzum ve ihtiyaç görürlerse bunları ilk tahkikata sevkedebilmele-
ri de kabul olunmuştur. 

Yine bu nazar noktasından zarurî bir icabı olmak üzere ait olduğu memurlar tarafından tanzim 
olunacak zabıt varakalarının yine mahdut ve muayyen işler haricinde sahteliği sabit oluncıya kadar 
meri olması esası da lâyihada kabul olunmuş ve bunlara karşı sahtelik iddiası halinde mahkeme-
ı...;.-. .-i» vnn^ovio,,, j7 n}, olunmak suretile bir taraftan resmî evrakın haiz olması lâbüt olan 
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nüfuz ve müessiriyeti ve diğer taraftan müdafaa hakkının emniyet ve masuniyeti arasında mııva-
zenet teminine çalışılmıştır. 

Kaçakçılık faillerinin muhakemeleri mevkuflu olarak yapılması da lâyihada kabul ve iltizam 
olunan bir esastır. Filhakika kaçakçılık gibi Devletin iktisadî muvazenesini bozacak neticeler hu
sule getirebilen suçlan bu mahiyet ve tesirlerinden dolayı bir taraftan bir vatan meselesi telâkki 
ederken diğer taraftan vatanı sarsacak suçları yapanların usulî keyit ve şartlardan mürekkep bir 
siper arkasında (inin ve mahfuz işlerine devam etmelerine müncer olacak bir suret iltizamı man
tık ve maslahat noktasından istinat ve müdafaası kabil olnııyan bir tezat ve tenakuz olurdu. Bu iş
lere ait muhakemelerin en seri bir surette bitirilmesine yarıyacak vesaitin temini de yine bu suçla
rın mahiyet ve ehemmiyetlerinden doğan zarurî ve lâzım bir netice olduğundan gerek muhakeme
lerinde ve gerek temyiz tetkikatmda müdafaa haklarına tesir etmemek şartile icap eden teyidat 
konulmuştur. 

Nihayet bu işleri muhakeme edecek merciler meselesi de komisyonu başlıca işgal eden bir me
sele olmuştur. 

Kaçakçılığın en ziyade revaç bulduğu cenup hudutlarında bunların cereyan tarzları ve sebep 
ve saikleri hakkında komisyonu tenvir eden izahat, icap eden yerlerde münhasıran kaçakçılık 
işlerile meşgul olacak mahsus ve muayyen teşkilât vücude getirilmesini istilzam etmiştir. 

İşte lâyihanın esas hakları bu arzolunan noktalardan müteşekkil olmakla bu esaslar dairesinde 
lâyihanın kanun iy et i bu günkü vaziyeti süratle tadil ve tebdile mühim bir âmil olacağı kanaatile 
arz ve takdim olunur. 

Muhtelit encümenin mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 6 - I - 1932 

Karar No. 13 
Esas No. 1/213 ' 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılık hakkında Adliye vekâletince hazırlanıp Başvekâletin 27 - XII - 1931 tarih ve 6/4377 
numaralı tezkeresile Meclisi Âliye takdim olunan kanun lâyihası Heyeti umumiyenin 26 - XII - 1931 
tarihli inikadında ittihaz buyurulan kararla Dahiliye, Adliye, Maliye ve Millî Müdafaa encümen
lerinden mürekkep teşkil edilen Muhtelit encümenimize havale edilmekle Adliye, Dahiliye ve Millî 
Müdafaa vekilleri huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Mütalaa edilen esbabı mucibe lâyihasile Yeki! Beyefendilerin şifahî izahatlarından ve kanun 
lâyihasının münderecatından anlaşıldığına göre bu lâyihanın tanzimine saik olan sebepler: 1 - Ka
çakçılığın arzettiği vaziyet itibarile bir memleket meselesi halinde telâkkiye değer mahiyet ve 
ehemmiyeti haiz bulunması, II - Kaçakçılık hakkında mevcut kanunların bu filin men ve zecrine 
kâfi hükümleri ihtiva etmemesinden ibarettir. 

Bu hale karşı kaçakçılığın ikama mani tedbirler başkaca ittihaz edilmekle beraber kaçakçılık 
vakalarının men ve takip ve tahkik işlerinin süratle yapılması ve muhakeme safhasına da şamil 
olmak üzere merasim ve usule mütedair faidelerin umumî hükümlerden istisnaen sadeleştirilmesi 
ve verilecek cezaların daha şedit olarak tertibile Devletin her türlü emniyet ve selâmetini ihlâle 
matuf olabilecek kaçakçılık fiillerinin bir daha bu fili ikaa cüret edememelerinin temini zım
nında müeyyedatı ihtiva etmesi lüzumu anlaşılarak Adliye vekâletinde alâkadar vekâlet
ler erkânından terekküp eden bir komisyon tarafından İm maksatlar dahilinde lâyihanın kaleme 
alındığı görülmüştür. 

Kaçakçılık vakalarının çoğalması ve gümrük ve inhisarlara tâbi mevada müteallik ve mahi
yeti itibarile birbirinin ayni olması lâzmıgelen bu fiil hakkında takip ve tahkik ve tecziye hu-
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suslarının müteaddit kanun ve nizamlarla muhtelif ahkâma tâbi olması hâdiseye müessir ve ida
mesinin mazurlu olduğu aşikâr bulunmakla beraber şiddetli ve seri tedbirler almıya ihtiyaç olan 
işte merasim ve usule müteallik umumî hükümlerden müstesna olarak bazı kaidelerin kabulündeki 
zarureti varit "ören encümen lâyihayı esas itibarile kabule şayan addetmiştir. 

Umumî hükümlerden bahis bulunan lâyihanın birinci maddesinde kaçakçılık sayılan fiiller beş 
fıkrada tavzih olunmaktadır. Bu maddenin A fıkrasında Türkiyeden gümrük muamelesi yaptırıl
madan ihraç etmenin kaçakçılık sayılması doğru olmıyacağı hakkında serdedilen mütalea üze
rine encümende cereyan eden münakaşa neticesinde her ne kadar ihraç edilecek emtianın güm
rük resmine tâbi olmaması itibarile her hangi surette memleket haricine kaçırılacak eşyanın ka
çakçılık sayılması diğer kaçakçılık fiillerine göre haklı olamıyacağı yolundaki mülâhaza varit 
gibi görünüyorsa da ihracın Hükümetçe muayyen yerlerde yapılması ve bunun kayit ve mik
tarının tesbit edilmesi memleketimiz iktisadiyatının muvazenesi ve bilançosu hakkında lüzumlu 
bir muameleye esas teşkil edeceğinden ihraç muamelesinin intizam dairesinde cereyanını teminen 
bu hükmün teklif veçhile ipkası ekseriyetle kabul edilmiş ve şu kadar ki bu filin cezaî müey
yidesi olarak kabahat derecesinde hafif para cezası konmuş olmasına göre 1-5 bendindeki ihraca 
teşebbüsün de kaçakçılık sayılacağına dair olan hüküm ittifakla tayyolunmuştur. 

Altın kaçakçılığı hakkında ahkâmın meri ve mahfuz olduğu cihetle ihraç hususlarında bu ka
nundaki hükümlerin ona müessir olmıyacağı tabiî görülmüştür. 

C bendinin son fıkrasında gümrükten kaçırılan eşyayı nakledenler hakkında bilerek kaydiniıı 
aranmasına dair olan hükmün tatbikatta bir takım haksızlığı mucip olacağı mülâhazasile gümrük 
mıntakası hududu dahilinde yapılan nakliyattan nakledilen eşyanın kaçak olduğu anlaşılırsa nak
liyecinin aksini vesaikle isbat salâhiyeti kabul ve bu hüküm gümrük mıntakaları haricinde şehir, 
kasaba ve mutat pazar yerleri ve istasyonlardan gayri yerlerden yükselmiş ticaret eşyasını nakle
denler için cari olması fıkrada tasrih olunmuştur. 

Bu fasıldaki diğer maddelerde esaslı bir tadil yapılmamıştır. 
Aramaya müteallik ikinci fasılda hususî ev ve müştemilâtında aramanın yapılması için izin vere

cek makamlardan ve aramanın maznunun sıfat ve aranılacak evin bulunduğu yer itibarile tâbi ola
cağı kayitleri gösteren 8 inci madde encümence işin her noktai nazardan ehemmiyeti ve kanunun 
istihdaf ettiği' noksanlarla insicamı gözetilerek tertip edilmiştir. 

Aaramaya izin vermek salâhiyeti yalnız en büyük mülkiye memuruna verilmiş ve köylerde ara
ma yapılırken bu memurlardan istihsal edilmiş izin yoksa muhtarın veya vekilinin ve bunlar da 
yoksa ihtiyar heyetinden iki kişinin huzur il. e ar; ma yapılması tecviz edilmiştir. 

Muvazzaf zabıtan ve askerî memurlarının kendilerinin beytutet ettikleri yerlerde arama yapıl
mak icap ederse izni veren makamın işarı üzerine askerî bir merci tarafından gönderilecek mafevk 
veya hemrütbe bir zabitin huzurile yapılması askerî sınıfının icabatının zarurî bir hususiyeti ol
ması telâkkisile muvafık görülmüştür. 

Dokuzuncu maddede sayılan umumî yerlerde izinsiz arama yapılacağı hakkındaki ahkâma, han, 
otel ve pansiyonlarda oturan kimselerin işgal ettikleri yerleri hususî mahiyette olacağı şüphesiz 
olduğundan tatbikatta yanlışlığa mahal kalmamak üzere encümence bu ciheti temin eden takyidi 
bir fıkra konmuştur. 

Lâyihanın onuncu maddesi Hükümetçe bir talimatname yapılacağını göstermekte ise de bü
tün kanunlar hakkında icabı halinde talimatname yapılmak caiz olduğundan madde lüzumsuz gö
rülerek tayyedil mistir. 

Encümen, arama faslında kaçak eşya bulunduğundan şüphe edilen eşhasın üzerlerinin aranması 
hakkında sarih bir hüküm konmasını lüzumlu addederek bu hususta tertip ettiği maddeyi lâyihaya 
ilâve etmiştir. 

Lâyihanın üçüncü faslı iki kısmı olarak cezaî hükümleri tesbit etmektedir, (iümrük kanununun 
kaçakçılığa ait hükümleri tamamen ve inhisara tâbi mevadın hususî kanunlarındaki cezaya ait 
maddelerde ancak hükınolunacak para cezalarında nisbeti gösteren kaçak inhisara tâbi eşya
nın kıymet ve adet gibi esaslara müstenit ahkâmından maada cismanî müeazata mütedair kısrm-
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lan bu kanunda cem ve telfik edilen hükümlerle ilga edilmiş olduğundan bu filin gerek münhası
ran gümrüklere ait ve gerekse gümrüklerle inhisarlara müteallik cezaî hükümleri maksadı temin 
edecek şekilde cezaları ve fiilin mahiyeti, icrası tarzı ve faillerinin sıfatları itibarile icap eden 
teedidî hükümlerin de adiiâ-ne bir nisbet esası gözetilerek bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Bu fasıl hakkında Hükümetin teklifi veçhile kayda şayan olan nokta bu kanunda yazılı yalnız 
müsadereyi icap eden hususlarla tütün inhisarı kanununda mevcut olup sulh mahkemelerinde 
itiraz kabiliyeti olan para eezalarile birlikte müsadere edilenlerden maada, hapis ve ağır para ce
zaları ile birlikte müsadereye cevaz verilen işlerde müsaderenin her halde mahkeme hükmile icra 
olunabilecektir. Şu kadar ki kaçak eşya kaçakçılık cürmünün sübut delili ve hattâ eismî cürmü 
teşkil etmekte bulunduğundan bunların takip esnasında salahiyetli memurlar tarafından zabıt ve 
müsadere demek olmayıp kaçakçılık hakkında yapılan takibatın tabiî icabatındandır. , 

Yine bu fasrida şedit hükümler konmasında mülâhaza edilen lüzum ve zaruret icabile kaçak
çılık sayılan bir fiil ayni zamanda ceza kanunu hükümlerine göre de beyanı müstelzim bir 
hareket ise veya kaçakçılığın henüz katileşmiş bir hükme iktiran etmemiş diğer bir suçun 
faili olduğu halde ceraimin içtimai kaidesine tevfikan bir irtibatın mevcut addedilerek bu su
ça ait takibat ve muhakematm tevhidi veya cezanın infazında umumî hükümlere tevfiki esasın
dan istisna edilerek kaçakçılık için ayrı ve müstakil olarak hükmolunmasının caiz olacağı tasrih kı
lınmıştır. 

Kaçakçılık filinin lâzım geldiği ehemmiyetle takibine hadim olan tedabirden olmak üzere bu fi
lin men ve takibile vazifedar olan veya memuriyeti itibarile Gümrük ve inhisar idarelerine mer
but olan memurlar ile sair bilûmum memurların kaçakçdığı irtikâp ettikleri veya teseyyüp ve ih
mal ve kayitsizlik ve müsamahaları yüzünden kaçakçılığa sebebiyet verdikleri ahvalde vazifele
rinin mahiyeti itibarile alâkadarları derecesine göre halktan daha şiddetli olarak ceza görmeleri
ni temin için bu faslın maddelerine konmuş olan ahkâm encümence cürmün mahiyeti ve cürmün 
evsafı noktasından tetkik edilerek icabeden tadiller yapılmıştır. Teşkil halinde yapılan,.kaçak
çılıkta fiil meydana gelmese bile lx>yle bir teşekkül vücuda getirmek ve onu idare etmek ve 
mücerret intisap etmek ile teşekkül halinde olmıyarak ikiden fazla şahısların birlikte kaçak
çılık yapmaları müşeddet ahvalden sayılmış vje cezaları ona göre tesbit edilmiştir. 

Kaçakçılık için vücuda getirilen bir teşekkülü idare edenlerle mükerrirler hakkında verilecek 
cezaya muvakkat sürgün cezasının zammedilme i esası encümenimizce de musip görülmüş ve 
ancak bir sene hapis cezasına mahkûm olan ve birinci defa bu sucu irtikâp edenlere muvak
kat sürgün cezasının sureti muti akada munzam olarak hükmedilmesi madelete uygun görülme
diğinden bu hükme ait fıkra sürgün cezasının zammedilip edilmemesinin hâkimin takdirine bıra
kılması suretinde tadil olunmuştur. 

Kaçakçılık cezalarının mahkemece tecil edilmemesi encümence de muvafık görülmüştür. 
Encümen bu fasla üç madde ilâve etmiştir. 
I - Gümrüğe ait eşyanın müsaderesi için yapılac ık takiplerde eşyanın elden ele tedavül etmesi im

kânına binaen suç sayılan fiil için umumî hükümlere göre mevcut müruru zaman haddi içinde 
eşyanın nerede olursa olsun müsadere edilmesi ve bu babta mahkemeden talepte bulunmasının 
müşkilâtı ve bir takım ihtilâfı müstelzim olacağı mülâhazasile eşya için bir sene içinde takip ya
pılarak müsadere edilmesi ve bu müddetten sonra resim ve ceza için takibat yapılarak eşyanın 
müsaderesi 22 inci madde ile tesbit edilmiştir. 

II - Kaçakçılık fiillerinden dolayı ikramiye alacak eşhasın bundan istifade maksadile veya 
başkasını izrar veya kendine mürettep cezadan kurtulmak emelile bu suçu tertip ve delillerini 
tasni eden isnadatta bulunanlar hakkında ceza kanununda mevcut müeazatm şiddetli olarak tat
bik edileceği ve yine ayni maddeye bir fıkra olarak yalan yere ihbar ve şehadetten dolayı şe
dit surette cezalanacağı tasrih edilmiştir. 

III - Bu kanun mucibince hapis cezasına mahkûm olan memurlar hakkında amme hizmetle
rinden müebbet memuriyet cezasının da hükme dilmesine dair lâyihaya 5 inci madde olarak bir 
madde ilâve olunmuştur. Âmme hizmetleri kendilerine mevdu olan memurlar hakkında bu şedit 
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hükmün maslahata pek muvafık olduğuna encümen kanaat getirmiştir. 

IV - Memurun kanunî tarifeleri muhtelif kanunlara göre bazı telâkki farklarına ve maksat ve 
sanata göre ayni mahiyette olmadıklarına bu kanunun cezaî hükümlerinde memur tabirinden ne 
kastedildiğinin sarih surette gösterilmesi faydalı olacağı mülâhazasile lâyihaya buna dair 52 inci 
madde olarak bu fasılda bir madde konmuştur. 

Bu fasıldaki maddelerden eneümenimizce ehemmiyetli münakaşayı mucip olan bir hüküm de ka
çak eşya naklinde bilerek kullanılan vasıtalar hakkında yapılacak muameleyi gösteren 47 inci mad
de olmuştur. 

Bu madde esasen meri olan bir hükmün aynen bu kanuna naklinden ibaret olup ihtiva ettiği 
esas kaçak eşyanın naklinde kullanılan vasıtanın sahibi başka bir şahıs olursa sahibinin ada
mının veya kiracısının ve sefinelerde kaptan ve mücehbizin o vasıtaya bilerek kaçak eşya alıp 
nakletmesinden bundan hiç haberdar olmıyan ve bir gûna rıza ve malûmatı bulunmıyan sahibi
nin malik olduğu vasıtanın müsaderesi veya o vasıta kıymetine göre para cezası alınmak sure-
tile mutazarrır odmasının adilâne bir hüküm olmıyacağı ve bir şahsın fiilinden diğerinin sebepsiz 
mesul edilmesi neticesi hamil olduğu izah edilerek bu y:pı!an hallerde ma' sahibinin mesuliyeti 
kabul edilmemesi ve böyle bir iddiasının dinlenmesi yolunda maddeye kayitler ilâvesi teklif olun
muş ise de bazı kayhlerle mukayyet olmakla beraber ahar bir şahsın filinden malen mesuliyetin 
hukukî esaslara uygun ve mevzuatımızda da böyle umumî kaideler mevcut olduğu ve bu maddede 
mal sahiplerinin mutlak mesuliyeti maliyesi şeklinin kainini kaçakçılık kanununda en mühim ve 
kuvvetli bir müeyyede olacağı ve şimdiye kadar tatbikatta temyiz mahkemesi kararlarına iktiran 
etmiş bu hükme müstenit mukarrerat bulunduğu ve nihayet bir mal sahibinin ne suretle olursa ol
sun malını eline verdiği şahsın ef al inden malının kıymetince mesul olmasının tecviz edilerek bir 
hüküm olacağı ve bu lâyihada kabul edilen umumî esasat ve ahkâma münafi mevat arasında bunun 
da bir zaruret olarak kabulü icap edeceği sebebile madde ekseriyetle ve teklifi veçhile kabul edil
miştir. 

Dördüncü fasılda usule müteallik hükümlerden bahsedilmektedir. 
Lâyihanın 53 üncü maddesinde cezası ağırca olan kaçakçılık fiillerinden dolayı müstantıklarea 

yapılacak ilk tahkikatın icra edilebileceği ve onlar haricindekilerin diğer madde hükmüne göre ilk 
tahkikata ve son tahkikatın açılması için karar hâkimi sıfatiie müstantıkın karar vermesine lüzum 
olmadan Cumhuriyet nıüddei umumisinin bir iddianamesile işin mahkemeye sevkedilmesi bu kabil 
cürümlerin süratle intacını temin için esas itibarile muvafık görülmüştür. 

İlk tahkikata tâbi tutulan işlerde mahkemeye şevki hizımgeliyorsa verilecek son tahkikatın açıl
ması kararile beraber maznunun tevkif edilmesi ve muvakkaten mahkemece duruşma yapılması bu 
kanunla kabul edilen tedbirler cümlesindendir. 

İlk tahkikata tâbi olduğu işlerde zabıt varakasının maddei mahsusasmda gösterilen usul ve 
şerait dairesinde tanzim edilmiş ise sahteliği sabit oluncıya kadar muteber vesaikten addedilmesi 
mahkemenin sürüncemede kalmamasını ve işin süratle intacına mani olmaması müemmen tedabir-
dendir. KSahtelik iddiası halinde mahkemece yapılacak muaımele ve tetkik hakkında 54 üncü madde
deki hükümler maslahata uygundur. 

Bu tetkikat hâkimin takdir salâhiyeti kaldırılmak ve kanaatini temin için bir delil ile mukayyet 
bulundurmak maksadile konmuş olmayıp ancak müdafaa için sahtelik iddiasının vahi ve mücerret 
bir söze müstenit olmamasını temine matuftur. 

Mahkemeyi tasdik için böyle bir iddianın dermeyanı halinde maznuna yol gösterenler hakkında 
mevzu cezaî hüküm ve bunun avukat veya dava vekilleri tarafından yapıldığı takdirde ayrıca ba
rolar ve olmıyan yerde mahkemeler tarafından meslekî ve inzibatî muamelelere maruz kalmaları 
hükmü kaçakçılığın inen ve zecri maksadının hâkim hükmiie temin ve işin intacına mani tezviratın 
önünü almak mülâhazasile faydalı görülmüştür. 

Ancak maznun hakkında sahtelik iddiasında bulunduğundan dolayı ayni mahkemede aleyhine 
dava görülmek veya cumhuriyet nıüddei umumisinin takdiri salâhiyetini bir mecburiyetle takyit 
etmek ve hele bu müdafaası sebebile mahkemece beraetine hükmedilen kaçakçılık maznununun 
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sahte zabıt varakası yapanların beraeti halinde mecburî bir takibata maruz kalması gibi hüküm
leri encümen müdafaa hakkının kutsiyeti itibarile muvafık bulmamış ve maddeyi bu telâkkilere 
meydan vermiyecek şekilde yani baştan kaleme almıştır. 

Bu fasılda gümrük ve inhisar memurlarının kaçak filine dair cumhuriyet müddei umumilikle
rine verecekleri müzakerenin açılacak davada bu idarelere müşteki ve müdahil dava sıfatlarını ver
meleri alâkadar memurların işi takip ve hakikati izhar hususunda yardımları olmaları noktasından 
muvafık görülmüştür. 

Hükmedilen para cezalarının tahsili emval kanununa tevfikan tahsili için (iümrük ve inhisar vekâleti 
dairelerine tevdi edilmesi bu dairelerin teşkilâtı itibarile hükmedilen cezanın daha çabuk istifası
na muvafık olabileceği mülâhazasile encümence kabule şayan görülmüş, ancak mahkûmun malı 
olmadığı halde umunu ceza hükümlerine göre hapse çevrilmek üzere ilâmın tekrar cumhuriyet 
müddei umumiliklerine iade edilmesi de kabul olunduğundan tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
sırasında mahkûmu tazyik için hapis hükmünün idarî makamlarca icra edilemiyeceği 56 inci mad
dede tasrih kılınmıştır. 

Bu faslın 59 uncu maddesinde kaçakçılık hükümlerinin temyiz usulünden bahsedilmektedir. Bu 
maddede, süratle tetkikat ifasını temin edecek hükümler konmuştur. Ancak teklifte ceza muhake
meleri usulü kanununa göre yukarı ve aşağı haddi olan cezalar da C. baş müddei umumisinin müta-
leasına tetabuk şartile maznunun cezasının tahfifine salahiyetli olan temyiz mahkemesinin salâ
hiyetini kaldırmıya matuf olan maddedeki fıkra temyiz heyetinin yüksek vukuf ve geniş salâ
hiyetlerini mahfuz tutmak mülâhazasile madelete muvafık görülıniyerek maddeden tayyedilmiş-
tir. 

Lâyihanın son faslı olan teşkilâta müteallik hükümler üç sene müddet için muvakkat olarak ka
bul edilmiş olup kaçakçılık hükümlerinin bu günkü icra edildiği yer ve tarz itibarile adlî ve as
kerî ihtisas mahkemelerinin teşkili hal ve maslahata muvafık görülmüştür. 

İhtisas mahkemelerine sevkedilecek işlerde maznunların sıfatları itibarile 61 inci maddede numa
raları sayılan bu hüküm ve memurlar ve askerî eşhasa müteallik bulunan kanunlar hükmünün ka
çakçılık takibatında da cari bulunduğu yolundaki fıkra encümence uzun münakaşayı mucip olmuş 
ve neticede bu kanunların mevcut olan merasim ve eşkâlin hükkânı ve memur ve askerlerin sa
nat ve memuriyetleri itibarile istisnaî bazı hükümleri ihtiva etmesini icap ettiren mülâhaza ve aksi 
hallerdeki mahzurlar bu işte de varit bulunduğundan bu fıkranın maddeye derci ekseriyetle kabul 
edilmiştir. 

Faslın diğer mevadı aynen kabul edilmiş ve yalnız muvakkat maddeye eldeki işler hakkında 
kanunun meriyete geçmesile tereddüdü icap ettirmemek üzere yapılacak muamele ve mahkemelerde 
tatbik edilecek cezaî hükümlerin vazılıan ifadesi maksadile iki fıkra ilâve edilmiştir. 

Küçümence esbabı tafsil edildiği üzere bazı ta lilâtla kabul edilen bu kanun lâyihasının havalesi 
mucibince Bütçe encümenine tevdii arzolunur. 

Ad. Da. M. M. den mürekkep Muhtelit Bn Reisi 
Cemil 

Aza Aza Aza 
(iiresun 
î lisan Atıf h'ifat 
Aza Aza Aza 

Çorum Kayseri Kocaeli 
ismet h'ısit lî<ı<lil> 

Aza 
Kanunun esasına müteallik bazı noktalarına 

muhalifim 
Eskişehir 

Ziya 

M. M. 

Salâha Hiv 
Aza 

Kars 
Nazif 

Aza 
Konya 

T. Fikret 

Aza 

Osman Niyazi 
Aza 

Muş 
Hasan Iteşit 

Aza 
Tokat 
Hüsnü 

Aza 
Çorum 
Münir 

Aza 
Diyarbekir 

Kâzım 
Aza 

Balıkesir 
Yas fi 
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Aza Aza Aza Aza Aza Aza Aza 

Ordu Yozgat Elâziz Tekirdağ Trabzon Edirne Kayseri 
Deniz ve kara nakil vasıtaları sahiplerinin bir gûua malûmat, hata ve kusurları ol
maksızın iyinde kaçak eşya zuhur eden nakil vasıtalarının müsadere edilmesi veya kiy-
metine göre para cezası alınması suretile mutlak olarak mesul tutulmaları esasını tes-

bit eden 47 inci maddeye muhalifiz. 
Ahmet İhsan A. Hamdı Ahmet Saffet M. Fayik Raif H. Hayrı S. Azmi 

Aza Aza Aza Aza 
Konya Kayseri Edirne Erzincan 

Muhtelit encümenin tadilen tanzim ettiği (61) inci maddenin son fıkrasında: (7(i(i, 
HS09, 1(>:J2 numaralı kanunların hükümleri kaçakçılık fiillerinin takibinde caridir.) 
Deniliyor. 

Hiç şüphesizdir ki bu kanunun istihdaf e'tiği gayelerinden biri de kaçağı men ve 
takip etmek vazifei asliyesi uhdesinde bulunan bilûmum memurları Devlet Hazinesini 
ve milletin ahlâkını yakıcı olan kaçakçılıktan ve bu cürme iştirak ve her hangi bir 
müsamaha ve sui istimalden menü terhip etmektir. 

Bu maksadı temin ise bu kabil memurini kaçak işlerden dolayı sınıf derece ve merci 
farkları gözetilmeksizin bu kanunun tesis etiği ihtisas mahkemelerinin ve hâkimlerin 
huzuruna sivil eşhas gibi bilâkaydüşart sevketnıekle mümkün olabilir. 

Halbuki; bu fıkrada zikrolunan kanunlarla hareket olunduğu takdirde bu işlerle alâ
kası feri mahiyette olan vekil ve sair yüksek memurların tâbi tutulacakları usul ve 
merasime, doğrudan doğruya kaçakçı ve kaçakçılığın menü takibi ve gümrüklerde 
eşyanın muayene ve resim cibayeti işleri va ;ifei asliyesi cümlesinden olan memurların 
dahi mahkemeye verilmeleri ve muhakeme, edilmeleri hususu da tevfik ve takyit edil
miş olacağından bu muamele gayenin temin ve istihsali için büyük bir zaaf noktası 
olacaktır. Bu fıkranın maddeden tayyi ve maruzatımızı müeyyit bir fıkranın ilâvesi 

lüzumu kanaatindeyiz. 
Re file S. Azmi Şeref Abdülhak 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 6 - I - li)3:1 

M. No. 18 
Ems No. 1/213 

Yüksek Reisliğe 

Hükümetçe tanzim olunup Yüksek Meclise arzolunan kaçakçılık kanun lâyihası Muhtelit encü
menin tadilâtile birlikte encümenimize dahi havale buyurulmuş olduğundan bu lâyihalar Maliye, 
Dahiliye, Adliye, Millî Müdafaa, ve (iünırük ve inhisarlar vekili Beyler hazır bulundukları halde en
cümenimizde tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimiz bu lâyihaların ihtiva eyledikleri mevaddan tahsisi malî ahkâm ile bütçeyi alâka
dar edenler üzerinde tevakkuf etmekle beraber vaktin darlığına rağmen gerek hüküm ve gerek tatbi
kat noktai nazarından lâyihada tesadüf eylediği bazı noksanları dahi itmama çalışmıştır. Şöy
le ki : 

Lâyihanın serlâvhası olan "kaçakçılık kanun lâyihası,, tabirini muvafık bulmamış bunun ye
rine "kaçakçılığın men ve takibine dair kanun lâyihası,, tabirini ikame ederek kanunun maksat ve 
g-ayesini tebarüz ettirmiştir. 
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Muhtelit encümenin tadilinde birinci maddenin A fıkrasında ' ' her hangi bir maddeyi veya eş

yayı gümrük muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal veya Türkiyeden ihraç ilâ... „ kaçakçılık
tan addolunmuştur. Halbuki Türkiyeden ihraç edilecek eşyanın gümrük muamelesine tâbi tutul
maması ancak ihracı memnu eşyanın hurucunu menetmek ve ihsaî malûmat derceylemek maksadına 
matuf bulunduğuna nazaran ihracı memnu eşya hakkındaki hüküm başka bir yerde ifade edilerek 
gümrük muamelesine tâbi tutmaksızın eşya ihracı kaçakçılık mefhumundan çıkarılmıştır ve fık
ra o yolda yazılmıştır. '- • 

Ecnebi memleketlere ihraç edilmek kayıt ve şar t ite Devletçe müşterisine satılan eşya ve maddeleri 
dahilde satanlar veya muayyen müddet zarfında ihraç etmiyenler hakkında lâyihaya bir hüküm 
konulmadığı dahi görülerek bu noksanı itmam etmek üzere maddenin (B) bendinin sonuna bir fık
ra ilâve edilmiştir. 

