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Müskirat resminin tadiline dair olan 8 kânunusani 1336 tarihli kararnamede
münderiç rüsumun tezyidine ve meni müskirat kanununun tadiline dair
kanun
No.
470

BIRlNCl MADDE — 1 nisan 1334 tarihli müskirat rüsumu kanununun bazı ah
kâmım muaddil olan 8 kânunusani 1336 tarihli kararnamede münderiç ispirto ve
meşrubatı küuliyenin resmi dört misil tezyit olunmuştur. 8 kânunusani 1336 tarih
li kararname ile işbu kanun mucibince alınması lâzım gelen farkı resim Hazineye
aittir.
İKİNCİ MADDE — îşbu kanunun mevkii meriyete vazedildiği günden itiba
ren nihayet bir ay zarfında ispirto ve meşrubat âmil ve tacirleri yedlerinde bulunan
bu nevi mâyiatın miktarını beyanname ile Hazinei Maliyeye veya ana izafeten
Düyunu umumiye idaresine haber vermek ve bunların hini imalinde veya celbinde
iner'i olan kanununa tevfikan tediye edilmiş olan rüsumu ile işbu kanımda muay
yen resim farkını ifa etmekle mükelleftir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Maddei sabıkada muharrer müddet zarfmda beyanname
verilmediği veya verilen beyannamede gösterilen miktardan fazla ispirto ve meş
rubatı küuliye zuhur eylediği halde miktarı mektum kaçak addedilerek işbu ka
nun mucibince alınması muktazi refer->! cczaen iki kat olarak istifa edilir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Mektumattan alınacak cezanın nısfı derdest eden me
murlar ile muhbirlere münasafatan verilir.
BEŞİNCİ MADDE — Memaliki ecnebiyeden ithal olunacak müskirat envai
11 kânunusani 1339 tarihli ve (295) nunaralı kanunun altıncı madedsinde bahsolunan 7 mayıs 1337 tarihli ve (122) numaralı kanuna merbut (B) cetveline ithalen
gümrük tarifei asliyesinin on iki misli nisbetinde resim ahiz ve kemakân dahil
de imal olunan ispirto ve meşrubatı küuliyenin aynı nisbet ve derecesinde istihlâk
resmi istifa olunur.
ALTINCI MADDE — Türkiye dahilinde ruhsatsız müskürat imali ve meyhane
ler küşadı ve alenen müskirat istimali ve alenen sarhoşluk memnudur. Ruhsatsız
müskirat imal edenlerden yüz liradan beş yüz liraya kadar cezayi nakdî alınır ve
imal vesaiti müsadere olunur. Hilafı memnuiyet kuşat olunan meyhaneler set ve
sahipleri on liradan beş yüz liraya kadar cezayi nakdî veyahut bir haftadan bir
seneye kadar hapis cezasiyle ve alenen müskirat istimal edenler on liradan yüz li
raya kadar cezayi nakdî ile ve aleni sarhoş görülenler beş liradan elli liraya ka
dar cezayi nakdî veyahut» üç günden bir aya kadar hapis ile tecziye olunur. An
cak Hükümetçe tâyin edilen ve ayrıca Hazineye ait beyiye resmi vererek mezuni
yet vesikası alan lokanta ve emsali mahallerde terkibinde gayet cüzi miktarda
ispirto bulunup gayri müskir olan bira ve likör gibi mevadm istimali caizdir.
YEDlNCl MADDE — 14 eylül 1336 tarih ve 22 numaralı kanunun üçüncü mad
desi tadil ve mevaddı sairesi ilga edilmiştir. Maliye vekâleti işbu kanunun tari
hi neşrinden itibaren üç ay zarfında ispirtoya inhisar vazeyliyecektir. Müski
rat imal ve furuht ve ithali için inhisar vaz ve tesisine Hükümet mezundur, iş
bu inhisarın şeraiti ve sureti idaresi kanunu mahsus ile tâyin olunacaktır.
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SEKlZlNCl MADDE — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir.
DOKUZUNCU MADDE — işbu kanunun icrayi ahkâmına Dahiliye, Adliye ve
Maliye vekilleri memurdur.
5 ramazan 1342 ve 9 nisan 1340
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