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BÎRÎN€Î CELSE 

©ed'i Müzakerat; Saat : 14,20 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Celseyi açıyorum, 

II. — ZAPTI (SABIK HÜLASASI 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası okunacak : 

Yüz On Üçüncü îçtima 

2 Haziran 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek zap
tı sabık hulâsası okunup ve kabul edildikten sonra ev
rakı varide icap eden mahallere havale olundu. 

Müteaddit zevatın istiklâl Madalyasıyla taltifleri 
hakkında Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası oku
narak kabul edildi. Geçen içtimada tayini esami ile 
reye konup, nisap olmayan kanunlar ikinci defa ta
yini esami ile reye vazedildi. 

Umumi tahriri nüfus icrasına, Hariciye memurla
rının harcırahına, Tarife Kanununun muaddel sekizin
ci maddesine bir zeyil ilavesine, İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 103 ncü maddesinin tadiline, ima
lâtı harbiye memurin ve müstahdemini için ihdas olu
nacak amele sandığına mütedair teklifi kanunilerle 
kanun lâyihaları müzakere ve bunlardan icap eden
ler tayini esami ile reye konuldu. 

Müteakiben ikinci defa tayini esami ile reye ko
nulan kanunların kabul edildiği ve diğerlerine ait ara
da nisap olmadığı bittebliğ cumartesi günü toplanıl
mak üzere celse tatil olundu. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında bir mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

EVRAKI VARİDE 

Azayı Kiram Muamelâtı 

Tahlif 

1. — Kırşehir Mebusu Refik İsmail Beyin, tahlifi 
icra edildi. 

Lâyihalar 
1. — Türkiye Cumhuriyet ile beynelmilel ukud 

mucibince, Suriye ve Lübnan üzerinde haiz olduğu sa
lâhiyete müsteniden hareket eden Fransa Cumhuriyeti 
beyninde 18 Şubat 1926 tarihinde tanzim ve' 30 Ma
yıs 1926 tarihinde imza olunan Suriye ve Lübnan mu-
hadenet ve münasebatı haseneı hemcivarî mukavele
namesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası. (11979) 

REİS — Hariciye Encümenine havale ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, hamil oldu

ğu İstiklâl Madalyası şeridinin yeşil - kırmızıya tahvili 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti tez
keresi. (3/734) 

REİS —• Okunacak. 

Heyeti Umumiyeye 
3.6.1926 

Diyarbekir Mebusu Zülfü Beyin, Mücadelei Mil-
liyenin bidayetinden nihayetine kadar defaatla hudut
lara giderek bilfiil cephe hidematına iştirak eylediği 
anlaşıldığından hamil olduğu İstiklâl Madalyası şeri
dinin yeşil - kırmızıya tahvili Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Tezkereyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mazbatalar 
/. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani Bey ve rüfe-

kasmın Ticaret Odaları Kanununun sekizinci madde
sinin tadili hakkında (2/590) numaralı teklifi kanunisi 
ve Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Türkiye dahilinde işletilmek üzere ithal edil

miş ve edilecek yataklı ve yemekli vagonların eşyasıy-
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la beraber gümrük resminden muafiyeti hakkında 
(1/973) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
3. — Müstahsalâtı dahiliyeden olmayan tütünlerle 

bunların muamelâtına ve tömbeki ve enfiyeye inhisar 
vazı ve İnhisarı - duhan kanunu muvakkati ile 26 Şu
bat 1341 tarihli tütün idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarına mütedair kanunun bazı mevaddının 
tadili hakkında (1/818) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bunun müstacelen müzakeresini rica ede
rim. Bugün müzakere edilecek bir iki mali kanun var
dır. Bunun onlarla birlikte müzakere edilmesini rica 
ederim. 

REİS — Evvelâ müstaceliyetini reyinize arz ede
yim. Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

4. — Antalya Mebusu Rasih Beyin, Ticaret Ve
kâletinin 1926 senesi bütçesinde münakale icrası hak
kında teklifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. (2/592) 

REİS 
ediyoruz. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

5. — Memurin Kanununun Ordu ve Bahriye he
yeti zabitaniyle memurinine de teşmili hakkında 
(1/965) numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milli
ye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı. 
Takrirler 

1. — Afyonkarahisar Mebusu İzzet Ulvi Beyin, 
zürrad tevzi edilen tohumluk bedelâtı tahsilatının ha
sat zamanına \kadar tehiri hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

2. — Afyonkarahisar Mebusu İzzet Ulvi Beyin, 
gayrı Türk anasırın yalnız kendilerine mahsus köy
lerde mütekâsif bir halde bulunmamaları için hükü
metçe tedabir ittihazı hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

3. — İsparta Mebusu İbrahim Beyin, şehremaneti 
ve resmî ve hususî makamat tarafından ecnebi müteah
hitlere ihale edilen inşaatta yerli amele istihdamının 
temini hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

4. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, yerli sanayii 
nesciyeden alınmakta olan istihlâk vergisi hakkında 
hükümetçe tedabiri lâzime ittihazına dair takriri. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

5. — Sivas Mefbusu Ömer Şevki Bey ve rüfekası-
ntn, Ticaret Odaları Kanununun sekizinci maddesinin 
tadili hakkındaki kanunun müstacelen ve tercihan mü
zakeresine dair takriri: 

Riyaseti Celileye 
Ticaret Odalarına muhtelif kanunlarla verilmiş 

vazaif ve teşkilâtın ifası için Şükrü Kaya ve Ali Ce-
nani Beyler ve rüfekası tarafından verilmiş ve Lâyiha 
ve Ticaret Encümenlerince tamamen tasvip edilmiş 
olan Ticaret Odaları Kanununun sekizinci maddesinin 
tadiline dair teklifi kanuninin müstacelen ve tercihan 
müzakeresini teklif ederiz. 

Sivas 
Ömer Şevki 

Giresun 
Kâzım 

Zonguldak 
Ragıp 

Biga 
Şükrü 

Ardahan 
Tahsin 

Maraş 
Mithat 

İzmir 
Ahmet Münir 

İsparta 
Mükerrem 

Gümüşhane 
Cemal Hüsnü 

Ankara 
İhsan 

REİS — Bunu bugün ruznameye aldık. Takriri 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Niğde Mebusu Halit Beyin, itfayı cürüm 
adlı teklifi kanunisinin Adliye Encümenince tercihan 
tetkikine dair takriri. 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

Rey İstihsali 
.7. — Gümrük iarifei umumiyesine müteallik Kamu

nun muaddel sekizinci maddesine müzeyyel kanu
nun ikinci defa reye vaz'ı. 

2. — Memurini hariciye harcırahları hakkındaki 3 
nisan 1339 tarihli kanuna müzeyyel kanunun ikinci 
defa reye vaz'ı. 

REİS — Bu kanunlar ikinci defa olarak reye vaz-
dilecektir. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 
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3. — SUALLER, CEVÜ 

L— Ardahan Mebusu Tahsin Beyin; Petrol, ben
zin, ve sekerin rüsumu inhisariyesi vesaire hakkında 
Maliye Vekâletinden ve Vekil Hasan Beyin şifahi ce
vabı. 

Riyaseti Celileye 
Petrol, benzin ve şekerin umum tüccar ve şirket

ler ve arzu edenler tarafından idarei inhisariye namı
na getirilerek ve idarei inhisariye namına memlekete 
hini ithalinde rüsumu inhisariyesi alınarak konşimen
toların ashabına ciro edilmesi ve bundan sonra bu 
mallara ait ticaretin bilâ - kaydı - şart serbest bırakıl
ması hakkında Meclisi Âliye takdim edilip, nazarı dik
kate alınarak Maliye Vekâletine tevdi edilen atkriri 
acizi üzerine ne yaplıdığını ve ne yapılacağını Maliye 
Vekâletinden sual ederim. 

Ardahan 
Tahsin 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) —İs
tihlâk Vergisinden tahmin edilen varidatın esnayı mü
zakeresinde mevzubahis olduğu veçhile, inhisar edi
len ve kiloda sekiz kuruş resme tabi tutulan şeker, ben
zin ve petrolün muamelâtı ticariyesi dahilde serbest 
olduğuna göre, bu mevaddın hariçten celp ve dahil
de tevziini temin için yalnız idarei inhisariyenin ken
di namına celbedip dahilde serbest olarak icrayı tica
ret etmek şeklinde değil, aynı zamanda bu nihisar altı
na alınmış eşyayı kendi hesabına hariçten dahile geti
rip satmak arzusunu izhar edenlere karşı bazı teshilât 
iraesi, memleketin ihtiyacını daha iyi bir surette temin 
edebilmek gibi, muhassenatı mucip olacağına sahibi 
sual Ardahan Mebusu Tahsin Beyefendinin verdiği 
takrir nazarı dikkate alınmış idi. O takrir üzerine ve
kâlet inhisar idarelerinin meclisi idareleriyle temasa 
geldi. Fikrin esasen musip olduğunu ve onun üzerin
de bizim de çalışmakta olduğumuzu arz etmiştim. Bu 
mesâi petrol ve benzin hakkında tamamen intaç edil
miş ve lâzım gelenlere tebliğ edilmiştir. 

Hariçten memlekete benzin ve petrol getirip sat
mak istyen erbabı ticaret konşimentolarını idarei in
hisariye namına tanzim etmek ve idarei inhisariyede 
resmi bilhesap, kendisi getirdiği zaman kaça satması 
lâzım geliyorsa o resmi aldıktan sonra aynı fiyatla 
konşimentolarını ashabına ciro etmek şartiyle hem 
inhisarı kanuni şekilde idame etmek, hem de erbabı 
ticaretin mal alıp satmasını temin etmek hususu ka
bul edilmiş, meclisi idaresi d© buna karar vermiş ve 
idareye bu hususta tebligat yapılmıştır. Bu şekilde 
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muamele yapılmasını tecviz etmekle beraber, muhte
lif kumpanyalar arasında ittihadı menetmek ve fazla 
ihtiyaç hissedilen yerlerde, erbabı ticaretin fazla be
delle mal satmak hususundaki temayüllerine karşı, 
kendisi de mal üzerinde bir nazım rolünü ifa edebil
mek için, idarei inhisariye yine kendi hesabına mal 
celbedip, icabeden yerlerde depolar yapıp, piyasa 
üzerinde hakiki nazım rolünü ifa etmek suretiyle va
zifesini yapacaktır. Şu halde idarei inhisariye, bir ta
raftan kendi namına celp ve füruht edeceği gibi, diğer 
taraftan da erbabı ticareti, arz ettiğim şerait dahilin
de, serbest bırakacaktır. Bu şekli meclisi idare heyeti 
umumiyesi itibariyle muvafık görmüş ve idareye de 
lâzım gelen tebligatı yapmıştır. 

Şeker hakkında da aynı ahkâmın tatbikine karar 
verilmiştir. Fakat meclisi idare azası noksan olduğu 
için, şekli itibariyle tespit ve tanzim edilip, idarei inhi-
sariyeye tebligat yapılmadı. Esas itibariyle bu da mu
karrerdir. Bunun tebliğini de bir iki güne kadar ya-

, pacağımızı ümit ediyorum. 
TAHSİN BEY (Ardahan) — Maliye Vekili Beye

fendiye beyanatı aliyelerinden dolayı arzı teşekkürat 
ederim. Her halde Milletin arzusuna muvafık karar 
vermişlerdir. Yalnız - mevsukiyetini bilmiyorum - ufak 
bir mesele kulağıma geldi, bunu arz edeceğim. Eğer 
bu doğru ise çok fena bir şekil alacaktır. Gaz getire
cekler, evvel emirde vesika alacaklarmış, bu var mı
dır, yok mudur? Bu şekil çok muzardır. Binaenaleyh 
Maliye Vekili Beyefendinin lisanından bunun aslı ol
madığını, mevsukiyeti olmadığını katiyetle işitmek is
terim. Zira bu vesika olursa, sonra Vehip Paşanın Ba-
tum vesikası olur. Bu katiyen caiz değildir.Bu meyanda 
ikinci bir meseleyi de arz etmek isterim. Şeker ve Petrol 
Kanununun ikinci maddesi mucibince bunların beher 
kilosundan sekiz kuruş resim almıyor ve biz de bu se
kiz kuruş resmi kabul ettik. Fakat tatbikatta dokuz 
kuruş alındığı işitiliyor. Bu Teşkilâtı Esasiye Kanu
nuna mugayyırdır, dokuz kuruş alınamaz. Sızıntı mı-
zıntı, filan diye bir şey çıkarılmış ve ona ihtiyaten bir 
kuruş alınıyormuş. Bunu da Maliye Vekili Beyefen
diden rica ederim, bu resmi Meclisi Âlinin kabul et
tiği sekiz kuruş üzerinden alsınlar. (Ipoğru sesleri) Za
ten alınamaz, hilafı kanundur, mucibi cezadır. Petrol 
hakkında arz ettiğim kaydı ihtirazi ile, yani vesika ol
mamak kayıd ve şartiyle, buyurdukları tafsilât daire
sinde petrol bilâ - kaydüşart serbest olsun. 

Şeker için belki meclisi idare aykırı bir vaziyette 
neticelendirir, bunu da rica ederim şeker ve gaz aynı 
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mahiyette iki kanunla çıkmıştır, halkın bu husustaki 
şikâyeti ikisinde de müsavidir. Maliye Vekili Beye
fendinin burada şeker hakkındaki vaatlerine kati su
rette intizar ederim ve yine kendilerine ve îdarei İn-
hisariye Meclisi idare azası arkadaşlarımıza teşekküra-
tımı takdim ederim. Bunlar bilâ - kaydüşart satılmalı
dır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, hariçten petrol celbedecek olanların vesika
ya raptı kararı vaki değildir. Bendeniz böyle bir esas 
kabul etmem, celbedilecek mal için şuna vesika ver
mek, buna vermemek gibi bir suiistimalden fevkalâde 
kaçan bir arkadaşınızım. Buna hiçbir zaman taraftar 
değilim. Mutlak olarak herkes Îdarei İnhisariye na
mına konşimentosunu tanzim edebilir, vesika yoktur. 
Bir kuruş farka gelince; şunu Heyeti Celilenize arz 
edeyim ki, kabul buyurdunuz nisbetten fazla bir resim 
cibayet edildiği vaki değildir. Kabul buyurduğunuz 
kanunun maddesini derhâtır buyurunuz, maliyet fiya
tına sekiz kuruş zammolunacaktır. Kanun bundan iba
rettir. 

Petrol, İdaresi İnhisariyelerin depolarına geldiği 
zaman, kaça mal olursa o maliyet fiyatına sekiz ku
ruş zammolunacaktır. Maliyet fiyatı bilmünakasa ta
karrür eden bir fiyat değildir. Îdarei İnhisariye bir mal 
celbettikten sonra Meclisi Âli bilir ki, onun tahmili, 
tahliyesi, akıntısı, susu busu birtakım masrafları var
dır. Eline geçen gaz kaça mal olursa, kilosuna sekiz 
kuruş zammederek satmak mecburiyetindedir. Eğer 
bir küçük fark varsa - ki olması zaruridir kanaatin
deyim - kırk para mıdır, otuz para mıdır, iyi bilmiyo
rum. Herhalde o malın kendisine mal edilmesi için 
vukubulan masarifi hakikiyesinden mütevellittir. Yok
sa maliyet fiyatına bir kuruş fazla zammedilmiş değil
dir. Maliyet fiyatına dokuz kuruş zammetmek gibi hi
lafı kanun bir şey yoktur. Bu hususta Heyeti Celileyi 
temin ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Akıntıyı niçin müşteriye 
yüklüyorsunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bir tüccarın malı fark yaptığı zaman o farkı hangi tüc
car müşteriye yüklemez? Zatiâliniz alıp sattığınız za
man, farkı masrafı müşteriye mi yükletirsiniz, yoksa 
cebinizden mi ödersiniz? Binaenaleyh, maliyet fiya
tına istihlâk resminden başka bir kuruş daha zamme
dilmiş olduğu vaki değildir. 

Şeker meselesine gelince; meclisi idare azası arka
daşlar henüz burada olmadıklarından dolayı kararın 
resmiyete iktiran ederek tebliğ edilmediğini ifade et

tim. Bunun mahiyeti şeker hakkında başka türlü mua
mele yapılmak ihtimali olduğunu irae etmek değildir. 
Şeker hakkında vekâletin noktai nazarı ayniyle ben
zin ve petrol gibidir ve mutlak olarak onun hakkında 
da aynı şeyi tatbik edeceğiz. Formalitenin noksan olu
şu, nisabı ekseriyet bulup da resmen karar ittihaz ede-
meyişimizdir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Meclisi idarelere lüzum 
kalıyor mu acaba? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz ettim ki, formalitenin şeklini tatbik edip erbabı 
ticaretin getirmesine tamamen bel bağlamayıp, aynı 
zamanda piyasada nazımhık rolünü oynamak, mem
lekette icabeden depoları vaktinde yapmak ve kendi 
namına celbetmek ve icabeden yerlere gaz sevk etmek 
mecburiyeti olduğuna göre, idarei inhisariyenin orta 
yerden kalkmasını icabettiren bir vaziyet yoktur. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Efendim, bendeniz 
bu maliyet fiyatı meselesini bir türlü anlayamadım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kanun böyledir. 

TAHSİN BEY (Devamla) — Doğru efendim, ka
nun böyledir. Fakat kati konmuştur bir kuruş zam. 
Maliyet fiyatı beş para, on para olabilir. Böyle değil
dir bir kuruştur. Saniyen bin teneke gaz gelirken bu
nun dokuzyüzü delinirse, akarsa bütün maliyet fiyatı 
yüz tenekenin üzerine mi konacaktır? Dokuz yüz te
nekenin maliyet fiyatını yüz tenekenin üzerine koy
mak doğru değildir. Esasen petrolü ucuz almışlardır, 
bu bir kuruş fazladır, alınmasını rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, masarifin temini için lâzım gelen tedabiri 
ittihaz etmek inhisar idarelerinin vazifeleridir. Her 
gelen eşyanın maliyet fiyatları müsavi bile olsa, her 
gelen malda müsavi olması imkânı yoktur. Her par
tide sabit ve lâ-yetegayyer olmak üzere bir kuruş zam 
kabul edilemez. Her parti malın maliyet fiyatında ih
tiyar edilen masrafa nazaran az çok bir fark husulü 
vardır. Maktu bir masraf karşılığı yoktur. Fakat ma
liyet fiyatını bertarfa etmenin, yalnız münakaşa fiyatı 
ne ise onun üzerine bir kuruş zammederek dokuz ku
ruşa satmanın imkânı yoktur. Hakiki olarak her par
tinin masarifi umumiyesinden maliyet fiyatı olarak 
eşya fiyatına neyi zammetmesi lâzım geliyorsa, hakiki 
olarak ne lâzım geliyorsa zammı taraftarıyım ve bu 
muamelenin kanunun ahkâmına muvafık olduğuna ka
niim, onun için aksi muamele varsa derhal çeviririm. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Masrafı ten
kis etmek mümkün değil midir? 
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MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mümkün mertebe malı ucuza mal edip halka ucuz 
satmak idarei inhisariyenin yegâne vazifesidir. 

REÎS — Efendim, sahibi sualden başkası sual so
ramaz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bu cihetleri lütfen 
inhisar meclisi idarelerine tebliğ buyursunlar. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, ruznamemizde dört tane kanunumuz var
dır. Üç tanesi gümrüğe aittir. Ruznamenin beşinci, al
tıncı, yedinci numaralarındadır. Bundan maada tü
tün idarei inhisariyesine müteallik bazı tadilâtı muhte
vi bir lâyiha vardır, tab ve tevzi edilmiştir. Bunların 
hepsi müstacel mevaddır, bunlar varidat kanunları-
mızdır. Bu tütün idarei inhisariyesine müteallik ka
nunun içinde, Cumhuriyetin kabulüyle tebdili iktiza 
eden ahkâm vardır. Zaten şimdiye kadar geç kalmı-

REİS — Efendim, ruznameyi müzakerata geçiyo
ruz. 

1. — İslahı hayvanat, ıslah ve teksiri hayvanatı eh
liye ve koşu cemiyetleri, koşu müsabakası ve sergileri 
ve halis-üd-dem arap hayvanatına mahsus silsilename 
haklarında (1/17), (1/285), (1/291) numaralı Kanun 
layihalarıyla Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
hayvanatı bakariyenin ıslahı hakkında. (2/184) numa
ralı teklifi kanunisi ve Ziraat Encümeni mazbatası, (Sı
ra No. : 171'e ek) (1) 

REİS — Tercihan ve müstacelen müzakeresi ta
karrür eden bu layihanın bakıyei müzakeresine devam 
edeceğiz. Malûmuâliniz sekizinci maddeye kadar mü
zakere etmiş ve dokuzuncudan itibaren mütebaki 
maddeleri Ziraat Encümenine vermiştik. Encümen 
9, 10, 11, 12 nci maddeleri tadil ve diğerlerini aynen 
kabul ederek getirmiştir. Muaddel dokuzuncu madde
yi okuyoruz. 

Madde 9. — Hara, inekhane, ağıllar ve tecrübe 
istasyonları ve aygır depolarının mahalli tesisi ve bun
larda teksir edilecek damızlık hayvanatın ve aygır 
depolarında bulundurulacak aygırların adediyle nevi 
ve uruk ve ecnasının ve ıslâh ve teksir usulünün tayi
ni ve kavanin ve talimatnamelerin ve ol baptaki büt
çenin ihzarı mahiyetin tanzimi, Ziraat Vekilinin riya-

(1) Evveliyatı 112 nci içtimadadır. Tadile ait 
17Ve ek sıra No. : lu mazbata ise bu zaptın sonuna 
merbuttur. 
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sızdır. Her halde biran evvel kesbi kanuniyet etmesi 
için biran evvel müzakeresini çok rica ederim. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bu gibi ka
nunlar vakti zamaniyle gelse idi dahaj iyi olurdu. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu kanunda uzun uzadıya ahkâm mevcut değildir. 
Meselâ Zati Hazreti Padişahi namına ;gelecek mal de
nilmiş. Yüzde doksan, doksan beş tadilât eşkâle ait 
şeylerdir. Ahkâm kısmı cüzidir. Zaten bilirsiniz ki ta
rifelerimiz mukavelei ticariye ile mazbuttur, tespit edil
miştir. Yapılan tadilât tarifeyi tezyit etmek değildir. 
Binaenaleyh bu tadilden maksadımız resmi yükselt
mek değildir. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Beyin beyan bu
yurduğu dört kanunun müstacelen ve tercihan müza
keresini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

seti altında Müdafaai Milliye Remont Müfettişi, Bay
tar Dairesi Reisi, Süvari Şubesi Reisi, Umuru Bayta-
riye Müdiri Umumisi ile Ziraat Müdiri Umumiyesin-
den ve İslahı Hayvanat Şubesi Müdiri ile Ziraat ve 
Baytar mekâtibi âliyesi Zeotekni muallimlerinden mü
teşekkil ıslah ve teksiri hayvanat komisyonu tarafın
dan icra olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Maddede
ki (İhzari mahiyetin tanzimi), (İhzari mahiyette tan
zimi) olacaktır. 

REİS — Pekiyi efendim. Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Madde 10. — Tahsisatı muvazenei hususiyeden 
tesviye edilmesi lâzım gelen damızlık hayvanatın mu
bayaa ve tevzii, köy hesabına damızlık boğa, koç ve 
teke tedariki, haralardan verilecek bu gibi hayvana
tın tevzii, aygır depolan ve sifad istasyonları inşası, 
yarışların ve hayvanat sergilerinin küjşadı ve verile
cek madalya ile mükâfatı nakdiye miktarının tayini; 
damızlığa elverişli erkek hayvanatın tasdik muamele
si veya ihsası (iğdiş edilme) ve ıslah ve: teksiri hayva
nat uğrunda muvazenei hususiyeden sarfı lâzım gelen 
tahsisat hakkında bütçe ihzariyle hususu mezkûrun 
tarakkisi için Ziraat Vekâletince ittihaz; edilecek te-
dabirin temini tatbiki, valilerin riyaseti! altında ciheti 
askeriyeden tayin edilecek mütehassıs nıemur ile ma
halli baytar ve ziraat müdürü veya memurları ve ti
caret ve ziraat odaları ile belediyeden i müntehap bi-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD. 
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rer azadan ve erbabı ziraat ve teksiri hayvanatla mü-
tevaggil ehlivukuftan üç zattan mürekkep bir komis
yon tarafından icra olunur. Şu kadar ki ecnebi ırkla
ra mensup damızlık intihap ve mubayaası Ziraat Ve
kâletince badet-tasdik ifa olunur. 

RASİH BEY (Antalya) — Burada bir çok vazaif-
ten bahsediliyor, bunu encümen tavzih etsin. Idarei 
hususiyelere ait işleri böyle bir encümen nasıl icra 
eder? Idarei hususiyeler, kendilerine ait işleri ken
di kendine icra ve tanzim eder. Idarei hususiyelere ait 
işler doğrudan doğruya Meclisi idareye attir. O da 
malûmuâliniz valinin riyaseti altında içtima eder. Bun
lardan başka ayrıca bir meclis mi teşekkül edecek? 

BAYTAR MÜDİRl UMUMÎSİ ALİ RIZA BEY 
— Efendim, Meclisi Umuminin vazaifiyle tearuz et
mez. İslahı hayvanat hakkında yapılması lâzım gelen 
muamelâtı gösterir bir maddedir. Bunun için de mü
tehassıs bir heyetin teşekkülü lâzım gelir. Bu mütehas
sıs heyete, hayvan yetiştirmiş adamların -iştirak hak
ları vardır. Ondan sonra bir de Baytar Müdürleri, Zi
raat Müdürleri ki mütehassıs zevattırlar, bunlardan 
bir komisyon teşekkül edecektir, ıslahı hayvanat hak
kında ne gibi muamele yapılacaksa onlar düşünecek
lerdir. Yalnız Ziraat Vekâletinin umumi bazı şeyleri 
vardır. Meselâ ecnebi uruku hayvaniyesi hakkında 
lâzım gelen cihetler vardır. Ecnebi uruku hayvaniye-
sinin memleketimizde hangisi nafidir, hangisi daha fay
dalı olacaktır? Tabii bunu vilâyatta tetkik edemezler. 
O gibi hayvanatı Ziraat Vekâleti tetkik ettirdikten 
sonra itiraz edebilirler. Onun için konmuş bir mad
dedir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 1927 senei maliyesinden itibaren Zi
raat Vekâleti bütçesine ıslah ve teksiri hayvanat ma
sarifi namiyle açılacak fasıldan sarfolunmak üzere 
'aıtlkleki maddelerde gösterilen vazaiif ifa olunur. 

1. — Hara, inekhane, ağıl ve tecrübe istasyonla
rı masarifi tesisiyesi ve daimesi ve memurin ve müs
tahdemin maaşatı ve müessesatı mezkûre ile muhtaç 
köy ahalisi ve aygır depoları için damızlık hayvanat 
mubayaası; 

2. — Yarışlarda ve hayvanat sergilerinde tevzi edi
lecek mükâfatla madalyalar esmanı ve cins damızlık 
hayvanat teksir ve bunların iskân ve tağdiyelerine iti
na edenlere ve bu maksada mebni teessüs etmiş cemi
yet veya şirket veya kooperatiflere verilecek mükâ
fat; 
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3. —Islah ve teksiri hayvanat için muvazenei hu-
susiyelerin kâfi olmayan vilayata muavenet. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — 1927 senei maliyesinden itibaren vi-
lâyat meclisi umumileri, bütçelerine ıslahı teksiri hay
vanat için atideki mevadı havi bir faslı mahsus açma
ya mecburdurlar: 

1. — Fakir köy ahalisine ve damızlık hayvanat he
sabına tevzi edilmek üzere boğa, koç ve teke esmanı; 

2. At ve yarış hayvanat sergileri masarifiyle mü
kâfat bedeli ve cirit meydanları tefriki; 

3. Müşterek depolar için mubayaa edilecek da
mızlık aygır esmanı; 

4. İğdiş ameliyatı masarifi ile ameliyat neticesin
de mürd olan hayvanat hesabına ita edilecek tazmi
nat. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Madde 13. — Valiler, ikinci madde mucibince dai-
rei memuriyetleri dahilindeki aygır ve boğaları her 
sene muayene ettirmekle mükelleftirler. Muayene olu
nan aygır ve boğalar meyanında damızlık elverişli olan
ların ashabına sifad müsaadesini mübeyyin ve bayta
rın mühürü zaitülsiylie memlhur ımajtıbu bir şahadetname 
verilir ve damızlığa elverişli olmayan hayvanlar iğdiş 
yapılır. Hayvanatın yaşını ve evsafı umumiyesini ve 
sahibinin ismini havi olan işbu sifad şahadetnamele
rinin hükmü bir sene için muteber olup, bir güna resme 
tabi değildir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 14. — Her köyde damızlık bir boğa bulun
durulması ve yüzden fazla ineği olan köylerde beher 
yüz için ekalli bir boğa bulundurulmak mecburidir. 
Mezkûr boğaların esmanı ve tağdiyeleri masarifi Köy 
Kanunu mucibince köy heyeti ihtiyariyeleri tarafın
dan ineği olan köylülerden cem ve tedarik edilir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim, mad
de idülür deniyor, hiç olmazsa idilir densin. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Vilâyat İslahı hayvanat komisyon
larının gösterecekleri lüzum üzerine boğa tedarikin
den aciz fakir köylere icabeden boğalar ya vilâyat 
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muvazenei hususiyesinden veyahut Ziraat Vekâleti 
haralarında yetişenler meyanından tedarik ve ita olu
nur. Vekâleti mezkûre bütçesinde boğa mubayaasına 
tahsis edilen meblağdan dahi aynen boğa vermek su
retiyle muavenet edilir. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Efendim, madde
de icabeden boğalardan sonraki (ve) zaittin Kaldıra
lım. 

REİS — Efendim, (ve) yi sildik. Maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Islah ve teksiri hayvanata elverişli 
şeraiti haiz olan menatıkda Ziraat Vekâleti tarafın
dan hara, aygır deposu, inekhane, ağıllar ve tecrübe 
istasyonları ve genç tay ve dana çiftlikleri ve vilâyat 
tarafından lüzumu kadar sifad istasyonları tesis ve ku
şat olunur. 

RElS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 17. — Hara ve inekhane ve ağıllarda ge
rek yerli ve gerek ecnebi uruka mensup feres, merkep, 
camız, bakar, ağnam ve keçiler damızlık için teksir 
edilir. Burada yetişen aygırlar depolara ve hayvana
tı saire dahi nizamnamei mahsusada beyan edilen 
şerait tahtında vilâyat İslah ve teksiri hayvanat ko
misyonları tarafından irae edilecek köy heyeti ihtiya-
riyelerine meccanen tevzi ve damızlık hayvanat esba
bına ve İslahı teksiri hayvanat maksadıyla teşekkül et
miş şirketlere, bedeli mukabilinde ita olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 18. — Aygır depolarında hususuyle süvari 
ve topçu hayvanatı yetiştirmeye mahsus aygırlar bu
lundurulur. Bu aygırlar sifad mevsiminde, ahali hay
vanatına meccanen mukarenet etmek üzere, 16 ncı 
maddede beyan olunan şifad istasyonlarına sevk olu
nur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 19. — Müşterek aygır depolarında, mıntı
kada mevcut kısrakları idareye kâfi aygırları on se
ne zarfında tedarik etmeye Hükümet mecburdur. Bun
ların nısfı vilâyat muvazenei hususiyesinden ve nısfı 
diğer ve alel husus ecnabi uruka mensup olan aygır
lar Ziraat Vekâleti tarafından temin olunur. 
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REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 20. — Ziraat Vekâleti halisüddem arap 
hayvanlarının kaydına mahsus bir nesilname «istad-
buk» tesis ve bu işle iştigal etmek üzere vekâlette umu
ru baytariye müdiri umumisi, ıslah hayvanat şube 
müdiri ve müfettişi umumisinden mürekkep bir ne
silname komisyonu etşkil eder. Taşralarda bu işle do
kuzuncu madde mucibince teşekkül eden ıslahı hay
vanat komisyonları muvazzaftır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Madde 21. — Bu nesilnameye : 
1. Şimalen Asyayı Suğra, Garben Bahri Sefit, 

Süveyiş Kanalı, Bahri Ahmer, Cenuben Aden ve Um
man denizleri ve Sarkan Basra Körfezi ve İran ile mah
dut kıtada, Urfa ve havalisi ile Suriye, Yemen ve 
Irak'da ve çölde tevellüt etmiş kısrak ve aygırların 
veya Ziraat Vekâletince musaddak aygır ve kısrakla
rın yavruları; 

2. Ana ve babaları nesilnamede mukayyet olan 
taylra, doğrudan doğruya; 

3. Ana ve babaları nesilnamede mukayyet olma
yan tayların kaydı için merkezde nesilname komisyo
nunca ve taşra da onuncu madde mucibince teşekkül 
eden komisyonlar marifetiyle badel muayene kaydo
lunurlar. 