C) bendinde " gümrük mmtakası hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler aksini bir vesika 
ile ispat etmiş olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar . . . . " bir takım hükümler mevcuttur. 

Gümrük mmtakal arı dahilinde bulunabilecek iskelelerle vapurlar ve istasyonlarla trenler ara
sındaki nakliyatta çok büyük suubetler ihdas edebilecek olan bu hükümlerin mahzurlarını bertaraf 
eylemek- üzere buralardaki nakliyatta zahirî bir alâmeti olmıyan kapalı balya ve sandıklarda zu-
huredebilecek kaçak eşya hakkında nakillerinin ademi malûmatı asıl telâkki edilmiş ve bilerek nak
ledenler hakkındaki hüküm ancak bir vesika ile teyit edilmiş olmak şıkkına tahsis olunmuştur. 

Madde (E) bendinin ilk fıkrasına yazılış tarzı itibarile daha ziyade vuzuh verilmiştir. 
Hususî kanunlara veya müsaadelere istinaden her hangi bir ameliye için kabulü muvakkat sure-

tile ithal olunan veya muvakkat ihraç yolu ile ihraç edilen eşya ve maddelerin tekrar ihraç ve 
ithalinde kanun ve müsaadelerdeki kuyut ve şuruta riayet etmiyenler hakkında dahi lâyihaya bir 
hüküm ilâvesi unutulmuş bulunduğundan bunun dahi bir kaçakçılık fili teşkil edeceğini ifade et
mek üzere 1 inci maddeye ayrıca bir (P) bendi ilâve edilmiştir. 

2, 3 ve 4 üncü maddeler Muhtelit encümenin tadil ve teklifi veçhile aynen kabul edilmişlerdir. 
5 inci maddede transit antrepolarının ithalât ambarlarından icaba göre tefrik edilmesine dair 

bir kayde tesadüf edilememiş ve bir çok yanlışlıklarla ihtilâfların bertaraf edilebilmeleri için 
bu teklifin yapılması için dahi maddeye bir hüküm ilâve edilmiştir. Tefrik işi lâyihada Dahiliye 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâletlerine bırakıldığı halde encümenimiz alâkası bulunmak itibarile 
İktisat vekâletini dahi bunlar meyanma ithal eylemiştir. 

6, 7, 8 ve 9 uncu maddeler Muhtelit encümenin tadil ve teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
Onuncu madde yeniden yazılmıştır. Muhtelit encümence teklif edilen metinde gümrük salonların

da yapılacak taharriyatın şekli müşkülâtı da i ve ihtilâflara sebep olacak bir tarzda bağlan
mıştı. Encümenimiz bu taharriyatın sivil ve asker ayrılmaksızm kayitsiz ve şartsız olarak yapıla
cağını tasrih etmeğe lüzum görmüş ve maddenin birinci fıkrasını o yolda yazmıştır. Ayni zamanda 
bu maddeye ceza muhakemeleri usulü kanununda taharriyat için hâkim ve müddei umumilere 
verilen salâhiyetlerin mahfuz bulunacağına dair bir kayit dahi ilâve edilerek adlî usullerin bu 10 
uncu madde ile her hangi bir takyide tâbi tutulmuş olduğu hakkında hasıl olabilecek zehabı ber
taraf etmiştir. 

11 inci madde hakkında Muhtelit encümenin teklifi aynen kabul olunmuştur. 
Cezaî hükümleri ihtiva eden üçüncü faslın 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 inci maddeleri Muhtelit encü

menin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
18 inci maddeye memnu eşya sahibi para cezasını vermeğe razı olduğu takdirde mahkeme hük

müne hacet kalmaksızın bu cezanın alınabileceğine ve ancak bu takdirde alâkadarın mahkemeye 
müracaat hakkının sakit olacağına dair bir kayit ilâve edilerek yolcuların mahkemeye sevkolun-
mak dolayısile maruz kalabilecekleri müşkülâtı bertaraf etmek imkânı temin olunmuştur. 

19, 20, 21 inci maddeler Muhtelit encümenin tadili veçhile aynen kabul olunmuştur. 
22 inci maddede Muhtelit encümeninin teklifine kaçakçılık fiilerine terettüp eden cezalarla ka

çırılan malın aynen müsaderesi mümkün olamıy a cağından yalnız bedelinin tahsili ile iktifa-edil-
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ınesi için türk ceza kanununun müruru zaman hükümlerinin cari olacağına dair bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

23 üncü madde, Hükümetin 22 inci maddesinin 3 numaralı bendi tayyedilerek bunun ihtiva ey
lediği hükümler 23 üncü maddeye naklolunmuştur. Bu maddeye 3 numaralı bent olarak asıl 
maddede dahil bulunan bazı hükümler tadilen ilâve edilmiştir. 

Madde 24 — Hükümetin teklifinde 23 üncü madde encümenimizce yeniden tedvin edilmiştir. Bu 
maddeye dercolunan hükümler şunlardır: 

1) İhbar ve müsaderelerde peşin olarak ikramiye verilmesi 61 inci maddede derpiş edilmiş ve 
bozulabilecek eşya ve maddeler hakkında lâyihaya ayrıca ahkâm dercolunmuş bulunduğuna naza
ran eşyanın satılması müsadere kararının katileşmesine talik edilmiştir. 

2) Satılığa çıkarılan eşyanın müzayede bedelinin gümrük resminin veya sif kıymetinin dununda 
bulunamıyacağı, 

3) 1549 numaralı kanunun bu lâyiha ahkâmile tezat halinde bulımmıyan hükümlerinin ithali mc 
mnu olmıyan eşya hakkında dahi tatbik edilmesi yani bu eşyanın müessesatı hayriyeye tevzi tar
zı, 

Nihayet ithali memnu olan kaçak eşyanın tâbi olacağı ahkâm. 
Bu suretle lâyihada eksik kalmış olan hükümler ithal edilmiş ve ey i telif edilmemiş bulunan 

hükümlerin telif tarzı da ıslah edilmiştir. 
25 inci madde (üzerinde ) kelimesi yerine (nezdinde ) kelimesi ikame edilerek maddenin tatbi

katta nahoş vaziyetler ihdas edebilecek hükümleri tahfif edilmiştir. 
26, 27, 28, 29, 30 ve 31 inci maddeler Muhtelit encümenin teklifi veçhile aynen kabul olunmuş

tur. 
32 inci maddeye kaçakçılığı sigorta edenlerin Türkiye dahilinde şube veya acentalart varsa bun

ların tâbi olacakları cezaî hükümleri ihtiva etmek üzere bir fıkra ilâve edilmiştir. 
34 ve 35 inci maddeler Muhtelit encümenin teklifi veçhile aynen kabul olunmuştur. 
36 inci madde, lâyihada rüşvet cürmü mevzubahs edildiği halde irtikâp fili meskût bırakılmış

tı. Gerek bu cürme tekabül eden cezaları ve gerek kaçakçılık işlerinde vazifesini sııi istimal eden 
memurlara verilecek cezalan ihtiva etmek üzere bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

37 inci madde Muhtelit encümenin tadili veçhile aynen kabul olunmuş, 38 inci madde memurların 
işliyebilecekleri muhtelif cürmü fiilleri daha iyi bir tasnife tâbi tutmak üzere yeniden yazılmıştır. 

40,41, 42, 43 ve 44 üncü maddeler Muhtelit encümenin teklif ve tadilâtı veçhile aynen kabul 
olunmuştur. 

45 inci madde, bu maddenin birinci fıkrası olrak gümrük resminden muaf olarak ithali lâzım-
gelipte gümrüğe ibraz edilmeden ve muamelesi yapılmadan ithal olunan eşya hakkında tatbik 
edilecek cezaî hükümler alınmış ve maddenin teklif olunan metni 2 inci fıkra olarak yazılmıştır. 

46, 47, 48, 49 ve 50 inci maddeler Muhtelit encümenin teklifi ve pek cüzî ilâvelerle kabul olun
muştur. 

51 inci maddede haklarında amme hizmetlerinden müebbet memnuiyet cezası dahi hükmolumıbile-
cek memurlar hangi suçları işi iyen memurlar olacağı tasrih edilerek madde yeniden yazılmıştır. 

52, 53, 54, 55, 56 ve 57 inci maddeler pek cüzî tadilâtla Muhtelit encümenin tadilâtı veçhile ka
bul olunmuştur. 
. 58 inci maddede kaçakçılık fiillerinden maznun olanlardan hangilerinin tahkikat ve muhakeme
lerinin behemehal mevkufen icra edileceği tasrih edilmiştir. 

Sabıkalılar ve kaçak eşya ile birlikte tutulanlar behemehal mevkufiyet hükmüne tâbi tutulmuş 
diğer hallerde maznunların mevkuf veya gayri mevkuf olarak tahkikata ve muhakemeye tâbi 
tutulmaları mahkeme takdirine talik edilmiştir. 

59 uncu madde, Muhtelit encümenin tadili veçhile kabul olunmuştur. 
60 inci maddede ihbar edenlere ve bilfiil tutanlara verilecek ikramiye hisseleri Hükümetin tek

lifi veçhile % 30 olarak tesbit edilmiş mütebaki % 40 dan 10 müsademelerde ölen veya sakat ka
lan memurların sigortasına, 15 ,i peşin ikramiyeler karşılığına -15 ki de kaçak takibatında fev-
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kalâde yararlığı görülen memurlara tevzi edilmek ve muhbiri bulunmıyan müsaderelerde muhbir 
hissesinden iki sülüsün müsadirlere ve mütebakisi peşin ikramiye karşılığına verilmek üzere mad
de yeniden yazılmıştır. 

61, 62, 63 ve 64 üncü maddeler peşin ikramiyelerin tâbi olacağı ahkâmı ihtiva etmek üzere 
Hükümet tarafından evvelce yapılmış ve encümenimizde tadil edilerek Umumî Heyete arzolun-
duğu halde bu kanunla alâkasından naşi geriye alınan lâyiha da tevhit edilerek bu kanunun icap
larına göre tadilen ilâve edilmişlerdir. 

65 inci madde, (Muhtelit encümenin 61 inci maddesi) encümenimiz, teşkilâta dair olan bu mad
denin derpiş eylediği teşekküller hakkında mütalea dermeyanına lüzum görmemiş yalnız kaçakçı
lık cürümlerinde memurların memurin usulü muhakemesi kanununun ve 766, 1609, 1631 ve 1632 
numaralı kanunların ahkâmına tâbi bulunmalarını ne maslahatın icapları ve ne de adalet mefhu-
mile kabili telif bulmamıştır. Filhakika memur olmıyan maznunlar mevkut'en ve hiç bir izne tâbi tu
tulmaksızın muhakeme edilirken bir çok ahvalde şerik cürümler meyanmda memurların dahi bu
lunması dolayısile mevkuf maznunların yukarıda zikrolunan kanunların uzun merasiminin ikmali
ne intizaren mevkuf kalabilmeleri tecviz edilemiyeceği gibi kaçakçılık hakkında bu kanun ile is
tihdaf edilen gayelerin elde edilmesi ihtimallerini dahi zafa uğratacak ve belki de büsbütün 
selbedecektir. 

Maamafilı mevki ve vazifeleri dolayısile saltalarının masun bulunması lâzımgelen bazı yüksek 
memurların dahi her türlü kuyut ve şuruttan ari olarak mahkemeye sevkedilmeleri dahi münasip 
görülmemiş maddenin metninde görülen memurlar kay i t ve şartsız olarak mahkemeye sevkedil-
mekten istisna edilmişlerdir. 

66, 67, 68 ve 69 uncu maddeler gene teşkilâta ait maddelerdir. Bu maddeler hakkında encümenimiz 
her türlü mütalea dermeyanmı kendi mevzuları dahilinde görmemiş ve müzakere esnasında Mü-
dafaai Milliye vekâletinden 68 inci madde hakkında gönderilen teklifi dahi müzakere etmi-
yerek Umumî heyetin takdirine bırakmağı münasip görmüştür. 

70 inci madde, ( Hükümetin teklifinde 62 incimadde ) bu madde ihtisas mahkemeleri hâkim
lerinin maaşlarına mütealliktir ve encümenimizce ifade tadilâtile kabul olunmuştur. 

71, 72, 73, 74 üncü maddelerle muvakkat madde Muhtelit encümenin tadilâtı veçhile cüzî 
tashihat ve ilâvelerle kabul olunmuşlardır. 

Encümenimiz, yukarıdaki maruzatımızdan anlaşılacağı veçhile lâyihanın ihtiva eylediği cezaî 
ve usulî ahkâm ile teşkilâta müteallik ahkâm üzerinde esaslı tadilât yapmaktan içtinap etmiş ve 
pek bariz eksiklikler müstesna olmak üzere bu maddelere yeni hükümler ilâve eylememiştir. 

Lâyihanın müzakeresi -esnasında encümenimize gelen telgrafnameleri, mevzubahs hükümlere ait 
olmak itibarile sadece mazbatamıza raptetmekle iktifa ediyoruz. 

20 inci maddede musarrah cürüm üzerine mürettep ceza miktarı hakkında Aksaray mebusu 
Süreyya Beyin itirazı hariç olmak üzere bu suretle encümenimizce tadilen tanzim edilen kamın lâ-
vihası Umumî hevetin tasvbine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Oümüşane Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray Elâziz 

H. Fehmi K. Zaim Süreyya Ali A. Süreyya II. Tahsin 
Erzurum İsparta Bursa Kırklareli Niğde Kayseri 

Aziz Müker'rnn Dr. Galip Şevket Fayik A. Hilmi 
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ CELÎLESİNE 

Balığın millî servetimiz arasındaki mevkii malûmu devletleridir. Varlığını mahıv ve ifna eden 
bomba ile sayit usulünün meni hakkında kaçakçılık kanununa maddei mahsusa ilâvesi ehemmi
yetle arz ve istirham olunur efendim. 

: . • ' - . r İstanbul balıkçılar cemiyeti reisi 
.Ahmet Muhtar 

BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ RİYASETİ ' CELÎLESİNE 

Gazetelerde görülen ve Meclise tevdi edildiği bildirilen kaçakçılık lâyihasının birinci maddesinin 
. (G). fıkrasındaki nakliyatçılığı sanat ittihaz edenlerden bilerek kaydi aranılmaz suretinde bir madde 
: görülmüştür. Vapurlara gelen yük ve yolcu eşyasının vapur sahiplerince birer birer aranılıp muhte
viyatının neden ibaret olduğunu tetkik imkânsızlığı dolayısile işbu maddedeki kay it baki kaldığı 
surette vapur sahiplerinin bir kabahatleri.olmadığı halde kaçakçı vaziyetinde kalacakları görüldü
ğünden adalete muvafık olmıyan işbu kaydin kaldırılması hürmetlerimizle istirham olunur efendim. 

Türk vapurculan birliği reisi 
Lûtfi 



Sıra No 56 ya ilâve 

Kaçakçılık hakkında 1/213 numaralı kanun lâyihasile Adliye, 
Dahiliye, Maliye ve Millî Müdafaa encümenlerinden mürekkep 

muhtelit encümenin ve Bütçe encümeninin tadilleri 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ [ Mri lTELİT ENCÜMLNÎN TADİLİ 

Kaçakçılık kanunu lâyihası 

Fasıl : 1 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işlemek 
kaçakçılıktır: 

A - Her hangi bir maddeyi veya, eşyayı güm
rük muamelesine tâbi tutmaksızın Türkiyeye it
hal ve Türkiyeden ihraç ve ithal ve ihraca 
teşebbüs eylemek, 

B - Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı 
memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it
hal ve Türkiyeden ihraç ve ithal ve ihraca 
teşebbüs eylemek, 

C - (A) ve (B) fıkralarında yazdı kaçak eşya
yı memleket dahilinde bir yerden diğer yere bile
rek nakletmek veya satın almak veya satmak veya 
saklamak veya satılığa arzeylemek veya alınıp 
satılmasına delâlet eylemek, 

(Nakliyeciliği sanat ittihaz edenlerden bilerek 
kaydi aranmaz. ) 

D - Kanunen Devlet inhisarı altında bulunan 
maddeleri mezun veya salahiyetli olmaksızın: 

1 - Trkiyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinde bir mahalden diğer mahal

le nakletmek, 
3 - Her ne suretle olursa olsun saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 
5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal 

veya istihlâk etmek (tütün ve sigara kâğıdı ve it
hali memnu her nevi kopya kâğıdı mutlak olarak), 

6- Türkiye dahilinde imal etmek veya imal 
için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya bu 
alât ve edevatı dahilde imal etmek, veya naklet
mek, veya istimal etmek veya hıfzetmek veya fa
ilin maksadı istimalini bilerek tedarik etmek. 

E - Hususî kanunları mucibince rüsumdan mu
af olarak veya az resimle bazı meslek erbabına 
muayyen işlerde kullanılmak üzere verilen inhi
sar maddelerini: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde 
kullanmak veya satmak. 

2 - Bilerek satfn almak. 
3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya kanunî hak

kından fazla olarak almak veya bu hususta be
yanname doldurmak veya tasdik ettirmek veya 
etmek. 

Kavakçılık kanun lâyihası 

BÎRÎNCÎ FASIL 

Umumî hükümler 

MADDL 1 — Aşağıda yazdan fiilleri işlemek 
kaçakçılıktır. 

A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük 
muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal 
veya Türkiyeden ihraç veya Türkiyeye ithale 
teşebbüs etmek. 

B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı 
memnu olan her hangi bir madde eşyayı ithal 
veya ihraç, veya bunlara teşebbüs eylemek. 

C) A. B. fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem
leket dahilinde bir yerden diğer yere bilerek 
nakletmek veya satın almak veya satmak veya 
saklamak veya satılığa arzetmek ve yahut alınıp 
satılmasına delâlet eylemek, (»ümrük mıntakası 
hudutları dahilinde kaçak eşya nakledenler ak
sini bir vesika ile ispat etmiş olmadıkça bilerek 
nakletmiş sayılırlar. 

Bu hüküm gümrük mıntakası haricinde kalan 
şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer
lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen 
kaçak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakli
yeciler hakkında da caridir. 

1 - Türkiyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere 

sevk ve nakletmek, 
3 - Her ne suretle olursa olsun saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak, 
fi - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal 

veya istihlâk etmek. 
6 - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal 

için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya 
bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak
letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya
hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek te
darik eylemek. 

E) Hususî kanunları mucibince resimden muaf 
olarak veya az resimle bazı meslek erbabına mu
ayyen işlerde kullanılmak üzere verilen resimle 
veya inhisara tâbi maddeler: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde 
kullanmak veya satmak, 

2 - Bilerek satın almak, 
3 - Kanunî hakkı almaksızın veya hakkından 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kaçakçılığın men ve takibine dair karımı lâyihası 

Birinci fasîl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Aşağıda yazıtı fiilleri işlemek 
kaçakçılıktır: 

A) Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük 
muamelesine tâbi olmaksızın Türkiyeye ithal veya 
Türkiyeye ithale teşebbüs etmek, 

B) Türkiyeye ithali veya Türkiyeden ihracı 
memnu olan her hangi bir madde veya eşyayı it
hal veya ihraç veya bunlara teşebbüs eylemek, 

Devletçe ihraç şartile müşterisine satılan eşya 
ve maddeleri dahilde satmak veya mücbir bir se
bep olmaksızın muayyen müddet zarfında ihraç 
etmemek, 

O) A, B fıkralarında yazılı kaçak eşyayı mem
leket dahilinde bir yerden diğer bir yere bilerek 
nakletmek veya satın almak, veya satmak veya 
saklamak veya satılığa arzetmek veyahut alınıp 
satılmasına delâlet eylemek, 

Gümrük mmtakası hudutları dahilinde kaçak 
eşya nakledenler aksini bir vesika ile ispat etmiş 
olmadıkça bilerek nakletmiş sayılırlar. 

Bu hüküm gümrük mmtakası haricinde kalan 
şehir ve kasaba ve istasyonlarla mutat pazar yer
lerinden gayri yerlerden yükletilip nakledilen ka
çak tüccar emtia ve eşyasını nakleden nakliyeciler 
hakkında da caridir. 

İskelelerle vapurlar ve istasyonlar ile trenler 
arasındaki nakliyatta kapalı balya ve sandıkların, 
zahirî bir alâmet olmaksızın, içlerinde zuhur ede
cek kaçak eşya nâkilleri, bilerek naklettikleri sa
bit olmadıkça kaçakçı •addolunmazlar. 

Devlet inhisarı altında bulunan maddeleri me
zun veya salahiyetli olmaksızın: 

1 - Türkiyeye ithal etmek, 
2 - Memleket içinde bir yerden, diğer yere 

sevk ve nakletmek, 
3 - Saklamak, 
4 - Satılığa çıkarmak veya satmak. 
5 - Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal 

veya istihlâk etmek, 
ö - Türkiye dahilinde imal etmek veya imal 

için hariçten alât ve edevat ithal eylemek veya 
bu alât ve edevatı dahilde imal etmek veya nak
letmek veya istimal etmek veya hifzetmek veya-
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Bu kanunda yazdı usul ve ahkâm gümrük ka- fazla olarak almak veya bu hususta beyanname 
nununun nizama mugayir efal ve harekât fas- doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek, 
İma şamil değildir. Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtaları-

Askerî şahıslar tarafından askere mahsus es- nııı hazırlanması ve kendi feragati]e olmıyarak 
liha ve mühimmat üzerinde işlenecek mümasil suç-j ittihaz edilmiş mani tedbirler sebebile fiilin husule 
lar hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî gelmemesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüs-
eaza kanunu hükümleri mahfuzdur. tür. 

Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh 
ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suç
lan hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî 
ceza kanunları ahkâmı mahfuzdur. 

MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, be
lediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur ve 
müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar 
heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, 
köy korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip 
ve tahkik ile mükellef olanlara ihbara mecbur
durlar. 

Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar 
heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri 
ve korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip 
ve tahkik ile mükellef memurların bulunduğu yer
lerde bizzat men ve takip ile de mükelleftirler. 

MADDE 3 — Her mahallin en büyük mülkiye 
memuru, bilûmum gümrük memurları, doğrudan 
doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle 
inhisar memurları, polis müdürü, merkez memuru 
komiser, muavin ve memuru, jandarma zabitan ve 
efradı, hudut ve sahillerde gümrük muhafaza kı
taları zabitan ve efradı ve memurları, kaçakçılı
ğı men ve takip ve tahkik ile mükelleftirler. | 

MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, be-
lediyeierilı ve buna ait müesseselerin memur ve 
müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar 
heyeti azaları, mahalle ve kır ve orman bekçileri, 
koy korucuları, kaçakçılık faillerini, bunların 
men ve takip ve tahkik ile mükellef olanlara ih
bara mecburdurlar. 

Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihtiyar 
heyeti azaları mahalle ve kır orman bekçileri ve 
köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men ve takip 
ve tahkik ile mükellef memurların bulunmadığı 
yerlerde bizzat men ve takip ile de mükelleftirler. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 



hut failin ne maksatla kullanacağını bilerek teda
rik eylemek. 

E) Hususî kanunları mucibince muayyen işler 
için resimden muaf olarak veya az resimle ithal 
olunan veya Hükümetçe verilen resme veya inhi
sara tâbi maddeleri: 

1 - Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde 
kullanmak veya satmak, 

2 - Bilerek satın almak, 
3 - Kanunî hakkı olmaksızın veya hakkından 

fazla olarak almak veya bu hususta beyanname 
doldurmak veya tasdik ettirmek veya etmek. 

F) Hususî kanunlara veya müsaadelere isti
naden her hangi bir ameliye için kabulü muvakkat 
suretile ithal olunan veya muvakkat ihraç yolile 
ihraç edilen eşya ve maddelerin tekrar ihraç ve 
ithalinde kanun ve müsaadelerindekı şartlara 
riayet etmemek. 

Kaçakçılık yapmak maksadile icra vasıtalarının 
hazırlanması ve kendi feragatile olmıyarak ittihaz 
edilmiş mani tedbirler sebebile filin husule gel
memesi bu kanuna göre kaçakçılığa teşebbüstür. 

Askerî şahıslar tarafından askere mahsus silâh 
ve mühimmat üzerinde işlenecek kaçakçılık suç
ları hakkında askerî muhakeme usulü ve askerî 
ceza kanunları ahkâmı mahfuzdur. 

MADDE 2 — Devletin, mahallî idarelerin, 
belediyelerin ve bunlara ait müesseselerin memur 
ve müstahdemleri mahalle ve köy muhtarı ve 
ihtiyar heyeti azalan, mahalle ve kır ve orman 
bekçileri, köy korucuları, kaçakçılık fiillerini 
bunları men ve takip ve tahkik ile mükellef olan
lara ihbara mecburdurlar. 

Bunlardan mahalle ve köy muhtarı ve ihti
yar heyeti azalan mahalle ve kır, orman bek
çileri ve köy korucuları, kaçakçılık fiillerini men 
ve takip ve tahkik ile mükellef memurların bu
lunmadığı yerlerde bizzat men ve takip ile mü
kelleftirler. 

MADDE 3 — Her mahallin en büyük mülkiye 
memuru, bilûmum gümrük memurları, doğrudan 
doğruya Devlet tarafından idare edilen bilcümle 
inhisar memurları, polis müdürü, merkez memu-1 
ru, komiser, muavin ve memuru, jandarma kuman
dan, zabitan ve efradı, hudut ve sahillerde güm
rük muhafaza kıtaları zabitan ve efradı ve me
murları, kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile 
mükelleftirler. 
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MADDE 4 — Kaçakçılığı takip ve men ile mü

kellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya 
müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendile
rine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar ve 
ayni zamanda keyfiyeti taallûkuna göre gümrük 
veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye me
muruna bildirirler. 

Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkemeleri 
mıntakalannda vukubulmuş ise kaçakçılığı men 
ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük mu
hafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde ma
lûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi me
sai ederler. 

Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olan
lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük 
mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kuman
danları tarafından yapılacak tahrirî talep üzerine 
en yakın askerî kumandanı muktazi askerî kuv
veti derhal tefrik ve sevkeder. 

MADDE 5 — Kara, deniz ve hava yollarından 
birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden harice 
gidecek şahısların ve eşyanın memlekete hangi nok
tadan girip gümrüğe kadar hangi yolları takip ede
cekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve tran
sit ve aktarma olunacak eşya ve şahislar hakkında 
ne yolda muamele yapılacağı Gümrük umum mü
dürlüğünden alınacak mütalea üzerine Dahiliye 
ve Maliye vekâletlerince bir talimatname ile tayin 
ve ilân olunur. 7 haziran 1926 tarih ve 905 numa
ralı kanunun 16 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

Fasıl : 2 

Aramalar 

MADDÎM 6 — Kaçakçılık vakalarını men ve ta
kip ve tahkik ile mükellef olan memurlar aşağı
daki maddeler veçhile aramalara da salahiyetlidir. 
lor. 

MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe 
edilen her denk veya sandıkta veya nakle ha
dim sair vasıtalarda arama yapılır. 

MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilât nida 
arama şu suretle yapılır: 

A - Mahallin en büyük mülkiye memurunun, 
kanaat hasıl ederek vereceği yazılı iznile, 

B - Köylerde, arama izni olmadığı takdirde 
muhtar veya vekilinin izin ve huzurile, 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi avnoiı. 

MADDE 5 — Kara, deniz, nehir ve hava yol
larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiye
den harice gidecek şahısların ve eşyanın memle
kete hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi 
yolları takip edecekleri ve hangi noktadan harice 
çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya 
ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılaca
ğını Dahiliye ve (iümrük ve inhisarlar vekâletlerin
ce bir talimatname ile tayin ve ilân olunur. 

7 - Haziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanu
nun 15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

ÎKÎNCÎ FASIL 

Aramalar 

MADDE 6 -— Üçüncü maddede sayılan memur
lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sala
hiyetlidirler. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi avnen. 

MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında 
arama: 

A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun 
kanaat hasıl ederek vereceği yazılı izinle. 

P>) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal
de kövlerde, muhtar veva vekilinin ve bunlar da 



MADDE 4 — Kayakçılığı takip ve men ile mü
kellef olanlar kaçakçılık vukuuna muttali veya 
müsadif bulundukları zaman bu kanunun kendi
lerine tahmil ettiği vazifeleri hemen ifaya başlar 
ve ayni. zamanda keyfiyeti taallûkuna göre güm
rük veya inhisar memurları ile en büyük mülkiye 
memuruna bildirirler. 

• Kaçakçılık vukuatı askerî ihtisas mahkeme
leri mıntakalarıuda vukııbulmuş ise kaçakçılığı 
men ve takip ve tahkika memur olanlar gümrük 
muhafaza kıtaları kumandanlıklarına evvel emirde 
malûmat verirler ve bu kumandanlıklarla tevhidi 
mesai ederler. 