Muayenede nokatı atiye nazarı dikkate alınır: 
Tenasüb ve amudiyeti muntazam, irtifaı beden beş 

yaşını ikmal etmiş olanlarda asgari 1,45 ve azami 
1,60 olması, evsafı nesliyesi arap ırkına ait olan evsa
fa tevafuk etmesi. 

Bu evsaftan bilhassa atidekiler nazarı itibara alı
nır: 

Cephe düz ve geniş, profil müstakim veya fevku-
lenf hafif muka'ar, baş ve kulaklar küçük, boynun 
hafei ulviyesi düz, sağrı ufki veya hafif mail olup, 
çok mail olmamak ve kulaklarda, çene altında, topuk
larda uzun kıllar bulunmamak. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen al kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Yeni doğan tayların kayıt muame
lesi nihayet on beş gün zarfında merkezde nesilname 
komisyonuna ve taşrada nihayet bir ay zarfında İsla
hı hayvanat komisyonlarına vukubulan müracaat üze
rine ifa olunur. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır- ı 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul 
edilmiştir. I 

Madde 23. — Islahı hayvanat komisyonlarının | 
mazbataları nesilname komisyonu tarafından tetkik 
ve kabul edildikten sonra kayıt muamelesi yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 24. — Nesilnamede mukayyet olan hay- I 
vanat sahiplerine Ziraat Vekâleti tarafından vesika I 
ita olunur. I 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul I 
edilmiştir. I 

Madde 25. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
beş sene mürurundan sonra nesilnamede mukayyet ol
mayan hayvanat, Hükümetin resmen kabul etmiş ol
duğu yarışlarda kendi sınıfından olan hayvanat ile ko
şuya iştirak edemez. I 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır-, 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 26. — Nesilnamede mukayyet hayvanla
rın sahibi tebeddül ettiği vakit ikinci sahibinin ismi I 
nesilname komisyonuna sahibi tarafından tahrren bil
dirilir. I 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır- I 
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 27. — Her sene veya iki senede bir vilâyat 
merkezlerinde veya münasip mevakiinde at yarışları I 
ve hayvanat sergileri tertip ve kuşat edilir. Yarışlarda 
kazanan ve sergilerde eşkâl ve tenasübü muvafık gö- I 
rülen aygır, kısrak, tay, ester ve merkeplere ve dana
lara ve hizmeti ziraiye veya sütçülüğe veya kasaplığa 
elverişli inek, öküz ve mandalara keza koç ve teke ile I 
iyi yün ve kıl ve süt ita eden ve kasaplığa elverişli 
olan koyun ye keçilere ve hayvanlarını Hıfzıssıhha 
kavaidine tevfikan iskân ve tağdiye edenlere, Hükü- I 
kümet tarafından irae edilen ecnasa mensup asil ve I 
halisüddem veya nısfüddem damızlık hayvan yetişti
renlere ve bunlar için şecere ve sicil tutan hayvanat 
eshabına mükaâfatı nakdiye ve teşvikat madalyaları I 
verilir. , I 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır- I 
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. I 

Madde 28. — Emlâki milliye meyanında bulunan 
meralar, damızlık hayvan yetiştirenlere ve bu maksat
la teşekkül eden şirketlere tercihan icar edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Madde 29. — Ziraat Vekâleti ile vilâyat, ahaliye 
ait tay ve danaların yaz mevsiminde ve ücreti muayye
ne mukabilinde usulü dairesinde tağdiyeleri için hu
susi meralar tertip ve ihzar ettikleri gibi, meraların ıs
lahı ve sun'i çayırların ihdası için iktiza eden çayır 
tohumlarını damızlık hayvanat ashabına meccanen 
ita ederler. 

REİS ~ Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 30. — Sergilere ve yarışlara getirilen ve gö
türülen ve damızlık için celbolunan hayvanat, ıslah 
ve teksiri hayvanat komisyonlarının ita eyleyecekleri 
vesikalarla, Hükümete ait berri ve bahri bilcümle ve
saiti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 31. — Aygır ve boğalarını, muayene heye
tinin muayene ve tasdikinden kaçıranlardan veya mua
yene heyetince sifadına müsaade edilmeyerek iğdiş edil
mesine veya tefrikine karar verilen hayvanları Dur
durmayanlar ve ayırmayanlardan on ve bu kabil hay
vanları hilafı memnuiyet inek ve kısraklara çekmek
te devam eyleyenlerden yirmi lira hafif cezayı nakdi 
alınır ve hayvan behemahal burdurulur ve iğdiş edi
lir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — Aygır ve boğalar için muayene he
yetlerince verilen ve hükmü bir sene muteber olan 
şehadetnameleri tahrif veya diğerine ita veyahut her 
hangi bir suretle müteakip senelerde sahte olarak is
timal edenlerden yirmi lira hafif cezayı nakdi alınır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 33. — Köylere verilen boğa ve aygırların 
bakılmasını ve iaşesini ihmal eden heyeti ihtiyariye-
den otuz lira cezayı nakdi tahsil olunur. Eğer işbu 
ihmal ve teseyyüp hayvanın telefini mucip olursa be
deli ayrıca heyeti ihtiyariyeye tazmin ettirilir. Telef 
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olan hayvanı Ziraat Vekâleti tedarik etmiş ise bedel 
ashabına hazineye, idarei hususiye tedarik etmiş ise, 
idarei hususiye veznesine teslim ve köylü tarafından 
köy namına mubayaa edilmiş ise Köy Kanunu muci
bince Köy Sandığına irat kaydolunur. Otuz ikinci 
maddede muharrer cezayı nakdiler köy sandıklarına 
aittir. 

MUSTAFA BEY (Konya) — Efendim, bu mad
dede bir sehvi tertip vardır. Madde de (bedel ashabı
na deniliyor. Bedeli ziman olacaktır) 

REİS — Evet efendim, doğrudur. 
ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Maddede (32 nci 

maddede muharrer) deniliyor, (31 nci madde olacak
tır) 

REİS — Evet efendim, 31 nci maddedir. Madda-
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Köylerine verilen boğaların iaşe ve 
bakım masrafı hissesini vermekten imtina eden inek 
sahiplerinden, hissesi mezkûre Köy Kanununun 66 
nci maddesi mucibince tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 35. — Halisüddem arap hayvanatı için, iş
bu kanunun altıncı faslı mucibince verilecek nesilna-
meye dercedilmek üzere vukubulan işâratın yanlış ol
duğu tahakkuk ettiği takdirde işbu işârat kimin tara
fından vaki olursa olsun o zata ait hayvanat fimabat 
nesilnameye kabul edilmeyeceği gibi Hükümetin ter
tip ettiği resmi yarışlara da iştirak ettirilmez. 

REİS — Efendim, maddede (işbu kanunun altın
cı faslı mucibince deniliyor) evvelce fasıl başlığını za-. 
ten kaldırdık, binaenaleyh bu cümleyi siliyoruz. Mad
deyi bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. . 

Madde 36. — Muayene ettikleri aygır ve boğalar 
hakkında hilafı vaki sıfad şıhadetnameleri veren veya 
bilfarz sıhad şıhadetnamesi vermekten imtina eden 
veya iğdiş edilmesine karar verilen hayvanlar hakkın
da müsamaha gösteren ve nesilnameye kaydedilmek 
üzere irâe edilen halisüddem arap hayvanatı hakkın
da hilafı hakikat işâratta bulunan ve hayvan sahip
lerinin işbu kanunun teşvikat faslından gayri - meşru 
ve gayri müstahak surette istifadesine tavassut ettiği 
tahakkuk eden muayene heyetleri azasiyle memaliki 
ecnebiyeden getirilen hayvanatın işbu kanunun altın
cı maddesindeki muafiyetten istifadesini temin için 

hilafı hakikat rapor veren memurini baytariyenin, bi
rinci defasında bir aylık maaşları ve bu harekâtın te
kerrürü halinde memuriyetlerinden alâkaları katolu-
nur. 

REİS — Efendim, burada (Bilfarz) kelimesi (li-ga-
razin) olacak. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim, kanunun 
altıncı maddesi tayyedilmiş olduğundan (memaliki ec
nebiyeden _ getirilen hayvanatın işbu kanunun altıncı 
maddesindeki muafiyetten istifadesini temin için hi
lafı hakikat rapor veren memurini baytariyenin) cüm
lesi hasfedilecektir. 

(... Muayene heyetleri azasının birinci defada bir 
aylık maaşları...) suretinde olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam, bu 
maddede memurin için bazı ceza tayin ediliyor. Hal
buki Memurin Kanununda vazifeyi ihmal ve terahi 
edenler için doğrudan doğruya ceza vardır. Nasü olur? 
Burada ayrıca ahkâm koymaya lüzum yoktur. Bun
dan sonra bütün kanunlar ona göre tevfik edilecek
tir. 

REİS — Nasıl olması lâzım gelir? 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu mad

deye lüzum yoktur. Vazifesini ifa etmeyen memur 
hakkında ihtar mı, tevbih mi, kat'ı maaş mı, her ne 
ise Memurin Kanununa göre muamele yapılır. 

REİS — Ama cürüm tadat edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — O daire
den ayrılamayız. Başka kanun yapamayız. Maddenin 
tayyı lâzımdır. 

REİS — Encümen bu maddenin tayyı hakkında 
ne diyor? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Muayene heyetleri 
içinde belediye azaları da vardır. Memurin Kanunu 
onları ihtiva etmez. Kalması doğrudur efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Memurin 
Kanunu mucibince tecziye edilirler demeli. 

REİS — Memurinden olanlar için böyle, memur 
olmayanlar ne olacak? 

SÜLEYMAN SIIRRI BEY (Bozok) — Onların 
maaşları yoktur. Vazifeyi suiistimaldir. Vazifesini 
suiistimal edenler mahkemeye verilir, muhakeme edi
lir. Maddenin tayyı lâzımdır. 

REİS — Madde hakkında bir takrir vardır. 
Riyaseti Celileye 

Memurin Kanunu bu maksadı temin etmiştir. Mad
denin tayyını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

89 — 
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SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok)— Paşa haz
retleri, şunu ilâve edeyimki, bu lâyiha verildiği vakit
te henüz Memurin Kanunu çıkmamıştı. 

REİS — Efendim, takrir bu maddenin tayyını tek
lif ediyor. Maddenin tayyını kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Tekrar reyinize 
arz ediyorum. Efendim, maddenin tayyını kabul eden
ler lütfen ayağa kalksın... Kabul etmeyenler ayağa 
kalksın... Maddenin tayyı kabul edilmiştir. Tayyettik. 

Madde 36. — Gerek efradın yedinde bulunup, 
muayene heyetlerinin şahadetnamelerini haiz olan ve 
gerek hara, inekhane, aygır depoları ve sifad ve tec
rübe merkezleri gibi müessesatta bulunan erkek ve di
şi damızlık hayvanata, her ne nam ile olursa olsun, 
vaziyed edenler veyahut bu yolda bir emir verenler, 
her kim olursa olsun ve her ne rütbede bulunursa bu
lunsun, bir haftadan ekâl olmak üzere hapsedildiği gi
bi alınan hayvanatta derhal yerine iade olunur ve bun
lardan herhangi bir surette telef, olanlar varsa tazmin 
ettirilir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — (Bir haftadan 
ekal olmamak üzere hapsedilir) deniyor. Kim hapse
decek? Sonra bu bir haftadan az demek, fiili kaba
hat mi addetmişler? Lütfen izahat versinler. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — «Bir haftadan ekal 
olmamak üzere» olacaktır. Bu da mahkemeler tara
fından yapılacaktır. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bir haftadan 
ekal olmamak üzere mi? 

TALÂT BEY (Ardahan) — Cürmün derecesi de
ğişiyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam, en
cümenden bir sual soracağım. Son Ceza Kanunu gayet 
vasi ve şamil bir kanundur. O kanun tatbik edildi de 
bu cürme mukabil ceza bulunmadığı için midir ki bu 
ceza buraya konuldu? 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim! Meclisi Âli
nin kabul ettiği Ceza Kanunnamesinde kabahat, cün
ha, cinayet yoktur. Yalnız ağır hapis, hafif hapis var
dır. Yeni Ceza Kanunu bu maddeyi ihtiva etmekte
dir. Binaenaleyh bu maddeye lüzum yoktur, tayyı lâ
zımdır. 

REİS — Encümen bu maddeyi tayyediyor mu? 
ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendim! Bu mad

denin asıl konulmasına sebep, haralarda veya damız
lık hayvanat depolarında bulunan hayvanatı, bazen 
jandarma zabitanının vesairenin hayvanatı olmaması 
dolayısiyle, zabıtanın bu hayvanları alıp kullanmama
sı içindir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yalnız jandarma de
ğil, çokları alıyorlar efendim. 

REİS — O halde nasıl yapacağız?. 
ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Şekil doğru

dur paşam. 
REİS — Bir haftadan ekal olmamak üzere.... 
ALİ NAZMI BEY (Kastamonu) — Bir de (mah

kemece) demeli. 
RElS — (Mahkemece) kelimesi ilâve edilecek. 

Maddeyi o suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edildi. 

REİS — Efendim, bir takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Memleketimizde hayvanatı ehliyenin ne dereceye 

kadar şayanı tetkik ve ıslah olduğu Heyeti Celilenin 
malûmudur. Binaenaleyh damızlık olduğuna dair Zi
raat Vekâleti vesikasını hamil olan hayvanatı feresiye 
ve bakariye vesairenin hayvanatı ehliye resminden 
muafiyetini mutazammm olmak üzere Islahı Hayva
nat Kanununa berveçhiati maddenin ilâvesini arz ve 
teklif ederiz... 

Madde 37. — Damızlığa elverişli olduğuna dair 
şıhadetnameyi haiz olan aygır ve boğalar her türlü 
rüsumdan muaftırlar. 

Mardin Eskişehir 
Ali Rıza Mehmet Emin 

RElS —• Ali Rıza Bey! Bunu encümen namına mı 
tbâküf ödüyorsunuz, yoksa zaitiâlinıiz mi teklif edıiyor-
ısunıuiz? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Efendlinı, bendeniz 
şahsati tekidi ediyorum1.. 

REİS — Efendim, Mardin Mebusu Ali Rıza Bey 
'böyle bir madde telküif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Eozok) — Muafiyeti 
yalnız bunlara hasretmeyelim, bir de her nevi tekâlif 
ve rüsumdan demeli, çünkü sonra belediyeler her hay
van için resim alır. Binaenaleyh her nevi tekâlif ve 
rüsumdan lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yalnız aygır ve boğalar için kabul ediyorum. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Damızlık olan 
hayvanatın dişisi de olabilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Öyle, olmadı. 

REİS — Bu bir tekliftir, Mardit Mebusu Ali Rıza 
Beyin teklifidir. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Bittabi müdafaai 
memleket ve ziraat için en ziyade nazarı dikkatimize 
çarpacak olan kısım hayvanatı feresiye ve bakariyedir. 

90 — 
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Maliye Vekili Beyefendi koçları da kabul edecek olur
larsa hyavanatı ganemiyenin de gerek koyun ve gerek 
et mahsulâtı hususunda memleketimize pek çok vari
dat temin edeceğinden dolayı müfit olacaktır. Fakat 
bendeniz koçlar meselesinde İsrar etmiyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Büyük hayvanat, yani damızlık at ve boğalar için şa
yanı kabuldür. Çünkü büyük bir şey tutmaz. Fakat 
adedi 20-25 milyon olan koyun, keçi içerisinde ko
çun adedi hiç değilse bir mliyondur. O da en aşağı 
beş yüz bin liradır. Kabul diyemem. O halde takriri 
encümene verirsiniz. Koç deyince öyle adedi az de
ğildir. 1-2 milyondur. Binaenaleyh feda edilecek para 
beş on bin lira değil, yüzbinlere çıkıyor. Onun için 
derhal bunu kabulde mazurum. Bütçeye taalluku oldu
ğu için tetkik etmeden olamaz. Aygır ve boğa kaydiy-
le kabili hazimdir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Aygır deyince 
tohumluk merkepler dahil olabilir mi? (Handeler) 

REİS — Ali Rıza Beyin takririni nazarı dikkate 
alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el 
kaldırsın... Nazarı dikkate alındı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Muafiyeti yalnız bunlara hasretmeyelim, bir 
de yalnız rüsumdan muafiyet kâfi değildir. Her nevi 
rüsum ve tekâliften muaftır diyelim. Belediye de çık
sın içinden. Hazine almıyor da belediye niçin alsın? 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Hayvanatın 
cinsini ıslah ederken yalnız aygırla olamaz. Bunun da 
bir dişisi olacaktır. Onun için bunun sarahaten tasrihi 
icabedef. Erkek ve dişi diye tasrih edilsin. Aygır de
nildiği zaman bu memlekette erkek anlaşılır, bu kalem 
buna maksurdur. Dişi muaf değildir. Şimdi bir adam 
Arabistan'dan bir kısrak getirirse veyahut başka bir 
taraftan cins bir kısrak getirirse bu resmi vermeli mi, 
vermemeli mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tabii verecek, dişiye de işi sirayet ettirirsek, arz etti
ğim gibi, yirmi milyon bunun içne grer. Bir koç, bir 
aygır kaç tane çift yapar? Bunu hesap edecek olursak 
her çift damızlık olur. Binaenaleyh orta yerde vergi 
kalmaz. Bunun dişiye teşmiline imkân ve ihtimal yok
tur. Hariçten girdiği zaman muafiyet gümrük resmine 
münhasırdır, kanunu mahsus var. Gerek erkek olsun, 
gerek dişi olsun. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Kâfidir, ara
dığım odur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Gerek dişi 
olsun gerek erkek olsun damızlığa yarayıp yaramaya

cağının sureti tayinini bu kanun tasrih ediyor. Heye
tin vesika verdiği sığır ve hayvanatı feresiyenin behe-
mahal belediyelerce alman rüsumdan istisnası kabul 
edilmelidir. 

REİS — Efendim, takrir hakkındaki müzakere 
esasen bitmiştir. Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

Takrirle teklif ve nazarı dikkate alınan madde şu
dur: 

Madde 37. — Damızlığa elverişli olduğuna dair 
şahadetnameyi haiz olan aygır ve boğalar her türlü 
rüsumdan muaftır. 

REİS — Encümen bunu böyle madde olarak ka
bul ediyor mu? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Evet efendim. 
REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Madde 38. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi bir 

talimatnamei mahsus ile tayin olunacağı gibi, müfadi 
da köylülerin anlayabileceği bir lisan ile en ufak köy
lere varıncaya kadar neşir ve tamim edilir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Son fıkra 
fazladır, bu ibare kanuna girmez. Tayin kelimesinden 
sonra (olunacağı gibi müfadi da köylülerin anlaya
bileceği bir lisan ile en ufak köylere varıncaya kadar 
neşir ve tamim edilir) cümlesi fazladır. İşbu kanunun 
suveri tatbikiyesi bir talimatnamei mahsus ile tayin 
olunur demeli. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, maddeyi bu şekilde okuyoruz. 
Madde 38. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesi bir 

talimatnamei mahsusa ile tayin olunur. 
REİS — Efendim, maddeyi bu suretle reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 39. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Bu madde hakkın
da bir takririm var Paşa Hazretleri. 

Riyaseti Celileye 
Maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif ede

rim:. 
Bu kanun her kasaba ve karyede neşir ve ilân ta

rihinden muteberdir. 
Konya 

Eyüp Sabri 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Arkadaşı
mızın bu teklifi çok güzel. Demin Hükümet 38 nci 
maddeye bir ibare koymuştu, köylülerin anlayabile
ceği bir lisan ile diyordu. İşte her köyde ilân edilir, 
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Orada bir zalbıt ıtultulhıir, o ıköydıe o tartıiteaı itibaren 
muteber tutulur. 

MEHMET VASFÎ BEY (Bolu) — Bir memleket
te muhtelif yerlerde muhtelif tarihlerle kanun neşre
dilmez. Hükümetin vesaiti neşriyesi vardır. O vesait 
ile neşredilen kanun o memleketin her tarafında o 
tarihten itibaren meriyülicradır. Yoksa bu kanunu 
her mahaldeki neşri tarihinden muteber tutmak doğ
ru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) — Böyle ka
bul etiğimiz kanunlarımız vardır. Harbi Umumide ka
bul edilmiş kanunlar vardır. Mazbata yapıldı, Hükü
mete bildirildi, halk iyi anlasın diye. 

EYÜP SABRÎ BEY (Konya) — Efendim, bu ka
nun en ziyade ashabı hayvanatı ve köylüleri alâkadar 
eden bir kanundur. Köylüler ise alel-ekser gazete oku
mazlar ve gazetelerin neşriyatından haberdar olamaz
lar. Köylüleri bu kanundan haberdar etmek, her kar
yede bunu ilân etmek, cami kapılarına asmakla olur. 
Nitekim Harbi Umumide de bazı mühim kanunlar 
bu suretle neşir ve ilân edildi. Binaenaleyh bu kanun
dan bir fayda bekliyorsak köylüye münderecatını an
latmak ve bildrimek lâzımdır. Takririmin kabulünü 
istirham ederim. 

REİS — Efendim, takriri nazarı itibare alanlar 
el kaldırsın... Nazarı itibara almayanlar el kaldırsın... 
Nazarı dikkate alınmıştır. Encümen madde olarak ka
bul ediyor mu? 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Kabul ediyor efen
dim. 

Madde 39. — Bu kanun her kasaba ve köyde ne
şir ve ilân tarihinden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Madde 40. — İşbu kanunun icrasına Ziraat, Ma
liye, Dahiliye, Adliye ve Müdafaai Milliye vekilleri 
memurdur. 

REİS — 40 ncı maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vazediyorum. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Reis Paşa Haz
retleri! Heyeti umumiyesini reye koymadan yirminci 
maddede sebki rapta ait bir nokta var. (İle) kelimesi 
(eder) olacak. 

REİS — Tashih ettik efendim. Kanunun heyeti 
umumiyesi tayini esami ile reye vaz edilecektir. Ka
bul edenler beyaz, etmeyenler kırmızı rey verecekler
dir. Lütfen reylerinizi istimal buyurunuz. 

Efendim, tercihan ve müstacelen müzakeresine ka
rar verdiğiniz lâyihaların müzakeresine başlıyoruz. 

2. — Gaziantep Mebusu Ali Cenani.Bey ve rüfe-
kasının; Ticaret Odaları Kanununun sekizinci mad
desinin tadili hakkında (2/590) numaralı teklifi kanu
nisi ve Ticaret Encümeni mazbatası (Sıra No. : 235) 
d) 

REİS — Efendim, her ne kadar bu teklifi kanu
niyi müzakere edeceksek de şekli tadil usulüne mu
vafık değildir zannederim. Şekli tadil şudur: 

Fıkra - miktarı her odaca tespit olunarak Ticaret 
Vekâletince tasdik edilmek ve kazanç vergilerinin yüz
de beşini geçmemek üzree odalarca tahsil olunacak 
re&m... Madde halinde tespit edilmemiştir, binaen
aleyh encümen usulüne muvafık bir şekilde tanzim 
ettikten sonra bunu müzakere edebiliriz. 

REŞİT BEY (Malatya) — Dünkü gün kazanç ver
gisinden yüzde beş idarei hususiyelere, yüzde beş be
lediyelere ayrılsın diye kabul edildi ve bunun için de 
bir teklif yaptılar ki, yüzde beşte Ticaret Odalarına 
ayrılsın diye, reddolundu. Reddolunduğu halde nasıl 
oluyor da yine tekrar müzakree ediyoruz? 

REİS — Zaten bu haliyle müzakere edemeyiz. 
Geldikten sonra müzakere ederiz. 

3. — Gümrük Kanununun bazı mevadının tadili 
hakkında (1/934) numaralı Kanun lâyihası ve Kava-
nini Maliye, Adliye ve Muvazenei Maliye Encümenle
ri mazbataları, (sıra No. : 233) (*) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, Gümrük Kanununun bazı maddelerini tadil mü-
nasibetiyle Maliye Vekâletinin ve bilhassa arz edece
ğim nokat üzerine alâkadar diğer vekâletlerin nazarı 
dikkatlerine arz eyliyecek bazı hususat mülahaza edi
yorum ki, bunların biran evvel ıslahı her halde mem
leket için elzemdir. 

Ticareti umumiyenin tevsi ve inkişafı için bir sene 
evvel bazı tedbirler düşünüldü. Delâiliyle arz edece
ğim veçhile bu tedbirler doğrudan doğruya makûs 
neticeler verdi. Gümrük denince evvel emirde hatı
ra gelen, eşyayı ticariyeyi muhafaza edecek ambarlar, 
antrepolardır. Ticareti umumiye denince: Tabii hudu
du milli dahiline girecek olan bilumum eşyadan re-

(1) 235 Sıra No.lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

{*( 233 Sıra No:lu matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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sim almak devletin nasıl bir hakkı tabiisi ise, o resmi 
o eşyadan alırken ticareti umumiyeyi felce uğratma
mak, memleketin servetini tenkis edecek tedabirden te
vakki etmekte o derecede lâzım ve elzemdir. 

Efendiler, son senelerde İstanbul Limanının vazi
yeti elimesi hepimizin malumudur. Ticaret, şarkın en 
mühim bir transit merkezi olan ve dünyanın en büyük 
limanlarından biri addedilen istanbul'dan, memleketin 
ve bilhassa Türkiye iktisadiyatının rakibi olan, mev
kii coğrafisi itibariyle, limanı itibariyle İstanbul'dan 
daha çok dun derecede bulunan diğer mücavir mem
leketlerin limanlarına kaçmakta ve gitmektedir. 

Efendiler, bunun yegane sebebi tahmil ve tahliye 
işidir. Binaenaleyh bu acı meselenin biran evvel halli 
lâzımdır. Antrepolar yapılıncaya kadar İstanbul'un 
muhtelif yerlerinde antrepo olacak binaları ne paha
sına olursa olsun şirket icar etsin, eşhas eline verme
sin. Kendi elinde tutsun veyahut Seyrisefaine versin 
veyahut Ticaret Odasına idare ettirsin veyahut Rü
sumat Dairesine idare ettirsin. Biran evvel deniz üs
tünde yağmur, kar altında çamur içinde memleketin 
servetinin mahv-ı heba olmasına meydan verilmesini. 
Biran evvel bu tedbiri alsın! 

İkincisi; Tahmil ve tahliye şirketi, bu şekil ve şe
raitle bu memleketin tüccarının işlerini teshil ve tan
zim değil, bilâkis ve maalesef ticaretin İstanbul lima
nından kaçmasına sebep olacaktır. Bunun çaresi ne
dir? Bu şirketin maksadı tesisi neydi efendiler? Tah

mil ve tahliye ücretlerini tahfif etmek, mavınacıların 
istedikleri fahiş resim yerine daha ucıjız fiyatla ve da
ha fenni vasaitle tahmil ve tahliye yaparak Pire Lima
nına intikal etmekte olan ticareti İstanbul limanında 
tutabilmek maksadına matuf değil mi idi? 

İnhisar Kanunu yapılırken asıl maksat ve esas ve 
esbabı mucibesinin en kuvvetlisi bu dşğil mi idi? Ahi
ren de Maliye Vekâletinin kefaleti ileıbeşyüz bin lira
lık kredi küşadını Meclisi Âliniz de jkabul etti. Bu 
müsaadatın makûs bir netice vermesi, mavnacılardan 
daha ağır bir ücret talep edilmesi ve ^ir gemi Marsil
ya'dan gelen üç bin parça malın karıcık olarak 20-30 
- 50 mavnaya doldurulup günlerce îjaliç'de tutulma
sı ve gün geçtikçe bunlardan ayrıca da gün geçti diye 
şu kadar ağır ücret istenilmesi ve nihayet müstacelen 
almak mecburiyetinde bulunan ticarethanesinin bu üç 
bin parça malı bulmak imkânsızlığı, bu memleketin 
ticaretini inkişaf mı ettirir, yoksa öldürür mü? 

Efendiler, bu muvafık bir usul değildir. Şirket te
şekkül etmiştir, sermayesi vardır yoktur,' bu ayrı bir 
bahistir. Maliye de lüzumu kadar kefaletini yapmıştır 
ve yapmak için mezuniyetini almıştır, O halde inhi
sarı tutmakta sebep yoktur. Serbestçe çalışan mavna
cılar çalışmıyorlar. Eğer bu şirket elde ettiği vasaitle, 
maliyenin açtığı kredi ile serbest sahada mavnacılara 
rakip olamıyacak, nakliyeyi onlardan daha ucuz te
min edemiyecekse o vakit bendenizin) arz ettiğim ti
careti teshil değil, tas'ip fiili kendiliğimden tezahür et
miş olur. İnhisarı bırakmalıdır, serbesti sahada mavna
cılarla beraber çalışmalıdır. O vakit ıjnalı müstacelen 
gelecek olan tüccar müstakillen bir mavna gönderir, 
malını alır, yirmi dört saatte muamelelini yapar, daha 
fazla bir müddet zarfında yapar. Fakat diğer bir tüc
car üç ay beş ay antrepoda malını tutacaktır. Onun 
için, beş ay deniz üstünde kalmaktan başka bir zararı 
olmazsa da, müstacelen malı gelecek j olan ticaretha
nelerin akidden mütevellit bir takım zarar ve ziyanla
rı, piyasanın düşmesinden, kambiyonun terakkisinden 
veya tenezzülünden, Anadolu'ya gidecek vapurların 
posta günlerine yetişmemesinden, SeyrŞsefajn vapurla
rına yapılacak aktarmalardan, bütün j bunlardan mü
teessir ve muztariptir. Niçin mal eld^ değildir. Gel
miştir ama, acaba tahmil ve tahliye şirketinin hangi 
mavnasında ve hangi ticarethanenin eşyası içerisine 
karışmış, hangi denktir? 

Beyefendiler, İstanbul limanının ticareti bu şerait 
ile muhafaza edilemez, acıdır. Fakat bugün her tüc
car bundan müştekidir. Eğer biz İstanbul limanının 
vaziyetini kurtarmak ve Pire'ye intikal etmekte olan 

Bunun başlıca sebebi: Biz de tahmil ve tahliye iş
lerinin ağırlığı, ikincisi de gümrük muamelâtını su
huletle yapabilecek vesaitten mahrum olmaklığımız-
dır. 

Bu kanunla sekiz gün zarfında emval ve eşyasını 
çıkarmıyanlardan şu kadar resim alacağız diyoruz. 
Acaba gelecek eşyanın onda birini alacak ambar ve 
antrepo mevcut mudur? Maalesef mevcut değildir. 
Yağmurun, karın altında, denizin üsünde salapuryala
rın, mavınaların içerisinde haftalarca bazen aylarca 
bekleyen eşyayı ticariye sahipleri, bu kâfi gelmiyor-
muş gibi, hergün o mavuna sahiplerine, yahut tahmil 
ve tahliye şirketine ağar bir ücret vermek mecburi
yetindedir. Sikleti az kıymeti yüksek olan eşya buna 
tahammül edebilsin diyelim, fakat makine gibi, demir 
gibi, şeker gibi maliyet fiyatının iki üç misli resim ve
ren mevad acaba bu kadar ağır tahmil ve tahliye üc
retlerine tahammül edebilir mi? Kömür, Türkiyede 
istihsal edildiği ve Zonguldak, Ereğli havzai fahmiye-
si İstanbul Limanının yanında olduğu halde, Pire Li
manında daha ucuz kömür satılıyor. 
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şark ticaretinin elimizden gitmemesini ve mümkün 
olduğu kadar elimizde tutmasını istiyorsak buna biran 
evvel bir çare bulmaktır. Arz ettiğim gibi, bugünün 
en bariz çarelerinden biri, tahmil ve tahliye işlerini tan
zim etmektir. Diğeri de antrepo meselesini halletmek
tir. Bugünün acil çareleri budur. Fakat İstanbul lima
nını daha fenni vesaitle teçhiz etmek için bir takım 
mali, maddi, fenni vasaiti temin etmek, masraf yap- -
mak zarureti vardır. Fakat bunlar istikbale ait işler
dir. Bugün milli teşkilât namı altında vücude gelen bu 
müesseselerin ticareti umumiyeye yapmış oldukları 
bu, tasibatı bertaraf edecek olursak hiç olmazsa bi
zim için yüzde üç, yüzde dört fayda temin eder ve 
bununla da memleketin serveti, iktisadiyatı bundan bir 
dereceye kadar masun kalır. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında başka diye
ceğim yoktur. Zaten bu kanun, Gümrük Kanunu, ka-
pitilasyonların ilgasını müteakip yapılan ilk bir kanun 
olduğu için tabii bir kaç senelik tecrübe bazı madde
lerin tadilini istilzam etti. Maddelerdeki tadilât doğ
rudur ve mahalline masruftur. Maddelerde ufak tefek 
noksan fazla varsa bunları esnayi müzakerede nazarı 
dikkate alırız. Heyeti umumiyesi şayanı kabuldür. Fa
kat bendeniz Maliye Vekili Beyden antrepo meselesi
nin biran evvel ve ne şekilde halledileceğine dair vaat 
isterim. İkinci de bu tahmil ve tahliye belâsının İstan
bul ticaretinden nasıl refedileceğine ve ne suretle ıs
lah edileceğine dair hükümetten söz isterim. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Biz yaptık, Maliye 
Vekili yapmadı. Memleketin başına bir belâ yaptıksa 
biz yaptık. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Beher 
gün için tarifede de şu kadar resim alınacak. Gelen 
bir vapurda bir ticarethaneye ait emval ve eşya bir 
birine karışacak ve Haliç limanında ne kadar kala
cak, herkes malının arkasından koşacak. Böyle şeyleri 
biz yazmadık Tahsin Beyefendi. Kanunda böyle şey
ler yoktur. Bunlar idari surette o tarifeyi, o talimatna
meyi ıslah etmek suretiyle kabili ıslah şeylerdir. Yok
sa eğer şekli tatbik bu şekli alacak olsaydı Meclisi Âli 
tahmil ve tahliye inhisarını sureti katiyede kabul et
mezdi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Gümrük ve Tarife Kanunlarının icap- eden 
maddelerinin tadili dolayısıyla Hasan Fehmi Beyefen
di Trabzon ticaretinin tahtı tesirinde bulunduğu.. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Trabzon' 
da aynen tesir altındadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İstanbul ticaretinin ve memleketin hemen her tarafının 
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tahtı tesirinde bulunduğu iki hadise üzerine Meclisi 
Alinin nazarı dikkatini celp ettiler. Birisi İstanbul li
manındaki tahmil ve tahliye meselesi, diğeri, İstan
bul'a muhtelif vesaitle gelen emtianın gümrük mua
melesi ifa edilinceye kadar, eşyanın vaz'ı lâzım gelen 
antrepoların vaziyeti, Tahmil ve tahliye vaziyetinde 
bendeniz de Hasan Fehmi Beyefendinin fikirlerine 
iştirak ederim, şayanı memnuniyet bir vaziyet değil
dir. Elyevm İnhisar Şirketinin tatbik etmekte olduğu 
tarife, bu inhisarı tesis ederken, Meclisi Âlinin kabul 
ettiği kanunla istihdaf edilen gayenin usulüne hizmet 
edecek seviyeden çok yüksektir. Binaenaleyh bu tari
fenin İstanbul'un Ticareti umumiyesine hizmet edecek 
ve İstanbul limanının rekabetine maruz kaldığı müca
vir memleketlerin limanlarına karşı rüçhaniyetini mu
hafazaya hadim olacak bir vaziyete sokulması lâzım
dır. Meselenin bendenize doğrudan doğruya taalluku 
olmamak itibariyle, varidata tesiri olacağı fikriyle ben
denizin tamamen dairei iştigalinden hariç değildir. Fa
kat gerek bu kanun gerek elyevm hali faaliyette bu
lunan şirketin muamelâtı ve bunların tarifesi üzerinde
ki hakkı hâkimiyet, Ticaret Vekâletinin uhdesine tev
di buyurulmuş bir meseledir. 

Eski vaziyetlerden bahsetmiyelim. İstanbul'da öte
den beri gedik halinde teessüs etmiş ve bilâhara gedik
lerin ilgasından sonra da geçen seneye kadar fiilen ida
me edilmiş bir mavna inhisarı vardır. 

Hatta mavnacılar bu fiili mavna gedik usulünü 
lehlerine bir kanun halinde tespit ettirerek bir hukuku 
müktesebe haine getirmeık için Meclisi Âliye ve doabe-
den makamata muhzırlar, broşürlerle müracaat et
mişlerdi. Bendeniz bu tahmil ve tahliye vaziyetinde 
gördüğüm fenalığın menşeini, elyevm İstanbul'da tah
mil ve tahliye hususatının icrasına mahsus olan mera-
kibi bahriyenin nevi ve cinsinde buluyorum. Haz-
reti Nuh tekneleriyle rüzgârına göre yarım saatte 
dört metre yol kat etmiyen salapuryalarla, bu zaman
da İstanbul gibi mühim bir mahalli ticaretin tahmil 
ve tahliyesi ifa edilmek istenirse, bendenizin kanatime 
göre, ister serbesti usulü dairesinde, ister inhisar ha
linde ister gedik halinde bulunsun, neticenin daima 
aynı çıkması zaruridir. Binaenaleyh elyevm hali faali
yette bulunan ve hiç şüphesiz İstanbul'un ve memle
ketimizin menafii ticariyesini düşünerek o veçhile ta
rife yapmak ve o veçhile hareket etmek ıstırarında bu
lunan şirketin faaliyetinin eski mavnacıların vaziye
tinden farklı görülmemesindeki sebebi, aynı işlerin, 
aynı vesait ile ifa edilmesinde buluyorum. Hakikaten 
Tahmil ve Tahliye Şirketi, eski mavnacılar zamanında-
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ki tarifeyi tenzile muvaffak olamamıştır ve o. vesaiti 
kanunun derpiş ettiği komisyon vasıtasiyle takdiri kıy
met ettirerek alıp, aynı işte kullanmak suretiyle bu işi 
deruhte ettikçe başka bir neticeye varamıyacağına 
inanmak lâzım gelir. Bendeniz yarayı burada buluyo
rum. Tahmil ve tahliye işlerinde evvel-be-evvel buhar
la müteharrik ve aynı zamanda icapeden cesamette 
ve şekilde ve her türlü şedaidi havaiyeye karşı mah
fuz, limanın istilzam ettiği nakliyatın daha sehil bir 
surette icrasını temin edecek merakibe bu tahmil ve 
tahliye işini tevdi etmedikçe, ister serbest olsun, ister 
inhisar olsun, el değiştirmenin faydası yoktur. Şu hal- • 
de bu noktai nazardan hareket, eğer şirketi idame-ki 
Meclisi Âlinin kabul ettiği bir kanundur-lâzım gelirse 
evvel-be-evvel İstanbul limanının istilzam ettiği kadar 
(bunlarla müteharrik şat ve diğer nevi vesaiki nakliye
den, bir milyon liraya mı olur, iki milyon liraya mı 
olur, süratle imal ettirip yahut hazır mubayaa ettirip 
bu nakliyatı bunlara tevdi etmekten başka çare yoktur. 
Hidamatı umumiyenin bahusus böyle mahiyeti itiba
riyle inhisarda bulunan - nitekim evvelki serbesti şek
li İstanbul limanından hiç bir zaman olmamıştır. Di
ğer her hangi bir limanda da serbesti teessüs edeme
miştir. Mahiyeti hizmet fiili bir inhisara tabi olduğu 
için, kanununun serbest tanıdığı halde fiili serbesti 
teessüs etmemiştir. Diyebilirim ki Türkiyemizin hiç 
bir limanı bu fiili inhisardan azade değildir. Yalnız 
İstanbul değil, onun için demin dilime Trabzon geldi. 
Hakikaten Trabzon'da da böyle bir hadise vardır. Ben-
denizce şirketin tarifesini Ticaret Vekâletiniz haddi 
asgariye indirmek teşebbüsünü alabilir. Fakat şirketin 
tatbike icbar olunacağı bir tarife ile sermayesini mah
veden, onu yiyip kemiren bir vaziyete indirmekten ta
bii içtinap edecektir. Zararın menbaı vesaiti nakliye
nin fenalığından ve bu yüzden ücreti nakliyenin fev
kalâde yüksek oluşundandır. Bendenizce evvel-be-ev
vel şirkete lâzım olan vesaiti nakliyeyi, tahmil ve tah
liye hususunda lâzım gelen merakibi bahriyeyi bula
lım, tedarik edelim. Çareyi bundan görürüm. Şimdi
ki şirket; eski zamanın, gedikli mavnalar, ateşli mav
nalar dedikleri bir takım isimlerle yadedilen salapur
yalarını alıp aynı şekilde, aynı hizmette kullanmak 
suretiyle çalışıyor. Bu şekilde ne yapılırsa yapılsın, ne
ticenin tamamen aynı olacağı muhakkaktır. Şu halde 
bendenizin arz etmek istediğim, bu şirket muhtaç ol
duğu vesaiti eline geçirinceye kadar, istanbul limanı
nın tahmil ve tahliye hususatında ehemmiyetli bir sa
lâh vucüde geleceğine kani değilim. Çünkü tarifeler 
nihayet bir neticedir. Hadisenin ibramiyle azlığı .ve 
çokluğu tespit edilir. Asıl iş, icrada kullanılan merakip 
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fena ve masraflı bir şekilde oldukça neticenin daima 
aynı şekilde olması zaruridir. ı 

Diğer safhaya gelince; bu doğrudan doğruya Ma
liye Vekâletinin alâkadar olduğu bir meseledir. İstan
bul limanının muhtaç olduğu antrepolar - bendeniz 
itiraf edeyim ki - şayanı memnuniyet olmak şöyle 
dursun, hakikaten müşkülât pek çoktur, çok defa ade
mi kifayet derecesinde kalıyoruz. Tahmil ve tahliye 
şirketinin bir çok defa müracaatlarından anlaşıldığı 
veçhile tüccarın malı - Hasan Fehmi ıBeyin buyurdu
ğu gibi - markası, damgası, nev'i ve cinsi memzuç ol
duğu halde karışmakta ve günlerce kalmaktadır. Güm
rük idaresi, Antrepo mesailinin suhuletle hallinde bir 
çok müşkülâta duçar olmaktadır. Çünkü bu işte mün
hasıran kendisi salahiyattar değildir. Antrepo mese
lesi, imtiyazlı şirketlerimizden birisi olan İstanbul 
Rıhtım Şirketinin elindeki imtiyaz mucibince.. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Onu ta
nımıyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN-BEY j(Devamla) — 
Muayyen saha dahilinde kendisine verilmiş imtiyaz 
cümlesindendir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O imti
yaz değildir. Bir mektuptur, biz onun fikrine iştirak 
etmiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Maliye Vekâleti geçen sene bu mukavele üzerinde çok 
tetkikatta bulunmuştu. Doğrudan doğruya üç milyon 
lira sarf ile kendi namı hesabına bir antrepo yapmak 
hususunda teşebbüs, ettiği zaman bu şirketin imtiyaz 
mukavelesinde bir meseleyi hukukiye karşısında kal
mıştır. Fakat Maliye Vekâleti böyle bir imtiyazı, böy
le bir hukuku, kendi hesabına, İstanbul Rıhtım Şirke
tine tanımış değildir. Fakat Rıhtım Şirketinin imtiyaz 
mukavelesi doğrudan doğruya Maliye Vekâleti ile 
halledilmiş olmayıp, bu hususta alâkadar olan diğer 
bir vekâlet daha vardır ve iş ona mevdudur, o da Na
fıa Vekâletidir. Nafıa Vekâleti ile Maliye Vekâleti 
arasında tam bir tevafuku noktai nazar mevcut oldu
ğunu iddia edemem. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Aman, bugün hep 
menfi şeylerden bahsettik. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla") — 
Daima müspet olmaz, biraz da menfi oltır. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Vallahi sıkıntı verdi, 
en büyük varidatımız felce uğruyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hasan Fehmi Beyefendinin ifade buyurdukları mek
tubun mahiyetini tahlil etmeyi ve ne dereceye kadar 
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bizi takyit ettiğine ve sairesine işi dökmeyi ve bunun 
üzerinde münakaşa açmayı bendeniz faydalı görmüyo
rum. Memleketin menafiinin istilzam ettiği şekilde 
bunu da halletmek lâzımdır. Devlet bir taahhüt karşı
sında değildir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Evet 
efendim, bu rivayet olunan bir mektuptur, bunu böy
le bilmek lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Rivayet olunan teklif, 1914 senesinde verilmiş bir 
mektuptur. Iradei seniyeye iktiran etmiş ve bir hakkı 
müktesep tevlit etaıiş iddiası mevcuttur, fakat biz bu
nu tanımış değiliz. İşi fiili sahada halletmek için Ma
liye Vekâleti - Rıhtım Şirketi bir hakkı inhisar ifade 
etmediği halde - bir antrepo ve depo inşa ettirmek 
için erbabı ticaretin getireceği eşyayı oraya depo" et
tirmeğe hakkı vardır ve dürüst olmak için şunu da ilâ
ve etmek mecburiyetindeyim ki, bunun inşaatına ge
çen müddet zarfında - hükümet bu müddet zarfında 
bu neticeye vardıramazdı, ümit edemiyorum - yani ke
mali ciddiyetle başladığı antreponun ikmaline çalış
maktadır. Eski antrepolar, bazı fena şerait altında 
bulunan, gümdük kaçakçılığı noktai nazarından fena 
olan antrepolar terkettirilmiştir. 

Şerait ve evsafı lâzımeyi haiz olan antrepolar ve 
depolar inşasına mecbur ettirilmiştir. Gümrük tara
fından, bu meyanda eski, hususi efradın açtığı antre
polar iptal edilmiş, İtibarı Milli Bankasına ait olan 
Salıpazarındaki büyük antrepo bu cümledendir. Nak
liyat ve sevkiyatın idaresi bugün gümrük elindedir. 
Sirkeci istasyonu ile nakliyat ambarları arasındaki 
sahaya gümrük marifetiyle büyük bir sundurma ya
parak oraya emtiayı ticariye ihraç etmek ve muamele 
yapmak meselesi halledilmiştir. Rüsumat Dairesi ve 
evsafı matlubeyi haiz alâkadar şirketin, Tahmil ve 
Tahliye Şirketinin göstereceği bütün depoları da is
ticar edip erbabı ticaretin istifadesine arz etmek ka
rarını vermiştir. Bu cümleden olarak bir iki antrepoda 
hariçten tutulmuştur. İstab-ı Âmirenin büyük bir kıs
mı da tahsis edilmiştir. Mahiyeti anlaşılmıyan ve sa
hipsiz olan eşyanın teşhir edilip temizlenmesi için hu
susi bir antrepo haline konulmuştur. Nihayet, Seyri-
betaine verilmiş olan Tophane binalarının da Seyfise 
fain tarafından gümrük antreposu ittihaz edilmesi için 
müsaade edilmiştir. Ümit ediyorum ki, bundan sonra 
şimdiye kadar mevcut olan emtiai ticariyenin günler
ce mavnalar dahilinde kalmasına müncer olan fena 
şeyler orta yerden kalkmış bulunacaktır. 

Yalnız şunu da arz etmek mecburiyetindeyim ki, 
İstanbul'un epey zamandan beri faaliyeti ticariyesinin 

tenakus ettiği hadisesi karşısındayız. Harbi Umumi
den evvel İstanbul Ticaret Odasının bu hususta tet
kik edilmiş bir raporu da mevcuttu. Meclisi Ali ar
kadaşlarımızın hepsinin malumudur. İstanbul'un ge
rek Harbi Umumiden evvel, gerekse Harbi Umumi 
içerisinde ticareti - tabii harp dolayısiyle - bir tenaku
sa uğramıştır. 

Harbi Umuminin hitamından sonraki devre şim
diki devreye nisbet edilirse ehemmiyetli bir tenakus 
görmüş oluruz. İstanbul limanının faaliyeti ticariye-
sinde büyük bir tenakus olduğu görülür. Böyle oldu
ğu halde İstanbul limanında eskisinden fazla bir ant
repo noksanı mahsustur. Halbuki Harbi Umumiden 
evvel İstanbul limanının gümrük ve antrepoları şimdi
kinden daha ziyade değildi. Hatta diyebileceğim ki 
şimdikinden daha azdı, yeniden bir çok antrepolar 
ilâve edilmiştir. Ezcümle İtibarı Millinin yaptırdığı 
antrepo o vakit mevcut değildi. Salıpazarındaki bü
yük antrepo yoktu. Şu halde eski zamanda olmayan 
bu buhranın, eşyanın kayık üzerinde kalmak hadise
sinin şimdi daha fazla oluşunun esbabını aramak icap 
eder. Hadise ber-akistir. Eskiden antrepo daha az ol
duğu halde bu hadise nedir? 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Devir olmadı
ğından. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hayır efendim, bunun esbabını gümrük tarifelerinde 
aramak mecburiyetindeyiz. Küçük büyük bütün ant
repolar, tüccarın uzun zaman için hususi deposu ola
rak rol oynamakta ve tüccarın eşyası uzun zaman 
depolarda kalmaktadır, Mesele budur. (Çok doğru 
sesleri) 

Tüccar yalnız sattığı malını gümrükten çekmekte
dir. Satmadan malını gümrükten, gümrük antrepola
rından malını çekmekte bir fayda görmemektedir. 
Çünkü malını çekeceği gün gümrük muamelesini ya
pıp resmi derhal tediye etmek mecburiyetindedir. Fa
kat malı ne zaman satılacağını bilmez. Şu halde güm
rük antreposundan malı çekdikten sonra satacağı za
mana kadar, o çekme dolayısıyla gümrüğe tediye et
tiği peşin resmin faizi, eğer o müddet zarfında güm
rük antreposuna ödemekte olduğu ardiye ücretinden 
fazla ise, malını orada bırakmayı tercih etmektedir. 
Hadise, o şekli almıştır ki tüccar % 90, 95 olarak ma
lını satmadan gümrükten çıkarmamaktadır. Darlığın 
ve sıkıntının esbabı buradadır. 

Bunun çaresini biz çok kolay buluruz: Ardiye res
mini yirmi misline çıkarırım. O zaman tüccar pılı pır
tıyı depolardan toplar, depolarda bir şey kalmaz. Fa-
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kat bunu yapalım mı? Bu, erbabı ticaretimizi tazyik 
eden bir tedbirdir. Mahaza tüccarın istifadesine bir 
medar olsun diye resmin miktarına ilişmemekteyiz ve 
ilişmeğe de niyetimiz yoktur. Diğer taraftan Rıhtım 
İdaresi, kendine antrepo olarak 5-6 bin metre uzunlu
ğunda bir sundurma yaptır diye emir almıştır. Topha
ne meydanında büyük bir depo yaptırması için Seyri-
sefaine müsaade edeceğiz. İstanbul ihtiyacının, arz et
tiğim hadiseden mütevellit ihtiyacının tatmini için eli
mizden geldiği kadar çalışmakta olduğumuzu Heyeti 
Celilenize arz edebilirim. Çok arzu ederim ki, İstan
bul gibi transit noktai nazarından pek büyük kıymeti 
olan bir limanı, bir kaç milyon sermaye sarfiyle her 
türlü muamele, manipülâsyon, tasnif, arz, teşhir, va-
rant vesaire muamelâtı yapılabilen bir gümrük ve di
ğer vesaitle, tesisatla, vinç, dekovil kamyon, istif ma
kineleri vesaire ile yani vesaiti asrıya ile teçhiz ede
lim. Hazreti Nuh mavnalarjyle malın gümrük depola
rına çıkarıldığını Heyeti Celile bilir. Hamalların kan-
calarıyla manifatura denkleri bir zarar görmüyor de
ğildir. Bu arz ettiğim tesisatın yapılmaması sebeplerin
den birincisi, Hasan Fehmi Beyefendi arkadaşımızın 
suhuletle ve yakından bildikleri vaziyeti maliye me
selesidir. İstanbul'da arzu ettiğimiz şekilde bütün ve
saiti asriye ile mücehhez bir antrepo, bir liman vesai-
renin kaç milyon liraya mütevakkıf olduğunu Hasan 
Fehmi Bey arkadaşımız hesap etmekte müşkülât çek
mezler zannederim. Bundan maalesef kısa bir zaman 
için mahrum olduğumuzdan dolayıdır ki, bu keşme
keşi ticariyi bile bile çekmek ıstırarındayız. Bu maru
zatımdan sonra kanunların süratle tetkik ve kabulü
nü istirham ederim. Tadilâtın büyük bir kısmı lâfza 
racidir ve bir kaç senelik tecrübenin gösterdiği lüzum
lu tadilâta münhasırdır, tezyidi resmi tarife de mev
zubahis değildir. 

REİS — Efendim, kanunlara reylerini vermiyen-
ler varsa lütfen versinler. 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Efendim, 
İstanbul iktisadiyatının, memleketin umumi iktisadi
yatı üzerinde haiz olduğu tesir malumuâlinizdir. Tah
mil ve Tahliye Şirketinin haddinden fazla tarhettiği 
resim, yani tarife, İstanbul iktisadiyatında, , limanın 
vaziyetinde sui tesir icra etmekten hali kalmıyor. Hal
buki Maliye Vekili Beyefendi beyanatlarında, evvel-be-
evvel tarife meselesine kâfi derecede işaret ettikleri 
halde bilâhara bunu tereddüde sevkederek tarife me
selesinin ehemmiyeti olmadığına ve nasıl meselenin 
merakibi bahriye meselesi olduğuna işaret buyurdu
lar. Bu suretle Maliye Vekili Beyefendiyi dinliyecek 
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I olsak mesuliyet şirkette değil, olsa olsa Hazreti Nuh 
zamanından kalma salapuryalardadır, onlara tevcih 
etmek lâzım geliyor. Halbuki bugüjn Tahmil ve Tahli
ye Şirketi meselâ bir kayıktan, biri mavnadan üç lira 

I alacak olsa bu üç liranın bir lirasıru kendi alıyor. Ya-
I ni tarholunan miktarın üçte birini kendi alakoymak-

tadır, üçte ikisini de mavnacılara veriyor. Halbuki 
I mavnacılar bu ücretle çalışmadıkları için tekrar nak-
I üye şirketlerine olsun, erbabı ticarete olsun tazyik ede-
I rek onlarla iş göremiyeceğiz diyerek, kendilerinden 
I tahmil ve tahliye şirketinin aldığını da tekrar alıyor

lar. Bittabi eshabı mesalih işin yürümesini istediği için, 
böyle her defa her hadise üzerinde Imüşkilât çıkarmak 

I istemediğinden bu parayı veriyor. Bu suretle Tahmil 
I ve Tahliye Şirketi üçte bir derecesinde araya karış-, 
I mış bir tufeyli manzarası irae ediyor. Bundan da 

tabii memleketin iktisadiyatı mutazarrır oluyor. Bu 
I ise müstehlikin sırtından çıkıyor ve hayat pahalılığı-
I na sebebiyet veriyor. Halbuki Tahmil ve Tahliye Şir-
I ketinin vücuda getirilmesinden miksat, memleketin 

iktisadiyatını ıslah etmektir. Hasan; Beyefendinin bu
yurdukları gibi, vaziyet salâh kesbetmemiştir. Bende-

I niz öyle zannediyorum ki vaziyet salâh kesbetmek 
I şöyle dursun daha beter olmuştur. Yani tahmil ve 
I tahliye şirketi halkın iktisadiyatına bir kat daha bâr 

olmuştur ve buna mukabil şirket, aldığı parayı ne ya-
I pıyor beyefendiler? Tahmil ve tahliye şirketi on şube 
I vücude getirmiştir, bu şubeler meıinurlarla doludur. 

Diğer şirketlerde, alel usul inhisarlarımızda olduğu 
gibi bir de otomobil almıştın Belki de otomobilin ade-

I di de ikidir. Memurların adedi ihtiyajçtan pek çok faz
ladır. İstanbul iktisadiyâtına bunun zararı oluyor. Bi-

I naenaleyh Maliye Vekili Beyefendi j tarife meselesine 
I ehemmiyet verdiği gibi, şirketin asıl teşkilâtına da lâ-
I yıkı veçhile ehemmiyet vermelidirler. Çünkü millet 

buna beş yüz bin lira koymuştur. Bunu koyduğuna 
j nazaran Maliye Vekâletinin bundan i bir hakkı müra-
I kabesi olmak lâzım gelir. Halbuki Maliye Vekili Be-
I yefendinin beyanatından öyle bir mana çıkıyor ki, ve

saiti nakliyeyi ıslah edelim derken tekrar ikinci bir 
I defada para vermek vaziyeti karşısışda kalacağız gi-
I bi geliyor. Binaenaleyh asıl mesele ölçüden fazla olan 
I tarifesinin dikkatle ve ehemmiyetle | nazan dikkate 
I alınması meselesidir. Eğer bu tarife j tenzil edilmezse 
I günden güne İstanbul limanının aleyhine, Pire lima-
I nının lehine husule gelen vaziyet, milletin iktisadiya

tı aleyhinde hus'ule gelen hal artacaktır. Onun için Ma-
I liye Vekili Beyefendi meseleyi yalnız fukara salapur

yalarının üzerine yükletmesin. Asıl bu işte bir çok me-
I mur kullanan ve üçte bir derecesinde i resim tarh eden 
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ve lüzumsuz bir müessese halini almış olan Tahmil ve 
Tahliye Şirketinin vaziyeti umumiyesini tetkik ede
rek milletin iktisadiyatında hayırlı bir adım atsın. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. Âra 
istihsali hitam bulmuştur. > 

Gümrük Kajıunmına Müzeyyelî Mevad 
Hakkında Kamun 

Birinci Madde - Türkiyeye ithal olunacak eşyanın 
manifesto veya barnamelerde, zurufuna ait marka ve 
numaralarından başka eşyanın cins ve miktarı göste
rilmek mecburidir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Birin
ci madde kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — Eşya cinsen manifestoya veya 
barnameye mübayin zuhur ederse işbu eşyanın tabi 
olduğu gümrük resminin bir rub'undan bir misline ka
dar cezayı nakdi alınır. Ancak, mübayeneti vakıanın 
suiniyete mukarin bulunmayan bir sehivden ileri gel
diği sabit olduğu takdirde ceza aranmaz. 

Eşyanın cinsen manifestoya veya barnameye mü
bayin zuhuru halinde kapların adedi ve harici alâmet
leri manifestoya veya barnameye muvafık ol
dukça nâkillere mesuliyet terettüp etmez. Aksi halde 
vesaiti nakliye ashabından veya vekillerinden gümrük 
idaresince kap başına bir liradan elli liraya kadar ce
zayı nakdi alınır. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Madde 
kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Hacmi istiabisi yüz tondan 
dün sefainle memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye eşya 
ithali memnudur. Ancak mahsulât ve mamulâtı dahi
liyeyi harice nakleden veya her sefer için gümrük ida
resini haberdar ettiğini mübeyyin vesikayı hâmil olan 

Türk sefaini işbu seferlerinde bu kayıt memnuiyet-
ten istisna olunur. 

REÎS — Üçüncü maddeyi kabul edenler el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Madde kabul edil
miştir. 

Dördüncü Madde — Yolcu ve mürettebatın istih
lâkine mahsus olarak sefaini ecnebiye derununda bu
lunan mevaddan lüzumu miktarından maadası mühür 
altına alınır ve sefine Türk sularında bulundukça ih
tiyaca kâfi miktarı ihraç ve ita olunur. Bu mührün 
memurini rüsumiyeden başkası tarafından fekki, Güm
rük Kanununun 86 ncı maddesinin tatbikini istilzam 
eder. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci Madde — İthalât beyannameleri taalluk 
ettiği eşyanın tabi olduğu tekâlifi devletin tediyesini 
mutazammın bir taahhütname mahiyetinde olup, be
yannamesi verilen eşyanın hudut haricine iade veya 
aktarma edilse bile, tekâlifin tediyesi mecburidir. İş
bu mecburiyet bu eşyayı gümrüğe terkettiklerini asha
bının tahriren beyan 'etmesiyle sakit olur. Eşya bir 
sebebi kanuniden dolayı cezayı nakdiye tabi işe bu da 
başkaca tesviye olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Muamelei rüsumiyenin ifasın
da bir beyannamenin her kalemi ayrı bir beyanname 
addolunur. Bir kalemin noksanı diğer kalemin fazla-
siyle karşılaştırılmıyarak her kalem müstakillen na
zarı dikkate altnır. Kalemden maksat beyanname muh
teviyatından Tarife Kanununun aynı numarasına tabi 
olan eşyanın heyeti umumiyesidir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Madde kabul edilmiştir. 

On dakika tenefüs etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Gelse; Sastt : 16,30 
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İKİNCİ CELSE 

Betl'i MUzakıeraıt; Saat : 16,45 

REİS — Refet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Vaıh), ŞereT Bey (Dîyaıflbddir) 

REÎS — Celse açıldı efendim. 

4: — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Gümrük Kanununun müzâkeresine de
vam ediyoruz. 

Yedinci Madde — Hilafı hakikat beyanname veya 
her hangi bir suiistimal ile muamelesi ifa ettirilerek 
noksan resim verilmek suretiyle memlekete ithal edil
diğine dair delâil ve emaratı kaviye veya tahriri ih-
barat mevcut olan eşya tarihi ithalinden itibaren iki 
ay zarfında Gümrük Kanununun 75 ve 76 ncı madde
lerine tevfiken takip ve sübutu halinde müsadere ile 
beraber hile istimal ederek o eşyayı ithal edenler hak
kında başkaca Ceza Kanunu mucibince takibatı adli
ye icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Sekizinci Madde — Memaliki ecnebiyeden gelen 
yüz ton hacmi istiabisinden dün sefain esbabı müc
bire olmaksızın, evrakının irae ettiği mahal güzergâhı 
haricinde Türk sularında tesadüf edildiği takdirde ha
mulesi müsadere ve hamulesi bulunmadığı ve hamule
si olmadığını veya ahar bir limana çıkardığını veya, 
avarya olduğunu ispat edemediği halde, kaptan veya 
acentesinden ton başına bir liradan beş liraya kadar 
ağır cezayı nakdi istiyfa edilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler, lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Dokuzuncu Madde — Gümrük resmî ağır olan 
mevaddın gümrüklerden hini imrarında üzerlerine 
gümrük idarelerince alârhatr farika vaz ve bu âlâniatı 
hâmil olmayarak ele geçecekler kaçak addolunur. 

İşbu mevâdın hangilerine ne nevi alâmet kullanı
lacağı Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesinin teklifi üze
rine Mâliye Vekâleti tarafından tayin edilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil-, 
mistir. 

Onuncu Madde —•' Gümrüğün mafevk memuru 
ile müfettişi bir mahalde dokuzuncu madde ahkâmı 
tatbik edilmemiş eşya bulunduğuna kanaat hasıl et
tikleri takdirde, bu mahallerde tetkikat icrasına ve 
malumatı kaydiye talebine salâhiyattardırlar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.-i Kabul edilmiş
tir. 