Kaçakçılığın men ve takibi ile mükellef olan
lara muavenet iktiza ettiği takdirde en büyük 
mülkiye memuru veya muhafaza kıtaları kuman
danları tarafından yapılacak tahrirî talep üzeri
ne en yakın askerî kumandanı muktazi askerî 
kuvveti derhal tefrik ve sevkeder. 

MADDE 5 — Kara, deniz, nehir ve hava yol
larından birile Türkiyeye gelecek veya Türkiyeden 
harice gidecek şahısların ve eşyanın memlekete 
hangi noktadan girip gümrüğe kadar hangi yol
ları takip edecekleri ve hangi noktadan harice 
çıkacakları ve transit ve aktarma olunacak eşya 
ve şahıslar hakkında ne yolda muamele yapılaca
ğı ve transit antirepolarmın ithalât ambarlarından 
icabına göre tefriki Dahiliye, İktisat ve (iümrük 
ve İnhisarlar vekâletlerince tayin ve ilân olunur. 

Thaziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 
15 inci maddesi hükmü mahfuzdur. 

İkinci fasıl 

Aramalar 

MADDE (i — Üçüncü maddede sayılan memur
lar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da sa
lahiyetlidirler. 

MADDE 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe 
edilen her denk veya sandıkta veya nakle hadim 
vasıtalarda arama yapılır. 

MADDE 8 — Hususî evlerle müştemilâtında 
arama: 

A) Mahallin en büyük mülkiye memurunun 
vereceği yazılı izinle, 

B) Salahiyetli memurun izni bulunmadığı hal
de köylerde, muhtar veya vekilinin ve bunlar da 
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O - Muh ta r veya vekili bulunmadığı t akd i rde 

ih t iyar heyet inin iki kişinin huzuru ile a rama iz
ni verenler in evlerinde arama icap ettiği t akd i rde 
a rama mafevk mülkiye memurunun yazılı iznile, 

D - Kaçak eşya ile giri l irken veya çıkıl ırken 
görülen ve yahut kaçakçı l ık sayılan her hangi bir 
işin yapı ldığı zahirî deli l lerde tesbit edilen ma
hal lerde usulen ve hemen a ramak için gündüz 
izin almağa lüzum yoktur . 

15u hal lerde gece a ramala r ı da caiz olup ancak 
(A, B, O) f ıkra lar ında zikredilenlerin izinlerde 
yapıl ır . 

Hususî ev a ramalar ı men ve t ak ip ile mükellef 
planlarca ih t iyar heyeti âzasından ve bulunma
dığı takdirde hariçten en az iki kimsenin huzurile 
yapılır. 

M A D D E 9 — Dükkân, mağaza, depo, ambar, 
antrepo, han, otel, pansiyon, sinema, t iyatro, ga
zino, kahvehane, bar, dansing ve bunlara benzer 
yerlerle müştemilâtı umuma açık oldukları müd
detçe izinsiz aranı r . Bu mahal ler umuma açık 
bu lunmadık la r ı zaman 8 inci madde hükmüne tâbi 
tu tu lu r . 

MADDE 10 — Arama usullerini ve icra su
ret ler ini tay in etmek üzere Hükümetçe bir tali
ma tname yapdı r . 

bulunmadığı t akd i rde iht iyar heyetinden iki kişi
nin huzurile', 

(') Arama izni verenlerin evlerinde arama icap 
ettiği t a k d i r d e mafevk mülkiye memurunun iznile 
yapdı r . 

Hususî ev a ramalar ı salahiyetli memurlarca 
iht iyar heyetleri azasından ve bulunmadığı tak
dirde mahalle veya köy ha lk ından en az iki k i l i 
senin huzurile yapıl ır . 

Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askerî me
murlar ın kendilerinin o tu rdukla r ı yer lerde ara 
ma, mafevk veya hemrütbe bir zabitin huzurile 
yapılır . İzni veren makamın işarı üzerine a ramada 
bulunacak zabitin izamına askerî merciler mec
burdur . 

Arama sırasında te tkikine lüzum görülecek 
evrak bulunursa mühür lenerek mahallî cumhuri
yet müddei umumisine ve askere ait olanları da 
en yakın âmiri adliye gönderil ir . 

Kaçak eşya ile giri l irken veya çıkı
lırken görülen veyahut kaçakcıhk sayı
lan her hangi bir işin yapıldığı zahirî 
delillerile tesbit edilen yerlerde usulü dairesinde 
ve hemen a ramak için gündüz izin almıya lüzum 
yoktur . 

I>u hallerde a ramala r A, l>, ( \ f ıkralarr hü
kümleri dairesinde geceleyin de yapılır . 

MADDE i) — Dükân , mağaza, ticaret ve alış 
veriş yapılan evler, depo, ambar, antrepo, han, 
otel, pansiyon, sinema, t iyat ro , gazino, kahvehane, 
bar, dansig ve buna benzer yerler ve müştemilât ı 
umuma açık olduklar ı müddetçe ve umuma açık 
yer ler inde izinsiz aranır . Bu mahal ler umuma açık 
bulunmadıklar ı zaman sekizinci madde hükmüne 
tâbi tu tu lur . 

Tavvedilmist i r . 

MADDİ'] 10 — ( lümrük kapı lar ında ve gümrük 
mıntaka lar ı dahi l inde kaçak eşya saklandığında 
şüphe edilen şahısların üzeri gümrük daireler inde, 
olımyan yerlerde en yakın bir karakola veya bir 
Hükümet dairesine veya askerî garnizona götürü
lerek aranır . 

Kadınlar ın üzer inde arama, bir kadın mar'l 'e-
tile yapılır . Zabitlerle askerî memurlar ın üzerleri
nin a ranmasında askerî usul ve kaideler caridir . 
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vadi infilâkiye inhisarının sureti idaresi hakkındaki 672 numaralı kanunun 2 inci maddesi mucibin
ce işbu inhisarın menafii hazineye en muvafık bir şekilde işletilmesi için Maliye vekâletine veri
len mezuniyete istinaden bu muamelâtın bir buçuk milyon liradan ibaret olan nısıf sermayesi Ha
zineye ait olmak üzere Oryantal endüstriyal monbpolis şirketine devredilmiş ise de mezkûr şirke
tin bu baptaki imtiyaz mukaveleleri ve müzeyyelâtı ahkâmına tevfikan her sene Hazineye vereceği 
646 000 lirası barut, 227 000 lirası fişek, 130 000 lirası saçma mukabili olarak ceman 1 003 000 
lira maktu bedelden Hazinenin iki milyon liraya kadar matlubatı bulunduğu ve halen mevcut 
olan kriz dolayısile tezyidi sermaye için vaki olan teklif ve taleplerinin Hazine tarafından kabul 
edilmemesi ve obligasyon çıkarmamaları hasebile iki senedenberi tedahül eden Hazineye ait bu nevi 
borçlarını da eda edemiyecekleri kendi taraflarından ilân edilmesi üzerine kanunen ve hukukan 
Hazinece protesto keşidesine mecburiyet hasıl olduğu ve neticede likidasyona karar verildiği ve 
bundan dolayı bu şirketlerin Hazineye devrettikleri bütün menkul ve gayri menkul emvale vaziyet 
edildiği ve bu suretle Hükümete intikal eden işbu müesseselerin faaliyetlerine devam edebilmeleri 
için mütedavil sermaye olarak işbu tahsisatın talep edildiği anlaşılmıştır. 

Likidasyonun hitamına kadar teessüs edecek muvakkat idarenin faaliyeti için zarurî olan bu 
tahsisat encümenimizce teklif veçhile kabul olunmuş ise de bu inhisar ve şirkete ait hâdisatın sey
ri tarzı tetkik edilirse sermayesinin nısfı veya fazlası Devlete ait olan şirketlerle faiz ve temet-
tüleri Devletin garantisi altında bulunan şirketlerin murakabe tarzlarını tesbit etmek üzere Hükü
metçe bir kanun lâyihasının süratle hazırlanıp Büyük Meclise takdim edilmesi zarureti tebarüz et
mektedir. 

Hâdisatın ibram eylediği murakabeyi tanzim edecek bu lâyihanın, Yüksek Meclisin tasvibine 
iktiran ettiği takdirde, encümenimizce de ihzar edilebileceğini arzederek Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul eylediğimiz lâyihayi Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Bütçe En. Rs. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Tokat Aksaray Afyon Karahisar Çorum 
H. Fehmi K. Zaim Süreyya A. Süreyya Ali Mustafa 

Niğde Elâziz İsparta Kayseri Kırklareli Yozgat 
Faik H. Tahsin Mükerrem A. Hilmi Şevket S. Sırrı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Barut ve mevaddı infilâkiye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarlarını 
işletmek üzere Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 liranın tahsisatı fev

kalâde olarak vazına dair kanun 
MADDE 1 — 28 teşrinisani 1341 tarihli ve 672 numaralı kanunun 2 inci maddesile verilen 

mezuniyete müsteniden barut ve mevadı infilâkiye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhi
sarlarının bir idarei muvakkate ile tedviri için 1931 senesi maliye bütçesinde yeniden açılan 
231 inci fasla 400 000 lira tahsisatı fevkalâde vazedilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı tahsisataistinaden idarei muvakkatece irat ve masraf 
suretile alınacak mebaliğ mezkûr idarece mütedavil sermaye olarak istimal olunur. Malî sene 
nihayetine kadar bilûmum idare masrafları da mütedavil sermayeden mahsup edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

29 - XII - 1931 
Bş. Y. Adliye V. M.M.V. Da.V. H a . V . Ma.V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi S. Kaya Dr. T. Büstü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. Ik. V. ' S. L M. V. 
Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 



Sıra No 60 
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Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 400 000 liralık 
fevkalâde tahsisat konulmasına dir 1/220 numaralı kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 29 - XII - 1931 
Sayı: 6/4432 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Barut ve mevadı infHakiye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarlarını işletmek üzere 
Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine (400 000) J İranın tahsisatı fevkalâde olarak vazı hakkında 
Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına müsaade bıvyurul masını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Barut ve mevadı infilâkiye fişek ve av malzemesi ve av saçması inhisarlarını işletmek im
tiyazını haiz olan Hazinei maliye ile oryantal endüstriyal monopolis limitet şirketinin müsavi 
hisselerle alâkadar bulunduğu şirketlerin imtiyaz mukavelenameleri ve müzeyyelâtı ahkâmını 
ifa edemiyecekleri sabit olmasına binaen olbaptaki mukavelenameler ahkâmının tatbiki ve in
hisarların işletilmesini yeniden Hükümetin uhdesine alması takarrür etmiştir. 28 teşrinisani 1341 
tarihli ve 672 numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince Maliye vekâleti mezkûr mevaddm 
inhisar muamelâtını Hazinenin menafime muvafık gördüğü şekilde işletmeğe mezun bulunduğu 
cihetle şirketlerin tasfiyei kafiyesi neticesine kadar bir idarei muvakkate ile bu işin tedvirine 
lüzum görülmektedir, inhisarların masarifi ıımumiyesi ile fabrikaların işletilmesini temin için 
sermayei mütedavile olarak istimal olunmak üzere sene gayesine kadar 400 000 liraya ihtiyaç 
görülmüş ve bu maksadı teminen merbut kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

7 - I - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Barut ve mevadı infilâkiye inhisarını işletmek üzere Maliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 
400 000 liralık fevkalâde tahsisat talebine dair olup encümenimize havale olunan kanun lâyihası 
Maliye ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

Lâyihaya merbut esbabı mueibeye ve Maliye vekili Beyden alınan izahata göre barut ve me-

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 49 
Esas No. 1/220 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Gilmriık meni urlarında ıı vazifei menıuresini 
sııi istimal edenlerle vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilemiyenler hakkında 

yapılacak muameleye dair kanun lâyihası 
MADDE l — Gümrük memurlarından 

manifesto, ambar, muayene, tetkik ve muha
sebe işlerinde müstahdem olanlarla bunları 
doğrudan doğruya sevk ve idare eden güm
rük başmüdür ve müdürlerinden ve mülha
kat -merkez memurlarile idare memurlarından 
vazifei memurelerini suiistimal ettikleri teftiş 
veya tahkik raporları üzerine inzibat komisyo
nunca anlaşılanların memuriyetten alâkalarının 
kesilmesine bu komisyonca karar verilir. An
cak komisyon kararları vekilin tasdikile tamam 
olur. 

Bu memurlardan vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilmediği teftiş veya 
tahkik ile veyahut sicillerinin tetkikile anlaşı
lanlar hakkında aynı muamelenin tatbikine 
vekil resen salahiyetlidir. 

Bu kararlar katidir. 

MADDE 2 — Birinci maddenin birinci 
fıkrası mucibince memuriyetten alâkası kesi
lenlerden haklarında adlî takibat yapılıpta bir 
ceza ile mahkûm olmıyanlar veya haklarında 
adlî bir takip yapılmıyanlarla ikinci fıkraya 
göre alâkası kesilen memurlar hakkında 1683 
numaralı kanunun 13 üncü maddesi tatbik 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Gümrük ve İnhisarlar Ve<\ili memurdur. 
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HÛKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MÂÖbE \ — Gümrük manifesto, ambar 
muayene, tetkik ve muhasebe memurlarile 
bunları doğrudan doğruya seVk ve idare eden 
gümrük müdürlerinden ve mülhakat merkez 
memurlarile idare memurlarından vazifelerini 
suiistimal ettikleri müfettiş raporüe sabit olan-
İar inzibat komisyonları kararile 8 haziran 930 
tarih Ve 1683 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesi hükmüne tevfikan alâkaları kesilir. 

Vazifelerinde veya mesleklerinde devamında 
faide olmadığna vicdanen kanaat hasıl ederse 
İcra Vekili balâdaki memurlar hakkında aynı 
muamelenin tatbikına resen dahi karar vere
bilir. Bu kararlar katidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

1Q-XII-193 1 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

Esat Hilmi Af. Şeref 
S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Gümrük memurlarından hukuku hazineyi ızrair 
edenlerin memuriyetlerinden ihracı hakkında 

kanun lâyihası 

MADDESİ — Gümrük; manifesto; ambar; 
muayene; tetkik ve muhasebe memuriaHle 
bunları doğrudan doğruya sevk ve idare eden 
gümrük başmüdür ve müdürlerinden ve 
mülhakat merkez memurlarile idare memurla
rından vazifelerini suiistimal ettiklerine teftiş 
veya tahkik raporları üzerine inzibat komis
yonlarınca kanaat hasıl olanların memuriyetten 
alâkalarının kesilmesine inzibat komisyonlarınca 
karar verilir. 

Ancak komisyon kararları vekilin tasdiki 
ile tamam olur. 

Bu memurlardan vazife veya mesleklerinde 
kendilerinden istifade edilemediği teftiş veya 
tahkik ile veya sicillerinin tetkiki ile anlaşılanlar 
hakkında aynı muamelenin tatbikina vekil resen 
salâhiyettardır. 

Bu kararlar katidir; itiraz ve temyize tâbi 
değildir. Bu suretle alâkaları kesilen memurlar 
hakkında 1683 numaralı kanunun 13 üncü 
maddesi tatbik olunur. 

MADDE 2 
aynen 

MADDE 3 
aynen 

— Hükümetin teklifi veçhile 

— Hükümetin teklifi veçhile 
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konulması faydalı görûlm'uş ve birinci maddesinin fıkraları bu kayde göre tadil ve diğer 
maddeler, aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi olunur. 

Da. "E. Rs. ' Rs. V. M. M. Kâ. Aza 
Tekırd?ğ Tekirdağ Malatya Muş Çanakkale 

Cemil Fayik Abdülmııt talip Hasan Reşit Şükrü 

Aza Aza Aza 
Çorum Antalya Adana Kars 

İ. Kemal Rasıh A. Miinif Baha tali 

Adliye <>ııc*.ftıımıi ma / h a t a s ı 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 6-1-1932 

K- .V 14 
Esas X 1J207 

Yüksek Reisliğe 

Oümrük memurlarından hukuku Hazineyi ihlâl edeceklerin inzibat komisyonu kararile me
muriyetlerinden alâkalarının kesilmesi hakkında tanzim edilen kanun lâyihası Başvekâletin 
20-XII-1931 tarih ve 6/4324 numaralı tezkeresile Adliye encümenine tevdi edilmekle lâyiha 
hakkında Dahiliye encümeninin tadili ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte gümrük ve İnhi
sarlar vekili Ali Rana Beyefendi huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Oümrük muamelâtında hazinenin hukukunu ihlâle mütecasir memurların şedit ve seri su
rette cezalanmasını memurin kanunu hükümleri kâfi bir müeyyede olmadığından böyle hare
ketleri teftiş ve tahkik r.ıporlarile anlaşılan memurların vekilin tasdikine iktiran edecek İnzi
bat komisyonu kararile ihraçlarına ve kendilerinden istifade edilmiyecekleri lâyihada gösterilen 
şekilde anlaşılanların da alâkalarının kesilmeleri hükmünü tazammun eden bu lâyiha hakkında 
Hükümetin gösterdiği esbabı mucibe encümenimizce de musip ve muvafık görülmekle lâyiha
nın esas ıtibarile kabulü kararlaştırılmıştır. 

Birinci madde, ihtiva ettiği hükümler itibarile iki maddeye ayrılmıştır. Memuriyet vazife
sini sui istimal ettiği anlaşılanlar hakkında inzibat komisyonunca verilecek ihraç kararları, 
buna sebep olan hareketin adlî takibata esas olacak mahiyette ise bu muamelenin yapılması 
da zarurî olacağından lâyihada bu cihetin gösterilmesi lüzumlu addedilmiş ve haklarında 
takibat yapılan memurların beraeti veya meni muhakeme kararı verilmek gibi vaziyetlerle hiç 
bir takip yapılmıyan memurlarla kendilerinden istifade edilmiyecek olanların 1683 numaralı 
kanun hükmüne tâbi tutulmaları şeklinde sarih bir maddenin lâyihaya ilâvesi encümence 
tensip edilmiştir. 

Lâyihanın son maddesi yeni vekâletin teşkiline binaen tebdil olunmuştur. 
Lâyihanın yapılan tadilâtla kabulüne encümence ittifakla karar verilmiş olmakla Heyeti 

Umumiyeye arzolunur. 

Ad. En. Rs. M. M. Kâ. Aza Aza Aza 
Yozgat Çorum Kayseri 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. fiamdi Osman Niyazi Münip S. Azmi 

Aza 
Kayseri 
Reşit 

Aza Aza 
Kocaeli 
Rağ/p Nazım 

Aza Aza 
Antalya Konya 

Numan T. Fikret 

Aza 
Balıkesir 

Vasfi 



Sıra No 58 
Gümrük memurlarından hukuku Hazineyi ızrar edenlerin 
memuriyetlerinden ihracı hakkında 1/201 numaralı kanun 

lâyihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

t, c 
Başvekâlet 20 - X// -i031 

Muamelât müdürlliğil 
Sayı 6/4324 

ti, M. M. Y ü k s e k l{eisİ»tjiıte 
öümrük memurlarından hukuku hazineyi ihlâl edecek memurların inzibat komisyonu kararile 

memuriyetlerinden alâkalarının kati hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekil lef i 
Heyetince 1Q-XII-1931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulınasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Gümrüklerde muamelâtın hukuku hazineyi ihlâl edecek surette icrasına mütecasir memur
ları tecziye için memurin kanununda kâfi derecede müstaceliyet ve mutlakıyet temin eden 
ahkâm bulunmamasına mebni muamelei rüsumiye ile temas eden bilûmum gümrük memurları 
meyanında vazifelerini sui istimal ettikleri bitteftis sabit olanların gümrüklerden ihracı için 
bunların inzibat komisyonu kararile memuriyet alâkalarını katetmeğe salâhiyet veren bir kanun 
lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

i lahi)i ye oııeıinıenl ınn /hntns t 

T. B. A\ M. 
Dahiliye encümeni 22-^11-1931 

Karar Xa 6 
Esas M> 1/201 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük memurlarından Hazine hukukunu ihlâl edecek memurların inzibat komisyonu 
kararile memuriyetlerinden alâkalarının katı hakkında Maliye vekâletince tanzim olunup encü
menimize havale buyurulmuş olan kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik Beyefendinin hüzünle tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihaya bağlı mazbatada yazılı sebepler encürnenimizce de muvafık görülerek lâyihanın 
esası kabul edilmiştir. Ancak birinci maddede yazılı memurlardan vazifesini suiistimal edenler 
hakkında inzibat komisyonlarınca verilecek kararların vekilin tasdiki ile tamam olması kaydinin 





edenlere 1510 numaralı kanunun 43 üncü 
maddesinde yazılı olan ikramiye hissesinin 
yüzde otuzu müsadereyi müteakip ve peşin 
olarak verilebilir. Ancak bu yüzde otuz mü
sadere edilen maddenin sif kıymetinin yarısını 
geçemez. 

MADDE 4 — Bu kanun mucibince muh
birlerle musadirlere tevzii icap eden peşin 
ikramiyelerin üçte ikisi muhbirlere ve üçte 
biri musadirlere verilir. 

MADDE 5 — İnhisara tâbi olup ta mü
sadere edilen mevadın muhakeme neticesinde 
müsaderesine hükmedilmese dahi muhbir ve 
musadirlerine peşin olarak verilmiş olan ik
ramiyeler istirdat edilmez. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Ma
liye vekili memurdur. 



olunur. 
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MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin MADDE 4 — Bu kanun hükümlerinin ic-
icrasına Maliye vekili memurdur. rasına Maliye vekili memurdur. 

25 - 3 - 931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. M. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
İnhisara tâbi maddeler kaçaklarının muhbir 
ve musadirlerine peşin olarak verilecek ikrami

yelere dair kanun lâyihası 
MADDE i — Kaçak sigara kâğıdı müsa

derelerinde muhbir ve musadirlere peşin olarak 
aşağıdaki nisbetler üzerinden ikramiye verilir: 

Elli varak bir defter itibarile. 
I - Defterden 1000 deftere kadar beher 

defter için 2 kuruş, 
1000 defterden fazlasına beher defter için 

1 kuruş. 
Ancak kaçak sigara kâğıdının miktarı ne 

olursa olsun her ihbar ve musadare vakasında 
peşin olarak verilecek ikramiye üç yüz lirayı 
geçemez. 

MADDE 2 — Müskirat maddelerile taktir 
vesaiti ihbarlarında: 

I - İmalâthane ve şaraphanelere inhisar 
idaresinden mezuniyet almaksızın mevadı 
iptidaiye ithal eyliyenleri ve buralarda mevadı 
iptidaiye ıslatanları veya tahammür ettirenleri 
haber verenlere beş liradan yüz liraya kadar; 

II - Sirke ve şarap hakkındaki müsaadeler 
baki kalmak şartile bağ, bahçe, dükkân, hususî 
meskenler veya sair mahallerde mevadı iptida
iye ıslatıp tahammür ettirenleri haber verenlere 
iki liradan yirmi beş liraya kadar; 

III - Kaçak inbik ve sair taktir aletleri (nâkil, 
müberrit, müberrit kapağı, müberrit taslan 
taktir aleti haline getirilmiş adi kazan) muhbir 
ve musadirlerine: 

A ) Hacmi istiabisi 20 litreye kadar olan 
imbikler için 5 lira 

B ) Hacmi istiabisi 40 litreye kadar olan 
imbikler için 10 lira 

C ) Hacmi istiabisi 40 liradan yukarı olan 
imbikler için (A) ve (B) fıkralarındaki miktarla
ra beher yirmi litre hacmi istiabiye mukabil beş 
lira zam suretile ve inbik teferruatından olup 
imbiği tutulamıyan her alet için yalnız iki 
lira peşin ikramiye verilir. 

Ancak üçüncü fıkrada yazılı hallerde peşin 
olarak verilecek ikramiyelerin azamî miktarı 
altmış lirayı geçemez. 

MADDE 3 — İnhisara tâbi olup ta bi
rinci ve iKinci maddelerde zikrolunmıyan 
kaçak maddeleri ihbar edenlerle müsadere 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbariyelerinden 
bir kısmımn peşin verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE i — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1510 numaralı kanunun 43 üncü 
maddesinde yazılı ihbariyenin % 25 i ihbar 
edilen inhisara tâbi kaçak madde kıymetinin 
nısfını tecavüz etmemek üzere müsadereyi 
müteakip muhbirlerine verilebilir. 

MADDE 2 — Kaçak sigara kâğıdı ihbariye 
ikramiyeleri ( bir defter elli varaktan dun 
olmamak şartile) berveçhi ati hesap olunur: 

1 - l den 100 deftere kadar beher defter 
için 5 kuruş 

2 - 101 » 1 000 deftere kadar beher 
defter için 3 kuruş 

3 - 1 001 » 1 0 000 deftere kadar beher 
defter için 2 kuruş 

4 - 10 001 » 25 000 deftere kadar beher 
defter için l kuruş 

5 - 2 5 0 0 0 » yukarı deftere kadar beher 
defter için o,50 santim 

Bu ikramiyeler - üçyüz lirayı tecavüz etme
mek şartile - müsadereyi müteakip muhbir
lerine verilir. 

MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1510 numa
ralı ve 10 haziran 1929 tarihli kanunun 

43 üncü maddesine müzeyyel kanun 

MADDE i — Kaçakçılığın men ve takibi 
hakkındaki 1510 numaralı kanunun 43 üncü 
maddesinde yazılı muhbire verilecek ihbariye 
hissesinin yüzde yirmi beşi, ihbar edilen inhi
sara tâbi kaçak maddelerde kıymetinin nısfını 
tecayüz etmemek üzere müsadereyi müteakip 
muhbirlerine verilebilir. 

MADDE 2 — Kaçak sigara kâğıdı müsa
derelerinde muhbirlere verilecek peşin ihbariye 
( bir defter elli varakadan dun olmamak şar
tile) berveçhi ati miktarlar üzerinden verilir. 

I — l den 100 deftere kadar beher defter 
için 4 kuruş 

II — 101 den 1000 deftere kadar beher 
defter için 3 kuruş 

III — 1001 den 10000 deftere kadar be
her defter için 2 kuruş 

IV — 10 001 den 25 000 deftere kadar 
beher defter için l kuruş 

V — 25 000 den yukarı deftere kadar 
beher defter için 50 santim 

Bu ikramiyeler - üçyüz lirayı tecavüz etme 
mek şartile müsadereyi müteakip muhabirlerine 
verilir. 

MADDE 3 — Bu kanunla tesbit edilen ik
ramiyelerin sureti tevzii Maliye vekâletince 
tanzim edilecek bir talimatname ile tayin 



Hütçe encümeni mazlmlnsi 

t B. M. M. 
Bütçe encümeni 20 - XH - 1931 

M. X 28 
Esas X 1/4 

Yüksek Reisliğe 
İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbar ikramiyelerinden bir kısmının peşin olarak verilebilmesi 

hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince kabul edilen kanun lâyiha
sının gönderildiğine dair Başvekâletin 2 nisan 1931 tarih ve 6/973 numaralı tezkeresile 
Maliye encümeninin encümenimize havale buyrulan tadili ve esbabı mucibesi Maliye vekili 
Beyin huzurile tetkik ve mütalea olundu. 

Encümenimiz gerek hükümetin ve gerek Maliye encümeninin lâyiha ve tadilâtı hakkında serd-
eyledikleri esbabı mucibeye kısmen iştirak eylemiş lâyihada müskirat maddelerile taktir vesaiti 
hakkında noksan gördüğü ahkâmı ve bazı diğer nevakısı ikmal ederek takdim olunan lâyihanın 
bazı aksamını yeniden tedvin eylemiştir. 

Sigara kâğıdı ihbarlarında hükümetin ve Maliye encümeninin tekliflerinde muhbirlere peşin 
olarak verilmesi derpiş olunan ikramiyeler sigara kâğıdının hakikî kıymetinin pek dun bulun
ması itibarile bazı ihbarlarda suiistimallere zemin hazırhyacagı için bu günkü şeraite daha uygun 
telâkki eylediğimiz hadlere irca edilmiştir. 

Müskirat maddelerile taktir vesaiti ihbarlarında dahi muhbirlere peşin olarak ikramiye veril
mesine lüzum görülmüş ve müzakerede hazır bulunan Maliye vekili Beyle mutabık olarak bu 
ikramiyeleri ihtiva etmek üzere bir madde tedvin edilerek lâyihaya ilâve edilmiştir. 

Muhbirlerden başka müsadere edenlere ait olan ikramiye hissesinden bir kısmının dahi 
rfeşin olarak verilmesi müsaderede kullanılacak memurların fazla alâkasını tahrik edeceği için 
muvafık görülerek lâyihada buna göre tadilât yapılmıştır. 

Bundan başka lâyihada metne ve tertibe ait bazı tadilât yapılmıştır. Daha ziyade tenvire 
muhtaç görülen hususatın esbabı mucibesi şifahen arzedilmek üzere yeniden hazırlanan lâyihayı 
Umumî heyetin tasvibine arzeyleriz. 

Bt. En. Rs. Rs. V. M. M. Kâ. Âza 
Oümüşane İstanbul Konya Tokat Çorum 
H. Fehmi A. Rana K- Zaim Süreyya Mustafa 

Âza Âza Âza Âza Âza 
Giresun Kayseri Yozgat Erzurum Kırklareli 
Kâzım A. Hilmi S. Sırrı Aziz M. Nahit 



_ 2 
Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 21-V-1931 

Karar A° 2 
Esas A" 1/4 

Yüksek Reisliğe 
İnhisara' tâbi kaçak maddelerin ihbariyelerinden bir kısmının peşin verilmesi hakkında 

Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince kabul edilen kanun lâyihasının gönde
rildiğine dair Başvekâletin 2 nisan 931 tarih ve 6/973 numaralı tezkeresi encümenimize 
havale buyrulmuş olmakla Maliye vekâleti muhasebei umumiye müdürü Faik Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve mütalea olundu . 

^Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki ( 1510 ) numaralı kanunun 34 üncü maddesinde 
inhisar kanun ve nizamlarında ve bu kanunda yazılı olan alelûmum para cezalarından yüzde 
elliye kadarının tahsilleri akabinde müstehiklerine ikramiye olarak verileceği musarrah isede 
mahkemeye müracaatle kaçakçı aleyhinde istihsal olunan hükmün kaziyei muhkeme teşkil 
etmesi ve mahkûmualeyhden mahkûmubihin tahsil olunarak müstehiklerine verilmesi ,kaçak 
mevat davalarının eşkâl ve mahiyetleri itibarile, ekseriya uzun zamana mütevakkıf olup bu ise 
inhisara tâbi kaçak maddelerde muhbirleri ihbara sevkedecek bir müeyyide mahiyetinden 
uzaklaştırmaktadır. 

2 — Esasen Hükümetin bu kabil peşin ihbariyeleri , inhisar idareleri mülhak bütçelerinden 
ve tahsisatı^ mesture tertibinden istihbarat masrafı olarak vermekte olduğu anlaşılmıştır. Bu 
takdirde sarfiyatın daha kanunî ve daha salim bir şekilde verilmesinde evrakı sarfiyesinin 
muhasebe kanunlarına göre tanziminde büyük bir faide mülâhaza olunmuştur. 
Muhbirlerin müsadereyi müteakip ihbariyelerinin bir kısmının peşin verilmesi kaçakçılığın 
meni hakkındaki müeyyideleri takviye edecek mahiyettedir. 

3 — Peşin verilmek suretile hazinece bir zarar melhuz olup olmadığı da ayrıca derpiş 
edilmiş ve peşin ikramiyenin müsadereden sonra ve müsadere edilen maldan verilmesi ve kıy
metinin nısfından fazla olması madde metninde münderiç olduğu cihetle bu mülâhaza dahi varit 
görülmüştür. 

Bu tetkik ve mütaleadan sonra îâyihai kanuniyenin müzakeresine geçilmiş ve birinci maddeye 
ifadenin' daha sarih olması için ( ihbariyenin ) kelimesi yerine ( muhbire verilecek ihbariye his
sesinin ) tabiri ilâve edilmek suretile kabul edilmiştir. 

İkinci maddenin ilk fıkrası yine ifadeye vuzuh vermek üzere [ kaçak sigara kâğıdı müsade
relerinde muhbirlere verilecek peşin ihbariye ( bir defter elli varaktan dun olmamak şartile ) 
berveçhi ati miktarlar üzerinden verilir. ] şekline irca olunmuştur. Bu madde de i den 100 
deftere kadar beher defter için tayin edilen 5 kuruş encümenimizce 4 kuruşa tenzil edilmiş ve 
diğer rakamlar aynen kabul olunmuştur. Üçüncü maddeye gelince: 

Esasen talimat yapmak vekâletlerin salâhiyeti dairesinde bulunduğundan bunun madde halin
de tasrih ve ifadesine lüzum görülmemiştir. 

Dürdüncü ve beşinci maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Binaenaleyh sırf inhisara tâbi kaçak maddelerde muhbirlere peşin verilecek ikramiyelere mü

teallik hükümetçe tanzim edilen esbabı mucibe lâyihasında serdedilen mütalea encümenimizce 
dahi muvafık görülerek tasvip edilmiş ve kanun lâyihasının bazı noktaları yukarıda yazıldığı 
veçhile tadil edilmiştir. 

Havale mucibince Bütçe encümenine tevdi kılındı. 
Reis N. M. M. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza 

Bayazıt Bayazıt 
İhsan İhsan Kemal Kâmil Emin Ali 



Sıra Na 37 
İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbariyelerinden bir kısmının 
peşin verilmesi hakkında 1/4 numaralı kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. G 
Başvekâlet 2 - IV- 1931 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/973 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İnhisara tâbi kaçak maddelerin ihbariyelerinden bir kısmının peşin verilmesi hakkında Maliye 
vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 25/3/Q31 tarihli içtimaında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasım rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1510 numaralı kanunun 43 üncü maddesinde 
inhisar kanun ve nizamlarında ve bu kanunda yazılı olan alelûmum para cezalarından % 5o 
sinin tahsilleri akabinde müstehiklerine ikramiye olarak verileceği yazılıdır. Devlet inhisarına 
tâbi bulunan maddelerle gümrük resmine tâbi eşyanın kaçak olarak ithal ve ihracını veya 
imal ve furuhtunu mene matuf tedabirin kolaylıkla tatbiki için bu gibi kaçak mevat ve eşyayı 
ihbar edenlere kanunen bir ikramiye verilmesi muvafık görülmüş ise de mezkûr 43 üncü 
madde mucibince bu cezalar tahsil edilmeden muhbirlere ikramiye verilmesi imkânsız bulun
muştur. Halbuki bazan mezkûr cezaların tahsili; cezalandırılanların itirazları veya meselenin 
mahkemelere intikali dolayı sile senelerce sürüncemede kalmakta ve binaenaleyh muhbirlere 
vakti zamanile ikramiye verilememektedir. Her hangi bir kimsenin mev'ut mükâfatı kazanmak 
emelile ihbar edeceği bir kaçak hakkında muamele cereyan etmesi kendisini alâkadar etmiye-
ceğinden bu gibi muamelâtın muhbirleri diğer emsali kaçak hakkında ikinci bir ihbarda 
bulunmakta tereddüt ve hatta bililtizam ketumiyete sevkedeceği şüphesizdir. Kaçak bir madde
nin daima kontrolü müşkil veya görülmesi muhtemel olmıyan mahallerde saklanması veyahut 
bulundurulması tabiî olduğundan kaçakçılığa, alâkadar memurlardan evvel efradı ahali vakıf 
olur ve keyfiyeti ihbar için kanunî bir vazife ve mükellefiyeti bulunmadığı cihetle kaçağın 
ortadan kaldırılmasına veya diğer bir mahalle şevkine lakayt kalmaması ancak bunlara verilecek 
ikramiyelere bağlıdır. Binaenaleyh mezkûr kanunun 43 üncü maddesile tayin edilen ikramiye
lerin tahsilini beklemeksizin müsadereyi müteakip muhbirlerine alacakları ikramiyelere mahsu
ben bir miktar para itası menfaatli görülmüş ve bu sebeple merbut lâyiha tanzim kılınmıştır. 
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MADDE 74 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 



- 4 8 -
MADDE 66 — Bu kanunun hükümlerini icraya 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
ismet 
Da. V. 
Ş. Kaya 

Mî. V. 
Esat 

22 - XII - 1931 
Ad. V. 

Yusuf Kemal 
Ha. V. 

Dr. T. Rüştü 
Na. V. îk. V. 
Hümi M. Şeref 

M. M. V. 
Zekâi 
Ma. V. 

M. Abdülhalik 
S. î. M. V. 

Dr. Refik 

MADDE 70 — Hükümetin teklifinin 66 inci 
maddesi aynen. 



-Bu miktarların maaşların, tevhit ve teadülüne 
dair olan kanundaki maaş emsal hasıllarından 
fazlası ihtisas ücreti addolunur. Ve müktesep hak 
teşkil etmez. 

MADDE 71 — Teşkilât fesli unvanı altında 
65, 66, 67, 68, 69, ve 70 inci maddeler hükmü bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç 
sene müddetle muteberdir. 

MADDE 72 — 1510 numaralı kaçakçılığın men 
ve takibi kanunu ve gümrük kanununun 12 inci 
faslı ve 1341 senesi bütçe kanununun 50 inci 
maddesi mülgadır. Bu kanunun şümulüne giren 
işlerde gümrük ve inhisar kanunlarile sair ka
nunların bu kanuna uymıyan hükümleri kaldı
rılmıştır. 

Muvakkat madde 

A) Gümrük idarelerince tanzim edilip bu ka
nunun meryeti tarihinde henüz katileşmemiş bu
lunan müsadere mazbataları ve kaçakçılığa müte
allik tahkikat evrakı müzekkere ile Cumhuriyet 
müddei umumiliğine tevdi olunur. 

B) 1510 numaralı kanunun 13 üncü maddesi
nin ilk fıkrasına giren istihlâk işlerinden bu ka
nunun meriyeti zamanında elde bulunanlar, bulun
dukları mahkemelerde hususî kanunlarındaki 
ceza hükümlerine göre ve münferit hâkim tarafın
dan intaç olunur. 

C) Elde bulunan kaçakçılık işleri de bulunduk
ları mahkemelerde görülür. Bu işlerde evrakı Cum
huriyet müddei umumiliğine vermiş olan veya in
hisar memurları müdahil addolunurlar. 

D) Bu kanunun meriyeti zamanında gümrük 
veya inhisar memurlarınca temyiz olunupta henüz 
tetkik edilmemiş olan davalarda o memurların 
müdahil srfatile dava istidaları mevcut olmasa da
hi temyiz istidaları kabul olunur. 

E) Bu kanunun neşrinden evvel işlenmiş kaçak
çılık fiillerinden dolayı türk ceza kanununun ikin
ci maddesi hükmü dairesinde muamele olunur. 

MADDE 73 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 



Maaşların tevhit ve teadülüne dair olan kanuni 
mucibince haiz oldukları derece ve maaşlarından 
fazlası ihtisas ücreti namile bu miktarlara iblâğ 
edilir. 

işbu ihtisas ücretleri hiç bir suretle hakkı mük
tesep teşkil etmez. 

MADDE 63 — Teşkilât faslı unvanı altında-
57, 58, 59, 60, 61, ve 62 inci maddeler hükmü bu 
kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç sene 
müddetle muteberdir. 

Son maddeler 

MADDE 64 — 1510 numaralı kaçakçılığın men 
ve takibi kanunu ve gümrük kanununun 12 inci'-
faslı mülgadır. Bu kanunun şümulüne giren iş
lerde gümrük ve inhisar kanunlarile sair kanunla
rın ve kanuna uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

« Muvakkat maddeler» 

1 — 1510 numaralı kanunun 13 üncü maddesi-. 
nin ilk fıkrasına giren istihlâk işlerinden bu kanu
nun meriyeti zamanında elde bulunanlar, bulun
dukları mahkemelerde hususî kanunlarındaki ceza 
hükümlerine göre ve münferit hâkimle görülür. 

2 — Elde bulunan kaçakçılık işleri de bulun
dukları mahkemelerde görülür. 

Bu işlerde evrakı müddei umumiliğe vermiş 
olan gümrük veya inhisar memurları müdahil ad-, 
dolunur. 

3 — Bu kanunun meriyeti zamanında gümrük 
veya inhisar memurlarınca temyiz olunupta henüz 
tetkik olunmamış olan davalarda o memurları mü
dahil sıfatile dava istidaları mevcut olmasa dahi, 
temyiz istidaları kabul olunur. 

MADDE 65 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 67 — Hükümetin teklifinin 63 üncü 
maddesi aynen. 

MADDE 68 — Hükümetin teklifinin 64 üncü 
maddesi aynen. 

Muvakkat madde 
A)Gümrük idarelerince tanzim edilip ve bu 

kanunun meriyeti tarihinde henüz katileşmemiş 
bulunan müsadere mazbataları ve kaçakçılığa 
müteallik tahkikat evrakı müzekkere ile cumhu
riyet müddei umumiliğine tevdi olunur. 

B) 1510 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin 
ilk fıkrasına giren istihlâk işlerinden bu kanun 
meriyeti zamanında elde bulunanlar, bulunduk
ları mahkemelerde hususî kanunlarındaki ceza 
hükümlerine göre ve münferit hâkim tarafından 
intaç olunur. 

C) Elde bulunan kaçakçılık işleri de bulun
dukları mahkemelerde görülür. Bu işlerde evrakı 
C. müddei umumiliğine vermiş olan gümrük 
veya inhisar memurları müdahil addolunurlar. 

D) Bu kanunun meriyeti zamanında gümrük 
veya inhisar memurlarınca temyiz olunupta henüz 
tetkik edilmemiş olan davalarda o memurların mü
dahil sıfatile dava istidaları mevcut olmasa dahi 
temyiz istidaları kabul olunur. 

E) Bu kanunun neşrinden evvel işlenmiş'ka
çakçılık fiillerinden dolayı türk ceza kanununun 
ikinci maddesi hükmü dairesinde muamele olunur. 

MADDE 69 — Hükümetin teklifinin 65 inci 
maddesi aynen. 



lar.ile ağır ceza mahkemeleri hâkim ve müddei 
umumileri ve bu kanunda yazılı suçlara ait dava
ları görecek olan hâkim ve müddei umumiler ha
riç olmak üzere diğer memurlar bu kanunda yazılı 
cürümlerden dolayı memurin usulü muhakemesi 
kanunile 766, 1609, 1631, ve 1632 numaralı kanun
lar ahkâmına tâbi tutulmaksızın doğrudan doğru
ya bu maddede yazılı suçlarla takip ve muhakeme 
olunurlar. 

MADDE 66 — Adlî ihtisas mahkemeleri, Adli
ye vekâletince sırf kaçakçılık davalarını görmek 
üzere teşkil edilecek münferit kâkimli asliye mah
kemeleridir. • 

ölüm ve on sene veya daha fazla .ağır hapis 
cezalarım müsteizâm işlerde bu hâkimlerin riyaseti 
altında bulundukları yerdeki veya en yakın mahal
deki hâkimlerden ikisinin inzimam ve iştira kile 
heyet teşkil olunur. 

MADDE C7 — Askerî ihtisas mahkemeleri 
bir askerî adlî hâkim ile iki askerî azadan terek
küp eder. 

Her mahkeme nezdinde aakerî adlî hâkimler 
mey anından müntahap bir askerî müddei umumî 
ve bir müstantık bulunur. Bu mahkemeler maiye
tine lüzumu kadar zabıt kâtibi verilir. 

Askerî ihtisas mahkemeleri hâkimleri ve müd
dei umumilerile müstantık lan Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından intihap ve millî irade ile tayin, 
olunur. 

MADDE 68 — Askerî ihtisas mahkemeleri 
mıntakalarında âmiri adlilik salâhiyeti gümrük 
muhafaza kıtaatı kumandanlığına aittir. 

Askerî ihtisas mahkemelerinin rütbe itibarile 
salâhiyeti haricinde kalan ^askerî maznunların 
mahkemesi ve bu mahkeme mıntakaları âmiri ad-
liliğinin salâhiyeti haricindeki cezaların tasdik ve 
tenfizi en yakın kolordu askerî mahkemesine ve 
kumandanlığına aittir. 

MADDE 69 — Askerî ihtisas mahkemeleri bu 
kanun ve bu kanunda tasrih edilmiyen hususatta 
askerî mahkeme usulü kanununu tatbik ederler. • 

MADDE 70 — Mertebe ve maaş dereeeleri ne 
olursa olsun ihtisas mahkemeleri hâkimlerine 
aylık olarak 300 ve müddei umumilerine 250 ve 
müstantıklarına 150 ve baş kâtiplerine 130 ve 
kâtiplerine 100 lira verilir. 

http://lar.il
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MADDE 58 — Adlî ihtisas.mahkemeleri Adliye 
vekâletince sırf kaçakçılık davalarını görmek üze
re teşkil edilecek münferit hakimli asliye mahke
meleridir. 

ölüm ve 10 seneden fazla ağır hapis cezalarını 
müstelzim isterde bu hâkimlerin riyaseti altında 
bulundukları yerdeki veya en yakın mahallerde
ki hâkimlerden ikisinin inzimam ve iştirakile he
yet teşkil olunur. 

MADDE 59 — Askerî ihtisas mahkemeleri bir 
askerî adlî hâkim ile iki askerî azadan terekküp 
eder. 

Her mahkeme nezdinde askerî adlî hâkimler 
meyanmdan müntehap bir askerî müddei umumî 
ve bir müstantık bulunur. Bu mahkemeler maiyeti
ne lüzumu kadar zabıt kâtibi verilir. 

Askerî ihtisas mahkemeleri hâkimleri ve müd
dei umumilerile müstantıklari Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından intihap ve millî irade ile tayin 
olunur. 

MADDE 60 — Askerî ihtisas mahkemeleri mın-
takalarmda âmiri adlilik salâhiyeti gümrük muha
faza kıtaatı kumandanlığına aittir. 

Askerî ihtisas mahkemelerinin rütbe itibarile 
salâhiyeti haricinde kalan askerî maznunların 
muhakemesi ve bu mahkeme mmtakalan âmiri 
adliliğinin salâhiyeti haricindeki cezaların tasdik 
ve tenfizi en yakm kolordu askerî mahkemesine ve 
kumandanlığına aittir. 

MADDE 61 — Askerî ihtisas mahkemeleri bu 
kanunu ve bu kanunda tasrih edibniyen hususat-
ta askerî muhakeme usulü kanununu tatbik eder
ler. 

MADDE 62 — Mertebe ve maaş dereceleri ne 
olursa olsun ihtisas mahkemeleri; hâkimlerine 300 
ve müddei umumilerine 250 ve müstantıklanna 150 
ve. başkâtiplerine 130 ve kâtiplerine aylık olarak 
100 lira verilir. 

MADDE 62 — Adlî ihtisas mahkemeleri, Adli
ye vekâletince sırf kaçakçılık davalarını görmek 
üzere teşkil edilecek münferit hakimli asliye 
mahkemeleridir. 

ölüm ve on sene veya daha fazla ağır hapis 
cezalarını müstelzim işlerde bu hâkimlerin riya
seti altında bulundukları yerdeki veya en ya
kın mahaldeki hâkimlerden ikisinin inzimam ve 
iştirakile heyet teşkil olunur. 

MADDE 63 — Hükümetin teklifinin 59 uncu 
maddesi aynen. 

MADDE 64 — Hükmetiıı teklifinin 60 inci 
maddesi aynen, 

MADDE 65 — Hükümetin teklifinin 61 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 66 — Hükümetin teklifinin 62 inci 
maddesi aynen. 
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ki kalmak şartile bağ, bahçe, dükkân, hususî 1 
meskenler veya sair mahallerde mevadı iptidaiye 
ıslatıp tahammür ettirenleri haber verenlere iki 
liradan 25 liraya kadar, 

III - Kaçak mbık ve sair taktir aletlerini ( nâ
kil, müberrit, müberrit kapağı, müberrit tasları, 
taktir aleti haline getirilmiş adi kazan ) ihbar 
edenlerle bilfiil tutanlara: 

A) Hacmi istiabisi 20 litreye kadar olan mbık-
lar için beş lira, 

. B) Hacmi istiabisi 40 litreye kadar olan m hık
lar için on lira, 

C) Hacmi istiabisi 40 litreden yukarı olan in
takları için (A ve B) fıkralarındaki miktarlara be
her yirmi litre hacmi istiabiye mukabil beş lira 
zam suretile ve mbık teferruatından olup ınbıkı 
tutulamıyan her alet için yalnız iki lira peşin ik
ramiye verilir. 

Ancak 3 üncü fıkrada yazılı hallerde peşin ola
rak verilecek ikramiyelerin azamî miktarı 60 lira
yı geçemez. 

MADDE 64 — Müsadere edilen kaçak eşya ve 
maddelerin muhakeme neticesinde müsaderesine 
hükmedilmese dahi muhbirlere ve bilfiil tutanlara 
peşin olarak verilmiş olan ikramiyeler istirdat e-
dilmez. 

Beşinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 65 — Kaçakçılık cürümlerine ait davalar 
asker ve sivil tefrik edilmeksizin ihtisas mahkeme
leri bulunan yerlerde o mahkemelerde ve bulun-
mıyân yerlerde 56 inci maddede yazılı hâkimler 
tarafından görülür. 

ihtisas mahkemeleri vazife ifa olunacak mın-
takanın hususiyetine göre yalnız adlî veya yalnız 
askerî olarak teşkil edilebilir. 

Bu mahkemeler teşekkül suretlerine göre ihti
sas mahkemesi ve askerî ihtisas mahkemesi unva
nını taşır. 

Hangi mmtakada hangi nevi ihtisas mahkemesi 
teşkil olunacağı îcra Vekilleri Heyetince tayin ve 
icabına göre tebdil ve bunların kaza daireleri ilân 
olunur. 

Valiler ve fırka kumaridanite ondan yukarı 
rütbede bulunan askerler ve Devlet memurları ma-
aşatınm tevhit ve teadülüne dair olan 1452 numa
ralı kanunun 4 üncü derecesinde ve daha yukarı 
derecelerinde bulunanlar ve mülkiye kaymakam-1 
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Pasıl : 5 

Teşkilât 

MADDE 57 — Kaçakçılık cürümlerine ait dava
lar askev ve sivil tefrik edilmeksizin ihtisas mah 
kemeleri bulunan yerlerde o mahkemelerde ve bu
lulmayan yerlerde 52 inci maddede yazılı hâkim
ler tarafından niyet olunur. 

İhtisas mahkemeleri vazife ifa olunacak mın
tıkanın hususiyetine göre yalnız adlî yalnız askerî 
veya muhtelit olarak teşkil olunabilir. 

Bu mahkemeler teşekkül suretlerine nazaran 
ihtisas mahkemesi, askerî ihtisas mahkemesi ve 
muhtelit ihtisas mahkemesi unvanlarını taşır. 

Hangi mıntakada hangi nevi ihtisas mahkemesi 
teşkil olunacağı İcra Vekilleri Heyetince tayin ve 
icabına göre tebdil ve bunların kaza daireleri ilân 
olunur. 

BEŞÎNCÎ FASIL 

Teşkilât 

MADDE 61 — Kaçakçılık cürümlerine ait da
valar asker ve sivil tefrik edilmeksizin ihtisas 
mahkemeleri bulunan yerlerde o mahkemelerde 

i ve bulunmıyan yerlerde 56 inci maddede yazılı 
hâkimler taraf nidan görülür, ihtisas mahkemele
ri vazife ifa olunacak mıntakamn hususiyetine 
göre yalnız adlı veya yalnız askerî olarak teşkil 
edilebilr. 

Bu mahkemeler teşekkül suretlerine göre ih
tisas mahkemesi ve askerî ihtisas mahkemesi un
vanını taşır 

Hangi mıntakada hangi nevi ihtisas mahkeme
si teşkil olunacağı İcra Vekilleri Heyetince tayin 
ve icabına göre tebdil ve bunların kaza daireleri 
ilân olunur. 

766, 1609, 1630, 1631 numaralı kanunların hü
kümleri kaçakçılık fiillerinin takibatında da ca
ridir. 
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biki gibi zühulleri tasrih ve tatbiki lâzımğelenj 
maddeye göre ceza tayin eder. 

MADDE 60 — Hu kanunda yazdı para ceza-
larile müsadere olunan eşyanın sif kıymetinden 
y&zde otuzu haber verenlere ve yüzde otuzu bilfiil 
tutanlara ikramiye olarak dağıtılır. Yüzde on be
şi peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatı 
karşılığı olmak üzere Hazineye irat kaydolunur. 
Yüzde onu müsademelerde ölenlerin veya sakat 
kalanların sigortasına tahsis olunur. Yüzde on be
şi de kaçağın vuku bulduğu muhafaza tabur veya 
merkez müdüriyeti itibarile muhafaza .işlerinde 
fevkalâde yararlığı görülen memurlara tevzi olu
nur. 

Kaçak eşyanın muhbiri yoksa muhbire ait olan 
hissenin üçte ikisi bilfiil tutanlara, üçte biri de 
peşin ikramiye faslının mütehavvil tahsisatına kar
şılık teşkil etmek üzere Hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 61 — Kaçak eşya ve maddeleri ihbar 
edenlerle bilfiil tutanlara bu kanunun 60 iner mad
desinde yazılı ikramiye hisselerinin yüzde otuzu 
müsadereyi müteakip ve peşin olarak verilebilir. 
Ancak bu yüzde otuzlar müsadere edilen eşya ve 
maddelerin sif kıymetinin yarisin i geçemez. 

Peşin ikramiyeler bütçelerde açılacak müte
havvil tahsisattı faslı mahsusundan verilir. 

MADDE 62 — Kaçak sigara kâğıdı müsadere
lerinde muhbirlerle bilfiil tutanlara peşin olarak 
aşağıdaki nisbetler üzerinden ikramiye yerilir: 

50 yaprak bir defter itibarile: 
Bir defterden 1000 deftere kadar beher defter 

için 2 kuruş, 
1000 defterden fazlasına beher defter için 1 

kuruş, 
Ancak kaçak sigara kâğıdının miktarı ne olur

sa olsun her ihbar ve müsadere vakasında peşin 
olarak verilecek ikramiye 300 lirayı geceme/.. 

MADDE 63 — Müskirat maddelerde taktir ve
saiti ihbarlarında: 

I - imalâthane ve şaraphanelere inhisar ida
resinden mezuniyet almaksızın mevadı iptidaiye 
ithal eyliyenleri ve buralarda mevadı iptidaiye Is
latanları veya tahammür ettirenleri haber veren
lere beş liradan yüz liraya kadar, 

II - Sirke ve şarap hakkındaki müsaadeler ba-
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sında yanlışlık vukuu veya hüküm mahallindeki ri tasrih ve tatbik? lâzımgelen maddeye göre 
tavsife göre eezası daha hafif olan maddenin ceza tayin eder. 
tatbiki icap e&erken daha ağır olan ve tavsife uy-
miyen maddenin tatbiki gibi zühulleri tashih 
ve tatbiki lâzımgelen maddeye göre ceza tayin eder. 

MADDE 56— Bu kanunda yazılı para cezala- MADDE 60 — Hükümetin teklifinin 56 inci 
rile müsadere olunan eşya satış bedellerinden yüz- maddesi aynen 
de 30 u haber verenlere ve yüzde otuzu bilfiil tu
tanlara ikramiye olarak dağıtılır. Yüzde otuzu Ha
zine hakkı olarak irat kaydolunur. Geri kalan yüz
de onu kaçağın vuku bulduğu muhafaza taburu 
veya gümrük idaresi mıntakası dahilinde kaçak 
takibatını sevk ve idare edenlere verilir. 

Kaçak eşyanın muhbiri yoksa buna ait hisseler 
müsadirlere verilir. 
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leıı evrak ilk tahkikata ve karar hâkimliği kararı
na hacet kalmaksızın iddianame ile mahkemeye 
verilir ve maznunlar hakkında mahkemece açı
lacak son tahkikatın mevkuflu olarak yapılması 
mahkemeden istenilir. Mahkemece ilk önce bu ci
het hakkında, bir karar verilir. 

Hüviyetini ispat edem iyen veya kayakçılıkta 
sabıkalı olanların veya kaçak eşya ile birlikte ya
kalananlar hakkındaki tahkikat ve muhakeme
ler mutlak surette mevkuf olarak yapılır. Failler 
sübut delillerile beraber mahkemeye sevkolun-
dukları hallerde derhal duruşma yapılarak dava 
intaç olunur. Sair hallerde gecikmesinde 
zaruret bulunan bir sebep olmadıkça mah- , 
keme usulî hükümlerle bağlı olmaksızın 
icap eden muamele ve tebliğleri yaptıra
rak iddianamenin verilmesinden itibaren niha
yet beş gün içinde duruşma yapmıya ve 54 üncü 
maddenin son fıkrasında gösterilen zaruretler müs
tesna olmak üzere duruşmayı bir celsede bitir
meğe ve cumhuriyet müddeiumumisi de iddiasını 
celsede serdetmeğe mecburdur. Maznun duruşma 
sırasında diğer bir cürmün de mevcudiyeti anla
şılsa bile bu hal davaların tevhidine sebep teşkil 
edemez. 

Maznun veya müdafi müdafaasını hazırlıya-
madığnıdan dolayı mühlet isterse kendisine niha
yet üç gün müsaade edilebilir 

Maznun duruşmadan evvel tevkif olunmamış 
ise mahkûmiyet halinde tevkifine de karar verilir. 
Davanın temyiz olunması mevkuf iyet halinin de
vamına mani olamaz bu tevkif kararma itiraz 
olunamaz. Mahkemece bu kanuna göre hükmoln-
ııaıı cezalar tecil edilemez. 

MADDE 59 — Davayı temyiz eden maznun 
hükme karşı itirazlarını .ya temyiz istidasında 
yazar veya temyiz istidası için kanunda muayyen 
müddet içinde bu hususta bir zabıt varakası tu
tulmak üzere mahkeme zabıt kâtibine beyan eder. 

Evrakı istidanın kay di veya beyan zabıt va
rakasının yapıldığı günden itibaren bir hafta 
içinde temyiz mahkemesine gönderilir. Temyiz 
tetkikatı diğer işlere tercihan ve müstacelen ya
pılır. Hükme tesir etmiyen usul noksanları boz
ma sebebi ittihaz olunmaz. Temyiz mahkemesi 
kanun maddesinin numarasında yanlışlık vukuu 
veya hüküm mahallindeki tavsife göre cezası 
daha hafif olan maddenin tatbiki icap ederken 
daha ağır olan ve tavsifa uy mi yan maddenin tat-



kikata ve karar hâkimliği kararına hacet kalmak
sızın iddianame ile mahkemeye verilir ve maz
nunların muhakemelerinin mevkufen yapılması 
mahkemeden istenilir. Mahkeme ilk önce bu cihet 
hakkında bir karar verir. 

Hüviyetini ispat edemiyen veya kaçakçılıkta 
sabıkası olanların veya kaçarken yakalananların 
muhakemeleri mutlak surette mevkuf olarak ya
pılır. Failler delillerile beraber mahkemeye sev-
kolunduğu hallerde muhakemeleri derhal icra ve 
dava intaç olunur. Sair hallerde teahhuru mazur 
gösterecek bir sebep olmadıkça mahkeme, usu-
lî hükümlerle bağlı olmaksızın icap eden muamele 
ve tebliğleri yaptırarak iddianamenin verilme
sinden itibaren nihayet on beş gün içinde du
ruşma yapmağa ve 50 inci maddenin son fıkra
larında gösterilen zaruretler müstesna olmak üze
re duruşmayı bir celsede bitirmeğe ve cum
huriyet müddei umumisi de iddiasını ayni celse
de serdetmeğe mecburdur. Maznunun duruşma 
sırasında diğer bir cürmünün de mevcudiyeti anla
şılsa bile bu keyfiyet muhakemenin tevhidine se
bep teşkil edemez. 