On Birinci Madde — Memaliki ecnebiyeden ithal 
edilecek adi camlarla ayna camlari ve ticaret örfüne 
mugayir bir surette muhtelif fabrikâİafrın mamulâtın-
dan olan gayrı mütecanis mevad âyriı kaplarda ve 
muhtelif rüsuma tabi pamuk iplikleri bir paket de bir
leştirilemez. Birleştirilmiş olursa fazla resme tabi me
vad kaçak ad ve kaçak hükmünü vermeğe mani esba
bı muhaffefe mevcut olduğu takdirde bu mevaddın 
cümlesinden aralarında en ağır resme ;tabi maddenin 
resmi tahsil olunur. Ancak, esbabı fenniye ve nakliye 
dolayısiyle ambalajı tevhit edilmiş mevad ithaline 
mecbur olanlar kablel muamele her kapta mevcut 
mevaddın mufassal bir listesini gümrük idaresine tev
di ve esbabı mucibesini tahriren izah j eylemek şartı 
ile bu madde hükmünden vareste tutulacakları gibi, 
yolcuların beraberliğinde nakledilen resme tabı eşya 
ile kezalik resme tabi eşyayı zatiye de jbu maddedeki 
takyidattan müstesnadır. i 

ABDULLAH BEY (Trabzori) —' Kaçak hükmü 
vermeye mani esbap ne1 demektir? 

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ ADİL BEY — 
Efendim, bazı kerre bir eşyanın içerisin^ daha yüksek 
resme tabi eşya konur, bu da kaçakçılık yapmak ni
yetiyle olur. Böyle olmadığı tahakkuk) ve tebeyyün 
ederse, o vakit esbabı muhaffefe varidır, o suretle 
gider. Bu, kaçakçılığa karşı alınmış bir; tedbirdir. 

ABDULLAH BEY (Trabzon); — Nasıl' tayin ede
ceksiniz? v ^ 

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ ADİL BEY — 
Evrakın tetkikiyle efendim. (Kâfi sesleri) 
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REİS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

On ikinci Madde — Manifesto veya barnameye 
kaydedilmesi lâzım gelirken, kaydolunmayan eşyanın 
her kabı, döküm halinde ise her tonu için kaptan ve
ya acentesinden veyahut nâkilinden, bu eşyanın müsa
deresinden başka, beş liradan yüz liraya kadar hafif 
cezayı nakdi alınır. Ancak, Gümrük Kanununun 69 
ve 104 ncü maddeleri ahkâmı bu madde hükmünden 
hariçtir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

On Üçüncü Madde — Kaçak eşya muhbir ve mü-
sadirlerine verilecek hakkı ihbariyeye mahsuben bi-
dayeten ve tavizen nısfı miktarı avans olarak verile
bilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

On Dördüncü Madde — Rüsumat memurlarının 
ifayı vazife esnasında giyecekleri elbisenin şekli bir ta
limatname ile tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

On Beşinci Madde — Hududa mücavir mahaller 
ahalisinin hududun diğer tarafından kalmış olan ara
zileri mahsulâtını suhuletle nakledebilmeleri için Rü
sumat Müdiriyeti Umumiyesince - kaçakçılığa mani 
olmak şartiyle tedbiri hususiye ittihaz olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler, lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

On Altıncı Madde — Bu ıkanun neşri tarihlinden 
(iki ay sorara meridir. 

REİS — Maddeyi kaibui edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmliiyenter, lütfen el kaldırsın... kaibui 
edilimıiışıtliır. 

On Yedinci Madde —©u ıkanun ahkâmını icraya 
Adiye, Daıbiiye, Ticaret ve Malye Vekilleri me
murdur. 

REİS — Maddeyi kaibui edenler lütfen el kaldır
sın.., Kaibui etasiyenüer lütfen el kaldırsın... Kabul 
edlmiışjtıir. 

Efendim, kanumıun heyeti umurdyesM tayini esa-
ımi ille reye vazediyorum. lütfen reylerinizi istıimal bu
yurumuz, 

Ruıznamenıin beş numaralı lâyihasının müzakeresi
ne geçiiyorıız. 

4. — Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili hak
kında (11935) numaralı kanun lâyihası, Kavanini Ma
liye, Adliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri maz
bataları. (Sıra No. 232) (!) 

REİS — Heyeti umumıiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçiimesdnii kaibui edenler lütfen elleri
mi kaldırsın... Kaibui etmâyenlıer lütfen elerini kaldır
sın... Maddelere geçilmesi kaibui edilmiştir. 

Gümrük Kanuınuınıuın Dazı Maddelerinin 
Tadllımıe Dair Kamun 

Birinci Madde — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük 
Kanununun 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 
26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 
52, 56, 58, 60, 64, 68, 69, 74, 75, 76, 84, 89, 90, 93, 
94, 100, 101, 105, 106, 107, 109, 110, İH2 115 ve 116 
ncı maddeler bervecbizlir ta'dil edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırışın.... Kaibui ebrnıiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Birindi Madde — Gümrlük hattı deniz 'ile hudut 
teşkil eden enlhar sevalhiinden ve Türkiyeyi mücavir 
devletler 'aırazüsinden tefrik eden kara hududundan 
ilbarertir. • 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kaibui etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edil-
ımiştCr. 

'İkinci Madde — Kara hududunda gümrük hattın
dan dahile doğru on kilometre sahilde salhıil hattından 
denlize doğru dört mıii mesafe dahilinde bulunan saha 
gümrük mıntıkası addolunur. Enihan müşterekede 
gümrük mınltalkası nehirlerin kara sularından mâdud 
olan kısumıdan İbarettir. Şu kadar 'ki bazı mahallerin 
ScaJbaıtmdan olarak ve bahusus hududa karip nehir 
mevcut olan havalide mezkûr mınıtaka kara cihetimde 
on kilometreyi ve deniz cihetinde dört mili tecavüz 
edebilir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümıiişhane) — Efen
dim, ikinci maddede bür noktanın tavzihini encümen
den rica ediyorum. Bendeniz bir noksan görüyorum. 
©iriınci madde hattı tayin etti, 'ikindi madde de mesa
feyi tayin ediyor. Fakat mesafenin tayinliyle hattın 
mesafesi arasında 'bir açıklık var. İkinci madde diyor-
iki - Kara Hududundan dahile doğru on kilometre, 

(1) 232 Sıra No.lu matbua zaptın sonuna merbut
tur. 
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bu doğru, karadan sahile dloğru dört ıruM, bu da doğ
ru. Fakat anada 'bir şey kalıyor, sahilden dahile doğ-
rumangi miktarı alıyor? Bu madde zifcrolunımamıış. 

MUVAZBNEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Esa
sen ıbirtiinoi madde ıbtülCüm. bunları li'htiva edliıyor. ikinci 
(maddedeki tadilât bir ilki kelime değiştirmekten ilba-
rebiir. Eiakıi kamumda (Memalki Şahane) vardı. Bura
da (ürkiye) demliş. Eski ikinci madde şudur: 

Madde 2. — Kara hududunda gümrük hattın
dan dahile dloğru on Mlometre, ve sahilde lebiderya
dan denize doğnı dört ımil mesafe dahilimde ibulunan-
îar kara gümrük mıımtıkası addolunur. Enıbarı müşıte-
rekede gütaırük ımımltaıkası nefflrlertin karasularımdan 
haduit olan kısmından ibarettir. Şu kadar ki bazı 
mahallerin icabatımdan olarak ve bahusus hududa 
karip nehirler mevcut olan havalide mezkûr mmstaıka 
kara cihetimde on ıkıilömetıreyıi ve demiz cihetinde dört 
ımüilü tecavüz edebilir. 

JBski ınadde aıynendir, şu kadar ki, lebiderya yeri
ne saJhlil hattından demişiz, kara yerine saha deni-
mlişıfcir. 'Eski madde aıynendlir, başka bir şey yoktur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bininci 
madde die olsa yine ttir noksanlık barizdir. Kara hu
dudunda on killtomeitre güzel; sahil hattından denize 
dloğru dört mılil bu da güzel1. Fakat -sahiden karaya 
doğru gümrük haddi nedir? Demek bu eski madde
de yokmuş. Bunun içlin on mıil mi, on ıkMIometre mi, 
bunu tavzih etmek lâzımdır ki, beyhude * tereddüdü 
mucip olmasra. -

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMM ADÎL BEY — 
Efendüm, gümdilk hattı bir (kara hudutlarında vardır, 
bir de sahillerde vardır. Kara hudutlarında mıntaka 
lâzım, fakat denize doğru dört mide 'Ezim değildir. 
Meselâ kara huduHararuz mevzubahistir. Artık İstan
bul'dan karaya dloğru bir gümrük mimtakası olmaz, 
çünkü şahidedir. Onun içlin orada bir mıntaka mese
lesi mevzulbalbis olmamıştan. 

HASAN FEHMİ ©EY (Gümüşhane) — Efendim, 
meselâ Samsun'da sahilden dahile doğru gümrük 
hattı mevzubahis olmaz mı? 

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ ADİL BEY 
— Hayır efendim, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Oloır efen
dim. O halde ne kadar saha dahilimde gümrük tahar-
riıyatı icra olumalbilıir. Bu, ilkine! maddede ifade olun
mamış... 

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ ADİL BEY 
— Karada gümrük muamelâtını depolarda teftiş 

ederler. Fakat sahillerde glümrükten £eçıtükten sonra 
teMşe mahal kalmaz. Yalnız kaçak eşjya sabit olursa 
o vakit o kaçağı taklip edebilirler. Güjmrük Kamumu-
mum 75, 76 ncı maddeleri muciibince jsahiierde mın
taka meselesi mevzubahis olmamıştır. \ 

ŞÜKRÜ BEY (Riga) — Efendim, ıbidmci madde
de mevzubahis olan hattır, ikinci maddedeki mıntaka. 
Binaenalıeyh sahilden itilbaren »demiz kısmındaki mın
takası ile karada bulunan mımtakasımı; tavzih edilyor. 

İkinci madde sahilde bulunan ve gümrük hattının 
denize kadar dört mil ve kara cihetinden de on kilo
metre olan hat, gümrük mıntıkasıdır. İkisi de mıntıka
dır. (Bu, tefsir oldu sesleri.) 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Gümrük hattından bilimrar Tür
kiye'ye ithal olunan eşyadan Tarife Kanununa tevfi
kan Gümrük Resmi istiyfa edilir. Yalniz kanunen re
simden muaf olanlar bundan müstesnadır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Yedinci Madde — Bir ecnebi memleketten diğer 
bir ecnebi memlekete gönderilmek üzere Türkiye'den 
imrar • olunan eşya Gümrük Resminden; muaftır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Sekizinci Madde — Gümrük rüsumu ile vezin ve 
ambar ve antrepo ücretleri ve damga ve mühür ma
sarifi ve ücuratı hamaliye ve eşyanın niuayenesi için 
zurufun açılıp kapanmasına muktazi vej gümrük mu
amelâtının ifasına ait masarifi saire tarjifei mahsusa-
larına ve vezin ve ardiye ücretleri de işbu kanunun .on 
üçüncü ve otuzdokuzuncu maddelerine! tevfikan eş
yanın sahibinden tahsil ve istiyfa olunur. Rüsum ve 
masarif ve ücurat gümrük muamelâtı hitâm bulur bul
maz icap eden taraflara tesviye olunur. Ücuratı hama
liye, zurufun açılıp kapanması vesair bu i gibi hidemat 
hakkındaki tarifeler her gümrük idaresi! için Ticaret 
Vekâletince memur edilecek bir zattin riyaseti altında 
mahalli ticaret odasından ve belediyesinden ve ticaret 
odası bulunmayan yerlerde yalnız belediyeden ve be
lediye teşkilâtı olmayan yerlerde de oradaki veya en 
yakın mahaldeki ihtiyar heyetinden müjntehap birer 
azadan ve gümrük idaresinin bir memurundan mürek-
keben teşekkül edecek hususi komisyonlar marifetiyle 
tanzim ve Ticaret Vekâletince badettasdik tatbik olu-
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nur. Ticaret Vekâleti bu tarifelerin ihtiyaca göre ta
dil veya yeniden tanzimlerini talebe salâhiyettardır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onikinci Madde — Bir mal tabi olduğu gümrük 
resminden ve masarifinden ve ücurâtından vesair bil
cümle tekâlifi devletten ve cezayı nakdiden dolayı za
man ve teminat hükmündedir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsin... Kabul edilmiştir. 

Onüçüncü Madde — Adet veya reis üzerinde tedi-
yei resmedenlerden maada ithalât ticaret eşyasından 
kat başına on ve döküm halinde bulunan eşyadan to
nilâto başına yirmi para vezin ücreti istiyfa olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Onaltmcı Madde — Ledeliktiza Hükümet ithal, 
ihraç, transit ve aktarma serbestisini İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle tahdit veya refedebilir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurulur mu efendim? ithal serbestisini Hükümet 
ledeliktiza İcra Vekilleri Heyeti karariyle tahdit ede
bilir. Yalnız ekseriya ticareti hariciye ticaret mukave
lenamelerine müstenittir. Binaenaleyh onların hilâfına 
da İcra Vekilleri Heyeti kararı olmaz. İthalât eşyası 
üzerine bu o kadar haizi tesir değil ise de, ihracat eş
yasında zannederim ki haizi tesirdir. Şimdiye kadar 
bizde cari olan ihracat eşyasına memnuiyet vaz'ı veya 
tahdidat icrası bir kahunu mahsususla yapılırdı, vakıa 
böyle bir mezuniyet verilebilir. Fakat neden lüzum 
görüldü? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Bu, eski kanunun aynı maddesidir. Yalnız eski mad
de bâ-iradei-seniye tabiri yerine İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle tahdit veya refedilir dedik. Yalnız kelime 
tebeddülatı vardır, esasta bir şey yoktur, tashihat 
bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu mad
de bugüne kadar hiç tatbik edilmemiştir. İhracatın 
daima tahdidi ve takyidi veya men'i daima kanunu 
mahsusla yapılmıştır. Şimdiye kadar geçen muame
lât bundan ibarettir. Mamafih bir lüzum varsa ve
rilebilir. Fakat çok esaslı bir şeydir. İhracat üzerinde 
şu veya bu mülâhazaya mebni memnuiyet vazetmek 
memleketin iktisâdiyatının esasatına taallûk eden bir 
vaziyettir. Bu mezuniyeti Hükümet istemese daha 
doğrudur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Maliye Vekili Beyefendi izahatta bulunurken bu ka

nunda yapılan tadilâtın yalnız birtakım kelimattan 
ibaret olduğunu söylemişlerdi. Eğer Heyeti Celile 
o maddenin kalkmasını kabul ederlerse o vakit tayye
dilsin. 

REİS — Efendim, takrir verilmemiştir. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. (Hayır hayır sesleri.) 

MUSTAFA ABRÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Yalnız ihraç meselesi ayrıdır, transit kalacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Beye
fendinin izahatından anlaşıldı ki, biz yaptığımız ka
nunla yeni bir hüküm istemiyoruz. Ba-iradei seniye 
kelimesi yerine İcra Vekilleri Heyeti kararını koy
muşuz. Kanunun eski maddesinin hükmü aynen ba
kidir. O hükmü Heyeti Celilenin alelacele değiştir
memesini rica ederim. Bu madde böyle sümmette-
darik konulmuş bir şey değildir. Birçok ihtiyacat ve 
birçok esbap nazarı dikkate alınarak konmuş bir mad
dedir. Bir misalini arz edeyim. Allah bir daha emsa
lini göstermesin. Bir umumî seferberlik yaptık 
(Meclis toplanır sesleri.) Almadık o kararı. Meselâ 
filan mıntıkada filan nevi mevadın, mevadı gıdaiye-
nin men'i ihracı lâzım geldi. Bu, böyle zamanlarda 
kullanılan salâhiyeti kanuniyedir. Biz, bu maddeyi 
kanuniyedeki salahiyeti hiç kullanmadıkta değil. Ge
çirdiğimiz beş altı sene zarfında bu maddeyi çok kul
landık. Binaenaleyh sümmettedarik yazılmış bir mad
de değildir. Bu maddenin ahkamı üzerinde bir tadi
lât yapmıyoruz. Yalnız iradei seniye yerine İcra Ve
killeri Heyeti kararını koyuyoruz. Binaenaleyh bu sa
lâhiyeti derhal kaldırmak doğru değildir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Bendeniz ithal ve ihraç serbestisinin İcra Vekilleri 
Heyetli kıaraıriiylıe ofliup ollmıamaıst için bir şey söyfemli-
yeceğiim. Yalınız Maliiye Vekili Beyefendi, eıslki kamu
nu harfiyen kabul efctlik buyunuyorlıaır. Burada eslkü 
kamun harfiyen ka'bul editoiş değiMir. Eslkiden ba-üna1-

dei senliye tebdil edliliir demek kanon aidi. O kamumda 
Heyeti Vekille kanartiyle dönıilımliş ollsıaıydı lora VekÜ-
•llerii Heyeti karariyilıe olurdu. Orada ba-linade-(i sıenliye 
demıelk kanundur. Qnon içlin bu mıadde aıymem de
ğil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — Ri
ca ederim efendim, eski kanun deyince devri istipdatta-
ki şeylerden bahsetmedim, irade-i seniyenin kanun kuv
vetinde olduğu, devri Meşrutiyetin Mmııınıdıam evvel 
olıan senelerdir. Ondan sonra iradeli seniiyelar kamun 
kuvvetinde değildi. Yani 1324 senesinden evvel iradeli 

j senliydiler kanun kuvvetinde idi. Ondam sonma hliç bir 
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iradeli seajye yoktur kli kamun kuvvetlinde ofeun. 1331 
sepeslnıde yapılmış bir kanun olduğu için orada-irade» 
sendyenin kanım kıuvvetiınde alduğuırau ifade etaenıkı 

imkânı hukukisi yoktur. Bu kanun bu maddesiyle, 
Iedelhace ahvali fevkalâdede muvakkat zaman için 
bazı yerlerde ithalâtı tahdit etmek, bazı nevi ihracatı 
menetmek gibi, salâhiyeti tespit ve Hükümete tevdi 
etmiştir. Mesele bundan ibarettir. Yoksa burada ira-
dei seniyenin kknük kuvvetiyle alâkası yoktur. Bu 
hükmün alel acele iptal edilmemesi taraftarıyım. 

EYtJP ^ABR'f BfiY (Konya)"— Hasan Beyefen-
di; müsaade buyurur musunuz? Meclise bildirilmek 
üzere kaydının ilâvesi muvafık değil mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olabilir efendim, hiç bir mahzur yok. Fakat öyle 
vaziyetler olabilir ki talî bir mesele için Meclisi Âli
yi toplamaya imkân olmayabilir. 

REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum. 
EYÜP SABRt BEY (Konya) — Encümen muva

fakat ediyor mü? 
5 REFİK BEY (Konya) — Madde geçmiştir efen

dim reye konmutur. (Reye konmadı sesleri.) 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Onyedinci Madde — Kavanin ve nizamatı mahsu
sa ile ithali memnu oran eşyanın transit veya aktarma
sı da memnudur. Şu kadar ki bu memnuiyet İcra Ve
killeri Heyeti karariyle kısmen veya tamamen refolu
nabilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. , 

Yirminci Madde — Türkiye limanlarına vürut 
eden sefainin kaptanları veya yerlerine kaim olanlar, 
vusulleri anından itibaren yirmidört saate zarfında 
sefine derununda bulunan bilûmum hamuleyi mübey-
yin manifestonun nushai asliyesini gümrük idaresine 
ibraza ve o limana çıkarılacak veya aktarma ve tran
sit edilecek eşyanın manifestosundan biri Türkçe ter
cümesi olmaksüzere iki suret, tanzimi ile itaya ve eğer 
sefine boş gekni ise keyfiyeti ve sebebi vürudunu tah
r i r ^ bildirmeye mecburdurlar, Bundan maada güm
rük idaresi kaptandan gemiye ait evrakı talep edebi
lir. Fakat gümrük! idaresi manifestodaki kuyudat ile 
hamulenin ahvalini daii şüphe gördüğü takdirde balâ
da mezkûr evrakı kaptandan her halde talep eder. 
Sefine limana geceleyin dahil olursa yirmidört saat
ten ibaret müddet ferdası tıdûi şemsten itibaren ba$~ 
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lar. Şyyajru tatiljyei resmiye, üe Jyua^tineden ve sair 
esbabı müçbjreden ınütevellit, ahval r^üsteşnadır. An
cak, Rüşunat Mijçünyeti Urnunıiy«£İ |rnahzursuz gör
düğü takdirde, gijrnrüjç resmine gayrı j tabi eşyayı ha
milen sırf, Türkiye İnsanlarında içjajf sefer eden ve 
hacmi iştiabileri yirmi tonajı tecavüz (etmeyen sefain 
hakanda ahkâım â^ife car] oteM2. ^u gibi sefainin 
muvasalât eîtikjterj limanlarda kaptanjterı veya yerle
rine kaim olanlar, gü^prlik idaı^erin^ veya memuru 
mahsusalarına şeraiti ânifeye tevfikan jimzaları tahtın
da malûmatı şifayihe itaedjsjer. 

REİS, — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul, etmeyenler lütfen el kaldırsın..v Kabul 
edilmiştir. 

Yirmibirinci Madde — Manifesto jnüshai asliyesi, 
sefinenin tabi olduğu Devletin Ticaret Kanunname
si ahkâmına tevfikan mürettep ve sefinede tutulması 
lâzımgelen hamule defterinden veya mahreç iskeleler
de bulunan acentaları tarafından mahüım ve mümzâ 
hamule beyannamei umumiyesinden | veya mahreç 
iskelesinin devairi Tesmiyesinden verilmiş vesaiki 
mahsusadan ibaret olup, ondan başka evrak nüshai 
asliye addolunmaz. İşbu şeraite ve Gümrük Nizam-
namesindeki tarifata muvafık olmayan manifestolar 
gümrüğe ibraz edilmemiş addolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaİdjırsın..i Kabul 
edilmiştir. -

Yirmîbeşinci Madde — Memaliki ejjnebiyeden ge
len ve muntazaman seyrüsefer eden posta vapurla
rından gayrı, bilûmum sefain hamulelejrine ait mani
festoların hareket ettikleri limanlardaki Türkiye şeh-
benderlerince ve şehbender bulunmayan mahallerde 
Hükümeti mahalliyece tasdik edilmiş. plmasını, Tür
kiye HüJcümeti altı ay evvel ilânederek-jledelicap talep 
edebilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el Saldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın,.. Kabul edild|. 

Yirmialtıncı Madde — Bir sefine I bir umandan 
hareke^ etmeden kaptanı, seiineje o h#anda tahmin 
olunaj^ ;e^y^, ıait ;>m|^e^):lIci..şa^ vesaiki gümrük 
idaresine, iraeye. ̂ m a f l ^ t ç ^ ^ ^ ^ ^ t ^ . ve boş gi
diyor^ tahrireq ihj?ara mecburduk Türkiye liman
ları arasında, icrayı sefer, eden ve^hacjjni iştiabileri 
yirrnj tond^ fazja.almayan s e | ^ ; kaftanları, hare
ket ettikteriJ lima^^gümrüğe manjifesfa), itası mecbu
riyetinden vareste olup, bu gibi kaptaiüara gümrük 
idaresince bir ruhsatnameitaedilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler j el, kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul (edilmiştir. 
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Yirmi Sekizinci Madde — Demiryolu ile naklo
lunan eşyayı hamil katarların hudut mevkif ine vüru-
dunu müteakip, katar sermemuru veya demiryol ida
resinin vekili, gümrük nizamnamesinin tarifine mu-, 
vafık olmak ve konşimento nushai asliyeleri merbut 
bulunmak üzere, gümrük idaresine bemame ita ede
cektir. Bu eşyanın muamelâtı rüsümiyesi ve gümrük 
resmi, ya huduttaki mevkif gümrüğünde veya hattın 
güzergâhında bulunan diğer bir gümrükte ifa olu
nur. Şıkkı evvele göre baraameler iki ve şıkkı saniye 
göre üç nüsha olacaktır. Katarın hattı seyri üzerine 
tesadüf eden diğer memleketlere ait müskirat vesai-
reyi havi dolaplar, hudut gümrüğüne mühürlettirile
cek ve bu mühürler katarın huduttan hurucuna ka
dar muhafaza olunacaktır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Otuz ikinci Madde — Muamelei rüsumiyeye tabi 
her mal için sahibi gümrüğe evvel emirde beyanna
me itasına mecburdur. Bu beyannamenin tarz ve 
şekli ve muhteviyatı, gümrük nizamnamesinin tarifa-
tına muvafık olmak muktazidir. Ancak yolcuların 
beraberindeki resme tabi ve gayrı tabi eşyayı zatiye 
ile kıymetsiz numunelik eşyadan ve kezalik ticarete 
mahsus olmıyarak posta veya vesaüti sairei nakliye 
ile gelecek eşyayı zatiyei saireden beyanname talep 
olunmayıp, bunlar hakkında eshabınım ifâdei ,şifahi-
yeleriyle iktifa edilir. Fakat mecmu rüsumu elli lira
yı (tecavüz eden bu kabil eşya için her halde beyan
name tanzimi lâzımdır. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiş
tir. 

Otuz Üçüncü Madde — Gümrüğe gelen eşya, 
gümrük nizamnamesinde muharrer şeraite tevfikan 
muayeneye tabidir. 

Reisicumhurun zat ve ikametgâhı ftçim celbedilen 
eşya ve devletçe celbolunan esliha ve mühimmatı 
harbiye ve kanunen gümrük resminden müstesna bu
lunan süferaya ve sefareti ecnebiyeyeait eşya ve Ha
riciye Vekâletiyle düveli ecnebiye ve Hariciye neza
retlerine ve Türküye nezdindeki sefaratı ecnebiye ile 
hariçteki Türkiye sefaretlerine mensup, kuryelerin 
beraberlerindeki evrakı resmiyeyi havi mühürlü kap
lar muayene olunmaz. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... 
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MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, (Hariciye nezaretlerine) dır, oradaki (ve) 
fazladır. t 

REİS — Bu suretle tashüh ediyoruz. Maddeyi bu 
suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Madde kabul olundu. 

Otuz Dördüncü Madde -T- Memaliki ecnebiyeden-
gelen eşya ya doğrudan doğruya gümrük idaresine 
ait ambar veya antrepolara veyahut gümrük idaresi
nin müsaadesiyle tesis olunan anrtepolara vazolunur. 
Türkiye limanlarından gelen eşya yalnız gümrük am
barlarıma kabul edilir. Kabili iştial ve infilâk mıevad 
ile bozulup çürüyecek veya kurb ve civarında bulu
nan eşyaya mazarrat iras edebilecek olan eşya ant
repoya kabul olunmaz. 

Kabili iştial ve infilâk mevaddın gümrük ambar
larıma dahi ithali memnudur. Hadimleri ve nevileri 
itibariyle ambar ve antrepolara ithali gümrük idare
since caiz görülmiyen eşyanın muameleleri, eshabı
nın mesuliyetleri tahtında, gümrük idaresi tarafın
dan irae olunacak mahalde icra olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Otuz Beşinci Madde — Gümrüklere gelen eşyayı 
ticariye gümrük ambarlarında bir seneden ve yolcu 
eşyası üç. aydan ziyade bırakılamaz. Antrepolara it
hal olunan eşya için bu müddet azami üç senedlir. 
Ahvali fevkalâdede bu müddetler İcra Vekilleri He
yeti kararıyle temdit olunabilir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı .. 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Madde kabul 
olunmuştur. 

Otuz Altıncı Madde — Antrepo ve ambarlara da
hil olan her nevi eşya, beyannamelerinin salâhiyet-
tar gümrüğe ita ile tescil ettirildiği zaman cari olan 
usul ve rüsuma tabidir. Ancak bu hüküm, muamelei 
rüsumiyenin intacına sahibi tarafından blilâfasıla de
vam olunmakla meşrut olup, aksi takdirde eşya ant
repo ve ambarlardan çıktığı gün cari olacak usulü 
rüsuma tabi olur. Muamelesi antrepo ve ambarların 
haricinde icra edilen eşya aynı ahkâma tabidir. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde 
kabul olundu. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Gümrüğe tarihi itha
limden itibaren bir hafta zarfında kaldırılmayan it-
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halat eşyasından sekizinci ve ihracat eşyasından üçün
cü ve aktarma ve transit eşyasından on beşinci ve ti
careti dahiliye eşyasından mahreç gümrüğünce üçün
cü ve mevriit gümrüğünde sekizinci" gününden itiba
ren sikleti gayrı safiye üzerinden heber elli kilogram 
için yirmi beş para ardiye ücreti alınır. Küsur dahi 
tam addolunur. Posta paketleri hakkında da bu ah
kâm caridir. Ancak, sikleti bir kilodan noksan olan 
münferit kaplar ile zirde tadat olunan eşya ardiye üc
retinden müstesnadır. 

Evvelen : Hududa mücavir kura ahalisıi tarafın
dan kara hududundan geçirilip, ithal edenin istimali 
zatisine mahsus olduğuna gümrük idaresince kanaat 
hasıl olan ve mecmu rüsumu beş kuruşu tecavüz et
meyen; eşya; 

Saniyen : Mahakimden verilecek şahadetnameler 
mucibince (tahkikatı adliyede vesaik makamında is
timal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip iade 
olunacak eşya; 

Salisen : Türkiye hükümeti cumhuriyesi nezdin-
de mukim düveli ecnebiye süferasınin beraberlerinde 
getirdikleri eşya ile isitimali zatilerine mahsus olmak 
ve cins ve nevi ve miktarı beyan edilmek şartiyle bi-
lâhara getirttirecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus 
damgalı evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırta
siye ve sefarethanede müstamel bilumum eşya; 

Rabian : Konsoloshanelere mahsus bayrak, dam
galı evrak ve def atir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve 
konsoloshanelerin re'si idaresinde bulunan meslek
ten yetişme ceneral konsolos ve konsolos ve konso
los vekillerinin Türkiye'ye hini muvasalatlarında 
veya vusullerinden itibaren üç ay zarfında getirecek
leri eşyayı zatiye (muamelei mütekabile şartiyle) 

REİS — Efendim, madde hakkında söz isteyen 
var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
ardiye ücreti burada sarahaten tasrih edildikten son
ra, ardiye ve ambar ücretleri hakkında ayrıca bir ka
nun vardır, artık o kanun meriyetten kalkıyor, değil 
mi? 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 
Evet efendim, kalkıyor. Beş para idi, yirmibeş para 
yaptık. Bir altın kuruş idi, buraya beş kuruş koyduk. 
Beş kuruş alıyorduk, bugün de beş kuruş alıyoruz. 
Hiç tenzilât yoktur. 

HAŞAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Binaena
leyh tenzilât yoktur demek. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Hayır^ 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edildi. 

Kırk Birinci Madde — Hükümete ait antrepola
ra ithal olunan eşyadan alınacak ücret,! icabatı mev-
kiiyeye göre, İcra Vekilleri Heyeti kadarıyla tayin 
edilir. Şirketlere tevdi edilmiş veya ejdilecek olan 
antrepolara mevzu eşyadan alınacak üafet, bu husus
ta hükümet ile şirketler beyninde münajkit mukavele
nameler ahkâmına tabidir. I 

REİS — Madde hakkında söz istejyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler (lütfen el kal
dırsın... Maddeyi kabul etmeyenler iel kaldırsın... 
Madde kabul olundu. 

Kırk İkinci Madde — Mevadı sabıkada muhar
rer ardiye ücretiyle hükümetçe istiyfa olunan antre
po ücretinin indel-icap tezyit veya tepkisi veyahut 
bazı eşyanın ücretten istisnası, İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle caiz olur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul 
olundu, . 

Kırk Üçüncü Madde — Otuz beşinci) maddede ta
yin olunan müddetlerden ziyade gümrüklerin dahil 
ve haricinde ve antrepolarda kalan eşyayı ticariye 
ile yolcu eşyası üzerinde, ashabının kjiffei hukuku 
sukut eder ve bu eşya kuyud ve evrakı aidesinde 
münderiç izahat veçhile rüsumat idaresince alel-müf-
redat filan edildikten sonra, gümrük memurlarından 
teşkil olunacak bir heyet marifetiyle [bilmüzayede, 
gümrük resmi vesair tekâlifi devlet müşteriye ait ol
mak üzere, füruht olunur. Çabuk bozulmak ve te
lef olmak tehlikesine maruz bulunan vieya muhafa
zası tehlikeli ve masraflı olan eşya, otuz ibeşincii mad
dede muayyen müddetlerin inkizasından evvel eşya
yı getiren sefain acentelerine veya şimendifer idare
lerine veya vesaiti naiküye ashabına veyai makamlara-i 
na kaim olanlara ihbar edilerek, şeraitij anife daire
sinde satılır. Her iki suretle füruht ohjman eşyanın 
esmanı hâsılasından, evvel emirde rüsumat idaresi
nin matlubatı istiyfa ve mütebakisi emanet eshabına 
kaydolunur. Badehu sırasiyle, eğer varsk, rıhtım ve 
iskele rüsumu, ücuratı nakliye, navlun \|esaire tediye 
edilir. İşbu ücurat vesaire, eşyanın satıldığı tarihten 
itibaren bir ay zarfında talep edilmediği takdirde 
hakkı metalibe sukut ve meblâğı mütebakinin mec
muu hazinenin varidattı müteferrika hesabına intikal 
eder. Şu kadarki muayyen müddetlerin I inkizasından 
evvel satılan eşyanın esmanı mebiasından artacak 
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miktar, o müddetlerin inkizasmdan evvel sahipleri | 
müracaat ettikleri takdirde kendilerine ita ve ademi 
müıacaatları halinde müddetlerin inkizasma kadar 
emanette hıfzolunur. Mevkii müzayedeye konulan I 
eşyaya gümrük resmini vesair tekâlifi devleti vermek I 
şartiyle talip zuhur etmezse, o eşya memaliki ecnebi-' I 
yeye gönderilmek üzere müşterisine füruht olunur ve I 
esmam mebiasından matlubatı rüsumiye istiyfa edil- I 
dikten sonra baki kalan meblâğ ile salif-üz-zikir ücu- I 
rat ve masarifi saire tesviye olunur ve işbu ücurat ve I 
masarifin tamamen tesviyesine meblağı mütebakinin I 
kifayet edemediği ahvalde, ashabı istihkaka garama- I 
ten tevziat yapılır, bu suretle de müşterisi zuhur et- I 
miyeh eşya imha edilir. I 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurulur mu efendim, doğrudan doğruya gümrük I 
idareleri tarafından idare olunan antrepolarda bir se- I 
neden fazla kalan eşya için bu madde gayet doğru. I 
Fakat başkalarının idare ettiği ve işlettiği antrepolarda I 
bir seneden fazla kalan eşya da yine bu madde mu- I 
cibince bu ahkâma tabidir. Fakat 11 Nisan 1334 ta- I 
rihli Gümrük Kanununun tatbikatını temin edecek I 
henüz bir nizamname yapılmadığı için bunların su- I 
reti idare ve tatbikini ifade eden vazıh bir hüküm el- I 
de yoktur. Bendeniz Maliye Vekili Beyden bu huşu- I 
sun tavzihini rica ediyorum. Meselâ Rıhtım Şirketi- I 
nin veyahut da başka bir şirketin idare etmekte oldu- I 
ğu antrepoda bir seneden fazla kalacak olan eşyanın I 
rüsumat idaresine iadesini temin edecek vasadt ne I 
olabilir, nasıl kontrol edilebilir? Çünkü bir seneden I 
fazla geçince ashabının artık aramak ve talep etmek I 
hakkı kalmıyor, bu madde selbediyor. Fakat gümrük- I 
lerin idare ettiği yerlerde devlete kalıyor, olmadığı, I 
yerlerde bunun devlete iadesini temin edecek esbap I 
nedir? 

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ ADİL BEY — 
Efendim, gümrük ambarlarına gelen eşyanın bir def- I 
teri olduğu gibi, bir antrepoya girecek eşyanın da I 
defteri olur. Binaenaleyh bu gibi eşyanın üzerinden I 
müddet geçti mi onu memur bilir, onun cetvelini çı- I 
karır gümrüğe haber verir. I 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Yani hu
lâsa şudur : Antrepoda gümrük tarafından mansup I 
bulunan bir memur ile gümrüğü idare eden müesse- I 
senin reyine kalmıştır. I 

RÜSUMAT MÜDÜRİ UMUMİSİ ADİL BEY — 
Hayır efendim, yine onun esası gümrüktedir. Çünkü I 
manifesto da karşılıklı bir kayıt tutar, karşılaştırılır. I 
Binaenaleyh ne kalmıştır, o bilir ve ambardaki eşya- [ 
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larlâ tevazün husule gelir. Eğer bir yanhşlık yapmışsa 
orada anlaşılır, hata olmaz, yani asıl işin ucu güm
rüktedir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
pekâlâ biliyoruz ki gümrük ambarlarında beş on se
neden beri teraküm etmiş, devlete intikal etmiş yüz
lerce belki binlerce parça eşya vardır, bunlar devlete 
aittir. Gümrüğün, elinde bulunan ambarlardaki bu 
eşyanın tasnif ve füruht muamelesini yapamazken, hu
susî antrepolar üzerinde böyle sıkı bir kontrol tesis 
edipte devlete maletmesini biraz müşkül görüyorum, 
mahaza maddenin heyeti umumiyesinde bir tadilât 
teklif etmiyorum. Mademki ashabından bu hukuku 
nezediyoruz, idare edenin yedi ketmine bırakmaya
lım. Devlete intikal ettirecek daha katî ve müessir bir 
tedbir yapalım, mütalaam bundan ibarettir. 

NAİM HAZIM BEY (Konya) — Efendim, satı
lan eşyanın esmanı mebiası na demektir? 

RÜSUMAT MÜDÜRİ UMUMİSİ ADİL BEY — 
Bey'in esmanı olacak efendim, 

REİS — Efendim, bir takrir vardır okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki esman kelimelerinden sonraki mebia 

kelimelerinin tayyını teklif ederim. 
Konya 

Eyüp Sabri 

REİS — Efendim, maddede, «...satılan eşyanın es
manı mıöbiasından artacalk.j» ve «., füruiht olunur ve 
esmanı mebiasından matlübat..» cümlelerindeki «me
bia» kelimelerini siliyoruz, esmanından kalıyor. Mad
deyi o suretle reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Kırk Altıncı Madde — Bir ecnebi memleketten 
gelip, Türkiye'den geçerek diğer bir ecnebi memleke
tine giden eşyaya transit eşyası denilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın,,. Kabul etmeyenler lütfen el. kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Kırk Sekizinci Madde — Transit edilen eşyanın 
ilk gümrükten şevki tarihinden itibaren altı ay zarfın
da, son gümrükten memleketi ecnebiyeye keyfiyeti 
ihracı alelusul ispat edildiği takdirde, reddedilmek 
üzere ilk gümrükçe ithalât resmi nakden veya sene
den tahtı temine alınır. İspat hususunda esbabı müc-
birederi mütevellit teâhhürat kabul olunabilir. Eşyayı 
mezkûrenin kapları kurşun mühür tahtında ve be
yanname ile imrar olunur. Gümrük nizamnamesinde 
beyan olunan şeraite muvafık surette demiryolu va-
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fonlarıyla doğmıdan doğruya naklonulan eşya muaye
neden müstesnadır. Ancak gümrükçe güphe edilen zu-
ruf muayene ve icabı takdisinde demiryolu -idaresinin 
defatir ve evrakı tetkik olunabilir. Ledelifctiza müd
deti asliyei mezkûrenin İcra Vekilleri Heyeti kararıy
la temdidâ caizdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Elli Birinci Madde — Eşya ve eşhası hâmil öîup, 
huduttan geçen bilcümle hayvan ve araba vesâir ve
saiti nakliye, altı ay zarfında iade olunmak şartıyla 
gümrük resminden muaftır. 

REÎŞ — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Elli îkinci Madde — Bir ecnebi memleketten ge
lip, gümrük resmi ifa olunmaksızın Türkiye limanla
rının birinden diğerine veya bir ecnebi limana sevk 
olunan eşyaya aktarma eşyası denilir. 

REİS— Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Elli Altıncı Madde — Türkiye mahsulât ve ma-
mulâtı ile gümrük resmi alınmış olan ecnebi eşyası, 
bir Türk limanından diğerine denta veya nehir tari
kiyle naklolunur ise beraberinde mahreç limanından 
verilmiş bir vesika bulunmak şartiyle, gümrük resmin
den müstesnadır, işbu eşya esbabt mücbire şevkiyle 
bir. ecnebi memlekete uğrayarak gelirse, gümrük ni
zamnamesinde tayin olunan şeraite muvafık olduğu 
takdirde, ithalât resmine tabi olmaz. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Elli Sekizinci Madde — Gümrük idareleri üç sını
fa mün'kasemdir. Birinci sınıf gümrükler, bilâ istisna 
her nevi eşyanın her türlü muameiei rüsumiyesini ifâ
ya mezundurlar. 

İkinci sınıf gümrükler, gümrük kimyahanelerinde 
tahlili istilzam edenler müstesna olmak üzere, sair 
kaffei eşyanın her türlü muameiei rüsumiyesini ifa 
ederler. 

Üçüncü sınıf gümrükler, ithalâttan yalnız yolcu 
beraberindeki eşya ile her nevi ticareti dahiliye ve ih
racat eşyası muamelesini ifa edebilirler. 

Şu kadar ki bazı, eşyanın ithali, tensip edilecek 
gümrüklere, tcra Vekilleri Heyetinin karariyle hasro-
lunabilir. 

REİS — Maddeyi kaibul edenler liftfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kalilırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Altnöşina Madde — Gümrüklerde sjaati mesai, öğ
leyin istirahat zamanı hariç olmak üzerle, mart iptida
sından nisan nihayetine kadar günd«( yedi buçuk, 
mayıs iptidasından teşrinievvel nihayetle kadar gün
de sekiz ve teşrinisani iptidasından şubat nihayetine 
kadar günde altı buçuk saattir. Bu r^esaii yevmiye 
müddetinin mebde ve müntehası, icabaiı mevkiiye ve 
iklimiyeye göre Rüsumat Müdüriyeti tJmumiyesince 
tayin olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Altmış Dördüncü Madde — Türkiye'ye ithal ve
ya Türkiye'den ihraç veya transit ve aktarma sure
tiyle imrar olunması memnu olan eşyayı ithal veya 
ihraç veya imrar etmek veya buna teşebbüs eylemek 
veya Türkiye'ye ithali serbest ve gümrük resmine ta
bi eşyayı ahkâmı kanuniye ve nizamiyeyi lif a ve ik
mal etmeksizin ithal veya imrar etmek veya buna te
şebbüs eylemek, kaçakçılıktır. Süveri rrfeşruhada ka
çırıldığı veya kaçırılmasına teşebbüs olunduğu sabit 
olan eşya müsadere ve kaçakçıdan o eşyanın gümrük 
resmiyle beraber tabi olduğu rüsumu I sairei devlet 
miktarınca cezayı nakdî ahzolunur. Kaçırılan eşyayı 
ketim veya istihlâk edilipte derdest ve müsaderesi ka
bil. olmazsa sahibi rüsumdan maada badelini de te
diyeye mecbur tutulur : Eşyanın takibi [ tarihi vuku
undan itibaren altı ay hitamına kadajr caiz ve bu 
müddetin mürurunu ispat etmek maznuna aittir. İs
pat vukuunda eşyanın bedeli müsaderbsi ve cezası 
talep ohınamayıp yalnız tabi olduğu h^r nevi rüsu
mu devlet bittayin istiyfa ve bu resmin sülüsü nispe
tinde muhbirlerine ayrıca ikramiye ita | olunur. Rü
sum tayin olunamadığı takdirde rüsumla bedel her 
kap için beş liradan iki biri liraya ve d^kme eşyanın 
her tonosu için bir liradan on liraya kkdar cezayı 
nakdî ahzolunur. Bu suretle alınan cezalı nakdilerin 
sülüsü, doksan yedinci madde ahkâmıiıa tevfikan 
varsa, muhbirlere verilir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhan*) — Efen
le dim, kaçak takibi hakkındaki müddet hatırımda kal-
I; dığına göre evvelce üç ay idi. Burada altı aya çıka-
I rılmış, bunun ecbabı mucibesi hakkındf bir izahat 
I lütfederler mi? 

RÜSUMAT MÜDİRİ UMUMİSİ AZMİ BEY 
I — Efendim, vakıa evvelki kanunda üç j aydı, bura-
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da altı aydır, çünkü üç ay kifayet etmiyordu. Ecne
bilerin yaptıkları tedabır bizim kanunlarımızla kar
şı karşıya gelince biz zayıf geliyoruz. Binaenaleyh 
biz de dokuz ay yapmıştık. Çünkü bu müddeti tezyit 
etmek icap ediyordu, encümen altı aya indirdi. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
dokuz ay olursa kaçak imkânı münselip oluyor mu? 
Bunlar tabii bir ölçü üzerine konuldu. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı)' — 
Efendim, kaçak hakkında malumat bize geç geliyor 
ve biraz vakit kaybediyoruz. Eğer müddet az olursa 
kaçağı tutmuş iken, geri çekilmeğe mecbur oluyoruz. 
Çünkü müruru zamana uğruyor. Bu mahzuru berta
raf etmek için bu müddeti koyduk. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O halde 
bir sene yapalım efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul ederiz efendim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bir sene
yi kabul ediyorlar, reye vazediniz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, encümenin altı ayı kabul etmekteki maksa
dı, bu müddet zarfında gümrük memurları da biraz 
faaliyet gösterirler, fazla takibat yaparlar, çabuk ha
ber alırlar ve bu müddet zarfında kaçak eşyayı mey
dana çıkarırlar. Encümen bu maksatla koymuştur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
tüccarı bir sene takibata maruz bırakmak doğru de
ğildir. Bu maddeyi encümene verelim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, Adliye Encümeninin kanunun ciheti cezaiyesi 
üzerinde istediği kadar tedbir ve tahlili vardır. Bu 
doğrudan doğruya gümrüğün idarei dahiliyesine ta
alluk eden bir mevzudur. Kaçak altı ay sonra da, bir 
sene sonra da, üç sene sonra da haber alınabilir. Bi
naenaleyh bugün memlekete dahil olan eşyadan dev
letin hakkını yani gümrük resmini vermemek, güm
rük resminden kaçırmak için iki çare vardır. Biri 
doğrudan doğruya gümrük hududuna uğratmamak-
itır. Bunun için, lâzım gelen idarî, inzibatî tedbirler 
alınmaktadır ve _alınıyor. Diğeri, gümrük kanalından 
geçtiği halde beyanname farkı, muayene farkı dola-
yısiyle kaçak kısmıdır. Yani ipeklinin pamuklu ol
ması, pamuklunun keten olması, bunların arasında 
resim noktai nazarından bire beş, bire on fark var
dır. Ne ticarethaneden bahsedeceğim, ne isimden.. 
Gümrük idaresi çok iyi bilirki bundan daha bir kaç 
ay evvel derdest ettiği binlerce lira kıymeti haiz ipek
li kumaşların kaçakçısını ararken, diğer bir partiye, 
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daha bir partiye dest-res olmuştur. Ve gümrük ista
tistiklerinle bakarsak memlekette sarfedilen ipeğin 
ancak onda birini gümrük istatistikine dahil görürüz, 
dokuzu başka bir nam altında memlekete dahil ol
muştur. Binaenaleyh bir sene demekle her ticaretha
neyi her zaman ve hergün için kontrol, tetkik ve tef
tiş altına alacak değildir. Malın vücudu, şarttır. Mal 
mevcut olmazsa ona kaçak denmez. Mal mevcuttur, 
ihbar vakidir, gümrükıfce muamele yapılmamıştır. 
Efendim, altı ay geçti, alamayız, bu doğru mudur? 
Bendenizce bunu bir sene yapmak çok lâzımdır, çün
kü kaçırılan bu ağır mallar bir seneden evvel satıl
maz. Kaçakçıların kaçakçılıklarını işkâl eden müd
dettir. Bunun için müddetin uzun olması lâzımdır. 
Bunun meşru ticaret yapan, devletin hakkım veren 
ticarethaneler üzerinde katiyen tesiri yoktur. Bir ma
la kaçak demekle, bir tüccar da kaçak mal vardır de
mekle iş bitmez, o malın vücudu şarttır. Malın mey
danda olması lâzımdır ki, gümrük idaresi oraya me
mur gönderebilsin, Gümrük idaresi ihbar üzerine malı 
bulmuştur, fakat yedinci aydadır. Devletin hukuku 
gitti, diğer ticarethanelerin hukuku gitti. Çünkü altı 
aydan on gün geçmiştir. Bu müddetin bir seneye ib
lağı çok faydalıdır, bunun kabulünü rica ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim, 
maddede devletin hukuku ve resme taalluk eden bir 
şey yoktur. Yalmz malın müsaderesi kabil olmazsa 
bedeli tanzim ettirilir. Bedeli tanzim ettirilmezse bu 
altı aya kadar kalacaktır. Yine o malın bedeli alına
caktır, cezayı nakdî yine alınacaktır, onlar bakidir. 
Yalnız müsadere olunamaz, eşya takip edilemez, ev
ler ve müesseseler taharri edilemez. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
efendim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Öyledir efen
dim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bu, ka
çak için müruru zaman müddetidir, mutlak kaçak 
içindir. Rica ederim diğer hususatta müruru zaman 
müddeti altı ay, bir sene, iki sene, üç sene, beş sene 
olduğu halde burada ticaretin hassasiyeti noktai na
zarından bir sene diyoruz. Hırsızın hırsızlığının, sârı-
kın sirkatinin yedinci ayda takip edilmemesi zanne
derim doğru değildir. Bu müddet bir seneye iblâğ 
edilmelidir. 

REİS — Efendim, takrir okunacak : 
Riyaseti Cefileye 

Bir seneye iblâğını teklif eylerim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
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REİS — Efendim, takriri kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. [ 

Maddedeki (altı ay) müddeti (bir sene) diye tas
hih ediyoruz. " 

Efendim, maddeyi tashih olunan şekilde kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir^ 

Altmış Sekizinci Madde — İthali serbest olduğu 
halde atiyüzzikir ahvalde bulunan eşya, kaçak ad-
diyle müsadere olunur: 

1. Hududu berriyede ilk gümrüğe vasıl olmadan 
evvel vesaiti nakliyeden tahliye ve ihraç olunan eşya; 

2. Şimendifer lokomotiflerinde ve bunlara mah
sus tenderlerde veya eşhas üzerinde veya yolcu eşya
sı meyanında veya sandal ve araba derununda veya 
gümrükten ketmekmek şüphesini davet edecek bir su
rette kap ve yatakların arasında veya başka cins eş
ya meyanında vesair tertibatı hafiye ile saklanmış 
olduğu hlde gümrük muayenesinde meydana çıkarı
lan eşya; 

3. Gümrük resmi ifa olunmaksızın gümrük res
mi verilmiş mal gibi, veyahut mahsulât ve mamulâü 
dahiliye namiyle imrar edilen veya imrarına teşebbüs 
olunan eşyayı ecnebiye; 

4. Gümrük ambar ve antrepolarına kabulü 
memnu olmasına rağmen namı diğer ile doğrudan 
doğruya oralara ithal olunan eşya; 

5. Müsemmaları iç zarfları üzerinde muharrer 
isimlerine tevafuk etmiyen mevadı ispançiyariye ve-* 
saire. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altmış Dokuzuncu Madde — Manifesto nüshai 
asliyesine dahil olmayan eşyayı ecnebiye, gerek se-
fain derununda zuhur etsin, gerek doğruca gümrüğe 
teslim edilsin, kaçak addolunur. 

Bu eşyanın kapları manifestoda muharrer diğer 
bazı kapların numara ve markasını havi bulunup ve 
zürufu da nev'an mutabık olursa, bunlardan ağır res
me tabi eşyayı havi olanları manifesto haricinde ad
dedilir. Ancak, 104 ncü maddede muharrer şerait 
dairesinde ihbar ve vesaiki makbule ibraz olunan eş
ya müstesna olup, bunlar hakkında maddei mezkûre 
hükmü tatbik olunur. Şu kadar ki yolcuların, bera
berlerinde bagaj olarak veya hacmen küçük veya 
kıymeti yüksek olmasından dolayı üzerlerinde nakle
debildikleri miktardaki eşya, ticarete mahsus dahi ol
sa sefainin üzerlerine giden veya hudutta bulunan me

murlara indessual malumat ita ve i doğruca gümrük 
idaresine isal olunduğu takdirde, müsadere ve cezayı 
nakdî muamelesine tabi tutulmaz. 

TAKIR BEY (Giresun) — Efehdim, yirnr. al
tıncı maddede yolcu beraberindeki ^şya istisna edil
mişti. Burada tekrar yine bunlar mevzubahis oluyor. 
Yolcu deniyor, bu yolcu hangi yojcudur; bu mad
dedeki yolcu hangi yolcudur? Avrupa'dan gelen ec
nebi yolcular mıdır? Bu, bizim limanlardaki vapur
lara şâmil değil midir? 
. MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Manifestoya tabi olan eşyalardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B^Y (Trabzon) — 
Manifestoya tabi olanlara, memaliki ecnebiyeden ge
lenlere aittir. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Yetmiş Dördüncü Madde — Kaçırılan veya ka
çırılmasına teşebbüs olunan eşyanın sahibi mevcut 
ve malum olmazsa, kaçağa vasıta olanlar sahip addo
lunur. Nakilinden başka kimse bulunmazsa nâkili sa
hip addedilir. Her iki surette de eşhası sâlise tarafın
dan ait olduğu mahkemeye müracaatla istihkak da
vası ikame olunabilir. Herhangi eşyahın sirkat olun
duktan sonra kaçırıldığı bilmuhakejme sabit olursa, 
kaçak ahkâmı cereyan etmeyip, vasıta veya nakili 
hakkında sirkat cezası tatbik olunur. Şu kadar ki, eş
yanın kaçakçılığı gerek idareten ve; gerek muhake-
meten sabit olduğu takdirde, sahibi mevcut ve malum 
olmamasından dolayı sırf tebligatı kanuniye için bi
rinci fıkra mucibince sahip addolunan vasıta veya nâ
killerin sıfatı asliyelerine terettüp eden ahkâmı ce
zaiye başkaca tatbik olunur. Manifesto haricinde ge
lerek doğruca gümrüğe teslim edildiği halde altmış 
dokuzuncu madde ahkâmına nazaran kaçak addi la
zım gelen eşyanın nâkilleri, aleyhlerime delâlet edecek 
esbap bulunmamak şartıyla bu hüknjün haricindedir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul Edilmiştir. 

Yetmiş Beşinci Madde — İthali i memnu, veya 
gümrük resmine tabi olupta gümrükten kaçınldığına 
dair delâil ve emarat mevcut olan eşyanın bulundu
ğu mahal ve mebanide gümrüğün müfettiş, başmü
dür, müdür gibi mafevk memuru veya onun intihap 
edeceği memur ve bu gibi mafevk njıemurların mev
cut olmadığı yerlerdeki memurini rftsumiye tarafla
rından zabıtai adliye ve zabıtai adliyecin bulunmadığı 
mevakide de muhtaran huzuriyle nejıaren taharriyat 
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icra ve kaçak «şya ahiz ve hakkında lazım gelen mua-
melei kanuniye ifa olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka-.. 
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yetmiş Altıncı Madde — Gerek ithali memnu, ve 
gerek gümrük resmine tabi olan eşyayı kaçırmakta 
olan bir kimse bir hane veya sair bir mahalle firar 
ve iltica ederse onu takip eden gümrük memurları, 
zabıtai adliye memurları hazır olduğu halde, mezkûr 
hane ve mahalde leylen dahi taharriyat icra ve kaçak 
eşyayı derdest ile hakkında lazım gelen muamelei ka-
nuniyeyi ifa edebilir. Bu gibi mahallerin taharriyatın-
da derununda bulunanların üzerleri dahi taharri edi
lebilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Seksen Dördüncü Madde — Kaçakçılığa vesatet 
eden eşhasın her birinden kaçırılan eşyanın iki kat 
resmine muadil cezayı nakdî alınır. Ancak bu cezayı 
nakdî, vesaiti nakliye kıymetini tecavüz edemez. Ce
zayı nakdiyi ifa etmeyenlere ait vesaiti nakliye, bil-
müzayede satılarak esmanı hâsılasından matlup cezayı 
nakdî bilistiyfa kusuru sahibine ita olunur. Miktarı 
resmin tayini mümkün olamazsa, cezayı mazkûr bir 
liradan elli liraya kadar istihsal edilir. 

Kaçağa tavassut eden, eşhasın istimal ettiği vesaiti 
nakliye eşhası merkumenin malı olmadığı ve mal sa
hiplerinin kaçak fiilinde malumattar veya methaldar 
olmadıklarını ispat ettikleri takdirde, cezayı nakdî ve
saiti nakliyeye müracaat edilmeksizin tavassut eden
lerden ayrıca tahsil olunur. Fakat işbu vesaitin kaçak
çılıkta istimali tekerrür ederse ilim ve dahillerine ba
kılmaksızın, ashabı da vasıtai firar ad ve haklarında 
diğerleri gibi muamele edilir. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Efendim! Mad
dede «esmanı hâsılasından matlup cezayı nakdî bilih-
tiyfa kusuru sahibine ita olunur» diyor. «Kusuru» ke
limesinin «bakiyesi» suretinde tashihini acaba Encü
men kabul eder mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Daha iyi olur. 

REİS — Maddeyi o suretle tashih ettik. Maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Seksen Dokuzuncu Madde — Birinci ve ikinci sı
nıf gümrük idarelerince maddei sabıka mucibince tan
zim olunacak mazbatanın bir sureti musaddakası ka
çak eşyanın sahip ve nakillerine ve kaçağa vasıta olan
lara doğrudan doğruya gümrük idaresi tarafından teb
liğ olunur. İşbu muhatapların tebellüğden imtinaları 

r halinde keyfiyet zabıtai adlîye memuru ve bulunma
dığı takdirde hariçten iki zat huzuriyle bir zabıt va-
rakasıyla tespit olunarak zabıt varakası tarihi, tarihi 
tebliğ addolunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Doksanıncı Madde — Üçüncü sınıf gümrük ida
relerince tanzim edilecek kaçak eşya mazbataları, tabi 
olduğu gümrük idaresince tetkik ve tasdik olunma
dıkça, tebliğ edilemez. Gümrük idareleri, mazbatala
rın tasdik edildiğine muttali oldukları zaman maddei 
sabıka veçhile tebligat ifa olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Doksan Birinci Madde — Kanunen kaçak addi 
lazım gelmeyen eşyayı tağyiri hakikat ile mazbata tan
zim ederek müsadereye tâbi gösterdikleri sabit olan 
memurlar, vazifei memuriyetlerini suiistimal etmiş 
addolunarak haklarında ceza kanunu ahkâmı tatbik 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Doksan Üçüncü Madde — Derdest olunan eşyayı 
gayri memnuanm sahip veya nakili müsadere kararı 
verilmeden veya müsadere kararı verilip te tebliğ edi
len mazbatası kesbi katiyet etmeden evvel bu eşya
nın kıymetine muadil bir meblağı gümrük resmiyle 
beraber dipozito ederek gümrükten kendisine teslimi
ni talep edebilir. Bu suretle talep olunmayan eşya bo-

| zulur lusımdan veya muhafazası müşkül ve masraflı 
olursa, gümrük idaresi sahibine bilihbar, Ticaret Oda
sından ve fTicaret Odası bulunmayan mahallerde be
lediye meclisinden davet olunacak bir zatın huzuriyle, 
bu eşyayı bilmüzayede füruht eder. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Doksan Dördüncü Madde — Müsadere mazbata
sı tarihi tebliğinden itibaren on beş gün zarfında 
mahkemei aidesine müracaatla itiraz vukubulmazsa 
kesbi katiyet eder. Mahkemeye müracaat halinde lâ-
hik olacak hükmü katî infaz olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.-

Yüzüncü Madde — Türkiye limanlarına vürut 
eden sefain kaptanları on dokuzuncu maddeye tevfiki 
hareket etmezlerse, kendilerinden beş liradan elli li
raya kadar cezayı nakdî alınır. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Bu cezayı nakdî 
nasıl alınacak? Yolcudur, bir daha uğramaz. Nasıl 
hükmedilecek? 
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RÜSUMAT MÜDİRÎ UMUMİSÎ ADİL BEY — j 
Sefine tevkif olunur. 

EYÜP SABRÎ BEY (Konya) — Nerede bulacak? 
Yolcu bir kaptan bir kere geldi uğradı, bir daha uğ
ramadı. Nasıl tebligat yapılacak? Cezayı nakdiyi müs-
tacelen istiyfa için başka bir çare bulamadılar mı? 

RÜSUMAT MÜDİRt UMUMİSÎ ADİL BEY — 
Cezayı nakdî vermedikçe tekrar azimetine müsaade 
edilmez. 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Pek alâ. 
REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yüz Birinci Madde — Türkiye limanlarına vürut 
eden bir sefinenin kaptanı veya acentesi yirminci mad
de mucibince ibrazı mecburî olan manifestoyu müd
deti muayyeninin inkizasından itibaren kırk sekiz 
saat geçtiği halde ibraz etmezse bütün zarar ve ziyan 
kaptana veya acentesine ait olmak üzere, sefine de-
runundaki hamuleyi gümrük idaresi sefineden ihraç 
ve gümrük depo ve ambarlarında hıfzeylemek hak
kını haizdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yüz Beşinci Madde — Manifestoda muharrer eş
yadan noksan zuhur ettiği Ve bunun esbabı gümrük
çe tayin olunan müddet zarfında gümrüğe kanaat-
bahş olacak surette izah ve ispat olunamadığı tak
dirde, eşyayı mezkûreyi hamil vapurun kaptanından 
veya acentesinden veyahut sefine sahibinden, bu nevi 
eşya için tarifede muharrer en ağır gümrük resmin
den maada resmi mezkûrun bir mislinden beş misli
ne kadar cezayı nakdî ahzolunur. Miktarı resim ta
yin edilemezse, noksan kapların her biri için on lira
dan iki bin liraya kadar cezayı nakdî istiyfa edilir. 
Döküm halinde gelen eşyanın manifestoda muharrer 
miktarı ile indelvezin zuhur eden miktarı beyninde 
görülen noksan yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdir
de, bu miktar noksan için resim alınmaz, fazla mik
tar yüzde ikiyi tecavüz etmezse, yalnız bir kat güm
rük resmi ahzolunur. Fakat noksan veya fazla mik
tarı yüzde ikiyi tecavüz eder ve bu farkların esbabı 
mücbireden veya tabiatı eşyadan mütevellit olduğu 
gümrüğe izah olunmazsa, bunlar için manifestodan 
fazla veya noksan eşya hakkındaki ahkâm tatbik edi
lir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Yüz Altıncı Madde — Barnamede muharrer eş
yadan noksan zuhur eder ve bunun esbabı yüz beşin

ci madde mucibince ispat ve izah edilemezse, noksan 
çıkan eşyanın tarifede muharrer en aiğır gümrük res
mi nâkilinden tahsil olunur. Miktarı resim tayin edi
lemediği takdirde buna mukabil her kap için on lira
dan iki bin liraya kadar bir meblağ istiyfa olunur. 
Döküm halinde gelen eşyanın nokranı yüzde ikiyi 
tecavüz etmediği takdirde bu miktar; noksan için re
sim alınmaz. Fakat miktarı mezkûru | mütecaviz nok
sanın gümrük resmi alınır. Suveri möşruhanm güm
rükçe kilit ve mühür vaz ve talik oludan demiryol va
gonlarında zuhur eden noksan hakkırçda tatbiki, alâtı 
seddiyenin fek ve tebdil edilmemiş olmasıyla meşrut
tur. Gümrük resminden istifade maksadıyla kilit ve 
mühürleri fekki tebdil edilen demiryol; vagonlan muh-
teviyatıyla mütecasirleri hakkında seksen altıncı mad
de ahkâmı tatbik edilir. 