Maznun müdafaasını hazırlıyamadığından do
layı mühlet isterse kendisine üç gün müsaade 
edilir. 

Maznun duruşmadan evvel tevkif olunmanıişsa 
mahkûmiyet halinde tevkifine de karar verilir. 

Davayı temyiz, mevkufiyet halinin devamına 
mani olamaz. Bu tevkif kararına itiraz olunamaz. 
Mahkemece bu kanuna tevfikan hükmohman ceza
lar tecil edilemez. 

MADDE 55 — Davayı temyiz eden maznun, hük
me karşı itirazlarını ya temyiz istdasında veya 
temyiz istidası için kanunda muayyen müddet için
de mahkemede beyan eder. 

Evrak istidanın kaydi gününden itibaren bir 
hafta içinde Temyiz mahkemesine gönderilir. Tem
yiz tetkikatı diğer işlere tercihan ve müstaeelen 
yapılır. 

Hükme tesir etmiyen usul noksanları bozma 
sebebi ittihaz olunamaz. Kanunun sarih beyanla
rına mugayir aşikâr yanlışlıklar müstesna olmak 
üzere cezanın teşdit veya tahfifine mesnet olan 
takdir hakkında her ne sebeple olursa olsun taar
ruz edilemez. 

Temyiz mahkemesi kanun maddesinin numara-

evrak, ilk, tahkikata ve karar hâkimliği kararma 
hacet kalmaksızın iddianame ile mahkemeye veri
lir ve maznunlar hakkında mahkemece açılacak 
son tahkikatın mevkuflu olarak yapılması mahke
meden istenilir. Mahkemece ilk önce bu cihet hak
kında bir karar verilir. 

Hüviyetini isbat edemiyen veya kaçakçılrkta 
sabıkası olanların veyahut kaçarken yakalananlar 
hakkındaki duruşmalar mutlak surette mevkuf ola
rak yapılır. 

Failler sübut delillerile beraber mahkemeye 
sevkolundukları hallerde derhal duruşma yapıla
rak dava intaç olunur. Sair hallerde gecikmesinde 
zaruret bulunan bir sebep olmadıkça mahkeme 
usulü hükümlerle bağlı olmaksızın icap eden mu
amele ve tebliğleri yaptırarak iddianamenin veril
mesinden itibaren nihayet beş gün içinde duruşma 
yapmıya ve 54 üncü maddenin son fıkrasında gös
terilen zaruretler müstesna olmak üzere duruşma
yı bir. celsede bitirmeğe ve Cumhuriyet müddei 
umumisi de iddiasını ayni celsede serdetmeğe mec
burdur. Maznun duruşma sırasında diğer bir cür-
ınün de mevcudiyeti anlaşılsa bile bu hal davala
rın tevhidine sebep teşkil edemez. 

Maznun veya müdafi müdafaasını hazırlıya
madığından dolayı mühlet isterse kendisine niha
yet üc gün müsaade edilebilir. 

Maznun duruşmadan evvel tevkif olunmanıişsa 
mahkûmiyet halinde tevkifine de karar verilir. 
Davanın temyiz olunması mevkufiyet halinin de
vamına mani olamaz. Bu tevkif kararına itiraz 
olunamaz. Mahkemece bu kanuna göre hükmolu-
nan cezalar tecil edilemez. 

MADDE 59 — Davayı temyiz eden maznun 
hükme karşı itirazlarını ya temyiz istidasında ya
zar veya temyiz istidası için kanunda muayyen 
müddet içinde bu hususta bir zabıt varakası tutul
mak üzere mahkeme zabıt kâtibine beyan eder. 

Evrakı istidanın kaydi veya beyan zabıt vara
kasının yapıldığı günden itibaren bir hafta için
de Temyiz mahkemesine gönderilir. Temyiz tet
kikatı diğer işlere tercihan ve müstaeelen yapılır. 
Hükme tesir etmiyen usul noksanları bozma sebe
bi ittihaz olunmaz. Temyiz mahkemesi kanım 
maddesinin numarasında yanlışlık vukuu veya 
hüküm mahallindeki tavsife göre cezası daha hafif 
olan maddenin tatbiki icap ederken daha ağır olan 
ve tavsife uymıyan maddenin tatbkı gibi zühulle-
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cezalarma 1701 numatalı kanunun 69 ve 70 inci I 
maddelerinde yazılı heyetler tarafından karar ve
rilir. 

1 ve 2 inci fıkrada yazılı mercilerce verilen I 
kararlara karşı maznunlar tarafından 1701 numa
ralı kanunda gösterilen müddet ve usul dairesin
de sulh hâkimlerine itiraz olunabilir. 

Sulh hâkiminin birinci fıkra mucibince verile
cek müsadere kararı aleyhine itirazen vereceği 
hükümlerin kiymetçe 50 liradan fazla olanları 
müstesna olmak üzere her iki fıkrada yazılı işler-1 
de itiraz üzerine vereceği kararlar katidir. 

Bu cezalar tahsili emval kanunu hükmünce tab 
sil olunur. 

MADDE 56 — 55 inci madde haricinde kalan 
ve bu kanunda yazılı bulunan suçlara ait davalar 
münferit hakimli asliye mahkemeleri tarafından 
görülür. 

Müçtemi teşkilâta tâbi asliye hâkimi bulunan 
yerlerde bu işleri görecek münferit hâkimleri 
Adliye vekâleti ayırır. Bu hâkimler kaza merke-
zile mukayyet olmaksızın hâdise yerinde dahi da
vayı görüp bitirmek salâhiyetini haizdir. ölüm 
veya on sene veya daha fazla hapis cezalarını müs-
telzim kaçakçılık suçlarının muhakemesi salahi
yetli ağır ceza mahkemelerine aittir. 

Bu hâkimler tarafından hükmolunacak para 
cezalarını havi hüküm ilâmları hapis hükmü müs
tesna olarak tahsili emval kanununa göre tahsil 
edilmek üzere cumhuriyet müddei umumiliğince 
bulunduğu yerde Gümrük ve inhisarlar vekâleti
nin ait olduğu memurinine verilir. Bu suretle isti
fası mümkün olmıyan ağır para cezalarının türk 
ceza kanununun hükümlerine göre hapse çevril
mesi için ilâmı cumhuriyet müddei umumiliğine 
iade olunur. 

MADDE 57 — 56 inci maddede yazılı suçlar 
hakkında ait olduğu idarelerin memurları tara
fından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahki
kat evrakını muktazi takibatın icrası için bir mü
zekkere ile cumhuriyet müddei umumiliğine ve
rilir. Gümrük ve inhisarlar memurları bu müzek
kerelerle ceza muhakemeleri usulü kanununun 
367 inci maddesinde gösterilen müdahil sıfatını 
iktisap etmiş olurlar. 

MADDE 58 — 55 inci maddede yazılı işler
den maadasında gümrük veya inhisar memurları 
tarafından cumhuriyet müddeiumumiliğine veri-1 



ve 70 inci maddelerinde yazılı heyetler tarafından 
karar verilir. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı merciler tarafın
dan verilen kararlara karşı maznunlar tarafından 
1701 numaralı kanunda gösterilen müddet ve usul 
dairesinde sulh hâkimlerine itiraz olunabilir. 

Sulh hâkiminin birinci fıkra mucibince verile
cek müsadere kararı aleyhine itirazen sadır ola
cak hükümlerin kıymetçe elli liradan fazla olan
ları müstesna olmak üzere her iki fıkrada yazılı 
işlerde itirazen vereceği kararlar katidir. Bu ceza
lar tahsili emval kanunu hükmünce tahsil olunur. 

MADDE 52 — 51 inci madde haricinde kalan 
ve bu kanunda yazılı bulunan suçlara ait davalar 
münferit hakimli asliye mahkemeleri tarafından 
görülür. Müçtemi teşkilâta tâbi asliye hâkimi bu
lunan yerlerde bu işleri görecek münferit hâ
kimleri Adliye vekâleti ayırır. 

Bu hâkimler kaza merkezile mukayyet ol
maksızın hâdise yerinde dahi davayı görüp bitir
mek salâhiyetini haizdir. 

Bu hâkimler tarafından hükmolunacak para 
cezalarını havi hüküm ilâmları tahsili emval 
kanununa göre tahsil olunmak üzere müddei u-
mumilikçe bulunduğu mahal mal memuruna veri
lir. 

MADDE 53 — 51 inci maddede yazılı suçlar 
hakkında ait olduğu idarelerin memurları tara
fından tanzim edilecek zabıt varakaları ve tah
kikat evrakı muktazi takibatın icrası zımnında 
bir müzekkere ile müddei umumiye verilir. 

Gümrük ve inhisar memurları bu müzekkereler
le ceza muhakemeleri usulü kanununun 367 inci 
maddesinde gösterilen müdahil sıfatını iktisap 
etmiş olurlar. 

MADDE 54 — 49 uncu maddede yazılı işlerden 
maadasında gümrük veya inhisar memurları tara
fından müddei umumiliğe evrilen evrak, ilk tah-

maddelerinde yazılı heyetler tarafından karar ve
rilir. 

Birinci ve ikinci fıkrada yazılı mercilerce ve
rilen kararlara karşı maznunlar tarafından 1701 
numaralı kanunda .gösterilen müddet ve usul da
iresinde sulh hâkimlerine itiraz olunabilir. 

Sulh hâkiminin birinci fıkra mucibince verile
cek müsadere karan aleyhine itirazen sadır ola
cak hükümlerin kıymetçe elli liradan fazla olan
ları müstesna olmak üzere her iki fıkrada yazılı 
işlerde itiraz üzerine vereceği kararlar katidir. 

Bu cezalar tahsili emval kanunu hükmünce 
tahsil olunur. 

MADDE 56 — 55 inci madde haricinde kalan 
ve bu kanunda yazılı bulunan suçlara ait davalar 
münferit hakimli asliye mahkemeleri tarafından 
görülür. 

Müçtemi teşkilâta tâbi asliye hâkimi bulunan 
yerlerde bu işleri görecek münferit hâkimleri Ad
liye vekâleti ayırır. 

Bu hâkimler kaza merkezile mukayyet olmaksı
zın hadise yerinde dahi davayı götüp bitirmek 
salâhiyetini haizdir, ölüm veya on sene veya da
ha fazla hapis cezalarını müstelzim kaçakçılık suç
larının muhakemesi salahiyetli ağır ceza mahke
melerine aittir. 

Bu hâkimler tarafından hükmolunacak para 
cezalarını havi hüküm ilâmları hapis hükmü müs
tesna olarak tahsili emval kanununa göre tahsil 
edilmek üzere C. müddeiumumiliğince bulunduğu 
yerde Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin ait ol
duğu memurine verilir. Bu suretle istifası mümkün 
olmıyan ağır para cezalarının türk ceza kanunu hü
kümlerine göre hapse çevrilmesi için ilâmı C. müd
deiumumiliğine iade olunur. 

MADDE 57 — 56 inci maddede yazılı suçlar 
hakkında ait olduğu idarelerin memurları tarafın
dan tanzim edilecek zabıt varakaları ve tahkikat 
evrakı muktazi takibatın icrası için bir mü
zekkere ile C. müddeiumumiliğine evrilir. 

Gümrük ve inhisarlar memurları bu müzekke
relerle ceza muhakemeleri usulü kanununun 367 
inci maddesinde gösterilen müdahil sıfatını iktisap 
etmiş olurlar. 

MADDE 58 — 55 inci maddede yazılı işlerden 
maadasında gümrük veya inhisar memurları tara
fından Cumhuriyet müddei umumiliğine verilen 



eşya ve alâl ve edevatın ve nakil vasıtalarının 
mahiyet ve miktar ve vasıllarını ve nerede ve ne 
suretle »örülüp zaptedilmiş olduklarını, 

8 - Maznunun isim ve hüviyet ve sıfat ve ma
hallî ikametile ifadesini muhtevi olma.k ve tan
zim eden memur ile maznun ve hariçten hazır bu
lunan en a.z iki kimse tarafından imza olunmak 
lâzımdır. Bu şartları tamamen haiz olarak bu ka
nunun :i üncü maddesinde .yazılı memurlar tara
rından tanzim olunan zabıt varakaları ilk tahki
kata tâbi tutulmuş olan işlerin maadasında sah
teliği isbat olununcıya kadar -muteberdir. 

Maznun, zabıt varakasını imzadan istinkâf 
ederse sebebini kendi el yazısı ile varakanın altı
na yazıp imza eder. Yazı bilmezse ist hıka f sebebi 
hazır bulunanlar tarafından varaka altına yazıla
rak imza edilir. Sebepsiz istinkâf halinde de key
fiyet bu veçhile tesbit olunur. Sebep beyanile istin
kâf halinde hâkim o sebeplerin mahiyetine göre 
tetkikat yapabilir. Bu zabıt varakasının sahteliği
ni iddia halinde bunu iddia eden maznun mahke
meye sahtelik hakkında kanaat verecek deliller 
göstermeğe mecburdur. 

Bu takdirde mahkeme bu müdafaayı tamika 
şayan görürse delillerini istimal ve tetkik eder. 
Neticede maznunun iddiasını haklı gösterecek ba
zı sebepler karşısında kalırsa zabıt varakasını 
imza etmiş olan şahitleri çağırıp dinledikten 
ve başka delilleri var ise tetkik ettikten sonra 
hasıl edeceği kanaate göre kaçakıçılık davasını in
taç eder. 

İşi sürüncemede bırakmak kastile sahtelik id
diasında bulunanlara yol gösterenden 100 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınmasına 
hükmolunur. 

Bu kimseler avukat veya dava vekili iseler hak
larında salahiyetli merciler tarafından ayrıca in
zibatî muamele de yapılır. 

MADDE 55 — Bu kanunun 12, 13 ve 14 üncü 
maddelerde 16 inci maddesinin son fıkrasında be
yan olunan müsaderelere gümrük memurlarından 
müteşekkil bir heyet karar verir. 

Bu kanunun 25 inci maddesi 1 inci fıkrasile 
44 üncü maddesinde yazılı suçlara müteallik para 



ren eşya ve alât ve edevatın ve nakil vasıtala
rının mahiyet ve miktar ve vasıflarını ve nerede 
ne suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını, 

3 - Maznunun isim Ye hüviyet ve sanat ve ma
halli ikametile ifadesini muhtevi olmak ve, 

4 - Tanzim eden memur ile maznun tarafın
dan imza ve hariçte hazır bulunan en az iki kimse 
tarafından tasdik olunmak lâzımdır. 

Bu şart lan tamamen haiz olarak bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı memurlar tarafından 
tanzim olunan zabıt varakaları 49 uncu maddenin 
matufu olduğu hallerin maadasında sahteliği is
pat olununcıya kadar muteberdir. 

Maznun zabıt varakasını imzadan istinkâf 
ederse sebebini kendi el yazısı ile varakanın 
zirine yazıp imza eder. Yazı bilmezse istinkâf 
sebebi hazır bulunanlar tarafından varaka altı
na yazılarak imza edilir. 

Sebepsiz istinkâf halinde de keyfiyet bu veç
hile tesbit olunur. 

Sebep beyanile istinkâf halinde hâkim o se
beplerin mahiyetine göre tetkikat yapabilir. 

tşbu zabıt varakasının sahteliğini iddia halin
de bunu iddia eden maznun mahkemeye sahte
lik hakkında kanaat verecek deliller göstermiye 
mecburdur. Bu takdirde mahkeme bu müdafaayı 
tamika şayan görürse delillerini istima ve tet
kik eder. Neticede maznunun iddiasını haklı gös
terecek bazı sebepler karşısında kalırsa zabıt va
rakasını tasdik etmiş olan şahitleri çağırıp din
ledikten sonra hasıl edeceğ kanaate göre eğer 
maznunu kaçaçılıktan dolayı mahkûm edecek o-
lursa sahtelik isnadından dolayı dahi ce»alandı-
racağı gibi maznuna bu isnadında yol göstermiş o-
lan avukat veya dava vekilini de ceza kanununun 65 
inci maddesi mucibince cezalandırır. 

Eğer mahkeme sahtelik vukuuna zannı galip 
hasıl eden sebeplerden dolayı kaçakçılık maznu
nunun beraetine karar verirse sahtelik iddia olu
nan zabıt varakasını tanzim etmiş olan memur
ları maznun sıfatile celbile gıyaplarında tehas-
sül etmiş olan hal ve sebeplere karşı müdafaaları
nı istima ve huzurlarında icap eden tetkikatı ic
ra ederek davayı neticelendirir. 

MADDE 51 — Bu kanunun 12, 13 ve 14 üncü 
maddelerinde beyan olunan müsaderelere gümrük 
memurlarından müteşekkil bir heyet karar verir. 

Bu kanunun 24 üncü maddesi birinci fıkrasile 
41 ve 43 üncü maddelerinde yazılı suçlara müte
allik para cezalarına 1701 numaralı kanunun 69 ; 

ren eşya ve alât ve edevatın ve nakil vasıtaları
nın mahiyet ve miktar ve vasıflarını ve nerede ve 
ne suretle görülüp zaptedilmiş olduklarını, 

3 - Maznunun isim ve hüviyet ve sanat ve ma
halli ikametile ifadesini muhtevi olmak ve tanzim 
eden memur ile maznun ve hariçten hazır bulunan 
en az iki kimse tarafından imza olunmak lâzımdır. 

Bu şartları tamamen haiz olarak bu kanunun 
üçüncü maddesinde yazılı memurlar tarafından 
tanzim olunan zabıt varakaları ilk tahkikata tâbi 
tutulmuş olan işlerin maadasında sahteliği ispat 
olununcıya kadar muteberdir. 

Maznun, zabıt varakasını imzadan istinkâf 
ederse sebebini kendi el yazısile varakanın altına 
yazıp imza eder. Yazı bilmezse istinkâf sebebi ha
zır bulunanlar tarafından varaka altına yazılarak 
imza edilir. 

Sebepsiz istinkâf halinde de keyfiyet bu veç
hile tesbit olunur. Sebep beyanile istinkâf halin
de hâkini o sebeplerin mahiyetine göre tetkikat 
yapabilir. 

Bu zabıt varakasının sahteliğini iddia halin
de bunu iddia eden maznun mahkemeye sahtelik 
hakkında kanaat verecek deliller göstermeğe mec
burdur. 

Bu takdirde mahkeme bu müdafaayı tamika • 
şayan görürse delillerini istimal ve tetkik eder. 
Neticede maznunun iddiasını haklı gösterecek bazı 
sebepler karşısında kalırsa zabıt varakasını imza 
etmiş olan şahitleri çağırıp dinledikten ve başka 
delilleri varsa tetkik ettikten sonra hasıl edeceği 
kanaate göre kaçakçılık davasını intaç eder. 

îşi sürüncemede bırakmak kastile sahtelik id
diasında bulunanlara yol gösterenden yüz lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası alınma
sına hükmolunur. 

Bu kimseler avukat veya dava vekili iseler hak
larında salahiyetli merciler tarafından ayrıca 
inzibatî muamele de yapılır. 

MADDE 55 — Bu kanunun 12, 13 ve 14 üncü 
maddelerinde beyan olunan müsaderelere gümrük 
memurlarından müteşekkil bir heyet karar verir. 

Bu kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasile 
44 üncü maddesinde yazılı suçlara müteallik pa-

; ra cezalarına 1701 numaralı kanunun 69 ve 70 inci 



MADDE 5ü — İkramiyeden faydalanmak veya 
başkasına zarar vermek veyahut kendisini ce
zadan kurtarmak maksadile bu kanunda yazılı 
suçlardan birini hiç yoktan tertip ve delillerini 
tasni veya ihzar ile başkasına isnat edenler 
herkim olursa olsun tertip ve isnat eylediği cür-
mün cezasile beraber türk caza kanununun 
283 üncü maddesinde yazdı ceza ile de mahkûm 
olunur. İlâve olunacak cezanın en az haddi 3 
aydan aşağı olamaz. 

Vukardaki tertip ve tasni hakkında mercii hu
zurunda yalan yere ihbar veya şahadette bulu
nan dahi türk ceza kanununun 283 ve 286 inci 
maddelerinde yazılı cezalardan suçlarına uyan 
fıkradaki cezanın en fazla haddile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 51 — - Doğrudan doğruya kaçakçılık 
yapmaktan veya vazifesini sui istimal veyahut 
rüşvet almak suretile kaçakçılığa sebebiyet ver
mekten veya cürüm tasniinden mahkûm olan me
murlara âmme hizmetlerinden müebbet memnui-
yet cezasıda hükmolunur. 

MADDE 52 — Bu kanunun ceza hükümlerin
de yazılı memur tabirinden maksat türk ceza ka
nununun 279 uncu maddesile askerî ceza kanu
nunun 13 üncü maddesinde sayılan şahıslardır. 

Dördüncü fasıl 

ffsulî hükümler 

MADDE 53 — Bu kanunun 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, ve 40 inci maddelerinde 
yazılı cürümler ilk tahkikata tâbi tutulabilir. 

Bu işlerde önceden tevkif yapılamamış ise son 
tahkikatın açılması kararile beraber suçlu tevkif 
olunur ve mahkemece de o veçhile duruşmaları ya
pılır. 

Duruşmalara ve temyiz tetkikatına mütedair 
olarak 58 ve 59 uncu maddelerde konulan hüküm
ler bu işlerde de caridir. 

MADDE 54 — Kaçakçılık hadisesinin görüldü
ğü esnada tesbitine müteallik bulunan zabıt va
rakaları : 

1 - Hangi senenin hangi ay ve gününde nerede 
tanzim olunduğunu ve yazanların resmî sıfat ve 
hüviyetlerini ve icrası âmirin yazılı iznine bağlı 
olan islerde bu iznin tarih ve numarası, 

2 - Vaka yi ve delillerini ve suçu vücude getiren 
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Fasıl : 4 

Usulî hükümler 

MADDE 49 — İşbu kanunun 25 ve 26 ve 27 ve 
28 ve 29 ve 31 ve 32 ve 34 ve 35 ve 36 ve 37 inci 
maddelerinde yazılı cürümler ilk tahkiakta tabi 
tutulabilir. 

Bu işlerde önceden tevkif yapılmamışsa, son 
tahkikatın açılması kararile beraber suçlu tevkif I 
ve mahkemece de olveçhile duruşmaları icra olunur. 
Duruşmalar ve temyiz tahkikatına mütedair ola
rak 54 ve 55 inci maddelerde sür'ati temin için 
konulan hükümler bu işlerde de caridir. 

MADDE 50 — Kaçakçılık hâdisesinin «örüldü
ğü esnada tesbitine müteallik bulunan zabıt va-
raları: 

1 - Hangi senenin hangi ay ve gününde nere-1 
de tanzim olunduğu ve yazanların resmî sıfat ve , 
hüviyetlerini ve icrası âmirin yazılı iznine bağ-'. 
lı olan işlerde bu iznin tarih ve numarası, 

2 - Vakayi ve delillerini ve suçu vücııde geti-

| MADDE 50 — İkramiyeden faydalanmak veya 
başkasına zarar vermek veyahut kendisini ceza
dan kurtarmak maksadile bu kanunda yazılı 

i suçlardan birini hiç yoktan tertip ve delillerini 
tasni veya ihzar ile başkasına isnat edenler ter
tip ve isnat eylediği cürmün cezasile beraber 
Türk ceza kanununun 283 üncü maddesinde ya
zdı cezalar ile de mahkûm olunur. İlâve olunacak 
cezanın en az haddi üç aydan aşağı olamaz. 

Yukarıdaki tertip ve tasni hakkında mercii hu
zurunda yalan yere ihbar veya şahadette bulıı-

I nanlar dahi Türk ceza kanununun 283 ve 286 in
ci maddelerinde yazılı cezalardan suçlarına uyan 
fıkradaki cezanın en fazla haddile cezalandırılır
lar. 

MADDE 51 — Kaçakçılık suçlarından dolayı 
hapis cezasile mahkûm olan memurlara âmme hiz
metlerinden müebbet memnuiyet cezası da hükmo-
lunur. 

MADDE 52 —Bu kanunun ceza hükümlerinde 
yazılı memur tabirinden maksat Türk ceza kanu
nunun 279 uncu maddesile askerî ceza kanununun 
13 üncü maddesinde sayılan şahıslardır. 

DÖRDÜNCÜ FASIL 

Usulî hükümler 

MADDE 53 —Bu kanunun 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 inci maddelerinde ya
zılı cürümler ilk tahkikata tâbi tutulur. 

Bu işlerde Önceden tevkif yapılamamış ise son 
tahkikatın açılması kararile beraber suçlu tev
kif ve mahkemece de o veçhile duruşmaları yapı
lır. 

Duruşmalara ve temyiz tahkikatına mütedair 
olarak 58 ve 59 uncu maddelerde konulan hüküm
ler bu işlerde de caridir. 

MADDE 54 — Kaçakçılık hadisesinin görül
düğü esnada tesbitine müteallik bulunan zabıt va
rakaları: 

1 - Hangi senenin hangi ay ve gününde nere
de tanzim olunduğunu ve yazanların resmî sıfat 
ve hüviyetlerini ve icrası âmirin yazılı iznine bağ
lı olan işlerde bu iznin tarih ve numarası, 

2 - Vakayi ve delillerini ve suçu vücııde geti-



koşumları , otomobil, kamyon, ve kam
yonet ve bunlara benzer vası ta lar , deniz ve nehir 
vas ı ta lar ından sal, sandal , mavna ve emsali ve 
yüz tonilâtoya k a d a r (100 toni lâ to dahi l) motor lu 
veya buharl ı veya yelkenli umum sefineler, deniz 
altr sefineleri ve her nevi t ayyare le r musader o-
1 un ıu\ 

IV) 101 hamule toni lâ tosundan bin hamule to
nilâtosuna k a d a r (1000 tonilâto dahi l) olan her 
nevi sefineler kayak hamulesi kaçak olmıyan ha
mulesinden gümrük resmi itibarile fazla bulun
duğu t a k d i r d e müsadere edilir. Fazla olmadığı 
halde sefine kıymetinin üçte biri nisbetinde ağır 
para cezası hükmolunur . 

C) Hin hamule toni lâ tosundan fazla olan her 
nevi sefineler naklet t ikler i kaeak eşya kıymetinin 
iki nıislİ veya daha aşağı kıymetten olduklar ı hal
de müsadere edilir. Sefine bu nisbetten daha fazla 
kıymette olduğu t akd i rde kıymetinin dör t te biri 
derecesinde ağır para cezası hükmolunur . 

Hu cezanın miktar ı kaçak eşya bedelinin iki 
mislinden aşağı olamaz. 

D) Müsadere lâzımgelen nakil vası talar ı baş
ka bir yerde durdurulmaksız ın taa l lûkuna göre 
en yakın gümrük veya inhisar- idaresine teslim 
edilir. 

MADDE 4<S _ - Kaçakçıl ıkta kullanılan nakil 
vası talar ı ve kaçak maddelerin yapı lmasında kul
lanılan alât ve edevat her nerede ve kimin ta
raf ından tu tu lursa tu tu lsun zabto lunarak ta
allûk ettiği idareye derhal teslim olunur, idare, 
zabtedil ip muhafazası külfet ve masrafı mucip 
olan bu gibi nakil vası ta lar ını mahallî hükümet 
marifeti le ve a r t t ı rma ile sat t ı rabi l i r . 

MADDE 49 -•- Jîıı kanunda yazılı kaçakçılık 
suçlar ından birine iştirak etmiş olan bir şahıs 
hükümet memurlar ınca ceza a l ınmadan evvel ge-
lipte kaçakçıl ığı ve faillerini ve kaçak eşyanın 
saklanmış veya satılmış olduğu yerleri kaçak
çılığı men ve t ak ip ve tahkik ile mükellef me
murlara haber verirse filine t e r e t t üp eden ceza
dan muaft ı r . Ve muhbir ikramiyesine müstahak
tır. Haber a l ındıktan sonra filin etraf ile mey
dana çıkmasına hizmet ve ya rd ım eden şeriklerin 
cezası yarısına indirilir. 

Müret t ible memurlar ihbar ve müsadere ikra-j 
miyelerinden müstefit olamazlar. ' 
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lan otomobil, kamyon ve kamyonet ve bunlara 
benzer vasıtalar, deniz ve nehir vasıtalarından: 
sal, sandal, mavna ve yüz hamule tonasma kadar 
"yüz ton dahil" motorlu veya buharlı veya yel
kenli umum sefineler, deniz altı sefineleri ve her 
nevi tayyareler müsadere olunur, 

B - Yüz hamule tonasından bin hamule tona
sma kadar " bin ton dahil" olan her nevi sefine
ler kaçak hamulesi kaçak olmıyan hamulesinden 
gümrük resmi itibarile fazla bulunduğu takdirde, 
müsadere edilir. Fazla olmadığı takdirde müsade
re edilmeyip sefine kıymetinin üçte biri derecesin
de ağır para cezası alınır. 

C - Bin haımule tonasından fazla olan her nevi 
sefineler naklettikleri kaçak eşya kıymetinin iki 
misli veya daha aşağı kıymette oldukları halde 
müsadere edilir. Aksi takdirde sefine kıymetinin 
dörtte biri derecsinde ağır para cezası alınır. 
Ancak bunun miktarı kaçak eşya bedelinin iki mis
linden aşağı olamaz. 

1) - Müsadere edilen nakil vasıtaları başka bir 
yerde durdurulmaksızın taallûkuna göre en yakın 
gümrük idaresine makbuz mukabilinde teslim 
edilir. 