Barnamede mukayyet eşyadan zu$ur eden fazla
nın yalnız gümrük resmi ve her kap için iki liradan 
yirmi liraya kadar cezayı nakdî istiyfa olunur. Şu 
kadar ki, döküm halindeki eşyanın yüzde ikiyi teca
vüz eden fazlasının esbabı mücbireden ileri geldiği 
vesaiki makbule ile ispat edilemediği takdirde, fazla
nın gümrük resminden başka bu resmin rub'undan 
dun ve nısfından efzun olmamak üzere: bir cezayı nak
dî alınır. 

REİS — İtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Yüz Yedinci Madde — Ellinci maddede mezkûr 
fark ve tefavüt müstesna olmak üzere beyanname 
muhteviyatıyla vezin ve muayene netayici arasında gö
rülen farklar gümrük resminin yüzde lj>eşi kadar nok
san istiyfasını mucip olacak derecede bfulunur ise, ilk 
defasında yalnız o farka ait gümrük r£smi alınır. Te
kerrüründe işbu resmin bir misli de ayrıca cezayı nak
dî olarak tahsil olunur. İşbu farklar gümrük resmi
nin yüzde beşten ziyade noksan istiyfasını mucip de
recede bulunursa, o farka ait gümrük resminden 
maada resmi mezkûrun bit katından dört katına ka
dar ayrıca cezayı nakdî istiyfa olunıut. Şu kadar ki 
bu farkların taalluk ettiği muameled^ alâkadaramn 
gümrüğe ibraz ettiği evrak hilafı hakikat veya muhar-
ref bulunduğu takdirde faili hakkında i Kanunu Ceza 
ahkâmı tatbik olunur. 

Bu suretle alınan cezayı nakdilerini nısfı farkları 
meydana çıkaranlara ve nısfı diğeri Rüsumat Müdi-
riyeti Umumiyesince gayret ve hüsnü Hizmetleri meş
hut olanlara verilir. 
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REÎS — îtiraz eden var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Yüz Dokuzuncu Madde — işbu kanunda sureti 
mücazatı tasrih edenlerden maada muhalifi nizam ve 
usul harekette bulunanlar veyahut kaçakçılık edenlere 
muavenet veya irâei suhulet eyleyenler hakkında beş 
liradan iki yüz elli liraya kadar cezayı nakdî hükmo-
lunur ve bunlar bu cezayı nakdiyi müteselsilen taz
mine aynı ilâm ile mahkûm tutulurlar. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Edenlerden kelimesi, edilenlerden olacak. 

REÎS — Pek alâ... Tashih veçhile kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Yüz Onuncu Madde — Doksan sekizinciden yüz 
dokuzuncu maddeye kadar olan maddelerde muhar
rer cezayı nakdiler idareten hükmolunur.. Bu hüküm
ler gümrük idareleri tarafından doğrudan doğruya 
mahkûmuna aleyhlere tebliğ olunur. Mezkûr hükmü 
alâkadarlar tarafından tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında, mafevk memur veya mahkemei aide-
si nezdinde itiraz olunabilir. Müddeti muayyene zar
fında itiraz edilmediği veya itirazı vaki reddedildiği 
takdirde bu hüküm katidir. 

REİS — İtiraz var mı? (Hayır sesleri) Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Yüz On İkinci Madde — Kaçakçılığın men'i ve 
kaçırılan veya kaçırılmasına teşebbüs olunan emtia
nın takip ve derdesti ve gümrük idareleri haricinde 
cereyan eden tahmil ve tahliye ve aktarma ve transit 
muamelatında icap eden teftiş ve murakabenin ifası, 
hududu berriyede ve denize hudut teşkil eden nehir
ler sevahilinde gümrük idaresi ve muhafaza merkezi 
tesis ve ittihaz kılınan mahallerde gümrüklerce nıkatı 
lazimeye ikame olunacak muhafaza memurları ma
rifetiyle ve icabatı mevkiiyeye göre dolaştırılacak olan 
devriye kolları ve istimbot ve kano - otomobil ve ka
yık ve sandal gibi merakibi bahriye ile temin olunur. 
Gümrük idaresi ve muhafaza merkezi bulunmayan 
mevakii hududiyedeki geçit mahalleriyle sevahildeki 
hali yerlerde vazaifi inzibatiye, nizamnamei mahsus 
mucibince hudut bölükleri efradı canibinden icra kı
lınır. Gümrük kaçaklarını bilumum devairi hükümet 
ve belediye daireleri ve imtiyazlı şirket idareleri ve 
nakliye şirketleri ve posta idareleri mensubini en ya
kın gümrük idaresine ihbara ve memurini zabıta ile 
jandarmalar ve şuabatı hükümetin muhafaza ile mü

kellef memurları takip ve derdeste ve indelhace güm
rük idarelerince bu hususta talep edilecek muaveneti 
derhal temini iraeye mecburdurlar. 

REÎS — itiraz var mı? (Hayır sesleri) Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Yüz On Beşinci Madde — Muhafaza memurları
nın esliha ve elbisei resmiyesi canibi hükümetten ita 
kılınır. 

REÎS — îtiraz var mı (Hayır sesleri) Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Yüz On Altıncı Madde — Vazaifi muhafaza ile 
mükellef gümrük memurları karasuları dahilinde iki 
yüz tonilatodan aşağı hacmi istiabisinde olan vapur 
ve yelken sefainine yanaşıp teftiş ve evrakını tetkik 
edebilir. Hamulesi Türkiye limanlarına ait olan bir 
sefinede manifesto veya ruhsatname bulunmaz ve
yahut kaçak emaresi meşhut olursa memurini muha
faza tarafından bir zabıt varakası tanzim ve sefine en 
yakın gümrük idaresine sevkolunur. . 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Efendim, birinci maddeye bu yüz on altıncı madde
nin de ilavesi lazımdır. Bu maddede Osmanlı liman
ları yerine Türkiye limanları denilmiştir. 

REİS — Efendim, birinci maddeye bu yüz on al
tıncı maddeyi de ilave edeceğiz. Maddeyi kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci Madde — Mezkûr kanunun kırk beşinci 
maddesi mülgadır. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Üçüncü Madde — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük 
Kanununun işbu kanun ile tadil edilmeyen maddele
rinde muharrer cezayı nakdiler hakkında 17 Nisan 
1338 tarihli ve 222 numaralı Kanun mucibince mua
meleye devam olunur. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Dördüncü Madde — işbu kanun 1 Ağustos 1926 
tarihinden muteber olup, tarihi mezkûre kadar ah
kâmı sabıka ceryan eder. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekilleri memur
dur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 
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Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reye vazediyorum. Lütfen reylerinizi istimal 
buyurunuz. 

Efendim, diğer maddenin müzakeresine geçiyo
ruz. 

5. — Gümrük tarifei umumiyesine mütedair 10 
Mart 1332 tarihli Kanunun tadil ve tezyili hakkında 
(1/936) numaralı kanun layihası ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları.^ (Sıra 
No. : 231) (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. 
Gümrük Tarifei Umumiyesine Müteallik Kanunun 

Bazı Maddelerini Muaddil Kanun 
Birinci Madde — Tarife Kanununun üçüncü mad

desinin evvelen, saniyen, salisen, rabian fıkraları ber-
veçhi zîr tadil edilmiştir : 

Evvelen - yolcuların beraberlerinde getirecekleri 
eşyayı zatiyei müstamele ve gayrimüstamele. 

İşbu muafiyet, eşyayı mezkûre yolcunun istimali 
zatisine mahsus olduğuna gümrükçe kanaat husulüyle 
meşruttur. Müstamel eşya, alâkadar olan yolcular be
raberlerinde bulunmadığı takdirde, altı ay müddet 
zarfında ithal edilmek şartıyla kabul olunur. 

İşbu eşyanın yolcuların istimali zatilerine mahsus 
olduğunu mübeyyin gümrük idareleri tarafından ev
rakı müspite talep olunabilir. (Yolcuların beraberle
rinde getirecekleri sigaraların elli adedi ve sigaraların 
yirmi tanesi de resimden muaftır.) 

Saniyen - Türkiye Gümrükleri mıntıkası haricin
de vefat eden Türk tebaasının eşyayı zatiyeleri. 

Salisen - Fen ve sanat erbabıyla amelenin sanat
larını icra için beraberlerinde getirecekleri müstamel 
alât ve edevat ve teferruatı. 

Rabian - Türkiye'de yerleşmek üzere gelen ecne
biler ve memaliki ecnebiyedeki vazifelerinden ve tah
silden avdet eden Türk memurini hariciyesiyle tale
besi ve ticaret vesaire maksadıyla memaliki ecnebiye-
de yerleşip de iki sene ikametten sonra avdet eden 
Türkler tarafından naklihane suretiyle beraberlerinde 
ithal veya muvasalatlarından itibaren üç ay zarfında 
yola çıkarılan müstamel eşyayı beytiye, berayı masla
hat muvakkaten harice gidip gelen Türkiyeli sanatkâr, 
amele vesairenin istimallerine mahsus yatak ve ye
mek takımı müstamel eşya. 

(1) 231 Sıra No. lu basmayazı zaptın sonuna 
merbuttur. 

Gümrük idaresi lüzum gördüğü Ijakdirde nakliha
ne vesaire keyfiyetlerini musaddak olmak üzere ma-
kamatı aidesinden mu'tâ evrakı müsbite ibrazını talep 
edebilir. 

REİS — Bir itiraz var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

İkinci Madde — Tarife Kanununun dördüncü 
maddesinin saniyen, aşiren, ve salisiaşure fıkralan 
berveçhiati tadil ve mezkûr maddeye yeniden rabii 
aşer, hamisi aşer, sâdisi aşer ve sabii aşer fıkraları 
tezyil edilmiştir : 

Saniyen : Sefaini ecnebiye mürettebatının infakına 
ve mücerret sefaini mezkûre içinde istihlâke mahsus 
olarak işbu sefain derununda gelen komanya. 

Bunların sefine içinde kalması ve Türkiye sula
rında gemiden çıkarılmaması meşruttur. Milli sefainin 
ecnebi limanlarında tedarik ettiği mahrukat ile ku
manyanın gümrük resmi, ilk vasıl oldukları Türk 
limanlarında zuhur eden miktar üzerinden istiyfa 
olunur. 

Aşeren - Tamir veya telvin için ihraç edilip, tek
rar ithal olunan eşya. 

Şu kadar ki bu eşyanın mahiyeti; asliyelerine ve 
tarifedeki müsemmalarına halel gelmemesi ve güm
rük resmi tediyesine tabi tutulabilecek aksamı asliyei 
cedidenin ilave edilmemiş olması meşruttur. 

Şalisi aşer - Reisicumhurun zati ve ikametgâhı 
için celp edilen eşya. 

Rabii aşer - Teşhir veya koşu ve rükûp veyahut 
nakli eşya için memaliki ecnebiyeye gönderilip, yine 
iade edilen Türkiye mahsulat, mamulait, hayvanat ve 
vasaiti nakliyesi. 

Hamisi aşer - Altı ay zarfında iade edilmek şar
tıyla seyyahların ve yolcuların beraberlerinde getir
dikleri vasaiti nakliye ve koşu için ithal olunan atlar. 

Sadisi aşer - Berayı tamir veya tathiri sefainden, 
tayyarelerden ve hututu hadidiye vesaiti muharrike 
ve müteharrikesinden ithal ve badehu! iade olunan 
eşya. 

Sabii aşer - Sadisi aşer fıkrasındaki zu'rufun ye
nileri ile ihracatta sargılık olarak istimal edilecek Je
latinden ve her nevi mensucattan ve maadinden me-
vad ve naklihane hususunda istimal edilen tertibatı 
mahsusayı haiz arabalar vesaire (Maliye ve Ticaret Ve-
kâletlerince tayin olunacak müddetler zarfında ihraç 
edilmek şartıyla) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) -j Niçin, Arap
ça kelimeler vardır, niçin böyle yazılıyor? 
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MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Kanun devam ediyor, zaten ibareleri yazılıdır, ev
velce öyle yazılmıştır. Öyle olunca bütün maddeler 
değişmek lazımdır. 

RASlH BEY (Antalya) — Reis Beyefendi! Şalisi 
öşrü memurlar bilmezse ne olacak? Bunları rakamla 
yazalım. 13,14,15,16... diye yazalım. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Evet bunların Türkçe olarak yazılması muvafıktır. 

RİYASETİ CELİLEYE 
Bu kanundaki Arapça rakamların Türkçe yazıl

masını arz ve teklif eylerim. 
Bolu 

Mehmet Vasfi 
REİS — Takriri reye vazediyorum. Kabul eden

ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Türkçe olarak yazılması kabul edilmiştir. 
NAÎM HAZIM BEY (Konya) — Reis Bey! Bu 

tabirler birinci maddede de vardı. Bundan sonraki 
maddelerde de var, bunların hepsi tashih edilmelidir. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Evet hepsi efendim. 

REÎS — Efendim ikinci maddeyi tashihat veçhile 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edildi. Efendim, diğer maddelerde de 
aynı tashihat yapılacaktır. 

Üçüncü Madde — Tarife Kanununun beşinci mad
desinin evvelen, saniyen ve hamisen fıkraları ber-
veçhiati tadil edilmiştir : 

Evvelen - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim 
düveli ecnebiye süferasının beraberlerinde getirdikleri 
eşya ile istimali zatilerine mahsus olmak ve cinsi ve 
nevi ve miktarı beyan edilmek şartıyla bilahara geti
recekleri eşya ve sefarethaneye mahsus damgal» ev
rak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve sefa
rethanede müstamel bilumum eşya. 

Fakat resim vermekle mükellef olanlar tarafından 
getirilen veya bunların namlarına gelen eşya süfera 
ve sefarethaneler hesabına ithal edilse bile gümrük 
resmi vesair tekâlif muafiyetinden müstefit olamaz. 

Saniyen - Konsoloshanelere mahsus bayrak, dam
galı evrak ve defatir ve konsoloshanelerin re'si ida
resinde bulunan meslekten yetişme ceneral konsolos 
ve konsolos ve konsolos vekillerinin, muayene edil
mek şartiyle Türkiye'ye hini muvasalatlarında veya 
muvasalatlarından itibaren üç ay zarfında getirecekleri 
eşyayı zatiye (muamelei mütekabile şartıyla) 

Hamisen : Hükümeti Cumhuriye ile şirketler bey
ninde akdolunan umuru nafıa imtiyaz mukavelena

melerine. tevfikan sureti mahsusada gümrük resminden 
muaf tutulan eşya. 

REÎS — Burada Arapça olan kelimelerin Türkçe 
olması şartıyla reyinize vazediyorum. (Türkçe yazıl
sın sesleri) evet, Türkçe rakamlar yazılmak suretiyle 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edildi. 

Dördüncü Madde — Tarife Kanununun altıncı 
maddesi berveçhizir tadil olunmuştur. 

Memaliki saire sefain ve mamulat ve mahsulatı 
hakkında tabik ettiği müsaadeyi, Türk sefain mamu
lat ve mahsulatına tatbik etmeyen memalik hakkın
da tarifedeki rüsumu asliye, Îcra Vekilleri Heyeti ka
rarıyla yirmi misle kadar tezyiden tatbik olunabilir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Beşinci Madde — Tarife Kanununun unvanıyla 
birinci ve yedinci maddeler metninde muharreı (Os
manlı, Devleti Âliyeyi Osmaniye, Memaliki Osmani
ye) ibareleri ([Türkiye) suretine tahvil edilmiştir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Altıncı Madde — Kanunu mezkûrun ikinci mad
desi mülgadır. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Yedinci Madde — îşbu kanun 1926 senesi Ağus
tos iptidasından muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kapul edildi. 

Sekizinci Madde — İşbu kanunun ahkâmını ic
raya Maliye Vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umurjıiyesini tayini esami ile reye 
vazediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Efendim, beşinci maddedeki (Türkiye) kelimesinin 
(Türk) veya (Türkiye) suretinde tashihini teklif edi
yorum. 

REÎS — Beşinci maddede bu tashihat yapılacak
tır. Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
reylerinizi lütfen istimal buyurunuz. 

6. — Müstahselâtı dahiliyeden olmayan tütünler
le bunların muamelatına ve tömbeki ve enfiyeye in
hisar vaz'ı ve İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatiyle 
26 §ubat 1341 tarihli Tütün İdarei Muvakkatesi ve 
Sigara Kâğıdı İnhisarına Mütedair Kanunun bazı 
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mevadının tadili hakkında (1/818) numaralı kanun la
yihası ve Kavanini ve Muvazenei Maliye encümenle
ri mazbataları. (Sıra No. : 234) (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler çl kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edildi. 

Tütün İdarei Muvakkatesi ve Sigara Kâğıdı İnhisarı 
Hakkındaki 26 Şubat 1341 Tarihli ve 558 Numaralı 

Kanuna Müzeyyel Kanun 
Birinci Madde — Memaliki ecnebiyeden gelen 

yaprak sigarası, kısmen veya tamamen kesilmiş veya 
kıyılmış tütün, mamul sigaralar, kıyılmış tütün, enfi
ye ağız ve pipo tütünleri ve tömbekinin ithal ve da
hilde sattırılması ve yerli tömbekinin kezalik füruhtu 
devletin tahtı inhisarındadır. Memaliki ecnebiyeden 
hini ithalinde mevadı mezkûreden tarifedeki resmi 
aslî alınır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maliye Vekili Beyefendi 
bunu idarei inhisariyeye getirip te hariçte serbest mi 
sattıracak, yoksa kendisi bizzat depolarında mı sattı
racak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bayiler marifetiyle sattıracağım. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Sattırılması dediğinize na
zaran hariçte bunu satmaya müsaade edecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır, bayiler vasıtasıyla sattıracağım. Maksadım ba
yilere verip sattırmaktır. Serbestii ticaret yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Her halde inhisar altına 
alınacaktır. Evvelce Reji idaresinde zaten bu inhi
sarda idi. Fakat inhisar resmini alıp, hariçte satışını 
serbest bırakmıştı. Şimdi Maliye Vekâleti inhisar res
mini almakla mı iktjfa edecek, yoksa siparişini yapıp 
kendisi mi sattıracaktır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kendisi sattıracaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Fakat şekerde muvaffa
kiyet olmadığını bizzat gördünüz. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu başka iş, o başka iş. Çünkü bunun rakimi mahsu
lâtı dahiliye var, öbürüsü gibi değil. 

RASİH BEY (Antalya) — Bunu tütün idaresi mi 
yapacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet. 

(1) 234 Sıra No. lu matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler i el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... KabuL edildi. 

îkinci Madde — Memaliki ecnebiyeden gelecek 
yolcular hiç bir resme tabi olmaksızın azamî elli si
gara veya elli gram kıyılmış tütün yeya tömbeki ve
yahut yirmi adet yaprak sigarası veya yirmi gram en
fiye veya ağız ve pipo tütünü beraberlerinde bulun
durabilirler. Mevaddı mezkûreden!- beyan edilmek 
şartiyle - bir kiloya kadar ithal edilecek mamulattan 
on lira resim alınır ve ledessual ketmedilirse kaçak 
ahkâmı tatbik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Üçüncü Madde — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren her mahalde on gün zarfında; yedlerinde ecne
bi yaprak sigarası, sigara, kıyılmış tütün, enfiye, ağız 
veya pipo tütünü ve tömbeki ile yerli tömbeki bulu
nanlar veya mevaddı mezkûrenin namlarına vürut 
edip, gümrükte olduğunu veyahut işbu kanunun neş
ri tarihinden mukaddem Türkiye için sipariş edildi
ğini ispat edebilecek olanlar mahallinin en büyük tü
tün inhisar memuruna ve bulunmayan yerlerde me
murini maliyeye, mevaddı mezkûrenin miktar ve kıy
metlerini mübeyyin birer beyanname! itasıyla mükel
leftirler. Beyannamede muharrer mevad, idarei in-
hisariyece takdir olunacak kıymet üzerinden mubayaa 
veya idarei inhisariyenin kontrolü altında füruht olu
nabilir. 

İdarei inhisariyece takdir ve teklif edilecek fiyatı 
kabul etmeyen ve bu kıymet üzerinden malını satmak 
istemeyenlere mukaddema vermiş oldukları ithalât 
rüsumu iade edilir ve mallan bilumujn masarifi ken
dilerine ait olmak üzere nihayet bir| ay zarfında ve 
idarei inhisariye kontrolü altında memaliki ecnebiyeye 
ihraç ettirilir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Dördüncü Madde — Maddei ajıife mucibince 
müddeti muayyenesi zarfında beyanname itasıyla 
mevcudiyeti inhisariyeye bildirilmeksi^in tüccar ve 
perakendeciler elinde bulunan ve müfredatı ikinci 
maddede tadat olunan mevad, kaçak i addolunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Beşinci Madde — Memaliki ecnebijyede imal olu
nup, derdest olunan kaçak yaprak sigaraların behe
rinden birer lira ve sigara veya kıyılmış tütün ve en
fiye ile ağız ve pipo tütünü ve tömbejkinin beher ki
lo veya küsurundan onar lira, ıkilo ! küsuratı adedi 
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tam addolunur) cezayı nakdî ahiz ve mevaddı mez-
kûre müsadere olunur. 

Ecnebi yaprak tütünleri de aynı cezaya tabidir. 
Kaçak, yerli tömbekinin beher kilo veya küsurundan 
beş lira cezayı nakdî ahiz ve kaçak tömbeki müsade
re olunur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Efne-
dim, burada anlayamadığım bir nokta var. Yaprak 
sigarası ve sigara, kıyılmış tütün, enfiye... ilh. deniyor. 
Bizim bildiğimiz yaprak sigarası sigaradır. O halde bu
rada sigar, sigara olarak yazılmıştır. Sigar olacak. 

RElS — Matbu olan şeyde sigaradır. Maddeyi 
vazediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Altıncı Madde — Türkiye'den memaliki ecnebiye-
ye ihraç edilen tütün ve tömbekilerden Reftiye resmi 
alınmaz. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Yedinci Madde — Bahren memaliki ecnebiyeye 
ihraç olunacak tütünlerin vapura tahmili gümrük ve 
idarei inhisariye memurlarının , nezareti altında icra 
olunur. İhracat tacirleri tütünlerin vapura talimi1 edil
diğini mübeyyin ve memurini mumaileyhima ile ge
minin kaptanı veya acentesi taraflarından musaddak 
bir vesikayı tarihi tahmilden itibaren on beş gün zar
fında idarei inhisariyeye ita etmeye mecburdur. 

Keza, ihracat taciri berren ihraç olunacak tütün
lerin kara hududundan imrar edildiğini musaddak hu
dut gümrük memurlarının tasdikini havi bir vesikayı 
tarihi imrardan itibaren iki ay zarfında idarei inhi
sariyeye ita edecektir. Bu vesaikten maada mevride 
vusul şahadetnamesi aranılmaz.. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Sekizinci Madde — Kullanılmış sigara bakiyele
rinden toplanmış tütünlerin veya bunlardan imal edil
miş sigaraların alım ve satımı memnudur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Dokuzuncu Madde — İdarei inhisariye tarafın
dan mevkii füruht ve istihlâke vazedilmiş olan bilcüm
le mevadın bandrolları yırtılmış veya bozulmuş ve
ya açılmış olarak alınması ve satılması memnudur. 
Bu ef'âle mütecasir olanlardan beş liradan yirmi lira
ya kadar cezayı nakdî ahzolunur. Kezalik mevaddı 
mezkûrenin zurufunu kuşat ve muhteviyatını tebdil 
veya tenkis ile betekrar mevkii füruhta vazedenler
den on liradan elli liraya kadar cezayı nakdî ahzolu

nur ve mevadı mezkûre müsadere edilir. Ef'âli mez-
kûreye mütecasir olanlar idarei inhisariyenin bayi
leri olduğu takdirde, anifülbeyan mücazatı nakdiye ve 
müsadereden başka yedindeki beyiye tezkeresi hüküm
süz kalır. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Onuncu Madde — Tahtı inhisarda bulunan mevad 
ve mamulâta mahsus bandrol ve alâmatı farikayı 
kaçak mevad üzerine vaz ve ilsak edenlerden veya" 
bunları nezdlerinde bulunduranlardan veyahut satan
lardan yirmi liradan elli liraya kadar cezayı nakdî 
alınır. İdarei inhisariyeye ait paket veya kutular de-
rununda kaçak mevad füruht edenlerden kaçak ce
zayı nakdisi alındıktan ve mevaddı mezkûre müsa
dere olunduktan başka fıkrai ulâdaki ceza da ayrıca 
istiyfa olunur. 

REİS — Efendim, kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On Birinci Madde — 26 Şubat 1341 tarihli ve 55$ 
numaralı Kanunun altıncı maddesine fıkrai atiye ila
ve edilmiştir : 

İdarei inhisariye mamulâtından olmayan sigara 
kâğıtlarının istimal ve istihlâk ve nakli veya hıfzı ve 
idarei mezkûrece imal edilen sigara kâğıtlarının ida
rei inhisariyece tayin ve ilân edilen şekil ve suret 
hilâfında bey' ve füruhtu kezalik herhangi nevi ve 
renk kâğıttan olursa olsun sigara kâğıdı imal veya is
timali memnudur. Memnuiyeti vakıa hilâfına olarak 
nakil veya hıfız veya beyi ve füruht veya imal ve isti
mal edilen kâğıtlar kaçak addolunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On İkinci Madde — Vukubulan ihbar veya takip 
üzerine derdest olunan kaçak sigara kâğıdı ve beyaz 
kopya kâğıdı veya defterlerinden şimdiye kadar tah
sil olunamamış bulunan ve badema tahsil edilecek 
olan cezayı nakdiler ile işbu kanun ile inhisara alı
nan mevaddan tahsil olunacak cezayı nakdilerin yüz
de yetmiş beşi akebi tahsillerinde derhal muhbir ve 
müsadirlerine ve bu hususta hizmeti mesbuk olanlara 
tesviye olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

On Üçüncü Madde — İşbu kanun ile sigara kâ
ğıdı inhisarına dair olan kanunda tayin olunan efali 
memnuanın mükerrirleri hakkında, muayyen olan ce
zayı nakdiler iki kat olarak istiyfa olunur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 
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On Dördüncü Madde — 26 Şubat 1926 tarihli 
Kanunun on yedinci maddesi ilga olunmuştur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

On Beşinci Madde — işbu kanun neşri tarihin
den muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

On Altıncı Madde — işbu kanunun ahkâmını ic
raya icra Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edildi. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vazediyorum. Lütfen reyinizi istimal buyurunuz. 

7. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Orman
lardan çıkarılacak kereste ve mahrukatın muamelei 
resmiyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her 
yerde serbest nakil ve imrar edilmesi hakkında 21524 
numaralı teklifi kanunisi ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. (Sıra No. : 90'a ilâve) (1) 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Orman mua
melâtının gayrı muntazam bir şekilde devamı âdeta 
orman işleriyle iştigal eden müteşebbisleri usandıra
cak bir dereceye gelmiştir. Onun için bir teklifi ka
nunide bulunmuştum ve orada demiştim ki, ormanlar
dan orman resmi maktalardan alındıktan sonra ve dal 
budak ameliyatı yapıldıktan sonra o mal imal edilir 
ve Türkiye'nin her tarafına serbest nakledilir ve bu 
suretle tüccarın maruz kaldığı bir çok müşkülâtın önü 
alınmış olur, mütalaasında bulunmuştum. Görülüyor 
ki burada kanun tanzim ve daha birtakım nevakısı 
ikmal edilirken Rusya misal gösterilmiş.... Arkadaş
lar, bugün Rusya'daki ormancılık başkadır, Türkiye' 
deki ormancılık başkadır. Rusya'da her ağaç altına 
bir tane sosa temdit edilmiş, ormanlar numara tahtın
da maktalara ayrılmıştır. Onun içindir ki bu kanun 
ruhu Rusya'daki gayeyi istihdaf ederse Türkiye'de 
kabiliyeti tatbikiyesini kaybeder ve eminimki Heyeti 
Cdileniz ve onu temsil eden hükümetiniz halka gös
termek istediği teshilât yerine yeni yeni tasibât kar
şısında kalır. Heyeti umumiyesi hakkında bu kadar 
söyleyeceğim. Maddelere geldiğimiz zaman sırasıyla 
bu baptaki fikirlerimi arz edeceğim. 

(1) 90'a ilâve matbua zaptın sonuna merbuttur. 
Evveliyatı 69 ncu içtimadadır. 
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REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddelere 
geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Efendim, bazı arkadaşlar alâ
kadar olmuyorlar, tekrar reyinize arz edeceğim. Mad
delere geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Madde 1. — Bilumum orman mamulâtı, maktu-
atı ve bedele tabi mahrukatı ve çam kabuğu, reçi
ne, zift, katran ve çıra vesair mahsulâtı, Orman me
murlarının tayin ettikleri mahallerde imal ve istif 
edilerek muayenesi icra ve kaldırılmalarına tahriren 
müsaade ita ve bedelleri peşinen tesviye edildikten 
sonra orman memurları tarafından evvelce ilân olu
nan veya gösterilen yollardan ihraç ve nakledilir. 

ALİ RIZA BEY (Mardin) — Kavanini Maliye 
Encümeninin tadilâtında reçine, zift, katran ve çıra 
vesaire diye bir kelime ilâve edilmiştir. Halbuki efen
diler, geçenlerde hükümet tarafından Meclisi Âliye 
sevkedilen bir kanun vardı ki, bu kanunda ormandan 
alınacak mahsulâtı arziye vergisi diyerek bunun birin
ci maddesi kabul edilmişti. O madde mucibince sair 
mahsulâtın, orman memurlarından mezuniyet istih
saline lüzum yoktur denilmişti. Burada saire kelimesi 
konulacak olursa ormanlarda yetişecek olan mahsu
lâtın mutlaka orman memurlraı tarafından muayene
ye tabi tutulması lâzım gelecektir. Binaenaleyh saire 
kelimesinin tayyını rica ederim. 

VASFİ BEY (Bolu) — Efendim,; birinci madde
nin en son aldığı şekil manzum âlinin oldu. Bu mad
denin aldığı şekle göre yine bir müşkülât vardır. Bir 
defa müşkülât, ormanlarda orman mamurlarının mü
teşebbislere göstereceği yollardan nakledilmek mese-
lesindedir. Rica ederim, hangi yollardan nakledilecek
tir? Oradaki memurlar çamın tepesine diğer bir çamı 
çıkarmak üzere yol gösterir. Biz bunları hep tattık, 
onun için serbest bırakmalıdır. Ormanı memurları mü
teahhitler katiyat yaparken hakikaten birtakım eşea-
rı çiğniyor mu, çiğnemiyor mu ona bakacak. Yoksa 
bir kayıt koyacak olursak yine ormaıjı müteşebbisleri 
orman memurları tarafından bir çok jmişkülâtla kar
şılaşmış bulunacaklardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Çiğniyorlar ama! 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) -f- Çiğnemezler 
efendim, çiğnetmemek için dikkat edilir ve bunun 
esasen çiğnenecek yeri yoktur, yollar muayyendir. Hiç
bir zaman öyle çiğnenecek dar yerlörden geçilmez. 
Mehma-emken açılmış ve sehl-il-münır olan yerleri 
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ihtiyar eder. Onun için bu maddenin bu şekilde de
ğil, diğer bir şekilde olmasını teklif edeceğim. Bu 
maddede takyit edilen bir nokta vardır ki, orman 
memurları tarafından evvelce gösterilen yol ihtiyar 
olunur deniliyor. Burada yalnız orman memurlarının 
müsaadesinin istihsal edilmesi suretiyle mahrukat te
min edileceği gibi, bir gaye anlaşılıyor. Halbuki bilir
siniz ki, Türkiye ormanlarının üçte ikisi yanmış bir 
haldedir. Ayıklanması da yine o ormanlarla halkın te
masını temin eder zannındayım. Onun için mahrukat
tan yanmış veyahut ömrü tabiisini ikmal ederek yı
kılmış ağaçlar, halk serbestçe pazarı füruhta çekebil
sin ve satabilsin, hem orman meselesi bu suretle te
min edilsin, hem de ahalinin ihtiyacı temin edilsin. 
Onun için bir madde teklif ediyorum, kabulünü rica 
ederim. Birinci maddeyi şu suretle tadil teklifinde bu
lunuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin atide muharrer olduğu üzere 

tashih ve kabulünü arz ve teklif ederim. 
Madde 1. — Bilumum orman mamulât ve mak-

tuatı ve bedele tabi mahrukatı, çam kabuğu, reçine, 
zift, katran, çıra vesaire mahsulâtı orman memur-
luklarınca mahallerinde yani maktada muayenesi ic
ra ve bedeli alındıktan sonra nakline müsaade olu
nur. Yalnız her köylü tabi bulunduğu kasaba veya 
nahiyeye bu kanunun neşrinden mukaddem olan yan
gın mahallerinden ve kendi kendine ömrü tabiisiy-
le devrilmiş eşçardan odun ve çıra getirmekte ve 
satmakta serbesttir^ 

Bolu Mebusu 
Nuhzade Mehmet Vasfi 

REİS — Efendim, takriri reyi âlinize arz ediyo
rum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Efendim tek
rar reye arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen 
ayağa kalksın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen 
ayağa kalksın... Takrir nazarı dikkate alınmadı efen
dim. 

Maddeyi aynen reye arz ediyorum. 
ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Bendeniz Ziraat 

Encümeninin birinci maddesini teklif ediyorum. Onda 
saire kelimesi yoktur. 

REİS — Efendim, saire kelimesini çıkararak mad
deyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Ormanların dahil veya civarında bu
lunup, temini maişetlerine "kâfi kabili ziraat arazileri 
bulunmayan karye ahalisinden bizzat veya el hızariy-

le işleyecek veya köy hızarlarında imal edecek veya 
ettirilecek ve kendi vasaiti ile pazar yerlerine nakil ve 
füruht eyleyecek olanlara mahsus olmak üzere bir se
nede bir aile için tahammülü fennisi bulunan orman
lardan tarife bedeli üzerinden hızar veya balta ma-
mulâtı için on ağaç ve maden sütunu misillu küçük 
çaptaki ağaçlardan ise elli ağaç bir mahrukattık için 
haddi azamî kırk metre mikâb ağaç verilebilir. An
cak, balâda mezkûr bilcümle eşçarın bedelleri müsa
vi üç taksitte istiyfa olunur. Taksitlerden olan borç
larını tamamen tesviye etmeyenlere tekrar ruhsat ve
rilmez. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, odunlarda 
bu mesele tatbik edilemeyecek, Mehmet Vasfi Beyin 
iddiası doğrudur. Odunlarda böyle intizam ve inzi
batı hepimiz arzu ederiz. Fakat bugünkü orman teşki
lâtımıza nazaran pekâlâ bilirler ki bu kavilde kalır. 
Ne fen memurları bilirler, ne muhafaza memurları... 
Köylüler giderler, buldukları yerde odunu arabasına 
sarar getirirler. Bunun için herhalde bu madde üze
rinde biraz işlenmek lâzımdır. Bendeniz bu şekilde ka
biliyeti tatbikiyesini görmüyorum. Böyle kırk metre 
mikabı odun, bilmem ne.. Anlayamıyorum, ahali bu
nu yapamayacaktır. Çok tacizlik çıkacak ve bunun 
kabiliyeti tatbikiyesi. olmadığı anlaşılacaktır. Memur
lar müsamaha edecektir. Onun için izahat versinler, 
biz de tenevvür edelim. 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Bu maddede en 
ziyade mevzubahis olan kerestedir. Odun değildir. 
Halbuki Eskişehir Mebusu muhteremi Beyefendi odun 
diyor. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Odun da vardır. 
ALI RIZA BEY (Mardin) — Yalnız aşağıda mah

rukat olarak aile için kırk metre mikabı ağaç verilir 
deniliyor. 

EMÎN BEY (Eskişehir) — Ağaç verilmez. 
ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Odun veriliyor... 

Odunluk ağaç veriliyor. 
EMİN BEY (Eskişehir) — Kabili tatbik değildir 

efendim. Buna dair Müdiri Umumî Bey izahat ver
sin. Bendeniz ormancı olduğum halde anlamıyorum. 

ORMAN MÜDÎRÎ UMUMİSÎ MİTHAT BEY 
— Efendim, ormancılıkta malumu devletiniz iki tür
lü şey vardır. Birisi ahalii kuranın meccani olarak in
tifa edecekleri kısımdır. Ahalii kuranın meccani inti-
faı, İntifa Kanununun maddei mahsusasına göre aha
lii kuranın yapacağı defterler heyeti ihtiyariyeye 
sevk olunur, bunlar tasdik olunur, ondan sonra aha
liye verilir, ahali ihtiyacım rneccanen temin eder. Bu 
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ise bedele taalluk eden kısımdır ki, îzmit havalisi ve
saire zaten bugün aynı muameleye tabidir. Yalnız 
had üzerinde, miktar üzerinde ufak bir nispet kon
muştur ki suiistimale maruz kalmasın. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhiati tadilini teklif eyle

rim: 
Ormanların dahil ve civarında bulunan köyler 

ahalisinden bizzat balta veya el testeresi ile kereste 
imal edeceklerin her birine ormanların tahammülü 
fennisi olan katiyatından tarife bedeliyle senede elli 
ve maden sütunu misillu küçük çapta ise yüzelli ağaç 
ve elli metre mikâbı mahrukat verilir. Kezalik köy
lülerin işletmekte oldukları su hazırlıklarının devam 
eden müddeti faaliyetine ve kudret ve kabiliyeti ima-
liyelerine göre bir sene müddetle ve tarife bedeliyle 
azamî bin metre mikabı gayrı mamul eşcar verilir. 
Balâda mezkûr bilcümle eşyanın bedelleri müsavi üç 
taksitte istiyfa olunur. Taksitlerden borçlarını tesvi
ye etmiyenlere senei atiye için ruhsat verilmez. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin atideki şekilde tashihini arz ve 

teklif eylerim. 
Madde 2. — Ormanlardan tarife bedeli üzerin

den veya balta mamulâtı için on ağaç yerine elli 
metre mikab ve hizarhaneler için kudreti imaliyesine 
göre iktizası kadar ve maden sütunundan elli ağaç 
yerine de yüz metre mikab mahrukat için de yüz 
metre mikab suretiyle tashihini arz ve teklif eylerim. 

Bolu Mebusu 
Nuhzade Mehmet Vasfi 

REİS — Bolu Şükrü Beyin takririni reyinize arz 
ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldır
sın... Almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Hızarhanele-
rin kudreti imaliyesine göre kendilerine bir müsaade 
verilmesi muvafikı nasafet olur. Çünkü bir hızarhane, 
sahibini bu işle biraz işgal ettirir ve maişetini temin 
eder bir müessesedir. Onun için hızarhanelere verile
cek bu müsaade herhalde yerine matuftur. Hatta bu 
fabrika işiyle uğraşanların aleyhindedir. Hatta ben
denizin ufak bir hızarcılığım yanında - ki hızarlar 
böyle bir kayda tabi olursa benim için çok iyidir. 
Çünkü makta itibariyle çok serbest alabilirim - lâkin 
arkadaşlar, şunu bilelim ki; o hizarhaneler öteden beri 
kurulmuş bir müessesedir. Onların ihtiyacını tatmin 

zarureti 'karşısındayız. Onun için hızarhanelerin ihti
yacını tatmin etmek lâzımdır. Bir de on ağaç yerine 
elle metre mikâbı koyuyorum. On ağaç deniyor, hal
buki bir mikyas vardır. On ağaç olur ki üçer met
reden otuz metre mikabı olur. On ağkç olur ki, birer 
metre mikâbından on metre mikâbı I gelir. Halbuki 
bir metre mikâbı geldiğine nazaran on ağaç o ada
mın ihtiyacını temin etmez. Otuz metre mikabı yine 
bir işine yaramaz. Onun için elli metre mikabı veri
lecek olursa o köylünün biraz karnım doyurmuş olu
ruz. O fıkrayı halk ki sırf kerestecilikle meşgul olur
lar, onlara biraz iş vermiş oluruz. Hızarhanelerin 
kudreti imaliyelerine göre, kendilerine ağaç verilme
sini ve on ağaç yerine de elli metre mikâbı olarak ve
rilmesini, maden sütunu için de elli veyahut yüz metre 
mikâbı ağaç verilmesini teklif ediyorum. Yine bir şey 
zayi olmaz, 

REİS — Vasfi Beyin takririni reye arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. Maddeyi aynen reyimize arz ediyorum. Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edildi. Efendim, lâyihalar için reylerini istimal 
etmeyenler lütfen reylerini istimal etsinler,, 

Madde 3. — İkinci madde mucibince köy ahalisi
ne verilen ruhsat maktaları muayeneye tabidir. İşbu 
maktalarda hilafını nizam fcatiyat ve tahribat vaki 
olduğu takdirde cezayı nakdi ve bedeli tazminat ruh
sat almış olan kariye ahalisine tazmin ettirilir ve iş
bu ceza tediye edilmedikçe köylülere tekrar ruhsat 
verilmez. Cürmün tekerrürü halinde ceza iki misli 
olarak alınır ve bir daha tekerrüründe o köylüye or
man verilmez. Ruhsat verilen maktaların hududu et
rafında veya alâkası olan ormanlarda hilâfı-nizam 
katıyat ve tahribatı köylü men ile mükellef ve hükü
mete ihbara mecburdur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri) bir takrir var okunacaktır: 

(Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin atideki veçhile tashihini arz ve 

teklif eylerim. 
Madde 3. — Bir daha tekerrüründe köylüye or-. 

man verilmez cümlesinin tayyiyle her cürmün teker
rüründe ceza taz'if edilir ve böyle müteselsilen beş 
defa ceza veren köylüye iki sene orman verilmez. 

Bolu Mebusu 
Nuhzade Mehmet Vasfi 

İMEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bendeniz gayet 
basit olarak bu kanunu teklif ettiğim; zaman kendi 

I müessesem için zaten kontrat temin edilmiş ve halka 
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da iş bulunmuş olduğuna kani idim. Şim'di görüyü- ı 
rum ki, kanun başka bir çığırla takip ediliyor ve su
hulet yerine bir çok müşkülât ihdas ediliyor. Eğer 
kabil ise bu kanunu bendeniz geriye alacağım. Yahut 
hiç olmazsa şu takririmi kabul buyurunuz. Ben cay
dım kanunumdan. (Cayma sesleri) Pekiyi öyle ise siz 
bilirsiniz. i 

REİS — Efendim takrir olunmuştur. Nazarı dik
kate arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kal

dırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Efendim, istihsali ara muamelesi hitam bulmuş

tur, 
Efendim, takriri encümende aynen kabul ediyor. 

Takrir veçhile maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Birinci madde ahkâmı hilâfında nak
ledilen bilcümle maktuat, mamulât ve mahsulât ve 
mahrukat ormanlar hududu tahliyesinin orman İda
relerince tayin ve tespit edilecek bir saatlik mesafesi 
haricine kadar her nerede tesadüf olunursa zaptedi-
lir. Muayyen mesafe haricine çıkarılmış olan mahsu
lâta müdahale olunamaz. Zapt ve müsadere olunan 
mamulât ve mahsulât hükümeti mahalliye tarafından 
derhal bilmüzayede füruht olunur. Katı, nâkil ve 
âmilleri için ayrıca cezai nakdi ve tazminat hükmolu-
nur, 

ALÎ RIZA BEY (Mardin) — Reis Bey! Buradaki 
mamulât kelimesinden sonra mahsulât kelimesi kal
kacaktır. I 

İMEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Buradaki hu
dudu tahliyeden maksatları nedir? 

MÜDÎRÎ UMUMÎ MİTHAT BEY — Ormancı- 1 
lıkta malumu devletiniz orman hududu tahliyesi de- I 
mek, orman eşcarının başlangıcı demektir. Meselâ 
evvelâ bir kıraç arazi gelir, bu arazinin ormana ka- I 
biliyet ve istidadı var mıdır, yok mudur, fennen ve 
iılimen tetkik olunur, bu arazinıiin fennen ve iUmıem kabi
liyeti olduğu anlaşıldıktan sonra oraya kadar orman- ] 
ların hududu tabiisi addolunur. Bilumum memaliki 
mütemeddinede hududu tabiiye bu suretle tayin ve 
tahdit edilmiş, onun haricinde aksamı arazi kamilen 
orman arazisine terkedilmiştir. Bizde ise henüz tahar-
riyatı fenniye istasyonları tesis edemedeğimizden do- I 
layı ormanların hakiki hududu tabiiyesini bugüne 
kadar daha tespit edemedik. I 

Fakat yakın bir zamanda bu vaziyet üzerine ilmi I 
ve fenni bir vaziyet alacağız ve hakiki hududu tabii- j 

siini tayin edeceğiz. Elyevm ormanlık olan kısım hu
dudu tabiiye olur. Onun haricinde kalan arazi kıraç 
demektir., 

' MEHMET VASFÎ BEY (Bolu) — Kendilerinin 
bir misal ile bu işi tavsif buyurmalarını rica ediyo
rum. Kendileri Bolu'da bulundukları için mevkii ta
yin ederler. Meselâ Bolu'nun hududu tabiisi Bolu'nun 
ılıcalarına kadar mıdır, yoksa orman namı altında 
kendisinden kereste yapılmakta olan maktalar mıdır? 

MÜDÎRÎ UMUMÎ MİTHAT BEY — Bendeniz 
bu iklimi az çok bildiğim dolayı şunu arz edeyim ki, 
Bolu ikliminde hududu tabii gayet ratip ve ormana 
müsait olduğu için buradaki hududu tabiiye Ilıca'dan 
başlar ve tamaman oraya kadar gelir. Bolu ovasının 
kabili ziraat olan kısmını ormanın haricinde addedi
yoruz. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Halbuki bu 
hudut dahilinde bir saat, bir buçuk saat mesafede 
keresteliğe sali'h eşcar çıkmaz. Kendileri pekâlâ bi
lirler. O halde hududu istediği gibi tevsi etmek lüzu
munu hissediyorlar. Bu lüzum neden ileri geliyor? 

MÜDÎRÎ UMUMÎ MİTHAT BEY — Efendim, 
kaçakçılığa mani olmak ve hududu tabii haricinde 
ormancıların eli oraya kadar vasıl oolabilmek için
dir. Binaenaleyh kaçakçılığa mani olmaya çalışmak
tan ibarettir. Zannederimki bilumum mütemeddin 
memleketlerde bugün ormanlar hakkında en şedit ve 
en mutena tedabir düşünülmüş Ve ahkâm vazedil
miştir. Biz de ormancılık hakkında az çok kıskanç 
bir vaziyete girmeliyiz. Ormanlar memleketin haya
tıdır; 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Avrupa'dan 
misal gösterdikleri ormanların hudutları yollarla tah
dit edilmiştir ve demin de arz ettiğim veçhile ağaç
lara numara vazedilmiştir. Halbuki kanunda bir saat 
mesafe ile tahdit ediliyor. Kendilerinin tahdit ettikleri 
mesafe altı saattir. Şu halde kanundaki bir saat, altı 
saat kadar uzamış gibi elastikiyet alıyor. Yine ka
nunun rub'u muhafaza edilemiyor. 

MÜDÎRÎ UMUMİ MİTHAT BEY — Bendeniz 
muhafaza olunuyor kanaatindeyim ve orada dah .̂ zi
yade itinakâr bir vaziyet peyda edeceğiz. Muhterem 
Meclisi Âliniz de ormancılık üzerine para verirse 
bütün muamelemizi ormanlara tevcih edeceğiz ve o 
vakit menafii umumiye namına daha iyi hizmet ede
ceğimize kaniim. 

RASÎH BEY (Antalya) — Efendim, 1276 veyahut 
1286 tarihli bir nizamname ile kendisini idare eden bu 
orman idaresine Türkiye'de halk için müşkülât, dev
let için zarardan başka hiç bir işi olmayan bu mües-
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seseye bu kanunu da verirseniz, bu memlekette or
man mahsulünden kereste vesaireden bu halkın isti
fadesi namına bir şey kalmayacaktır. Ormanlardan 
ticaret yapacağız, orman mahsulâtından iş yapacağız 
diyen halka, bundan ümidini kesin demektir. Bu ka
nun o kadar elastikidir ki - bilhassa son maddeleri - ya 
orman varidatını tamamen imha edecek bir şekil tev
lit edecektir, hududu tabiiyeyi geçirince hiç bir vari
dat alamayacağız ve onun geçirilmesi 'de gayet ko
laydır, yahut mahsulât diyorsunuz, bu mahsulât na
sıl toplanır? Orman mahsulü denilen şeyleri bir kere 
tadat edin de düşünün. Beyefendiler, bir köylü otuz 
okka mazı veya salep toplamış (onlar tayyedildi ses
leri) efendim, mahsulât diyor, tabii mahsulâtta bun
lar da dahildir. 

Binaenaleyh kanunun heyeti umumiyesini reddet
mek lâzımdır. Ormanlar böyle 1276, 1286 tarihli ni
zamname ile idare edilmez. Maliye Vakâleti bir defa 
ormanın masrafiyle varidatını tetkik etsin, bu memle
kette orman yüzünden çekilen müşkülât ile orman
lardan alınan varidatı, sonra tahrip edilen ormanları 
tetkik ve mukayese ederse, Meclisi Âliniz birgün ev
vel bu müesseseyi lağveder. Onun için bu kanunu de
ğiştirmelidir. 1276, 1286 tarihli nizamname ile bu 
idare edilmez. Heyeti umumiyesi hakkında kanun ge
tirmelidir. Orman idaresi biraz çalışmalıd.r Binaen
aleyh o kanun çıkıncaya kadar öyle fer'i bir iki mad
delik kanunlarla halkı tekrar müşkülâta sevketmeye-
lim. Halk zaten bundan bıkmıştır, belki orman vari
datını tamamen imha eder. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Müşkülâtı izah ediniz, 
neresindedir? 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Arka
daşlar, Rasih Beyefendi hazretleri Ziraat Meclisi Âlisi 
Kanununda da böyle asabiyet gösterdiler. Ziraat Ve
kilinin 'kulakları çınlasın, ne diyeyim? Maliye Vekili 
Beyefendi - takdirlerle söylüyorum ki . vekâletine ait 
kanunların .müzakeresinde bulunuyor ve müdafaasını 
yapıyor. 

Efendim, bu kanunu teklif eden arkadaş halka 
bir suhulet olsun diye yapmıştır. Maksat Ziraat En
cümeninde tetkik edildi. Daima suhulet tarafı göze-
tilmiştir. Hududu tabii meselesinde Müdiri Umumi 
Beyefendinin izahatından bendeniz de kuşkulanmaya 
başladım. Bugün ormanda istihdam ettiğimiz korucu
ların ahvalleri, irtikap ve irtişaları meydandadır. Şim
di kati olarak hudut tayin edilmeyipte, hududu tabii
den maksat şudur denmeyecek olursa, netice iyi ol
mayacaktır. Çünkü korucular, seni hudut tabiide tut
tum diye bir çok köylüleri sürükleyecek, berbat ede

cektir. Binaenaleyh hududu tabiiden maksat ne ise 
izah edilmeli. Ormanın yanında çalı var, fundalıklar 
var. Oradan oraya on beş dakika yahut yarım saat 
mı devam eder? Ne ise hududu tabii odur. Yoksa 
Safranbolu'nun bilmem ne ovasında, üç saat içerisin
de şurası hududu tabiidir demek doğru değildir. İca
bında köylü bir iki sene o tarlaları bırakırsa orası da 
orman olur, bu da sonra hududu tabii olur. Burada 
da ağaç yetişir demek bir fen memuru için pek ayıp 
olur. Bizim memleketimizde mezru olan bir tarlayı 
üç sene alâ halihi bırakırsak derhal orman halini alır. 
Şimdi buna da hududu tabii mi diyeceğiz? Binaen
aleyh bu cihetin iyice tetkik edilmesi lâzımdır. Ka
nunun reddi değil, kabulü memleketin nefidir. 

TİCARET VEKİLİ RAHMİ BEY (İzmir) — 
Efendim, ormanlarımızın vaziyeti tabiiyelerine, or
man işlerindeki mütehassıslarımızın adedine ve mali
yemizin vüsatine göre ormanlardan netayiç beklene
bilir. Buna böyle ormanlarımız tahrip ediliyor de
mekle bir çare bulunmaz. 1286 tarihli Nizamname 
şimdiki ihtiyaca göre noksandır. Bunu muterifiz. Ziraat 
Encümeninde bir kanun vardır, tetkik edilmektedir, 
bu kanun Heyeti Celilenize arz edilecektir. 

Biz de Kanunim kül hainde çıkmasına taraftarız. 
Fakat bu 'kanun çııkacaık diye menfaati zahir ve ba
hir olan bazı esasları da kabul etmemekte bir fayda 
yoktur. Bilâküs balkı izaç eden maddeleri kaldırmak 
zaruridir. Natekim İntifa Kanunundan halk müs
tefit olduğu gibi, bunun serbestisi de memleket ik
tisadiyatında büyiük rol oynayacaktır. Kerestelerin 
muhtelif yerlerde muayeneleri! yüzünden nakliyat ve-
sairede müşkilât olduğu gibi, orman müteahhitleri, 
köylüler ve her sınıf halk bu muayene ve damga ve 
ımütemad'i kontrol yüzlünden işlerimi hakikaten umu-
rmi iktisat noktai nazarından hakkıyle: tedvir edemi
yorlar. Sırf bu müşkülâtı izale "için arkadaşım iz bir 
teklifi kanuni yapmışitır. Bu teklifi kanuni encümen
de teşmil edilerek, daha fennî daha makul bor tarz
da ve ormanların emmi m tuhaf azası zımnında bir kaç 
madde ilâvesiyle meydana gelmiştir. Ras'ih Bey efen
di ve hudut bu karar uzarsa yarii elastiki olursa.. Bu
yurdular. Efendim, huduttan maksat; orada İcatiyat 
rnesâlesii değildir. Bundan maksat, çıkan kerestelerin 
o hudut haricinde serbestli müruru meselesidir. Bü
tün memleket dahilinde konıtrollar varken, orman hun 
dudundan bir iki saat mesafeye kadar kontrolü azalt
tığımızdan 'Meri geffimeiktedîir. Halbuki bu, halkın le-

. hine bir meseledir. İyi bir şey olan bu teklifi bu sebep
ten dolayı büsbütün akim bırakmak doğru olmaz. 
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Sonra Onmam Kanonu Encümendedir. Gelecek devre! 
içtknaiiıyede Meclisi Âliden Mili halinde çıkacaktır. 
Bu da çok faydalı ve çoik 'arzu ettiğimiz bir kanun-
dur. Bununla müşkülât mıümdefi oluyor. 

Yine arkadaşlarım Mriisi memurlarda irtişa oldu
ğunu .söylediler M, millet kürsüsünden .bunu söyle
mde doğru değildir. Memurlar vazifelerini bihakkın 
'ifa ediyorlar. İçlerinde belki sû-li alhval sahihi oton 
Ibulunuır, omları kamun tecziye eder, (burada ifade okun
mak hiç doğru olmaz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, arkadaşların 
hududu tabiyeden kuşkulandıkları şudur: Dört çalı 
öîan yerde mü oırman addolunuyor? Yoksa orman de
nince devletçe muhafaza altına alınmış, aşağı yukarı 
emeği mıeslbuk b'iır mahalle ımıi deniyor? 

Yani onmam deyince devlet namına ahali hakkıma 
sahip olimak i&'terse, ibiır döniüto orman bile kalmaz. 
Hepsinin arazisi dahilindedir. hepsinin merası 'içinde 
kalıyor. Fakat görüyoruz ki ormansız milletler de ya-
şıyamıyoırlar. Hafi tabiimde kaldıkça ormanlarda tah
rip ödüyor Hakikaten tutulan usul nakıstır, orman
lar tamıamem muhafaza edîlemıemişıtir. Lâkin muhia-
faza !edilem!em'işit!iır diye vekâletti kaparken müdüriyeti 
de kaparsak bültün orman yanar gider. Müdiriıyeta 
ikapayalım demek îisilaih içimdir. Binaenaleyh hu mesıe-> 
le hakikaten ciddî ıtutulacak ıbir şeydir. Bazı köyler 
orman dahilindedir. Devlet oradaiki halka tazminat 
verip oradan çıkarmalıdır. Devletin muayyen muha
fazalı ormanları olmalı, kudretini oraya teksif etmeli. 
Şimldli hududu tabiiye derince şahsî menfaatimize do
kunuyor. Bıiızüm kuşkulandığımız ibütüm meralarımız
da - hududu tatbiiî denince - 'bunun dahilimde kalı
yor. Dört tane çalımız var, kendi koruduğumuz şey
lerin !de devlet ormanlarınım hududu tabiisi meya-
nına ithal erimesinden korkuyoruz. Bunum haricinde 
maddede hakikaten teshülât da vardır. Bu, dürüstü 
ahlâka sevkedef ve bunun hir saat mesafeye kadar 
kaydını 'bendeniz zait görüyorum. Buradan zaiptırapt 
temin edildikten sonra beş saat diıye kaçak olduğu 
ühlbar edilirse... 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Oraya gelemedik. 

BMılN IBBY (Devamla) — Bu madde halikım çok 
Idhlimedir. Aynı zamanda ormanın muhafazası için de 
ahkâm vardır. Bu maddede muhafaza ormanları diye 
hazı moddler yapıyorlarmış. Hiç olmazsa ıbir kaç 
orman böyle devlet ormanı vaziyetine girerse, bun
dan sonra devlet ormancılık hakkımdaki vaziyetini 
düşünür. Hangi ormanı muhafaza ederim, hangisini 
mulhafa edemem. Yani heraber şiddetle temenni ede

lim ki, o şekil müdiriyetiten çıksın, devlet ciddî bir 
orman prensibimi taklip etsin. Bütün dünya orman si
yasetiyle alâkadardır. Fakat bu madde her halde hal
kın lehinedir. Belki kaçakçılık olabilir, hükümet mal
da emniyet etmek »istiyor ve dürüst yürümek ve öyle 
görünmek istiyor. Ağnam resminde de halktan 
şüphellemdiydik. Tahsüdarsız nasıl ölür diyorduk. 

Adalet olan mahallerde halk humu saklamadai 
verdi. Binaenaleyh maddeyi bendeniz muvafık görü
yorum ve kabulünü rica ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim;, bendemiz esas meseleye dair mıaruzaıtlta hu-
lunımayacağım. Omu salâhiyetim ve ihtisasım haricim
de görlüyorum. Yalnız diyebilirim ki Devlet orman
larının hakikî muhafaza ve idamesi, ormanım içeri
sine yabancı elim girmemesiyle kaimdir. Ne zaman 
devlet kendi ormanları içinde kesilmesi lâzım gelen 
şeyleri kendi vesa'iıtiyle meydana çıkarırsa orman 
muhafaza edilir. Üst tarafım ıben anlamam, bu ya
pılmadıktan sonra hava! Ormanlar hâsılatıyla maliye 
alâkadardır. Omun içlin söylüyorum, söz aldığımın 
sebebi de ıbuduır. Muayyen mahalle çıkarılmıiiş olan 
mahsulâttan resim alınmaz mı denilmek istemiyor? 

RASlH BEY (Antalya) — Evet. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu şekliyle ıbu madde gayet muzırdır. Orman resmi
ni ben her yerde ararım, makbuz isterim. Elinde mak
buz bulunmadıktan sonra değil hududu tabiyenin 
haricine, cehennemim dibine gitmiş bile olsa, o res
mi verilmemiş kerestenim resmini arayabiineliylm. 
Eğer ibunuria encümen hu resim aranamaz demek iş
itiyorsa, iki mlyom liralık varidat suya düşer. Bina
enaleyh her yerde arayabimöliyim. Belki hudut ha
licinde müsadere olamaz. Fakat resim için tâ satış 
d'skelesliınde dahi takip ve resmimi alabiliriım. Bunun 
için- bu maddenin encümene iadesini rica ederim. 

REİS — Buyurun Rasih Bey! 
RASlH BEY (Antalya) — Sözüm aynı şey idi, 

'Maliye Vekilli Bey ifade ettiler. 
REİS — Kastamonu Mebusu Fuat Beyim takriri 

var, okunacak. 
Riyaseti Gelileye 

Ormanların hudutu fcalbüyesi pımarluklarından iıti-
har edilmek lâzım olduğumdan maddenin o suretle 
tashihi için Ziraat Encümenime iadesini teklif ederim. 

Kastamonu 
M. Fuat 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsun... Kalbul etmeyen-
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ler d kaldırsın... Takrir kaibul edildi. Encümene gön
dereceğiz. 

Neticei arayı arz ediyorum. 
Gümrük tanifai umuımiyesine müteallik kanunun 

muaddel sekizinci maddesine müzeyyel 'kanunun (ikiin-
ci defa reye vaz'ında 116 zait iştikak etmiştir. İkinci 
defa reye vazedildiği için kanun kabul edi'lmiştr. 

Memurini Hariciye harcırahları hakkında ki 3 
Nisan 1333 tarihli kanuna müzeyyel kanuna (108) zat 
iştirak etmıişttür. Kanun ikinci defa reye vazedildiği 
için kabul edlmi'şitir. 

Islahı Hayvanat hakkındaki kanuna (106) zat iş
tirak etmiiştlir. Muamele tamam değildir. Kanun tek
rar reye vazedilecektir. 

Gümrük kanununa müzeyyel kanuna (100) zat 
iştirak etmiştir. (98) ıkaibul vardır. (1) red (1) müsten
kif vardır. Muamele natamamdır kanun tekrar reye 
vazedilecektir. 

I I ^ » 

Gümrük tarife! umumiyesine müteallik 'kanunun 
'bazı maddelerini muaddil ıkanun hakkındaki kanıma 
(76) zait iştirak 'etmiştir. (75) kabul (1) müstenkif var
dır, muamele natamamdır. İkinci defa rey vazedile
cek. 

Gümrük Kanununun bazı maddelerinin tadiline 
dair kanuna (78) zait iştirak etmişftijr. (77) kaibul (1) 

ret vardır, muamele natamamıdır, kanun tekrar reyini
ze vazedilecektir. 

Tütün (iıdarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı inhi
sarı hakkındaki 26 Şubat 1341 tarih ve 558 numaralı 
Kanuna müzeyyel kanuna (71) zat iştirak etmiştir 
(65) kalbul (6) ret vardır, muamele natamamdır. Tdk-
rar reye vazedilecektir. 

Pazartesi günü saat 14 de içtima etmek üzere cel
seyi teinin ediyorum. 

Hitamı müzakeraıt; Saat : 18,15 
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Gümmk Tarifei Umumiyesine Müteallik Kanunun Muaddel Sekizinci Maddesine Müzeyyel Kanunun İkinci 
Defa Reye Vazı Neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih fi. 

ARDAHAN 
T^ihçİn T\ 
X CULlkMll i_*. 

Talât B. 
ARTVİN 

Hilmi B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

-ı-x *-\ r~w /—v ~Tjr 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

Âza adedi 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 

116 

115 

1 

170 

1 

(Kabul Edenler) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
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SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
AliSururi B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

(Müstenkif) 

DERSİM 

Feridun Fikri B. 

VAN 
Hakkı B. | 
İbrahim Bj. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHÎSAR 

Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakır B. 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M-. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 

Kılıç Ali Ç. 
(Ankara Isjtiklâl Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Malı. Reisi) 
Hakkı Tarik B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMJÜŞHANE 
Hasan Ferjmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim Bj (M.) 