MADDE 47 — tnhisar kaçaçılığmda kullanılan 
nakil vasıtaları ve kaçak maddelerin yapılmasında 
(imalinde) kullanılan alât ve edevat her nerede ve 
kimin trafından tutulursa tutulsun zaptolunarak 
taallûk ettiği inhisar idaresine makbuz mukabilin
de derhal teslim olunur. İnhisar idaresi zaptedilip 
muhafazası külfet ve masrafı mucip olan bu gibi 
nakil vasıtalarını mahallî hükümet marifet il e ve 
arttırma ile sattırabilir. 

MADDE 48 — Bu kanunda yazdı kaçakçdık suç
larından birine iştirak etmiş olan bir şahıs Hü
kümet memurlarınca haber alınmadan evvel ge-
lipte kaçakçılığı ve faillerini ve kaçak eşyanın sak
lanmış veya satdmış olduğu yerleri kaçakçı
lığı men ve takip ve tahkik ile mükellef memur
lara haber verirse filine terettüp eden cezadan mu
aftır. Ve muhbir ikramyesine müstahaktır. Haber 
alındıktan sonra filin etrafile meydana çıkmasına 
hizmet ve yardım eden şeriklerin cezası yarısına 
indirilir. 

lan, otomobil, kamyon ve kamyonet ve bunlara 
benzer vasıtalar, deniz ve nehir vasıtalarından 
sal, sandal mavna ve emsali ve yüz tonilâtoya kadar 
(yüz tonilâto dahil) motorlu veya buharlı veya 
yelkenli umum sefineler, deniz altı sefineleri ve 
her nevi tayyareler müsadere olunur. 

B) Yüz bir hamule tonilâtosundan bin hamule 
tonilâtosuna kadar (bin tonilâto dahil ) olan her 
nevi sefineler kaçak hamulesi kaçak olmıyan hamu
lesinden gümrük resmî itibarile fazla bulunduğu 
takdirde müsadere edilir. Fazla olmadığı halde 
sefine kıymetinin üçte biri nisbetinde ağır para 
cezası hükmolunur. 

C) Bin hamule tonilâtosundan fazla olan her 
nevi sefineler naklettikleri kaçak eşya kıyme
tinin iki misli veya daha aşağı kıymette ol
dukları halde müsadere edilir. Sefine bu nisbet-
ten daha fazla kıymette olduğu takdirde kıyme
tinin dörtte biri derecesinde ağır para cezası 
hükmolunur. 

Bu cezanın miktarı kaçak eşya bedelinin iki 
mislinden aşağı olamaz. 

D) Müsaderesi lâzım gelen nakil vasıtaları 
başka bir yerde durdurulmaksızın taallûkuna 
göre en yakın gümrük veya inhisar idaresine 
teslim edilir. 

MADDE 48 — Kaçakçılıkta kullanılan nakil 
vasıtaları- ve kaçak maddelerin yapılmasında kul
lanılan alât ve edevat her nerede ve kimin 
tarafından tutulursa tutulsun zaptolunarak ta
allûk ettiği idareye derhal teslim olunur. İdare, 
zabtedilip muhafazası külfet ve masrafı mucip 
olan bu gibi nakil vasıtalarını mahallî hükümet 
marifet ile ve artırma ile sattırabilir. 

MADDE 49 — Hükümetin teklifinin 48 inci 
maddesi aynen. 



zasına yüksek haddi geçmemek üzere yarısı zanı-
molunarak hükmedilir. 

MADDE 42 — Kaçakçılığa mahkûm olan in
hisar maddeleri bayilerinin beyiye tezkere veya 
ruhsatnameleri iptal edilmekle beraber kendileri
ne bir daha inhisar maddelerini satmak hakkı ve-> 
rilmez. 

MADDE 43 — Kazanç maksadile kaçak şeyleri 
inhisar maddelerine ait zarflara koyan veya inhi
sar maddelerini kaçak maddelerle karıştıran veya
hut mezuniyet almaksızın tasfiye eden kimseler 
hakkında bu kanunun 25 inci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 44 — Tren veya istasyon veya vapur
larda ve her nevi nakil vasıtalarında ve kahveha
ne, otel, han, gazino, bar, dansig, ve sair bu gibi 
umumî yerlerde bunların, memur ve adamları ta
rafından yapılan kaçakçılık suçlarında ihmal ve 
teseyyüpleri müessir olduğu tahakkuk eyliyen o va
sıta ve mahallerin sahip veya müstecirlerinden 20 
liradan 2Ö0 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 40 — Gümrük resminden muaf ola
rak ithali lâzımgelen eşyanın gümrüğe ibraz ve 
muamelesi ifa olunmaksızın ithaline ve 5 inci mad
de mucibince tayin olunan mahal ve yollardan 
başka yerlerden geçirilmesine teşebbüs olunursa 
faillerinden mümasil eşyanın gümrük resminin 
dörtte bir inisbetinde ağır para cezası alınır. 

Oümrük resmine tâbi olmıyan eşyayı 5 inci 
maddede tayin olunan yollardan başka yerlerden 
memleket haricine çıkaranlar hakkında beş lira
dan elli liraya kadaı hafif para cezası alınır. 

MADDE 46 — Müşterek kaçakçılık edenler
den \'Q,yn kaçakçılığa yardım eyliyenlerden alına
cak para cezasına bunlardan her biri müteselsildi 
kefildir. 

MADDE 47 — Kaçak eşya naklinde bilerek 
kullanılan vasıtalar hakkında aşağıda gösterildiği 
veçhile muamele olunur: 

A) Kara nakli vasıtalarından umum hayvan
lar ve koşumları, her nevi araba ve hayvan ve 



"MADDE 40 — Kayakçılığa mahkûm olan inhi
sar maddeleri bayilerinin beyiye tezkere veya ruh
satnameleri iptal edilmekle beraber kendilerine 
bir daha inhisar maddelerini satmak hakkı veril
mez. 

MADDE 41 — İnhisara tâbi maddeleri inhisar 
idaresince konulan fiatlardan fazlasına satan bayi
lerin beyiye veya ruhsatnameleri inhisar idarele
rince iptal olunmakla beraber kendilerinden yirmi 
lira hafif para cezası alınır. 

MADDE 42 — Temettü kastile kaçak şeyleri 
• inhisar maddelerine ait zarflara koyan veya inhi
sar maddelerini kaçak maddelerle veya inhisar 
maddelerinin başka başka nevilerini bir birine 
karıştıran veya mezuniyeti olmaksızın tasfiye eden 
kimseler hakkında bu kanunun 24 üncü maddesi
nin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 43 — Tren veya istasyon veya vapur
larda ve her nevi nakil vasıtalarında ve kahveha
ne, otel, han, gazino, bar, dansiğ ve sair bu gibi 
umumî yerlerde bunların memur ve adamları tara
fından yapılan kaçakçılık suçlarında ihmal ve 
teseyyüpleri müessir olduğu tahakkuk eyliyen o 
vasıta ve mahallerin sahip veya müstecirlerinden 
20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 44 — («ümrük resmine tâbi olmıyan 
eşyayı 5 inci maddede tayin olunan yollardan baş
ka yerlerden memleket haricine çıkaranlar hakkın
da 20 liradan 200 liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

MADDE 45 — Müşterek kaçakçılık edenlerden 
veya kaçakçılığa yardım eyliyenlerden alınacak 
para cezasına bunlardan her biri müteselsildi ke
fildir. 

MADDE 46 — Kaçak eşya naklinde bilerek 
kullanılan vasıtalar hakkında aşağıda gösterildi
ği veçhile muamele olunur: 

A - Kara nakil vasıtalarından umum hayvanlar 
ve koşumları her nevi araba ve hayvan ve koşum-

rak hükmedilir. 

MADDE 42 — Hükümetin teklifinin 40 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 43 — Kazanç maksadile kaçak şeyle
ri inhisar maddelerine ait zarflara koyan veya in
hisar maddelerini kaçak maddelerle karıştıran ve
yahut mezuniyet almaksızın tasfiye eden kimseler 
hakkında bu kanunun 25 inci maddesinin ikinci 
fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 44 — Hükümetin teklifinin 43 üncü 
maddesi aynen. 

MADDE 45 —Hükümetin teklifinin 44 üncü 
maddesi aynen. 

MADDE 46 — Hükümetin teklifinin 45 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 47 — Kaçak eşya naklinde bilerek 
kullanılan vasıtalar hakkında aşağıda gösterildiği 
veçhile muamele olunur. 

A) Kara nakil vasıtalarından umum hayvanlar 
ve koşumları, her nevi araba ve hayvan ve koşum-



edenler hakkında ceza kanununun 230 uncu mad
desi son fıkrasına »öre ceza hükmolunur. 

MADDE 39 — Kaçakçılık yapanlara müsama
ha edenler o üncü maddede yazılı memurlardan 
ise kaçakçıya verilmesi lâzım »'elen cezaya yansı 
miktarı zam ile cezalandırılır. Bunun haricindeki 
memurlardan ise haklarında kaçakçıya verilmesi 
lâzım »elen cezanın yansı hükmolunur. 

Mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsa
maha eden nakliyat müessese ve şirketleri kaçak
çıya hükmolunması lâzım gelen para cezası mik
tarında a'ğır para cezasile mahkûm edilir. 

Antirepolarda ve bekleme yerlerinde ve tahmil 
ve tahliyede zayi olan veya değiştirilen mallar 
hakkında kaçak muamelesi tatbik olunur. Bu mal
ların bedelleri ile resimlerinden taallûk eyledikleri 
müesseselerin hükmî şahsiyetleri mal en mesuldür
ler. 

MADDE 40 — Kaçakçılık için vücude getiri
len bir teşekkülü idare edenler hakkında hükmedi
lecek cezalara her halde muvakkat sürgün cezası 
da zammedilir. 

Kaçakçılık mükerrirleri hakkında türk ceza 
kanununun tekerrüre mütedair hükümleri tat
bik ve bunlara muvakkat sürgün cezası da ilave 
olunur, 

Bu kanuna göre bir sene veya daha fazla hapis 
cezasına mahkûm olanların cezalarına muvakkat 
sürgün cezası da zammolttıtabilir. 

Üçüncü defa kaçakçılığa mahkûm olanların 
cezalarına emniyeti Umumiye nezareti altına alın
mak cezası da zammoluntır, 

MADDE 41 — Posta sürücüleri, kaptanlar, 
gemi adamları ve sair kara. deniz, nehir ve hava
da nakliyat yapan şahıs veya idare veyahut şir
ketlerin memur ve adamları, han, otel, kahve
hane, meyhane, gazino, ticaret ve alış veriş ya
pan hususî evler ve sair umumî yerler müdür ve 
sahipleri meslek ve sanat ve vaziyetlerinin verdiği 
kolaylıktan istifade ederek birinci maddede yazı
lı kaçakçılığı irtikâp eyledikleri takdirde hakla
rında 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
para cezasından başka terettüp eyliyecek hapis ce-
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MADDE 35 — Bu kanunda yazılı kaçakçılık 
ve sair memnu fiilleri yapanlara müsamaha eden 
Hükümet ve sair resmî daire ve müesseselerin me
mur ve müstahdemlerile jandarma ve hudut ve 
gümrük kıtaları muhafaza zabit ve efrat ve me
murları ve hizmet ve vazifelerinin alâkadar bu
lunduğu hususlarda imtiyazlı şirketlerin memur 
ve müstahdemleri 24 üncü madde hükmünce para 
cezasına tâbi tutulduktan başka bunlardan kaçak
çılığı men ve takip vazifesile mükellef olanlar 
hakkında bir seneden üç seneye kadar ve diğer 
memur ve müstahdemler hakkında altı aydan iki 
seneye kadar ve imtiyazlı şirketlerin memur ve 
müstahdemleri hakkında üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezası hükmolunur ve bu gibiler her 
halde mahkûm oldukları müddete muadil müddet
le Devlet, vilâyet, belde, âmme müesseselerinde 
ve imtiyazlı şirketlerde hiç bir hizmette kullanı
lamazlar. Bu hükme muhalif hareket eden şirket 
ve müesseselerden bin liradan aşağı olmamak üze
re ağır para cezası alınır. 

MADDE 38 — Bu kanuna göre bir sene ve da
ha fazla hapis cezasına mahkûm olanların cezaları
na muvakkat sürgün cezası da zammolunur. 

Kaçakçılık mükerrirleri hakkında türk ceza 
kanunu hükümleri tatbik ve bunlara muvakkat sür
gün cesası da ilâve olunur. 

3 üncü defa kaçakçılığa mahkûm olanların ce
zasına emniyeti umumiye nezareti altına alınmak 
cezası da zammolunur. 

MADDE 39 — Posta sürücüleri, kaptanlar, ge
mi adamları ve sair kara, deniz ve havada nakliyat 
yapan idare ve şirketlerin memur ve adamları, o-
tcl, kahvehane, meyhane, gazino ve sair umumî 
yerler müdür veya sahipleri meslek ve sanatleri-
nin verdiği kolaylıktan istifade ederek birinci mad
dede yazılı kaçakçılığı irtikâp eyledikleri takdirde 
bunlardan 24 üncü madde mucibince para cezası a-
İmdıktan başka haklarında muayyen olan hapis 
cezalarının yüksek derecesi verilir. 

MADDE 39 — Kaçakçılık yapanlara müsama
ha edenler üçüncü maddede yazdı memurlardan 
ise kaçakçıya verilmesi lâzımgelen cezaya yansı 
miktarı zam ile cezalandırılır. Bunun haricindeki 
memurlardan ise haklarında kaçakçıya verilmesi 
lâzımgelen cezanın yarısı hükmolunur. 

Mensuplarının kaçakçılık yapanlarına müsa
maha eden nakliyat müessese ve şirketleri kaçak
çıya hükmolunması lâzımgelen para cezası mikta
rında ağır para cezasile mahkûm edilir. 

MADDE 40 — Kaçakçılık için vücude getiri
len bir teşekkülü idare edenler hakkında hükme
dilecek cezalara her halde muvakkat sürgün cezası 
da zammedilir. 

Kaçakçılık mükerrirleri hakkında Türk ceza 
kanununun tekerrüre mütedair hükümleri tatbik 
ve bunlara muvakkat sürgün cezası da ilâve 
olunur. 

Bu kanuna göre bir sene veya daha fazla hapis 
cezasına mahkûm olanların cezalarına muvkkat 
sürgün cezası da zammolunabilir. 

Üçüncü defa kaçakçılığa mahkûm olanların 
cezalarına emniyeti umumiye nezareti altına alın
mak cezası da zammolunur. 

MADDE 41 — Posta, sürücüleri, kaptanlar 
gemi adamları ve sair kara, deniz, nehir ve havada 
nakliyat yapan şahıs veya idare veyahut şirketle
rin memur ve adamları, han, otel, kahvehane, 
meyhane, gazino ve sair umumî yerler müdür 
ve sahipleri meslek ve sanatlerinin verdiği kolay
lıktan istifade ederek birinci maddede yazılı ka
çakçılığı irtikâp eyledikleri takdirde hakkında yir
mi beşinci maddenin ikinci fıkrasında yazdı para 
cezasından başka terettüp eyliyecek hapis cezasına 

'yüksek haddi geçmemek üzere yansı zammoluna-



MADDE 35 — ('eza ehliyetini haiz olmıyan kim
seleri kaçakçılık suçlarında kullananlar kaçakçı
lık filine terettüp eden cezaya yansı miktarı zam-
molunarak cezalandırılır. 

Kaçakçılıktan menfaat veya alâkası olmaksr-
zın ve vilâyet veya vesayeti altında bulunan ehli
yetsizlerin kaçakçılık yapmasına göz yumanlar 20 
liradan 200 liraya kadar hafif para cezasile ve te
kerrürü halinde bir haftadan bir aya kadar hafif 
hapis ile cezalandırılırlar. 

MADDE 36 — Kaçakçdık işlerinde memurlara 
hediye veya rüşvet verenler bir seneden beş seneye 
kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilirler. 

Rüşvet vermeğe teşebbüs veya tavassut eden
ler hakkında bu ceza yarısından dörtte üçüne 
kadar tenzil edilerek hükmolunur. Kaçakçılık ya
pılmış ise onun da cezası ayrıca verilir. 

Kaçakçılık işlerinde hediye veya rüşvet alan 
veya rüşvet ve hediye almağa teşebbüs eden me
murlar hakkında birinci fıkrada yazılı cezaların 
iki katı hükmedilir. 

İhmal, müsamaha, rüşvet ve iştirak sekilerinden 
başka her hangi suretle bu kanunda yazdı men ve 
takip ve tahkik vazifelerini sui istimal edenler 
bir seneden üç seneye kadar hapsolunur. 

Bu sui istimal irtikâp suretinde vuku bulursa 
irtikâbın şekil ve derecesine göre ceza kanununun 
209 uncu maddesine uyan hallerde o maddeye 
tevfikan tayin olunacak cezaya ııisif miktarı zam-
molunur; 210 uncu maddesine uyan hallerde iki 
buçuk seneden aşağı olmamak üzere hapis cezası 
hükmolunur. 

MADDE 37 — Kaçak arama işlerinde kanuna 
muhalif hareket edenler hakkında türk ceza. ka
nununun 194 üncü maddesi tatbik olunur. 

MADDE 38 --- ikinci maddede yazdı ihbar 
mecburiyetini ifada ihmal eden memullar hakkın
da bir aya kadar hafif hapis \o 50 liraya kadar 
hafif para "tzası hükmolunur. O maddenin ikinci 
fıkrasında yazdı takip vazifesini yapmakta ihmal 
eden muhtar ve ihtiyar heyeti azalarile bekçi ve I 
korucular bakknula ceza kanununun 230 uncu 
maddesinin ilk fıkrasındaki cezaya bir haftadan I 
bir aya kadar hapis cezası da ilâve olunur. | 

3 üncü mddede yazdı memurlardan bu kanun I 
da mükellef oldukları vazifeleri yapmağı ihmal 
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MADDE 33 -— Ceza ehliyetini haiz olınryan 

kimseleri kaçakçılık suçlarında kullananlar o eür-
me müterettip cezayı görürler. 

Kaçakçılıkta menfaat veya alâkası olmaksı
zın velayet veya vesayeti altında bulunan eh
liyetsizlerin kaçakçılık yapmasına göz yuman
lar 20 liradan iki yüz liraya kadar hafif para ee
zasile ve tekerrürü halinde bir haftadan bir aya 
kadaı- hafif hapis ile cezalandırılırlar. 

MADDE 34 — Kaçakçılık işlerinde Hükümet 
veya inhisar memurlarına hediye veya rüşvet 
veren veya bu bapta vaat ve taahhütte bulunan
lara bir seneden beş seneye kadar hapis ve yüz lira
dan bin liraya kadar ağır para cezalan hükmo-
lunur. 

Kaçakçılık yapılmış ise onun da cezası ayrıca 
verilir. 

Kaçakçılık işlerinde hediye veya rüşvet alan 
veya bunun için vait veya taahhüt kabul eden 
Hükümet veya inhisar memurları hakkında ilk 
fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur. 

MADDE 35 — Ceza ehliyetini haiz olmıyan 
kimseleri kaçakçılık suçlarında kullananlar kaçak
çılık fiiline terettüp eden cezaya yansı miktarı 
zammolunarak cezalandırılır. 

Kaçakçılıktan menfaat veya alâkası olmaksızın 
ve velayet veya vesayeti altında bulunan ehliyet
sizlerin kaçakçılık yapmasına göz yumanlar yirmi 
liradan iki yüz liraya kadar hafif para eezasile ve 
tekerrürü halinde bir haftadan bir aya kadar hafif 
hapis ile cezalandırılırlar. 

MADDE 36 — Kaçakçılık işlerinde memurla
ra hediye veya rüşvet verenler bir seneden beş se
neye kadar hapis ve yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilirler. 

Rüşvet vermiye teşebbüs veya tavassut edenler 
hakkında bu ceza yarısından dörtte üçüne kadar 
tenzil edilerek hükmolunur. Kaçakçılık yapılmış 
ise onun da cezası ayrıca verilir. 

Kaçakçılık işlerinde hediye veya rüşvet alan 
memurlarla rüşvet ve hediye almıya teşebbüs e-
denler hakkında yukarıki fıkralarda yazılı cezala
rın iki katı hükmedilir. 

MADDE 36 — Kaçak madde aranmasında ka- MADDK 37 — Kaçak arama işlerinde kanuna 
nuııa muhalif hareket edenler hakkında türk ce-, muhalif hareket edenler hakkında Türk ceza ka

nununun yüz doksan dördüncü maddesi tatbik 
olunur. 

M ADİ) il 3S — 2 ve 3 üncü maddelerde sayılan 
memurlardan 4 üncü maddede yazılı vazifeleri 
yapmakta ihmal ve terahisi görülenler sınıfları da

za kanununun 194 üncü maddesi tatbik olunur. 

MADDE 37 — 2 ve 4 üncü maddelerde sayılan 
vazifeleri yapmakta ihmal ve terahisi görülen ve 
ya kayitsizliği dolayısile kaçakçılığa sebebiyet ver
diği anlaşılan memur ve müstahdemler sınıfları j bilinde veya sınıflarının tenzili suret ile tahvil 
dahilinde veya sınıflarının tenzili suretile tahvil • olunmakla beraber Türk ceza kanununun hüküm-
olunmakla beraber haklarında ceza kanununun j I eri dairesinde cezalandırılırlar. 
hükmü tatbik olunur. I 

Bu gibi vazifelerde ihmal ve terahisi görülen j 
köy muhtarları ve ihtiyar heyeti azalarile bekçi ve j 
korucuları da ceza kanunu hükümlerine göre j 
ceza görürler. I 



aşağı olmamak üzere ağır hapis ve yukariki 
maddelerde yazdı nisbetler dairesinde para ce
zalan hükmolunur. Ye kaçak eşya da müsadere 
edilir. 

MADDE 30 — Kaçakçılığı men ve takip sıra
sında vazifedar olaıdardan birini veya ahaliden 
memurlara yardım eden bir kimseyi öldürenler 
ölüm cezasına mahkûm olurlar, 

MADDE 31 — Kaçakçılık münasebet il e Türk 
ceza kanununda yazdı sair bir cürüm işliyenler 

hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın 
her cürmün cezası ayrı ayrı hükmolunur. 

MADDE 32 — Kaçak eşyanrn yakalanması teh
likesine karşı sigorta yapanlar 6 aydan bir sene
ye kadar hapis ve 500 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Kaçakçılığı sigorta edenlerin Türkiye dahilinde 
şube veya aeentalarr var ise kanunun tayin etti
ği ceza bunlardan alınır. Ve Türkiye dahilinde 
sigortacılıktan menedilir. 

MADDE 33 — 25. 26 ve 27 inci maddelerde ka
çakçılık cürümlerine veya teşekküllerine, faille
rinin hal ve sıfatlarını bilerek her ne şekilde olur
sa olsun yardım edenler hakkında asıl suçlula
rın. o maddeler hükmünce görecekleri cezaların 
yarısı hükmolunur. 

Bu fiillere iştirak eden memur ise asıl fail gibi 
ceza görür. 

MADDE 34 — (iümrük ve inhisar idareleri
nin mühür veya damga veya alâmeti farikalarını 
veya dandırol veya etiketlerini taklit veya tahrif 
veya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek 
veya çalarak veyahut bunların sahte veya çalın
ın rşl arını tedarik eyliyerek kaçak maddelerde 
kullananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve 25 
inci maddenin 2 inci fıkrasında yazılı ceza hükme
dil inekle beraber bu suçun türk ceza kanununda 
muayyen olan cezasile de ayrıca cezalandırılır. 

Yukarıdaki fıkrada yazılı alâmet veya bandırol 
ve etiketleri salâhiyet ve mezuniyetleri olmak
sızın basanlar veya satanlar veya saklıya ulara (j 
aydan 2 seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

.Bu maddede yazılı fiiller alâkadar memurlar 
tarafından işlenmiş ise ceza iki kat olarak hükmo-
hıuıır. 



- 2 2 -

MADDE 29 — Kaçakçılığı men ve takıp sıra
cında vazifedar olanlardan birini veya ahaliden 
memurlara iltihak ve yardım eden bir kimseyi öl
dürenler ölüm cezasına mahkûm olurlar. Kaçakçılık 
miinasebetile ceza kanununda yazılı sair bir cürüm 
işliyenler hakkında içtima kaidesi tatbik olunmak
sızın her cürümün cezası ayrı ayrı hükmolunur. 

MADDE 30 •— Kaçak mallar üzerine bilerek 
sigorta mukavelesi yapanlar altı aydan bir se
neye kadar hapsolunur. 

MADDE 31 — 24, 25, 26 ve 27 inci maddelerde 
kaçakçılık cürümlerine veya teşekküllerine fa -
illerinin hal ve sıfatlanın bilerek her ne suretle 
olursa olsun yardım edenler hakkında asıl suçlu
ların o maddeler hükmünce görecekleri cezaların 
yarısı hükmolunur. 

Bu fiillere iştirak eden memur ise asıl fail 
gibi ceza görür. 

MADDE 32 — Gümrük ve inhisar idarelerinin 
mühür veya damga veya alâmeti farikasını veya 
bandrol veya etiketlerini taklit veya tahrif veya 
konulduğu eşyadan fek ve tebdil ederek veya 
çalarak ve yahut bunların sahte ve çalınmışları
nı tedarik eyliyerek kaçak maddelerde kullanan
ların suçlarına terettüp eden cezalar ayrı ayrı 
tatbik ve hükmolunur. Yukarıki fıkrada yazılı 
alâmet veya bandrol veya etiketleri salâhiyet ve 
mezuniyeti olmaksızın basanlar veya satanlar veya 
saklıyanlar altı aydan iki seneye kadar hapis ce
zası görürler. 

mamak üzere ağır hapis ve yukarıki maddelerde 
yazılı nisbetler dairesinde para cezaları hükmolu
nur ve kaçak eşya da müsadere edilir. 

MADDE 30 — Kaçakçılığı men ve takip sıra
sında vazifedar olanlardan birini Veya ahaliden 
memurlara yardım eden bir kimseyi öldürenler Ö-
lüm cezasına mahkûm olurlar, 

MADDE 31 — Kaçakçılık miinasebetile Türk 
ceza kanununda yazılı sair bir cürüm işliyenler 
hakkında içtima kaidesi tatbik olunmaksızın her 
cürmün cezası ayrı ayrı hükmolunur. 

MADDE 32 — Kaçak eşyanın yakalanması 
tehlikesine karşı sigorta yapanlar altı aydan bir se
neye kadar hapis ve beş yüz liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

MADDE 33 — Hükümetin teklifinin 31 inci 
maddesi aynen. 

MADDE 34 — Gümrük ve inhisar idaresinin 
mühür veya damga veya alâmeti farikalarını ve
ya bandırol veya etiketlerini taklit veya tahrif ve
ya konulduğu eşyadan fek veya tebdil ederek veya 
çalarak veyahut bunların sahte veya çalınmış
larını tedarik eyliyerek kaçak maddelerde kul
lananların hareketleri kaçakçılık sayılır ve yirmi 
beşinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza 
hükmedilmekle beraber bu suçun Türk ceza ka
nununda muayyen olan cezasile de ayrıca cezalan
dırılır. 

Yukardaki fıkrada yazılı alâmet veya bandırol 
ve etiketleri salâhiyet ve mezuniyetleri olmaksızın 
basanlar veya satanlar veya saklıyanlara altı ay
dan iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâkadar memurlar 
tarafından işlenmiş ise ceza iki kat olarak hük
molunur. 
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memurlardan ise o fıkradaki cezanın en yüksek 
derecesi hükmolunur. Bunlardan maada memurla- \ 
ra verilecek ceza bir seneden aşağı olamaz. 

MADDE 26 — Kaçakçılık maksadile bir teşek
kül vüeude »et i reni eri e idare edenler 6 aydan 2 
seneye kadar hapis ve 200 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasına mahkûm olurlar. Öyle 
bir teşekküle intisap edenler mücerret bundan do-
layı üç aydan bir seneye kadar hapis ve yüz lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile ceza
landırılırlar. 

Kaçakçılıkla müstemirren iştigal etmek maksa
dile iki veya daha ziyade kimselerin birleşmeleri 
kaçakçılık- için teşekkül saydır. 

Teşekkülü vüeude getirenler veya o teşekküle 
intisap edenler içinde memur da var ise bu me
murlar birinci fıkrada yazılan cezaların iki misli 
ile cezalandırılırlar. 

MADDE 27 — 26 inci maddedeki yazılı teşek
külleri vüeude getirenler veya bu teşekküllere 
mensup olanlar tarafından kaçakçılık yapılırsa 
vüeude getiren veya idare edenler hakkında 2 se
neden 5 seneye kadar ve diğerleri hakkında bir 
seneden 3 seneye kadar hapis cezasile beraber in
hisar mevadı için hususî kanunlarındaki para ce
zaları miktarından ve diğer eşya kaçakçılığı için 
de gümrük resminin beş mislinden ve memnu eş
yadan ise kıymetinin beş katından aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmolunur. Kaçak eşya 
dahi müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı cürümde memur ve müstah
demler de alâkadar bulundukları takdirde 26' inci 
maddenin son fıkrasındaki esasa göre cezalandırı
lırlar. 

Aralarında bu suretle bir teşekkül ve irtibat 
olmaksızın ikiden fazla kimseler tarafından toplu 
olarak kaçakçılık yapanlara 25 inci maddede ya
zılı cezalar yarısı miktarında zammedilerek hük
molunur. 

MADDE 28 — İçlerinden velev biri olsun mem
nu silâhlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her 
biri hakkında yukarıkı maddelerde yazılı cezalar 
iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE 29 — Kaçakçılık Devletin siyasî veya 
malî veya iktisadî veya askerî veya idarî em
niyet ve selâmetini bozmak kastına vasıta ve 
alet ittihaz ettikleri sabit olanlara 10 seneden 
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MADDE 25 — Kaçakçılık maksadile bir teşek
kül vücude getirenlerle idare edenler altı aydan 
üç seneye kadar hapis ve iki yüz liradan aşağı ol
mamak üzere ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

Böyle bir teşekküle intisap edenler mücerret 
bundan dolayı üç aydan bir seneye kadar hapis ve 
yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza
sile cezalandırılırlar. 

Kaçakçılıkla iştigal etnıek maksadile iki veya 
daha ziyade kimselerin birleşmeleri kaçakçılık 
için teşekkül sayılır. 

Teşekkülü vücude getirenler veya intisap eden
ler içinde Hükümet memur ve müstahdemleri de 
mevcut ise intihap edenler o teşekkülü vücude ge
tirenler gibi ve müessis olanlar buna mahsus ceza
nın iki katile cezalandırılırlar. 

MADDE 2t> — 25 inci maddede yazılı teşek
külleri vücude getirenler veya bu teşekküllere men
sup olanlar tarafından kaçakçılık yapılırsa vücude 
getiren veya idare edenler hakkında iki seneden 
beş seneye ve diğerleri hakkında bir seneden üç se
neye kadar hapis cezasile ıberaber hususî kanunlar
daki para cezaları miktarından aşağı olmamak 
üzere yukarıdaki maddede yazılı para cezaları iki 
kat olarak hükmolımur. 

Bu maddede yazılı cürümde Hükümet memuru 
ve müstahdemleri de beraber bulunduğu takdirde 
yirmi beşinci maddenin son fıkrasındaki esasa göre 
ceza görürler. 

Aralarında bu suretle bir teşekkül ve irtibat 
olmaksızın ikiden fazla kimseler tarafından toplu 
olarak kaçakçılık yapanlar teşekkülü idare eden
ler gibi ceza görürler. 

maada memurlara verilecek ceza bir seneden aşa
ğı olamaz. 

MADDE 2i) — Kaçakçılık maksadile bir te
şekkül vücude getirenlerle idare edenler altı ay
dan iki seneye kadar hapis ve iki yüz liradan aşa' 
ğı olmamak üzere ağır para cezasına mahkûm 
olurlar. 

Böyle bir teşekküle intisap edenler mücerret 
bundan dolayı üç aydan bir seneye kadar hapis 
ve yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para ce
zasile cezalandırılırlar. Kaçakçılıkla müstemirren 
iştigal etmek maksadile iki veya daha ziyade kim
selerin birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül 
sayılır. 

Teşekkülü vücude getirenler veya intisap eden
ler içinde memur da varsa bu memurlar birinci 
fıkrada yazılan cezaların iki mislile cezalandırı
lırlar. 

MADDE 27 — Yirmi altıncı maddedeki yazılı 
teşekkülleri vücude getirenler veya bu teşekkül
lere mensup olanlar tarafından kaçakçılık yapı
lırsa vücude getiren veya idare edenler hakkında 
iki seneden beş seneye kadar ve diğerleri hakkın
da bir seneden üç seneye kadar hapis cezasile 
beraber inhisar mevadı için hususî kanunlarındaki 
para cezalan miktarından ve diğer eşya kaçak
çılığı için de gümrük resminin beş mislinden ve 
memnu eşyadan ise kıymetinin beş katından aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezası hükmolunur. 
Kaçak eşya dahi müsadere edilir. 

Bu maddede yazılı cürümde memur ve müs
tahdemler de şerik bulundukları takdirde yirmi 
altıncı maddenin son fıkrasındaki esasa göre ceza
landırılırlar. 

Aralarında bu suretle bir teşekkül ve irtibat 
olmaksızın ikiden fazla kimseler tarafından toplu 
olarak kaçakçılık yapanlara yirmi beşinci madde
de yazılı cezalar yarısı miktarında zammedilerek 
hükmolunur. 

MADDE 27 — İçlerinden velev biri olsun si
lâhlı olarak kaçakçılık yapan şahısların her biri 
hakkında yukanki maddelerde yazılı cezalar iki 
kat olarak hükmolunur. 

MADDE 28 — Kaçakçılığı Devletin her türlü 
emniyet ve selâmetini bozmak kastine vasıta ve 
alet ittihaz ettikleri sabit olanlar on seneden aşağı 
olmamak üzere ağır hapis cezası görürler. 

MADDE 28 
maddesi aynen. 

Hükümetin teklifinin 27 inci 

MADDE 29 — Kaçakçılık Devletin siyasî ve
ya malî veya iktisadî veya askerî veya idarî emni
yet ve selâmetini bozmak kastına vasıta ve alet 
ittihaz ettikleri sabit olanlara on seneden aşağı ol-



MADDE 24 — 23 üncü maddenin 3 numaralı 
bendine tevfikan gümrük idarelerine veya bulun* 
mıyan yerlerde mal memurlarına teslim olunan 
veya gümrük idarelerince ele geçirilen eşyanın 
müsaderesi kararı katileştikten sonra bunlar hak
kında 1549 numaralı kanunun ikinci maddesinin 
bu kanun ahkâmile taaruz etmiyen hükümleri da
iresinde muamele olunur. 

Ancak o maddeye tevfikan satılığa çıkarılan 
eşyanın *satış bedeli gümrük resminin veya sif 
kıymetinin hangisi daha az ise o miktardan aşağt 
olamaz. 

Kaçak eşya ithali memnu olan kısımdan ise tak
dir edilecek bedel mukabilinde taallûk ve müna
sebeti olan Devlet idare ve müesseselerine verilir 
ve mukadder bedel bütçedeki tahsisatına mahsu
ben 60 inci maddedeki nisbetler dairesinde tevzi 
olunur. 

MADDE 25 — 14 üncü madde hükmü hariç 
kalmak üzere inhisara tâbi kaçak eşyayı istimal 
veya istihlâk için nezdinde bulunduranlar ile 
gümrüğe ait kaçak eşyayı kaçak olduğunu bilerek 
şahsî ihtiyacında kullanmak kasdile satın alan ve
ya nezdinde bulunduranlardan bu eşya serbestçe 
alınıp satılabilen mevattan ise mahallî rayicinin 
bir misli ve inhisara tâbi ise 20 lira hakikî para ce
zası alınır ve eşya müsadere olunur, kaçak mad
delerin rayici veya inhisar kanunlarındaki cezası 
20 lirayı geçen kaçakçılarda bu hüküm tatbik 
olunmaz. 

Yukanki fıkra hükmü tatbik olunmıyacak o-
1 anlarla birinci maddede sayılan sair suçlar için 6 
aydan üç seneye kadar hapis ile beraber güm
rük resmine tâbi işlerde tutulan eşyanın gümrük 
resmi!e sair Devlet resimlerine muadil para ce
zası ve inhisara tâbi işlerde hususî kanun ve ni-
zamlarmdaki para cezası hükmolunur ve eşya 
müsadere edilir. 

Kaçak gümrük eşyasının ele geç inlemediği ve
ya memnu eşyadan bulunduğu hallerde veyahut 
hususî kanun ve nizamnamelerinde para cezası 
bulunmıyan yerlerde kaçak mal kıymetinin iki mis
li para cezası alınır. 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 62 in
ci maddesinde yazılı suçlara bu madde hümkü tat
bik edilmez. İkinci fıkrada yazılı suçları işliyenler 
kaçakçılığı men ve takip ve tahkik ile mükellef 



- 1 8 -
Bu maddelerin ait olduğu cihetlere tevdiinde 

bedel ve resim alınmaz. 

MADDE 23 — 22 inci maddenin 3 numaralı 
bendine tevfikan gömrük idarelerine teslim olunan 
veya gümrük idarelerince ele geçirilen eşyanın 
müsaderesine esas olan delilleri idare ve yapıla
cak tahkikat üzerine bir fezleke ile tesbit olun
duktan sonra bedelinin gümrük resmini tutması 
şartı aranmaksızın 21 inci maddede gösterildiği 
veçhile satılır ve bu suretle elde edilen para der
hal 56 inci maddeye göre müstehiklerine dağıtılır. 

Kaçak eşya, ithali memnu olan kısımdan ise 
takdir edilecek bedel mukabilinde taallûk ve müna
sebeti olan Devlet idare ve müesseselerine verilir 
ve mukadder bedel bütçedeki tahsisatına mah
suben 56 inci maddedeki nisbetler dairesinde tev
zi olunur. 

Müşterisi bulnumıyan eşya Devlet veya hayır 
müesseselerine bedelsiz ve resimsiz verilir. 

MADDE 24 — Birinci maddede zikredilen ka
çak eşyayı istimal veya istihlâk için nezdinde bu
lundurduğu anlaşılanlardan işbu kaçak eşya mü
sadere olunmakla beraber serbestçe alınıp satı-
labilen şeylerden ise mahalli rayicinin bir misli 
para cezası ve inhisara tâbi ise yirmi lira hafif 
para cezası alınır. Suçun inhisar kanunlarında
ki cezası 20 lirayi geçen işlerde bu hüküm tatbik 
olunmaz. 

Yukariki fıkra hükmü tatbik olunmıyacak o-
lanlara birinci maddede tarif olunan sair suçlar 
için altı aydan üç seneye kadar hapis ile 
beraber gümrük resmine tâbi işlerde tutulan eş
yanın tâbi olacağı gümrük resmile sair Devlet rü
sumuna muadil para cezası ve inhisara tâbi işlerde 
hususî kanun ve nizamlanndaki para cezası hük-
molunur ve eşya müsadere edilir. 

Kaçak gümrük eşyasının tutulmadığı veya mem
nu bulunduğu hallerde veyahut hususî kanun ve 
nizamlarında para cezası bulunmıyan yerlerde ka
çak mal kıymetinin iki misli para cezası alınır. 

1701 numaralı tütün inhisarı kanununun 62 in
ci maddesinde yazılı suçlara bu madde hükümleri 
tatbik edilmez. 

İkinci fıkrada yazılı suçları işliyenler kaçak
çılığı men ve takip ve tahkik ile mükellef olan me
murlardan ise o fıkradaki cezanın en yüksek dere
cesi verilir. Bunlardan maada olan memurlara ve
rilecek ceza bir seneden aşağı olamaz. 

MADDE 24 
maddesi aynen. 

Hükümetin teklifinin 23 üncü 

MADDE 25 —- On dördüncü madde hükmü ha
riç kalmak üzere inhisara tâbi kaçak eşyayı isti
mal veya istihlâk için üzerinde bulunduranlarla 
gümrük veya inhisara ait kaçak eşyayı şahsî 
ihtiyacında kullanmak kastile nezdinde bulun
duranlardan bu eşya serbestçe de alınıp satı-
labilen mevattan ise mahallî rayicinin bir misli 
nisbetinde ve inhisara tâbi ise yirmi lira hafif 
para cezası alınır, ve eşya müsadere olunur Ka
çak maddenin rayici veya inhisar kanunların
daki cezayı yirmi lirayı geçen işlerde bu hüküm 
tatbik olunmaz. 

Yukariki fıkra hükmü tatbik olumiyacak olan
larla birinci maddede sayılan sair suçlar için 
altı aydan üç seneye kadar hapis ile beraber 
gümrük resmine tâbi işlerde tutulan eşyanın 
gümrük resmile sair Devlet resimlerine muadil 
para cezası hükmolunur ve eşya müsadere edilir. 

Kaçak gümrük eşyanın ele geçirilmediği veya 
memnu eşyadan bulunduğu hallerde veyahut hu
susî kanun ve nisamnanrelerinde para cezası bu-
lunmiyan yerlerde kaçak mal kıymetinin iki 
misli para eezası alınır. 

17G1 numaralı tütün inhisarı kanununun 62 inci 
maddesrftde yazılı «uçlara bu madd« hükmü tat
bik ^dilwı<ez. ikinci fıkrada yazılı suçları işli
yenler kaçakçılığı men ve takip ve tahkik il-e 
mükellef memurlardan ise o fıkradaki cezanın 
en yüksek derecesi hükmolunur. Bunlardan 



- 17 
Kaçakçılık fiillerine terettüp eden cezalarla 

kaçırılan malın bedeli Türk ceza kanınınım mü
ruru zaman hükümlerine tâbidir. Hu suretle mü
ruru zamana uğrıyan kaçak eşya için resim dahi 
aranmaz. 

ikinci kısım 

Gümrük re intihar kavakçılığına ait cvztii ., 
hükümler 

MADDE 23 — Cezaî hükümler faslının birinci 
kısmında yazılı suçlara müteallik kaçak eşya müs
tesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve gerek 
deh i İde bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal 
zaptolunur ve tutuldukları yere en yakın olan 
hükümet merkezinde ve maznunun huzurunda 
zabit a memurile ait olduğu gümrük ve inhisarlar 
memurlarından ve bulunmadığı yerlerde mal me
murundan mürekkep bir heyet tarafından nevi 
ve adet ve miktarını bildiren biı* zabıt varakası 
tanzim ve imza olunur. 

Huni arın arasında : 
1 - Suçun sübut delili olmakla beraber mahiye

tinin tayini fen ve ihtisas erbabının tahlil veya 
tetkikine bağlı bulunan memnu maddeler zabita 
memurunun resmî mühürü ile mühürlenerek bu 
baptaki zabıt varakasile birlikte gümrük veya in
hisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

2 - Oyun ve sigara kâğıdı ve tütün ve kibrit 
ve çakmak, barut, eczayı' nar iye ve mevadı infi-
lâkiye, fişek ve av malzemesi, saçma gibi kaçak 
maddeler en yakın gümrük veya inhisar idaresinde 
ve bulunmadıkları yerlerde en yakın Hükümet ko
nağında alâkadarların huzurile imha ve bu key
fiyet dahi ikinci bir zabıt varakasile tesbit ve im
za olunur. Maznunu kaçak veya buhmmıyan ka
çak maddelerin tesbit ve imhasında maznunun hu
zuru aranmaz. 

3 - Satılması veya kullanılması memnu olmıyan 
kaçak maddeler ait olduğu gümrük veya inhisar 
idaresine ve bulunmıyan yerlerde mal memurum 
ilmühaber mukabilinde teslim olunur. 

Yukariki hükümler gümrüklerce tutulan inhi
sar eşya ve maddeleri hakkında dahi caridir. 

Hu maddelerin, ait oldukları inhisar idarelerine 
tevdiinde bedel ve resim aranmaz. 
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İKİNCİ KISIM İkinci kısım 

Gümrük re inhisar kaçakçılarına müteallik Gümrük ve inhisar kaçakçıliğma ait cezaî 
hükümler 

cezaî hükümler 

MADDE 22 — Cezaî hükümler faslının birin-; MADDE 23 — Hükümetin teklifinin 22 inci 
ei kısmında yazılı suçlara müteallik kaçak eşya' maddesi aynen. 
müstesna olmak üzere gerek hariçten gelsin ve ge
rek dahilde bulunsun kaçak eşya ve maddeler der
hal zaptolunur ve tutuldukları yere en yakın olan 
Hükıimet merkezinde ve maznunun huzurunda za-, 
bıta memurile ait olduğu gümrük ve inhisarlar me
murundan mürekkep bir heyet tarafından nevi ve 
adet ve miktarını bildiren bir zabıt varakası tan
zim ve imza olunur. 

Bunlar için de : 
1 - Suçun sübut delili olmakla beraber mahi

yetinin tayini fen ve ihtisas erbabının tahlil veya 
tetkikına bağlı bulunan memnu maddeler zabıta 
memurunun resmî mühürü ile mühürlenerek bu 
baptaki zabıt varakasile birlikte gümrük veya in
hisar idaresine makbuz mukabilinde verilir. 

2 - Oyun ve sigara kâğıdı ve tütün ve kibrit 
ve çakmak, barut, eczayi nariye ve mevadı infi-
lâkıye, fişenk ve av malzemesi, saçma gibi memnu 
maddeler ayni heyet tarafından maznun huzu
runda imha ve bu keyfiyet dahi ikinci bir zabıt 
varakasile tesbit ve imza olunur. 

3 - Satılması veya kullanılması memnu olmı 
yan veyahut memnu olupta mahiyetine göre am
me veya hayır müesseselerinde sarf ve istimali 
caiz görülen kaçak maddeler ait olduğu gömrük 
veya inhisar idaresine ve bulunmiyan yerlerde mal-
memuruna ilmühaber mukabilinde teslim olunur. 

Amme veya hayır müesseselerine tevzi olunabi
lecek eşyanın nevi ve mahiyeti ve tevzi sureti Ma
liye vekâletince bir talimatname ile tayin olunur. 

Maznunu kaçan veya bulunmiyan kaçak mad
delerin tesbit ve imhasında maznunun huzuru 
aranmaz. 

Vukariki hükümler gümrüklerce tutulan inhi
sar eşya ve maddelerin hakkında da caridir. 
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MADDE 19 — Yabancı memleketlerden geleni 

memnu eşya manifestonun asıl nüshasında veya. j 
barnaınede tasrih edilerek gümrüğe getirilirse | 
sağlam teminat altında geldiği yere veya diğer 
bir yabancı yere iade ve sevkolunur. 

Manifestonun asıl nüshasında veya barnamede 
dahil olmıyan bu kabîl eşya velevki me.vrit li
man veya istasyonuna gelmesi akabinde kaptan 
veya acentası veya şimendifer idaresi tarafından 
gümrüğe ihbar ve hatta teslim edilmiş olsun mıı-
sadere edilmekle beraber nakledenler hakkında 
25 inci maddenin 2 inci fıkrasında başlıyan hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 20 — Hakikat hilâfına beyanname ver
mekle veya her hangi bir hile ve sui istimal ile 
muamelesi yaptırılarak noksan resim verilmek ve
yahut gümrük resmi verilmeksizin resmi verilmiş 
ve muamelesi yaptırılmış mal gibi gösterilmek sure-
tile memlekete eşya ithal ettikleri anlaşılanlar 
hakkında 6 aydan 2 seneye kadar hapis ve resmi 
verilmiyen eşya kıymetinin iki misli ağır para 
cezası hükmolunur. Bu harekete iştirak eden me
murlar hakkında verilecek caza bir misli arttı
rılır. 

MADDE 21 — (lümrüklerce tutulan resme tâbi 
eşyanın sahip veya nakilleri o eşyanın zabtını 
müteakip kıymetile beraber gümrük resmine ve 
sair tâbi olduğu resimlere muadil bir meblâğı 
depozito ederek kendisine teslimini istiyebilir. 
Bu surette istenilmiyen eşya buzul ur mevattan ise 
veya muhafazası zor ve masraflı olursa güm
rük idaresince sahibine bildirildikten sonra 
ticaret odası ve bulunmıyan yerlerde belediye 
encümeni azasından bir zatın huzurunda arttırma 
ile satılır . 

MADDE 22 — (Jümrüğe ait kayak eşya ve 
maddelerin müsaderesi, kaçırıldığı tarihten itiba
ren bir sene içinde istenebilir. 12, 13 ve 14 üncü 
maddelerle 16 inci maddenin son fıkrasında yazı
lı eşya, yalnız vaka anında müsadere edilebilir'. 

Bu suretlerle müsaderesi hakkı sakıt olan eşya
nın bedelde bu eşyaya taallûk eden Devlet resimleri 
kaçakçıdan tahsil olunur. 

Resimlerin tayini kabil olmazsa her kap için 
beş liradan iki bin liraya ve dökme eşyanın her 
tonası iein 10 liradan 50 liraya ve bedeli tahkik 
ve tayin edilemediği halde daha 50 liradan 5000 lira
ya kadar ağır para cezası alınır. 
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MADDE 19 — Yabancı memleketlerden gelen 

memnu eşya manifestosunun asıl nüshasile şimen
difer barnamelerinde tashih edilerek gümrüğe ge
tirilirse kavi teminat altında geldiği yere veya di
ğer bir yabancı yere iade ve sevkolunur. Manifes
tonun asıl nüshasile şimendifer barnamelerinde 
dahil olmıyan bu kabîl eşya velevki mevrit liman 
veya istisyonuna vürudu ile beraber kaptan veya 
acentası veya şimendifer kumpanyası tarafından 
gümrüğe ihbar ve hatta teslim edilmiş olsun mü
sadere edilmekle beraber nakledenler hakkında 
24 üncü maddenin ikinci fıkrasından başlıyan hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 20 — Hakikat hilâfına, beyanname 
veya her hangi bir hile ve suiistimal ile muamelesi i 
yaptırılarak noksan resim verilmek veyahut güm
rük resmi verilmeksizin resmi verilmiş ve muame
lesi yaptırılmış mal gibi gösterilmek suretile mem- j 
lekete eşya ithal ettikleri anlaşılanlar hakkında 
altı aydan iki seneye kadar hapis ve resmi veril-
miyen eşya kıymetinin iki misli ağır para cezası 
hükmolunur. 

MADDE 21 — Gümrüklerce tutulan resme tabi 
eşyanın sahip veya nâkilleri o eşyanın zaptını 
müteakip kıymetile beraber gümrük resmine ve 
sair tâbi olduğu resimlere muadil bir meblâğ de
pozito ederek kendisine teslimini istiyebilir. Bu 
suretle istenilmiyen eşya bozulur kısmından ise ve
ya muhafazası müşkül ve masraflı olursa gümrük 
idarsince sahibine bildirildikten sonra ticaret oda
sından ve bulunmıyan yerlerde belediye encüme
ninden davet olunacak bir zatın huzurunda arttır
ma ile satılır. 

MADDE 19 — Yabancı memleketlerden gelen 
memnu.eşya manifestonun asıl nüshasında veya 
barnamede tasrih edilerek gümrüğe getirilirse 
sağlam teminat altında geldiği yere veya diğer 
bir yabancı yere iade ve sevkolunur. 

Manifestonun asıl. nüshasında veya barname
de dahil olmıyan bu kabîl eşya velevki mevrit li
man veya istasyonuna gelmesile beraber kaptan ve
ya acentası veya şimendifer idaresi tarafından 
gümrüğe ihbar ve hatta teslim edilmiş olsun mü
sadere edilmekle beraber nakledenler hakkında 
yirmi beşinci maddenin ikinci fıkrasından başlıyan 
hükümler tatbik olunur. 

MADDE 20 — Hakikat hilâfına beyanname 
vermekle veya her hangi bir hile ve sui istimal 
ile muamelesi yaptırılarak noksan resim verilmek 
veyahut gümrük resmi verilmeksizin resmi veril
miş ve muamelesi yaptırılmış mal gibi gösterilmek 
suretile memlekete eşya ithal ettikleri anlaşılan
lar hakkmda altı aydan iki seneye kadar hapis 
ve resmi yerilmiyen eşya kıymetinin iki misli ağır 
para cezası hükmolunur. 

Bu harekete iştirak eden memurlar hakkında 
verilecek ceza bir misli arttırılır. 

MADDE 21 — Gümrüklerce tutulan resme tâbi 
eşyanın sahip veya nakilleri o eşyanın zaptını 
müteakip kıymetile beraber gümrük resmine ve 
sair tâbi olduğu resimlere muadil bir meblâğı de
pozito ederek kendisine teslimini istiyebilir. Bu 
surette istenilmiyen eşya bozulur mevaddan ise 
veya muhafazası zor ve masraflı olursa gümrük 
idaresince sahibine bildirildikten sonra ticaret o-
dası ve bulunmıyan yerlerde belediye encümeni a-
zasından bir zatin huzurunda artırma ile satılır. 

MADDE 22 — Kaçak eşyanın müsaderesi, ka
çırıldığı tarihten itibaren bir sene içinde istenebi
lir. Bu müddet geçtikten sonra mahkemeden eş
yanın müsaderesi talep olunamayıp yalnız tâbi ol
duğu her türlü Devlet resimleri kaçakçıdan istifa 
ve lâzımgelen cezalar hükmolunur. 

Resimlerin tayini mümkün olmadığı takdirde 
I her kap için beş liradan iki bin liraya ve dökme 
eşyanın her tonu için on liradan elli liraya kadar 

1 ağır para cezası hükmolunur. 
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MADDE 15 — Hariçten getirildiği halde ma

nifestosunun asıl nüshasında veya barnamede ya
zılı olmıyan resme tâbi eşya ister vapur ve ister 
şimendifer ve sair nakil vasıtalarının içinde zuhur 
etmiş olsun ve ister gümrüğe teslim edilmiş bu
lunsun bu eşyanın manifesto veya barnameye ya-
zilmaması makbul ve mücbir sebepten ileri geldiği 
sabit olmazsa müsaderesine ve bedelinin bir misli 
ağır para cezası alınmasına hükmolunur. 

MADDE 16 — Manifestonun asıl nüshasına 
dahil olmıyan eşyanın kapları manifestoda yazdı 
diğer bazı kapların numara ve markasını havi bu
lunur ve zarfları da nevi itibarile mutabık olursa 
bunlardan ağır resme tâbi eşyayı havi olanları ma
nifesto haricinde saydır ve hakkında 15 inci mad
de hükmü tatbik olunur. 

Bu eşyanın, manifestonun gümrüğe ibrazrn-
dan evvel suretlerine ilâve ve sefinenin limana 
gelmesi akabinde üzerine giden memura vücudun
dan malûmat verilirse bunlardan gümrük resmi
nin bir misline muadil ağır para cezası alınmasına 
hükmolunur. 

Manifestoya ithal edilmemesinin makul ve 
mücbir sebeplerden ileri geldiği ispat olunursa ce
za lâzımgelmez. 

Müsemmalan iç zarfları üzerinde yazdı isim
lere uymıyan maddeler müsadere olunur. 

MADDE 17 — Manifesto veya barnamede ya
zılı olmıyan ve bulunduğu yerden aranarak çıka
rdan eşyanın musaderesile failleri hakkında 25 in
ci maddenin 2 inci fıkrasında başlıyan hükümler 
tatbik olunur. 

MADDE 18 —Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolculara ithali veya ihracı memnu eşya 
bildirilir, bu tefhimden sonra kendilerinin beyan
ları hilâfına olarak üzerlerinde veya eşyaları ara
sında memnu eşya çıkarsa bunların müsaderesine ve 
kıymetinin beş misli ağır para cezasına hükmolu
nur. 

Memnu eşya sahibi para cezasını gümrük idare
sine rizasile verirse keyfiyet gümrük idaresince 
tutulacak ve kendisine imza ettirilecek zabıt vara
kasına dercile iktifa olunarak hakkında takibat 
yapılmaz ve kendisinin mahkemeye müracaat 
hakkı da sakıt olur. 
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MADDE 15 — Hariçten getirildiği halele ma

nifestonun asıl nüshasında veya ihbarnamede ya
zılı olmıyan resme tâbi eşya ister vapur ve ister 
şimendifer ve sair nakil vasıtalarının içinde zu
hur etmiş olsun ve ister gümrüğe teslim edilmiş 
bulunsun meşru ve mücbir sebepten ileri geldiği 
sabit olmazsa müsadere ve bedelinin bir misli 
ağır para cezası tahsil olunur. Müsemmalan iç 
zarfları üzerinde yazılı isimlere uymıyan mevat 
hakkında dahi bu hüküm tatbik olunur. 

MADDE .16 — Manifestonun asıl nüshasına 
dahil olmıyan eşyanın kapları manifestoda yazılı 
diğer bazı kapların numara ve markasını havi 
bulunur ve zarfları da nevi itibarile mutabık 
olursa bunlardan ağır resme tâbi eşyayı havi o-
lanlan manifesto haricinde sayılır. Bu eşyanın 
manifestonun gümrüğe ibrazından evvel suretle
rine ilâve ve sefinenin limana gelmesi akabinde ü-
zerine giden memura vücudundan malûmat ita 
edilirse bunlardan gümrük resminin bir mis
line muadil ağır para cezası alınır. Manifestoya 
ithal edilememesinin mücbir sebeplerden ileri 
geldiği ispat olunursa ceza lâzrmgelmez. 

j MADDE 15 — Hariçten getirildiği hakle ma-
j nifestonun asıl nüshasında veya barnamede yazılı 
\ olmıyan resme tâbi eşya ister vapur ve ister şi
mendifer ve sair nakil vasıtalarının içinde zuhur 
etmiş olsun ve ister gümrüğe teslim edilmiş bu-

| 1 unsun bu eşyanın manifesto veya barnameye ya
zılmaması makbul ve mücbir sebepten ileri geldiği sa
bit olmazsa müsaderesine ve bedelinin bir misli 
ağır para cezası alınmasına hükmolunur. 

Müsemmalan iç zarfları üzerinde yazılı isim
lere uymıyan mevat hakkında dahi bu hüküm tat
bik olunur. 

MADDE 16 — Manifestonun asıl nüshasına 
dahil olmıyan eşyanın kapları manifestoda ya
zılı diğer bazı kapların numara ve markasını ha
vi bulunur ve zarflar da nevi itibarile mutabık olur
sa bunlardan ağır resme tâbi eşyayı havi olanları 
manifesto haricinde sayılır ve hakkında on beşinci 
madde hükmü tatbik olunur. 

Bu eşyanın, manifestosunun gümrüğe ibrazından 
evvel suretlerine ilâve ve sefinenin limana gelmesi a-
kabinde üzerine giden memura vücudundan malû
mat verilirse bunlardan gümrük resminin bir misli
ne muadil ağır para cezası alınmasına hükmolu
nur. 

Manifestoya ithal edilmemesinin makbul ve 
mücbir sebeplerden ileri geldiği ispat olunursa ce
za lâzimgelmez. 

MADDE 17 — Manifesto veya barnamede ya
zılı olmıyan ve saklandığı • mahalden aranarak 
çıkarılan eşya müsadere olunur ve failleri hak
kında 24 üncü maddenin ikinci fıkrasından başh-
yan hükümler tatbik olunur. 

MADDE 18 — Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolculara ithali ve ihracı memnu olan 
eşya bildirildikten sonra beyanatları hilâfına ola
rak üzerlerinde veya eşyaları arasında zuhur eden 
memnu eşya müsadere edilerek kıymetinin beş 
mislinden yirmi misline kadar ağır para cezası alı
nır. 

MADDE 17 — Manifesto veya barnamede ya
zılı olmıyan ve bulunduğu yerden aranarak çıkarı
lan eşyanın müsaderesile failleri hakkında yirmi 
beşinci maddenin ikinci fıkrasından başlıyan hü
kümler tatbik olunur. 

MADDE 18 — Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolculara ithali veya ihracı memnu eş
ya bildirilir, bu tefhimden sonra kendilerinin be
yanları hilâfına, olarak üzerlerinde veya eşyala
rı arasında memnu eşya çıkarsa bunların müsade
resine ve kıymetinin beş mislinden yirmi misline 
kadar ağır para cezasına hükmolunur. 
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raya memur olan zabıta memurları hakkında ceza 
muhakemeleri usulü kanununda mevcut salâhiyet
ler mahfuzdur. 

MADDE 11 — 5 inci madde mucibince tayin 
olunan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz 
girmek ve çıkmak ve geçmek memnudur. Bu yer
lerde tesadüf edilecek şahısların her nevi nakil 
vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından durdu
rulur. Eşya ve yükü arantr. 

(Dur) ihtarına itaat etmiyen şahıslar hakkında 
evvelâ havaya silâh atmak suretile bu ihtar tek
rar edilir. Yine riayet etmezse silâh kullanmağa» 
muhafaza kıtalarına mensup asker ve silâhla teç
hiz edilen muhafaza memurları mezundur. 

Silâhla teçhiz edilen zabıta ve muhafaza me
murlarının memleket dahilinde tesadüf edecek
leri kaçaklar hakkında da balâdaki fıkralar ah
kâmı tatbik olunur: 

Üçüncü fasıl 

Cezaî hükümler 

Birinci kısım 

Münhasıran gümrüklere ait cezaî hükümler 

MADDE 12 — Yabancı memleketlerden geldi
ği halde mücbir sebepler olmaksızın evrakının 
gösterdiği mahal güzergâhı haricinde Türkiye 
kara sularında rastlanan gayri safi yüz tonilâto 
hacminden aşağı [yüz dahil] sefinelerin hamule
si müsadere olunur. 

Hamulesi bulunmadığı halde hamulesi olmadı
ğını veya başka bir limana .çıkarıldığını veya a-
varya olduğunu ispat edemiyen sefine kaptan veya 
acentasına tonilâto başına on lira hesabile ağır pa
ra cezası hükmolunur. 

MADDE 13 —• Sahillerde ve hudut teşkil e-
den nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmıyan 
yerlere izinsiz yanaşan veya kara ile veyahut sair 
sefineler ile ihtilât eden sefinelerin içinde bulunan 
memnu eşya manifestoya dahil olsun olmasın mü
sadere olunur. 

MADDE 14 — Türkiyeye giren yolcuların be
yanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyaları 
arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara tâ
bi eşya müsadere olunur. 
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MADDE 11 — Hükümetin tekim aynen MADDE 11 — 5 inci madde mucibince tayin 
olunan kapı ve yollardan başka yerlerden izinsiz 
girmek ve çıkmak ve geçmek memnudur. Bu 
yerlerde tesadüf edilecek şahısların her nevi na
kil vasıtaları salahiyetli memurlar tarafından dur
durulur. Eşya ve yükü aranır. 

(Dur) ihtarına itaat etmiyen şahıslar hakkmda 
evvelâ havaya silâh atmak suretile bu ihtar tekrar 
edilir. Yine riayet etmezse silâh kullanmıya, mu
hafaza kıtalarına mensup asker ve silâhla teç
hiz edilen muhafaza memurları mezundur. 

Silâhla teçhiz edilen zabıta ve muhafaza me
murlarının memleket dahilinde tesadüf edecekleri 
kaçakçılar hakkında' da balâdaki fıkralar ahkâ
mı tatbik olunur. 

Fasıl : 3 

Cezaî hükümler 

BtRlNCl KISIM 

. Münhasıran gümrüklere ait cezaî hükümler 

MADDE 12 — Yabancı memleketlerden gel
diği halde mücbir sebepler olmaksızın evrakının 
gösterdiği mahal güzergâhı haricinde türk kara 
sularında rasatlanan yüz ton hacminden aşa
ğı sefinelerin hamulesi müsadere olunur. Hamu
lesi bulunmadığı halde hamulesi olmadığını veya 
ahar bir limana çıkarıldığını veya avarya olduğu
nu ispat edemiyen sefine kaptan veya acenta-
smdan ton başına on lira ağır para cezası alınır. 

MADDE 13 — Sahillerde ve hudut teşkil eden 
nehir ve göllerde gümrük idaresi bulunmıyan yer
lere izinsiz yanaşan veya kara ile veyahut sair 
sefineler ile ihtilât eden sefinelerin içinde bu
lunan memnu eşya manifestoya dahil olsun olma
sın müsadere olunur. 

MADDE 14 — Türkiyeye giren veya Türkiye-
den çıkan yolcuların beyanatlarına muhalif ola
rak üzerlerinde veya eşyaları arasında zuhur e-
den gümrük resmine veya inhisara tâbi eşya mü
sadere olunur. 

ÜÇÜNCÜ FASIL 

Cezaî hükümler 

Birinci kısım 

Münhasıran gümrüklere ait cezaî hükümler 

MADDE 12 — Yabancı memleketlerden geldiği 
halde mücbir sebepler olmaksızın evrakının gös
terdiği mahal güzerkâhı haricinde Türkiye kara 
sularında raslanan gayri safi yüz tonilâto hacmin
den aşağı (yüz dahil) sefinelerin hamulesi müsa
dere olunur. 

Hamulesi bulunmadığı halde hamulesi olma
dığı veya başka bir limana çıkarıldığı veya avarya 
olduğunu isbat edemiyen sefine kaptan veya acen-
tasmdan tonilâto başına on lira hesabile ağır para 
cezası hükmolunur. 

MADDE 13 — Mükûmetin teklifi aynen 

MADDE 14 — Türkiyeye giren yolcuların be
yanlarına muhalif olarak üzerlerinde veya eşyala
rı arasında çıkan gümrük resmine veya inhisara 
tâbi eşya' müsadere olunur. 
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bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden iki ki
şinin huzurile, 

O Arama izni verenlerin evlerinde arama 
icap ettiği takdirde mafevk mülkiye memurunun 
iznile yapılır. 

Hususî ev aramaları salahiyetli memurlarca 
ihtiyar heyetleri azasından ve bulunmadığı tak
dirde mahalle veya köy halkından en az iki kim
senin huzurile yapılır. 

Muvazzaf ve müstahdem zabitlerle askerî me
murlunu kendilerinin oturdukları yerlerde arama, 
mafevk veya hem rütbe bir zabitin huzurile yapı
lır. İzin veren makamın işarı üzerine aramada bu
lunacak zabitin izamına askerî merciler mec
burdur. 

Arama sırasında tetkikine lüzum görülecek 
evrak bulunursa sahibinin huzurile sayılıp mü
hürlenerek mahallî Cumhuriyet müddei umumi
sine ve askere ait olanları da en yakın âmiri ad
liye gönderilir. 

Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken gö
rülen veyahut kaçakçılık sayılan bir işin yapıldığı 
zahirî delillerle tesbit edilen yerlerde usulü daire
sinde ve hemen aramak için gündüz izin almağa 
lüzum yoktur. 

Bu hallerde aramalar A, B, (\ fıkraları hü
kümleri dairesinde geceleyin de yapılır. 

MADDE 9 — dükkân, mağaza, ticaret ve alış 
veriş yapılan hususî evler, depo, ambar, antrepo, 
han, otel, pansiyon, sinama, tiyatro, gazino, kah
vehane, bar, dansig ve bunlara benzer yerler ve 
müştemilâtı umuma açık oldukları müddetçe ve 
umuma açık yerlerinde arama izinsiz yapılabilir. 
Bu mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 
8 inci madde hükmüne tâbi tutulur. 

MADDE 10 — Gümrük salonlarında kaçak eş
ya sakladığından şüphe edilen şahısların üzeri sivil, 
asker ayrılmaksızın kay i t ve şartsız aranabilir. 

Gümrük ınıntakası dahilinde bu arama en ya
kın bir karakola veya bir Hükümet dairesine ve
ya askerî garnizona götürülerek yapılır. 

• Bu nııntaka dahilinde kadınların üzerinde ara-1 
ma, bir kadın marifetile yapılır. ı 

Hâkini ve cumhuriyet müddei umumileri ile, 
müddei umumilerin muavini sıfatile emirlerini ic-' 



Sıra NQ 57 
Moskova ve Kars muahedelerine tevfikan hakkı hıyarlarını 
istimal ve Rusyaya hicret eden Malaganlardan alınan gayrı 
menkullerin tescili hakkında 1/195 numaralı kanun lâyihası 

ve Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât müdürlüğü 12-^11-1931 
Sayı 6/4269 

H. M. M. Yüksek Reisl iğine 

Moskova ve Kars muahedelerine tevfikan hakkı hiyaıiaı ıın istimal ve Rusyaya hicret eden 
Malaganlardan Türk tebeasınııı alınış oldukları gayri menkullerin tescil ve tapuya raptı hak
kında Maliye vekâletince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin Q-XII-93i tarihli içtimaında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurıılmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Ksbabı mucibe 

Eiviyei selâse sekenesinden olup 1918 tarihli Kars ve Moskova muahedelerinin 12, 13 üncü mad
deleri mucibince Sovyet hükümeti lehine ihtiyarı tabiiyet ederek memleketimizi terkedecek Ma
laganlarm emval ve eşyasını birlikte nakledebilecekleri muahede icabatmdan olup gerçi ahit
name emvali gayri menkule hakkında bir hükmü ihtiva etmemekte ise de ayni eskilde Rus-
yayı terkedecek Acaristan ahalisinin gayri menkul mallarını tasfiye imkânını teminen ve müte
kabiliyet esasını istihdafen bu sekenenin yani vilâyatı şarkiyede mukim Malaganlarm gayri 
menkul mallarının da bir sene zarfında ferağ ve tasfiye edebilecekleri Hariciye vekâletinin 
teklifi üzerine 1339 tarihinde îcra Vekilleri Heyetince takrir edilmiştir. Bu karardan istifade 
eden vilâyatı selâse sekenesinden bir kısmı menkul mallarından maada gayri menkulâtını da 
o tarihte eiviyei selâseye henüz tapu kuyudatı teessüs etmemiş olmasından kâtibi adil seneda-

tile tebeamıza haricen satmak sureti!e tasfiye ederek mukabillerini de nakleyledikleri 
halde Rusyadan Türkiyeye hicret eden Acaristan ahalisinin gayri menkullerinin hükümeti 
mezkûrece nasyonal ize edilmiş olmasından karadan maksut olan mütekabiliyet esası temin edile
memesi hasebi] e emvali mephuse üzerindeki muamelâtı tasarruf iyenin tehiri icrası icap eylemiş 
idi. Ancak geçen zaman zarfında memleketi terkeden kesandan haricen gayri menkul satın alan 
tebeamız hukukunun tarzı muhafaza ve müdafaası teemmül edilmek üzere meselenin bir ker-
re de muahede icabatı noktasından tetkiki faideli görülerek keyfiyetin hariciye müşavirler encü
menince tetkikinde: Moskova muahedesinin on ikinci ve Kars muahedesinin on üçüncü madde
sinde ; üzerlerinde Hükümeti cünıhuriyenin hakkı mülkiyeti tezyit edilmiş arazi sekenesi türk 
tabiiyetinden çıkmak istedikleri takdirde emval ve eşyalarile birlikte Türkiyeyi serbestçe ter-
ketmek salâhiyetini haiz olacakları ve ayni veçhile hakkı mülkiyeti Gürcistana terkedilen 
arazi sekenesi de emval ve eşyaların veya bunların baliğini birlikte alarak Acaristanı 
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terketmekte serbest bulundukları mezkûr olup muahede metninde alâkadarların emvali men-
kulesi veya bedellerini birlikte götürecekleri tasrih edilmesi emvali gayri menkullerinin bu 
hükümden istisnasına mebni olduğu ve bunun da Sovyet hükümetinin emvali gayri menkule üze
rindeki eshabınm hakkı mülkiyetini nez eylemesinden münbais bulunduğu ve şu halde heyeti 
Vekilece müttehaz kararın mevaddı ahdiye icabatmdan olmayıp mahza mütekabiliyeti temin zım
nında tarafı diğer lehine ihtiyarı tabiiyet etmiş kesana bahşedilmiş atıfetten iken Sovyet hükü
metinin bu müsaadeyi vermemiş olmasına ve karar mephıısuanhın ahkâmı ahdiyeyi takyit, ve bir 
taahhüdü tazammun eder mahiyette bulunmamasına nazaran muahedenin umumî hükümleri da
iresinde muamele ifası ve sekenei merkumenin gayri menkuller üzerindeki hakkı tasarrufları
nın mütekabil en tanınmaması zarurî bulunduğu tezekkür kdınmakla tebeamızın işbu haricen 
satın aldıkları emvalinin namlarına tescile imkânı kanunî görülememiş ve hazinece lizaruretin mü
dahale edilmiştir. 

Şurasının arzı da lâzımdır ki vilâyatı selâse ahalisinden iken memleketlerini terkedenlerin 
vaziyeti ayni olmayıp bir kısmı işgal ve harp senelerinde sakin bulundukları yerleri terkle 
firar veya hicret etmiş olup mühim bir kısmı da ancak muahedelere müsteniden hakkı hıyar
larını istimal suretile ve menkullerini birlikte götürmek - ve verilen karara görer - gayri men
kullerini de tasfiye etmek üzere infikâk eylemiş olanlardır. Birinci kısım hakkında tatbiki lâ-
zmıgelen muamele tasfiye kanunları ahkâmı dahiline girmesi icap edeceği ancak muahede ve 
karara tevfikan Rusyaya hicret etmiş olanların malları üzerindeki alâkasını kabul eylemek zaru
retine göre tebea.mızdan bir kısmının bu hükümlere istinaden ve tapu kuyudatı müesses ol-
mamasile de haricen satın aldıkları emlâk üzerlerindeki haklarını tanımak icabı madelet olacağı 
cihetle mülkiyeti esasen Rus devletine ait iken * ahden Türkiyey intikal eden arazi müstesna 
olmak üzere tasfiye için kabul edilmiş olan müddet zarfında kâtibi adil senedile ve bedel 
mukabilinde satın alındığı anlaşılan emlâkin alım ve satım muamelelerinin tanılarak bunların 
tapuya raptı esbabına hakkı mülkiyet verilmesinin temini zımnında mevaddı kanuniye tanzim 
ve takdim, kılınmıştır. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 18 - X / / - 1931 
Karar No. 13 
Esas No. 1/195 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin (>/4269 numara ve 12-XII-1931 tarihli tezkeremle Büyük Meclise tevdi edilen ve 
hakkı hıyarını istimal ederek Rusyaya hicret eden Malaganlarm noter senedile alınmış olan malla
rın tapu senedine raptı hakkındaki kanun lâyihası encümenimizce tetkik ve müzakere edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesi ve tanzimi sebebi encümenimizce muvafık görülmüş ise de kanunu 
medeninin umumî hükümlerine müteallik olduğundan Adliye encümenince mütaleası karargir ol
makla Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza -
l-orunı Bayazıt İsparta Diyarbekir İzmir Kütahya 
İsmet th.san Kemal Turan Zülfü Kâmil Ömer 
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Adliye encümeni mazbatası 

6-1-1932 

Yüksek Reisliğe 

Moskova ve Kars muahedelerine tevfikan hakkı hıyarlarını istimal ve Rusyaya hicret eden 
Malaganlardan türk tebaasının satın aldıkları gayri menkullerinin tescil ve namlarına tapu 
senedi verilmesi hakkında Maliye vekâleti tarafından hazırlanan kanun lâyihası Maliye encü
menince tetkik edilerek aynen kabul edilmekle beraber kanunu medeninin umumî hükümlerine 
taallûk eden bu lâyihanın Adliye encümenince de tetkiki lüzumuna mezkûr encümence veri
len karar üzerine encümenimizce havale edileııbu lâyiha tetkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında Hariciye vekâleti Müşavirler encümeni tarafından 
icra edilen tetkikata müstenit mütaleaya göre Moskova ve Kars muahedelerile Elviyei selâ-
sede mukim Malaganlarm Soviyet hükümeti lehine ihtiyarı tabiiyet edeceklerin menkul mal
larını beraber götürmeleri esası kabul edilmiş isede gayri menkuller hakkında ahitnamede bir 
hüküm jroksa da memleketimize gelecek Acaristan ahalisinin gayri menkul mallarını tesviye 
edebilmelerini temin için ve mütekabiliyet esasına istihdafen 339 tarihinde Heyeti Vekilece ve
rilen karar üzerine muayyen müddet zarfında tebaamızdan tapu teşkilâtı o zaman henüz mev
cut olmıyan bu yerlerde Malaganlar olan noterden musaddak senetle gayri menkul satın alın
dığı anlaşılmış ve her ne kadar Sovyet hükümetinde gayri menkullerde eşhasın mülkiyet hak
ları tanınmadığına göre bahsedilen Heyeti Vekile kararındaki maksatlar husul bulmuşsa da 
mahaza tebeamızdan bir kısmının bu karara istinaden ve tapu teşkilâtı mevcut olmaması hasebile 
haricen satın aldıkları gayri menkuller üzerindeki haklarının tanınarak bu lâyiha ile gösterilen 
şartlar dahilinde bu memleketlerin tapuya tescili ile sahiplerinin eline senet verilmesinin 
hakkaniyet esasına göre bir zaruret olarak kabulü encümenimizce de musip ve muvafık gö
rülmüştür. Bu suretle Hükümetçe teklif olunan lâyiha aynen kabul edilmekle Heyeti umumiye-
ye arzolunur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Yozgat Konya Kayseri 

Mustafa Fevzi Salâhattin A. Hamdı Osman Niyazi T. Fikret Reşit 

Aza Aza Aza Aza Aza 
Kayseri Kocaeli Antalya Balıkesir 
S. Azmi Iiagıp Numan Nazını Vasfi 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Karar No. 15 
Esas No. 1/195 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Konun lâyihası 

MADDE 1 — Moskova ve Kars muahede
lerine tevfikan hakkı hıyarlarını istimal ve 
Rusyaya hicret eden Malaganlardan 13 şubat 
330 taıihli 2227 numaralı İcra Vekilleri Hey
eti kararı dahilinde ve tasfiye için verilen bir 
sene mühlet zarfında Türk tebeası tarafından 
noter senedatile bedel mukabilinde alınmış 
olan gayri menkul mallar, satın alanlar namı
na tescil ve tapuları ita olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

g-XII-l 931 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
$. Kaya Dr. / . Rüştü M. Abdiilhalik 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

ADLİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Malağanlann noterlikten nıusaddak senetle 
satın aldıkları gayrı menkullerin tapuya 

tescili hakkında kanun 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi avııeıı 

MADDE 2 — 

MADDE 3 

J ) l> 

x> » 



Sıra No 59 
Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine 229 525 liralık fevka
lâde tahsisat konulmasına dair 1/219 numaralı kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 29- X// 1931 

Muamelât Müdürlüğü 
Sayı 6/4428 

lî. M. M. Y ü k s e k Heislifji ı ıe 

Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesine munzam tahsisat ilâvesi hakkında hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 29-XIl-l931 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası ile esbabı mucibe mazbatası ve Maliye vekâletinin 16349/8220 numaralı tezkeresi sureti 
leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade biıyurulmasıııı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Kaçakçılığın meni ve şiddet ve süratle tecziyesi zımnında bazı mmtakalarda ihtisas mahkeme
leri teşkiline lüzum görülmüştür. Bu mahkemelere gelecek işlerin derkâr olan ehemmiyet ve müs
taceliyeti nazara alınarak tayin kılınacak hâkim, müddei umumi, müstantık, başkâtip ve kâtip
lerin yüksek maaşla tavzifleri ve bunun için de teadül kanunu mucibince almakta oldukları 
maaşata zamimeten bir ııisbet dahilinde ihtisas ücreti namile muayyen miktar tahsisat itası muva-
t'ıkı halümaslahat görülmekle mezkûr mahkemelerin maaş ve ücret ve masarifi sairesi için Adliye 
vekâletine mahsus kadro cetvelile (D) cetveline ve 1931 senesi bütçesinin icap eden tertiplerine 
(229,525) lira munzam tahsisat ilâvesine mecburiyet hasıl olmuş ve bu maksatla işbu kanun lâyihası 
tanzim kılınmıştır. 

Başvekâleti Celileye 

thtisas mahkemelerine dair Adliye vekâletince tanzim olunan teklifi kanunî tetkik ve müta-
lea olundu. 

Teklif edilen lâyihanın birinci maddesi ihdas edilecek 16 mahalde teşkil edilecek mahkeme 
kadrolarının tevhit ve teadül Kanununa merbut cetvele ilâvesine dairdir. Her mahkemenin te
şekkülü için gösterilen adet hakkında Hazine noktainazarı da -muvafık olup ancak teşkil oluna
cak mahkeme adedinden tasarruf icrası mümkün olabileceği mülâhaza edilmekte olduğundan bu 
nokta hakkındaki kaydi ihtirazı ile birinci madde Hazinece de muvafık görülmüş ve ancak buna 
merbut cetvelde hâkim maaşları irae edilmiş olduğundan Adliye vekâletinin daha serbestçe in
tihap hareketini temin maksadile bu derecelerin kaldırılması ve cetvelin zirine verilecek meş
ruhat ile teadül kanunundaki hâkimlerin her hangi bir derecesine dahil memuriyetlerden hâkim 
tayini cevazının ilâvesi daha muvafık olacağı mütalca edilmiştir. Bu maksadı teminen mezkûr 
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cetvelin buna güre tadili muktazi görülmüş ve mahkemeler için ilâvesi istenilen tahsisatın ma-
hiyeten tahsisatı fevkalâde olmasına ve bunun esasen muvakkat olmak itibarile daimî teşkilât 
arasında değil bütçede bir faslı mahsus halinde idare edilmesi işin sürat ve suhuleti noktasın
dan faideli olacağından istenilen bu tahsisat için ihtisat mahkemeleri unvanı altında 3 maddeli 
bir fasıl açılması muvafık görülerek ana göre bir cetvel tanzim kılınmıştır. 

Ksbap ve mülâhazatı anifeye nazaran yeniden tanzim kılınan lâyiha ve merbutu cetveller arz 
ye takdim kılınmıştır efendim. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
e encümeni 6 - I - 1932 

M. No. 49 
Esas No. 1/219 

Yüksek Reisliğe 

Kaçakçılığın meni ve bu cürnıüıı şiddet ve süratletakip ve tecziyesi için Hükümetçe bazı nıın-
takalarda tesisine lüzum gürülen ihtisas mahkemeleri teşkilât ve kadroları ve bunların istilzam et
tiği tahsisat talebi hakkında olup encümenimize havale buyurulan kanun lâyihası Adliye, Maliye 
ve (lümrük ve inhisarlar vekilleri Beyler hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Salifülarz lâyiha bir taraftan ihtisas mahkemeleri kadrolarını ve diğer taraftan da mezkûr 
mahkemelerin teşkili için lâzımgelen tahsisatı ihtiva edip tahsisatına ait hükümler teşkilâttan 
ayrı olarak bir lâyiha ile arzı münasip görülmüştür. 

Teşkilâta müteallik Hükümetçe teklif edilen kadrolar esas itibarile encünıenimizce de muvafık 
görülmüş ve ancak hâkimlerle memurlara ihtisas ücreti namile verilmesi kabul edilen paraların 
maaş mütemmimi olmak itibarile aynen maaşlar hakkındaki mevzuat hükümlerine tâbi tutulma
sı suhulet ve selâmeti muamele noktasından muvafık görüldüğünden bu maksadı teminen bir 
fıkra ilâve edildiği gibi 1931 senesi bütçe kanununun 15 inci maddesi hükmüne tevfikan 1931 
malî senesi zarfında her hangi bir suretle vaki terfilerde bir seneye kadar terfi zammı verilmiyeceği 
cihetle bu yeni teşekküllerden istihdaf edilen mühim menfaatlerin teminine hadim olabilmek üzere 
tecrübeli hâkim ve memurların rağbetini temin maksadile bu mahkemelere tayin edileceklerin ter
fi zamlarının verilebilmesi için bunların mezkûr hükümden müstesna tutulması zarurî görülmüş 
ve bu sebeple de bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen esaslara göre ikiye ayrılmak suretile tanzim olunan lâyiha Umumî heyetin 
tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
(Jünıüşane Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray Klâziz 

Hasan Fehmi K. Zaivı Süreyya Ali A. Süreyya II. Taksın 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Erzurum İsparta Kayseri Kırklareli Niğde Çorum 
Aziz Mükerrem A. Hilmi Şevket Fayık Mustafa 



- 3 -
HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

24 - V - 1929 tarihli ve- 1452 numaralı tevhit ve teadül kanunuyla müzeyyel ve 1931 senesi Adliye ve
kâleti bütçesinin (D) cetvelinin tadiline ve mezkûr bütçeye tahsisatı fevkalâde ilâvesine dair kanun 

lâyi hası 

Madde 1 — Kaçakçılık için yeniden teşkil olunacak ihtisas mahkemelerinde istihdam olunmak 
üzere 1452 numaralı teadül kanununa merbut Adliye vekâletine mahsus kadro cetveline müfredatı 
işbu kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı hâkim, müddeiumumi, müstantık, başkâtip, kâtip 
ve mübaşir ilâve olunmuştur. 

Madde 2 — 1931 malî senesi bütçesine merbut (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmına merbut 
(2) numaralı cetvelde yazdı kadro ilâve edilmiştir. 

Madde 3 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde ihtisas mahkemeleri unvanı altında açılacak 
merbut (3) numaralı cetvelde maddeleri yazdı fasla ceman 229 525 lira tahsisatı fevkalâde ilâve 
olunmuştur. 

Madde 4 — Bu kanun 1 kânunusani 1932 tarihinden muteberdir. 
Madde 5 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

29 - XII - 1931 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. Ha. V. Ma. V. Mf. V. Na. V. İk. V. S. î. M. V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi M. Şeref Dr. Refik 

I] M MAKAM C.KTYKL 

Unvanı nıenıııri 

Hâkim 
Müddei umumi 
Müstantık 
Başkâtip 
Kâtip 

yet Adet 

16 
16 
16 
16 
64 

Mübaşir ( On dokuzuncu derece ) 64 

[2 
Ücret 

30 
25 

] NUMARALI 

Adet 

16 
16 

Cl< :TVI:L 

Odacı 
y> 

[3] MjMAKALI CETVKL 
F. M. Mulıassasatın nevi Lira 

530 İhtisas mahkemeleri 
1 Maaş ve ücret 115 600 
2 Mefruşat ve demirbaş 20 800 
3 Mahkemenin diğer bilûmum masrafları 93 125 

( Harcırah ve cürmümeşhutları dahildir ) 

2 2 9 5 2 5 

/ / / Bunlar teadül cetveline dahil bulunan her hangi bir dereceden tayin olunur. 
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BÜTCE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Adliye vekâleti ve Gümrükler umum müdürlüğü İMİ senesi bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyiham 

Madde 1 — Adliye vekâleti 1931 senesi bütçesinde ihtisas mahkemeleri unvanı altında acılan ve 
bu kanuna bağlı (A) cetvelinde maddeleri yazılı bulunan 530 uncu fasla 209 525 liralık tahsisat 
konulmuştur. 

Madde 2 — Kaçakçılığın meni ile alâkadar davaları ve muamelâtı niyet etmek üzere teşkil olu
nacak askerî ihtisas mahkemelerine verilecek ihtisas ücretlerile hariçten alınacak memur ve müs
tahdem maaş ve ücretleri ve mahkemelerin harcırah, idare, tesis, ceraim ve sair bilûmum mas
rafları karşılığı olarak 1931 senesi (îümrükler umum müdürlüğü bütçesinde yeniden açılan 290 
inci fasla 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

[A] CETVELİ 

M. Lira 
1 Maaş ve ihtisas ücreti 92 080 
2 Müstahdemin ücreti 3 520 
3 Mefruşat ve demirbaş 20 800 
4 Mahkemelerin diğer bilumum masrafları ( harcırah ve ceraim 

masarifi dahildir. ) 93 125 
201) 525 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanuna müzem/el kanun lâyihası 

Madde 1 — Kaçakçılığın meni için yeniden teşkil olunacak ihtisas mahkemelerinde istihdam 
olunmak üzere Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 uumaralr kanunun 
ikinci maddesine merbut (2) numaralı cetvelin Adliye vekâletine mahsus kadrosuna müfredatr 
işbu kııaıına bağlı (1) numaralı cetvelde yazılı hâkim, müddei umumî, nıüstantık, başkâtip, kâtip 
ve mübaşir ilâve olunmuştur. Bu hâkim ve memurlara verilecek ihtisas ücı-etleri tediye noktasından 
maaş hükümlerine tâbidir. 

Bu mahkemelere tayin olunacak mezkûr hâkim ve memurlar hakkında 1931 senesi bütçe kanunu
nun 15 inci maddesi hükmü tatbik olunmaz. 

Madde 2 — 1931 malî senesi bütçesine merbut (D) cetvelinin Adliye vekâleti kısmına, merbut 
(2) numaralı cetvel ilâve olunmuştur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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[1] Nl MARALI CETVEL 

Memuriyetin nevi 
Hâkim 
Müddei umumî 
Müstantık 
Baş kâtip 
Kâtip 
Mübaşir ( derece \g ) 

Adet 
16 
16 
16 
14 
64 
64 

n: 

[2] NUMARALİ CETVEL 

Adet Ücret 

Odacı 16 30 } f , 
» 16 25 J UJ 

/ / / Bunlar teadül cetveline dahil bulunan her hangi bir dereceden tayin olunur. 
[2] Her mahkemede ancak iki odacı istihdam olunabilir. 