Î^EL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Alı Rıza Bj (İ. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. j 
Hamdullahi Suphi B. 
Haydar B. |. 
Hüseyin R^uf B. 
İhsan Paşâ  
İsmail Canbulat B. 
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Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMlR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark istiklâl Matı. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. (M.) 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Şükrü B. 
KONYA 

Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. (M.) 
Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

(Münı 
Urfa 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebü'befcir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Mahmut B. 

hal) 
: 1 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. (M.) 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Saffet fi. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 

»»•<4 
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Memurini Hariciye Harcırahları Hakkındaki 3 Nisan 1333 Tarihli Kanuna Müzeyyel Kanunun İkinci Defa 
Reye Vazı Neticei 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYONKARAHÎSAR 
izzet Ulvi B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B, 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi 93, 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmd B. 
Talât Avni B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

(Kabul Edenler) 

287 
108 
102 

5 
1 

178 
1 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalifc B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzirn B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tabir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin B, 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Mahmut Fuad B. 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi Bl 
Sabit B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Eyüp Sabri-B. 
Musa Kazan B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadii B. 

MUŞ 
Rıza B. 

ORİDU 
FaikB. 
Hamdi B, 
Reoai B, 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B\ 
Rahmi B, 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmetj B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

Ali Sururi B. | 
TRABZON 

Abdullah B. 
Süleyman Sırrı B. 
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URFA 
AH B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

ERGANİ 
İhsan B. 

(Reddedenler) 

MERSİN 
Besim B. 

TRABZON 
Rahmi B. 

(Müstenkif) 
DERSİM 

Feridun Fikri B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHİSAR 

M B . 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDİN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Gatto B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
S a n * Rıfat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Fatiih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B.(V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 

Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 

Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarik B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (1. A.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfi'k B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 
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Tevfik Kâmil fi. 
İZMİR 

Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi fi. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi fi. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B, 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 

Refik İsmail B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Feyzi B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Sadi B. (M. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 

NİĞDE 
Ata B. 
BbUbekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail fi. 

RlZE 
Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abtidin B. 
Dr. Sadm B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Saibri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Rasim B. 

SİVEREK 
•Halil Fahri B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik fi. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil fi. 
Mustafa Vasfii B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar fi. (M.) 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunah Hilmi B. 

(Münhal) 
Urfa : 1 
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Islah ve Tekıiri Hayvanat Hakkındaki Kanunun Neticei \rasi 

(Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Sadık fi. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih fi. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

Âza adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 106 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

: 106 

: — 

: — 
Reye iştirak etmeyenler : 180 

Münhaller : 1 

(Kabul Edenler) 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

D F R S İ M J_/ i-f XV. vj AİYİ 

Feridun Fikri B. 
DİYARBEKÎR 

Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref fi. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak fi. 

ERZURUM 
Câzim fi. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi fi. j 

— 13C 

GAZİANTEP 
Şahin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf. B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karalbekir Paşa 

İ7MİR JZ-IİVJ.A1V 

Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi fi. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet fi. 

KONYA 
Eyüp Sabri fi. 
Mustafa fi. | 

\ — 

Naim Hazım fi. 
Refik: B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ragıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 

MENTEŞE 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi fi. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik fi. 
Hâmdi fi. 
Recai fi. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

file:///rasi


SİVEREK 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHÎSAR 

Ali Surard B. 
TOKAT 

Bekir Sami B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHİSAR 

AliB. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B, 
Şaıkir B, 

ANTALYA 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ank. İstiklâl Mah. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Şamili Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmet Vasfı B. 

1 : 114 5 , 

Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

(Reye İş 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark Istüclâl Mah. Â.) 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

. 1926 C : 2 

URFA 

AliB. 

VAN 
Hakkı B. 

Etmeyenler) 

Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. (M.) 
Kılıç Ali B. 
(Ank. istiklâl Mah. Â.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (I. Â.) 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 

İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 
Mükerrem B. 

Ali Rıza B, (M.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 

İZMİR 
Dr. Tevfdk Rüştü B. (V.)' 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Maıh. M. U.) 
Ak' Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M.) 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mahs Â.) 
Yahya Galip B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. 
FuatB. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Faik B. 
Nuri B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
İsmet Paşa 

t : 114 5 , 6 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. ! 

MARDİN 
Ali Rıza B. 
Necip fi. (M.) ! 

Yâkup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza fi. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

(Mür 

Urfa 

. 1926 C : 2 

RİZE 
Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Mehmet Sabri B. 
Mustafa Feyzi B, (V.) 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

| SİVAS 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
i Halil Fahri B. 

Kadri Ahmet B. 

ıhcd) 

: 1 

ŞARKİ KARAHtSAR 
İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Nebizade Hamdd B. 
Rahmi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Refet fi. 
Saffet fi. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

j Tevfik Kâmil B. 
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t : 114 5 . 6 . 1926 C : 2 

Gümrük Kamımına Müzevyel Kamımın Netice! Arası 
(Nisap yoktur.) 

AFYONKARAHISAR 
İzzet Ulvi B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
AMB. 

ANTALYA 
Ahmet Sâfci B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hütoıi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet fi. 

CANÜC 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
100 
98 
1 
1 

186 
1 

(Kabul Edenler) 

1 ÇORUM 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELÂZİZ 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülha'k B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Kılıç AM B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

- 13 

1 İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasd Paşa 
İhsan Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Mehmet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Hasan Fehmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MARAŞ 
Nurettin B. N 

* 1 
MARDİN 

Abclülgani B. 
Ati Rıza B. 

3 — 

I 

1 MERSIN 
Besim B. 
Niyazi B", 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
FaikB. ; 
Hamdi B. 

RİZE 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal Bl 

SİNOP 
Recep ZühtüB. 
Yusuf KJsmal B. 

JSİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B; 
Ziyaettin ;B. 
ŞARKİ KARAHİSAR 

AHSururiB. 
^OKAT 

Bekir Saıjıi B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
AbdullahiB. 
Hasan B. 
Rahmi B.j 
Süleyman] Sırrı B. 

URFÂ 
AMB. 

Hakkı B. 
İbrahim I 

VAN 

l 
ZONGULDAK 

Ragıp B. ; 
Yusuf Ziya B. 



I : 114 5 . 6 . 1926 

(Reddeden) 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

(Müstenkif) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

C : 2 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B, 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHİSAR 

AMB. 
(Ank. İstiklâl Mah. Reisi) 
Kâmil B, 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B, 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi V. 

AMASYA 
Neşet B. 
AMRızaB. 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 
Rasih B, 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr, Reşit Galib B, 
(Ankara İstiklâl Mah. A.) ' 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B, (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rıfat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip AH B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr! Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
Hakkı Tarık B. 

Şevket B, (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmı B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (1. Â.) 
Behiç B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B, (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali ŞuurİB. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Vehbi B. 
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,..^.,. KARS, ,.-,....,,. 
Ağaoğlu Aitnıet B. 
örrier'B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B.
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Yahya GaMp B. (Mi) 

KOCAELİ 
Mustafa B, 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi B. (M.) 

İ : 114 5 , 6 

&<$*$• 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Mı i r i R 
Tl A.A*U* Tl / \ T \ 
Recep B, (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülfcadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

(Mürü 

Urfa 

. 1926 C : 2 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recad B. 

RİZE 
Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. A.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Halil HuifciB. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 

tal) 

: 1 

şiv&s 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KAİRAHİSAR 
İsmail B. 
Mehmet Ijmin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. ! 
Faik B. 

TOKAT 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Mjıhtar B. (M.) 
Nebizade Harmü B. 
Şefik B. (M.) 

l&PA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. ((M,) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
TunaJı Hilmi B. 

• • • « « 
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t : 114 5 . 6 . 1926 C : 2 

Gümrük Taıifei Umumiyesine Müteallik Kanunun 

AMASYA 1 
Esat B, 

ANKARA 
Ali B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi İB. 1 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdıüihalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya fi. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. _ 
Ziya B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 

Bazı Maddelerini Muaddel Kanunun Netice! Arara 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
76 
75 

• — 
: 1 

210 
1 

(Kabul Edenler) 

Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. . 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

1 ERZİNCAN 
1 Abdülhak B; 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Müıkerrem B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şkıasi Paşa 

' İhsan Paşa 

İZMİR i 
Münir B. 
Osmanzade Hamd. tf. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Ali Rıza B. 

MERSİN 
Besim B. 

(Müstenkif) 
DERSİM 

Feridun Fikri 

(Nisap yoktur.) 

Niyazi B. 
NİĞDE 

Halit B. 
ORDU 

Faik B. 
Hamdi B. 

RlZE 
Fuat B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziyaettin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
AliSururiB. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
j Abdullah B. 

Hasan B. 
Süleyman Sırrı B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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ADANA 
tsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKAR AHİSAR 

Ali B. 
(Anik. İstiklâl Mah. Reisi) 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit GaMb B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samin Rifat B. 
Şükrü B. 

(Reye İştirak 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih. Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBBKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZlZ 
Hüseyin B. 

Etmeyenler) 

Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUGRUL 
Ahmet İffet B. (M ) 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B.(l. Â.) 
BehiçB. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafa Rahmi B. (V.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ah Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulûs! B. <M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B» 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 
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t KIRKLARELİ 
;' Dr. Fuat B. 

Şevket B. 
KIRŞEHİR 

Refik İsmail B. 
(Şark İstiklâl Man. Â.) 
Yahya Galip B, (M.) 

KOCAELİ 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü fi. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Feyzi fi. (M.) 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Matı. Â.) 
Ali Sadi B. (M.) 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

1 : 114 5 . ( 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip fi. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükıü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

(Müni 
Urfa 

> . 1926 C : 2 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
(Ankara İstiklâl Matı, Â.) 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Safari B. (V.) 
Mustafa Fevzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. >> ,. 

hal) 
: 1 

1 Rahmi B. 
Rasim B. (M.) 

SlVERBK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKÎ KARAHİSAR 

İsmail B. 
I Mehmet Emin B. 
! TEKİRDAĞ 

Cemil B. (V.) 
TOKAT X V / İ V A İ 

Kâmil B. (M.) 
TRABZON 

Ahmet Muhtar B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Şefik fi. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunah Hilmi B. 
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Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Tadiline Dair Kanunun Netioel Arası 

(Nisap yoktur.) 

_ 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
Ali B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâfci B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmet Vasfı B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 1 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
78 
77 

1 

208 
1 

(Kabul Edenler 

[ ÇORUM 
1 İsmail Kemal B. 

Ziya B. 
DENİZLİ 

I Dr. Kâzım B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
FaikB. 

ELÂZÎZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Kılıç AH B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Tahir B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

(Redde 

DERS 
Feridun Fikri 

1 İSPARTA 
1 Hüseyin Hüsnü B, 
1 Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabrı B. 
Mustafa B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Ragıp B. 
Rıza B. 

MARDİN 
Abdülıgani B. 

den) 

İM 
B. 

1 Ali Rıza B. 
MERSİN 

Besim B. 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
Reoai B. 

1 SİNOP 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Ziyaettıin B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
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(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 

AFYONKARAHİSAR 
AliB. 
{Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Nafiz B. (M.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Gaflib B. 
(Ankara İstiklâl Malı. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (B.) 
Şefik fi. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Şamili Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Falih Rıfkı B. 
Şükrü fi. 

BOZOK 
Avni B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 

CANİK 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet fi. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah. M. U.) 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B. 
Ferit B. (M.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. 
(Şark İstiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tank B. 
Şevket fi. (M.) 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
İbrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Behiç fi. (V.) 
Dr. Refik fi. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rü^tü b\ \\.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark İstiklâl Mah. M. U.) 
Ali Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halit B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
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Mustafa Feyzi B. (M.) 
Naim Hâzraı B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
AH Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. Â.) 
Ali Şaçü B. (M.) 

KÜTAHYA 
FaikB. 
Nuri B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi B. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mi«hat B, 
Nurettin B. 

t : 114 5 . 6 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadıi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

RİZE 
Âli B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Ekrem B. 
Esat B. (M.) 
Fuat B. 

(Mün 

Urfa 

,1926 C : 2 

Hasan Cavit B. 
SARUHAN 

Abidin B. 
Dr. Saim B. 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Sabri B. (V.) 
Mustafa Feyzi B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil HuÜki B. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. (M.) 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 
ŞARKİ KARAHtSAR 

İsmail B. 

hal) 

: 1 

Mehmet Ipjııin B. 
TEKtRDAÜ 

Cemil B. (V,) 
TfOKAT 

Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Hasan B. 
Nebizadei Hamdi B. 

Rahmi Bi 
Süleymari Sırrı B. 
Şefik B. (M.) 

URFA 
Ali B. 
Refet B. j 
Saffet B. 

VAN| 
Münip Bl (M.) 

ZONGULDAK 
Halü B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

-»• ^>m-<* 
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TtttUn tdârei Muvakkatesine ve Sigara Kâğıdı İnhisanna Dair 26 Şubat 1341 Tarih ve 558 Numaralı Ka
nuna Mttzeyyel Kanunun Neticei Arası 

(Nisap yoktur.) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
AH B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Mithat B. 

BİGA 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

BURSA 
Refet B. 

CANÜC 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avoi B, 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

BUR 
Nurettin Paşa 

DERİ 
Feridun Fikri 

Âî sa adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

287 
71 
65 
6 

215 
1 

(Kabul Edenler) 

Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B. 
Ziya B. 

DlYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Şeref B. 
Züfi B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 

ERZURUM 
Câzim B. 

GAZİANTEP 
Kılıç AMB. 

GÎRESUN 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

(Redded 

SA 
l 

ilM 
B. 

ERG; 
İhsan B. 

ERZU1 
Rüştü Paşa 

İSTANBUL 
Akçöraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
İhsan Paşa 

İZMİR 
Münir B. 
Osmanzade Hamdi B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Saibri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rıza B. 

enler) 

\Nİ 

RUM 

MER 
Besim B. 

ORE 
Faik B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 

NİĞDE 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
Recai B. 

SİNOP 
Recep ZühtüB. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

TOKAT 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Süleyman Sırrı B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 

SİN 

)U 
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(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 
AFYONKARAHlSAR 

AM B. 
(Ank. İstiklâl Mah.-Reisi) 
izzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. (M.) 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Ataiay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Naıfdz B. (ıM.) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Dr. Reşit Galib B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 
Şefik B. (M.) 

BİGA 
Mehmet B. (M.) 
Samih Rifat B. 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

FaMıRıfkı B. 
Mehmet Vaşfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâıki B. 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Osman Nuri B. (M.) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 
İhsan B. (V.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmet B. (M.) 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
(Ank. İstiklâl Mah, M. U.) 
Yusuf 'B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DÎYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa (M.) 
Faik B. 
Hüseyin Rrfkı B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
ihsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTÜĞRUL 
Ahmet İffet B. (M.) 
Dr. Fikret B, 
HaÜl B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. (M.) 
Ziyaettin B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. 
Ferit B. (M.) 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B.( 

GİRESUN 
Hâcirn Muhittin B. 
(Şark istiklâl Mah. Reisi) 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. (M.) 
TaMr B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. (M.) 

İÇEL 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
AH Rıza b. (t. Â.) 
BehiçB.!(V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Edip Servet B. 
Hamdi BL 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
ismail Caöbulat B. (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Pa^a 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Kâmil B. (M.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Mustafâ Rahmi B. (M.) 
Saraçoğlu | Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
(Şark IstilcIâl Mah. M. U.) 
Aü Şuuri B. (M.) 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. İ(M.) 
Kazan Paşa (Reis) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 

KARS 
Ağaıoğlu Ahmet B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
AH Rıza B. 
HaMt B. (»(1.) 
Hasan Fehjmi B. 
Necmettin Mola B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Dr. Halit B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat BJ. 

| Şevket B. 
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KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
(Şark Istiklil Mah: Â.) 
Yahya Gali© ©• (M>) 

KOCAEİLÎ 
İbrahim Süreyya. B. 
Mustafa p. 
Şükrü B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Fuat B. 
Klzjm HÜSttü fi. 
MıjsaKâzjmB. 
Mustafa Feyzi B. (M) 
Refik B. 
Tevfik Fifcret B: 

KOZAN 
Ali Sahip B. 
(Şark İstiklâl Mah. A.) 
Ali Sadi B. (M.) 

K^TAH^A 
Faıik B. 
Nuri B. 
Ragıp B. (V.) 
Rece|> B. 

MALATYA 
Bedir B. (M.) 
Dr. Hilmi fi. (M.) 
İsmet Paşa (Başvekil) 

Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdütkadir B. (M.) 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esat B. (M.) 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Osman Kadri B. (M.) 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. (M.) 
Ebubekir Hazım B-
Galip B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
İsmail B. 

(MUn 

Uffa 

RtZE 
Âli B. 
(Ankara İstiklâl Mah. Â.) ' 
Ekrem B. (M.) 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Dr. Saim B 
Ethem B. (M.) 
Kemal B. 
Mehmet Saibri B- (V.) 
Mustafa Fövzi B. 
Yaşar B. (M.) 

SİİRT 
Halil Hiılki B. 
MahmuJ; J3. 

SjNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. (M.) 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 

Rahmi R 
• İVdUİ-l11ü. MJ • 

Rasim B. (M.) 
Ziyaettiîv $. 

SİVEREK 
1 Halil Fahri B. 

fıal) 

: 1 

Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHlŞAR, 
İsmail B. (M.) 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 
Faik B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Kâmil B. (M.) 

TRAgZON 
Ahmet Myihtar, B. (Mf) 
Hasan Qj 
Nebizadg Hamdı B. 
Rahmi B. 
Şefik B. (M.) 

UIİFA 
Ali B, 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil fi. 
Tunalı Hilmi B. 
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Sıra Numarası: 171*e ilâve : 

ISLAHI HAYVANATA VE TEKSİRİ HAYVANATI EHLİYE VE KOŞU CEMİYETLERİ, KOŞU MÜ
SABAKA VE SERGİLERt VE HALİSÜDDEM ARAP HAYVANATINA MAHSUS SİLSİLENAME HAK
LARINDA İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RİYASETİNDEN GELEN (1/17, 1/285, 1/291) NUMARALI KA
NUN LÂYİHALARİYLE KASTAMONU MEBUSU HASAN FEHMİ BEYİN, HAYVANATI BAKARI-
YENİN ISLAHI HAKKINDA (2/184) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE ZİRAAT ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Berayı tetkik encümenimize iade kılınan ıslahı hay
vanat lâyihai kanuniyesinin 9, 10, 11, 12 nci madde
leri bilmüzakere tadilen tespit, diğerleri aynen kabul 
ve Riyaseti Celileye takdim kılınmıştır. 1 Haziran 1926 
Ziraat Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Mardin Mardin 
Ali Rıza Ali Rıza 

Aza Aza 
Konya 

Mustafa 
Aza Aza 

Kastamonu Edirne 
M. Fuat Faik 

Ziraat Encümeni Teklifi 
Islah ve Teksiri Hayvanat Lâyihai Kanuniyesinin 

9, 10, 11, 12 nci maddelerinin şekli muaddeli 
Madde 9. — Hara, inekhane, ağıllar ve tecrübe 

istasyonları ve aygır depolarının mahalli tesis ve 
bunlarda teksir edilecek damızlık hayvanatın ve ay
gır depolarında bulundurulacak aygırların adediyle 
nevi ve ırk ve ecnasının ve ıslah ve teksir usulünün 
tayini ve kavanin ve talimatnamelerin ve ol baptaki 
bütçenin ihzari mahiyette tanzimi Ziraat Vekilinin 
riyaseti altında Müdafaai Milliye Remont Müfettişi, 
Baytar Dairesi Reisi, Süvari Şubesi Reisi, Umuru 
Baytariye Müdiri Umumisi ile Ziraat Müdiri Umu
misinden ve Islahı Hayvanat Şubesi Müdiriyle Zira
at ve Baytar Mekâtibi Âliyesi Zeotekni muallimlerin
den müteşekkil Islah ve Teksiri Hayvanat Komisyo
nu tarafından icra olunur. 

Madde 10. — Tahsisatı ve muvazenei hususiye-
den tesviye edilmesi lâzım gelen damızlık hayvanatın 
mubayaa ve tevzii köy hesabına damızlık boğa, koç 
ve teke tedariki ve haralardan verilecek bu gibi hay
vanatın tevzii aygır depoları, ve sıfad istasyonları in
şası, yarışların ve hayvanat sergilerinin küşadı ve ve
rilecek madalya ile mükâfatı nakdiye miktarının ta
yini damızlığa elverişli erkek hayvanatın tasdik mua
melesi veya ihsası (İğdiş edilme) ve ıslah ve teksiri 

hayvanat uğrunda muvazenei hususiyeden sarfı lâzım 
gelen tahsisat hakkında bütçe ihzariyle hususu mez
kûrun terakkisi için Ziraat Vekâletince ittihaz edile
cek tedabirin temini tatbiki valilerin riyaseti altında 
ciheti askeriyeden tayin edilecek mütehassıs memur 
ile mahalli baytar ve ziraat müdiri veya memurları 
ve Ticaret ve Ziraat odalarıyle belediyeden münte-
hap birer azadan ve erbabı ziraat ve teksiri hayvanat
la müteveggil ehli vukuftan üç zattan mürekkep bir 
komisyon tarafından icra olunur. Şu kadar ki, ecnebi 
ırklara mensup damızlık intihap ve mubayaası Ziraat 
Vekâletince badettasdi'k ifa olunur. 

Madde 11. — 1927 senei maliyesinden itibaren 
Ziraat Vekâleti bütçesine ıslah ve teksiri hayvanat ma
sarifi namiyle açılacak fasıldan sarfolunmak üzere 
atideki maddelerde gösterilen vezaif ifa olunur: 

1. Hara, inekhane, ağıl ve tecrübe istasyonları 
masarifi tesisiye ve daimesi ve memurin ve müstah
demin maaşatı ve müessesatı mezkûre ile muhtaç köy 
ahalisi ve aygır depoları için damızlık hayvanat mu
bayaası; 

2. Yarılarda ve hayvanat sergilerinde tevzi edi
lecek mükâfatla madalyalar esmam ve cins damız
lık hayvanat teksir ve bunların iskân ve tağdiyeleri-
ne itina edenlere ve bu maksada mebni teessüs etmiş 
cemiyet veya şirket veya kooperatiflere verilecek mü
kâfat; 

3. Islah ve teksiri hayvanat için muvazenei hu-
susiyeleri kâfi olmayan vilâyata muavenet. 

Madde 12. — 1920 senei maliyesinden itibaren vi-
lâyat meclisi umumiyeleri bütçelerine ıslah ve teksiri 
hayvanat için atideki mevaddı havi bir faslı mahsus 
açmaya mecburdur : 

1. Aynen, 
2, Aynen, 
3.; Aynen, 
4. Tay ve beşinci fıkra dördüncü olarak aynen 

kabul edilmiştir. 
Madde 13. — Aynen, 
Madde 14. — Aynen, 
Madde 15. — Aynen, 



Madde 16. 
Madde 17. 
Madde 18. 
Madde 19. 
Madde 20. 
Madde 2L 

Madde 22. 
Madde 23. 
Madde 24. • 
Madde 25. 
Madde 26, 
Madde 27. 
Madde 28. 

— Aynen. 
— Aynen, 
— Aynen. 
— Aynen. 
— Aynen. 
— Aynen. 

— Aynen. 
— Aynen, 
— Aynen. 
— Aynen. 
— Aynen. 
— Aynen. 
— Aynen. 

Madde 29. 
Madde 30. 
Madde 31. 
Madde 32. 
Madde 33. 

Madde 34. 

Madde 35. 

Madde 36. 

Madde 37. 

Madde 38. 

Madde 39. 

Madde 40. 

— Aynen. 
— Aynen* 
— Aynen. 
— Aynen. 
— Aynen.; 

— Aynen. 

— Aynen, 

— Aynen. 

— Aynen. 

— Aynen. 

— Aynen. 

— Aynen. 
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Sıra! Numarası: 235 

GAZİANTEP MEBUSU AIİ CENANİ BEY VE RÜFEKASINTN TİCARET ODALARI KANUNUNUN 
SEKtZJİNlCt MADDESİNİN TADÎIİ HAKKINDA (2/590) TEKIİFt KANUNÎSİ 

RİYASETİ CELİLEYE 
22 Nisan 1341 tarih ve 655 numaralı Kanunla ken

dilerine şahsiyeti hükmiye izafe edilerek menafii umu-
miyeye hadim müesseseler meyanına ithal edilen Ti
caret ve Sanayi Odalarından muntazar olan faaliyet 
ve mesainin tezayüt ve inkişafı için taharri edilen 
menabii varidat sırasında odaya mukayyet erbabı ti
caret ve sanayi ile esnafın temettü vergilerinden yüz
de beşini tecavüz etmemek şartiyle bir resmi mun
zam tahsili kabul edilmişti. 

Ahiren neşredilen Kazanç Vergisi Kanuniyle 30 
Teşrinisani 1330 tarihli Temettü Vergisi Kanun ve 
rhüzeyyelâtı ilga edilmiş olduğundan Ticaret ve Sana
yi Odaları Kanununun sekizinci maddesinin beşinci 
fıkrasında mezkûr işbu temettü vergisi resmi mun-
zammının devamı istiyfasına imkân kalmamıştır. Hal
buki Meclisi Âlice kabul edilen kanunu mahsusla nim-
resmî müessesatı devlet meyanına giren Ticaret Oda
larına kazaî ve idarî bir çok hükümet vezaifinin de 
devredildiği malumdur. Fazla olarak son defa tasdik 
edilen Ticaret Kanuniyle müesses sicilli ticaret vezaif 
ve teşkilâtı dahi adliye bütçesinde tahsisat mevcut bu
lunmamasından dolayı Odalara devredilmiş ve Ticaret 
Odaları bu suretle de devlet bütçesine ait olması lâ-
zıf gelen mühim bir barı tahammül etmiştir. 

Ticaret Odaları, Meclisi Âlinin kendilerine bah
şettiği hukuk ve salâhiyetten sonra büsbütün mühim 
ve yeni bir vaziyet almış ve memleket dahilinde re
fah ve iktisadi milliye hadim hakikî bir şebeke ha
line getirilmiş olan Odalar, Cumhuriyet Meclisinin ik
tisadı millinin şuurlu bir surette teessüsüne matufen 
atılmış en ciddî ve hakikî adımını teşkil etmektedir. 
Odalarımızın halen mucibi iftihar addedilecek ve aza
mî emniyet ve itminan gösterecek manzaraları vardır. 
Odaları bu vaziyette kuvvetli ve yegâne varidatından 
velevki cüzî bir müddet için mahrum bırakmak bu
günden meşhut olan feyiz ve fevaidi kökünden kurut
maktır. 

Kazanç Kanununun matrahı ve mevzuunun teves
sü nazara alınarak aynı nispetin muhafaza edilme
mesi mülahazasına karşı odalarımızın henüz tesisat 
ve teşkilâtını itmam edememiş ve bu itibarla idarei 
hususiyelerle kıyas kabul edemeyecek bir vaziyette 
bulunmuş olmaları ve fazla olarak son Ticaret Ka
nunuyla kendilerine vasi masraf ve teşkilâta muhtaç 

bir vazife de tevdi etmiş bulunmamız kuvvetli bir 
cevap teşkil eder. Fazla olarak kazanç vergisinin nis
peti değil, mevzuu tevessü etmiştir. Ticaret Odaları
na kayıt mecburiyetinde bulunanlarsa mahdut evsafı 
haiz olanlardır. 

Binaenaleyh Odaların gayeye hadim bir halde te
şekkül ve inkişaflan için en fazla i külfet ve masrafa 
maruz bulundukları bir devrede bu teşebbüsün tenki
si varit ve doğru sayılamaz. Binaenaleyh müstaceliyeti 
maslahat nazarı dikkate alınarak Ticaret Odaları Ka
nununun sekizinci maddesinin beşinci fıkrasının mer
but veçhile tadilini ve müstacelen ve tercihan tezek
kür ve tasdikini arz ve teklif eyleriz. 

Gaziantep Denizli 
Ali Cenanı Yusuf 

Elâziz 
Mustafa 

Denizli 
Doktor Kâzım 

Afyonkarahisar 
izzet Ulvi 

Menteşe 
Şükrü Kaya 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Kütahya 
M. Ragıp 

Amasya 
Rıza 

Antalya 
Rasih 

Maraş 
Mithat 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Bolu 
Şükrü 

Canik 
Talât Avni 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATASI 
Ticaret Odaları Kanununun sekizinci maddesinin 

tadili hakkında Gaziantep Mebusu Ali Cenani Be
yin, teklifi kanunisi Encümenimize havale buyurul-
makla mütalaa ve tetkik edildi. Mezkûr teklif, mevzu
atı kanuniyemize muvafık ve şayanı müzakere görül
mekle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Hüseyin 
Aza 
Reşit 

Aza 
Hüseyin 



TİCARET ENCÜMENİ MAZBATASI 
Ticaret Odaları Kanununun sekizinci maddesinin 

tadili hakkında Gaziantep Mebusu Ali Cenani Be
yin teklifi kanunisi Encümenimize havale buyurulmak-
la mütalaa ve tetkik kılındı. 

Teklifte münderiç esbabı mucibe tamamiyle mu
vafık görülerek maddeler dahi aynen kabul edilmek
le Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Sivas 
Ömer Şevki Cemal Hüsnü 

Kâtip Aza 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza Aza 
İmzada 

bulunmadı, 

Aza Aza 
İçel Bolu 

Mehmet Emin Mehmet Vasfi 

TİCARET ODALARI KANUNUNUN SEKİZİNCİ 

MADDESİNİN BEŞİNCİ FIKRASININ ASLI 

5. — Miktarı her Odaca tespit olunarak Ticaret 
Vekâletince tasdik edilmek ve temettü vergilerinin 
yüzde beşini geçmemek üzere Odalarca tahsil oluna
cak resim. 

TADİLİ TEKLİF EDİLEN ŞEKİL 
5. — Miktarı her Odaca tespit olunarak Ticaret 

Vekâletince tasdik edilmek ve Kazanç Vergilerinin 
yüzde beşini geçmemek üzere Odalarca tahsil olunan 

Cevat resim. 
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Sû-a Numarası : 233 

GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MEVADENIN TADtLt HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/934) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVAİNtNt MAIİYE, ADLÎYE VE İMLfVAZENEt MA

IİYE lENGÜMENLERt MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 20.4.1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/1672 

20 Nisan 1926 tarih ve (6/1671) numaralı tezkere
ye zeyldir : 

11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununa zeylen 
Maliye Vekâletince tanzim edilen ve tcra Vekilleri 
Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve 
Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihasıyla es
babı mucibe mazbatasının musaddak sureti takdim 
olunmuştur. 

Muktezasınm ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

11 NİSAN 1334 TARİHLİ GÜMRÜK KANUNU
NA TEZYlL EDİLEN BAZI MEVADIN İCRA 

EDİLEN TADÎLÂTIN ESBABI MUCİBE 
LÂYİHASIDIR. 

Elyevm meriyülicra olan 11 Nisan 1334 tarihli 
Gümrük Kanunu o zamana kadar hâsıl olan tecrü
belere ve tahakkuk eden ihtiyaçlara göre tertip ve 
mevki tatbike vazolunmuştur. Tarihi mezkûrden son
ra memleketin geçirdiği mesut inkilâplar neticesinde 
malî, iktisadî vesaire nıkatı nazarından mühim tebed
düller ve ihtiyaçlar hadis olmuş ve ahkâmı mevcudei 
kanuniye yeni vaziyetler karşısında çok defa aciz ve 
bazen lüzumundan ziyade şedit bir hal gösterdiğin
den ekseriya Hazinenin ve namuslu tacirlerin huku
ku müşterekesi müteessir ve bazen de efradı masu-
me bilâ cürüm duçarı ceza olmuştur. 

Bu, umumî mülahazata misal olarak dermeyan 
olunuyor ki gümrük resimleri artmış, inhisarlar taad
düt etmiş olduğu için kaçakçılık temayülâtı bittabi 
hâsıl olarak memleketin şekli coğrafisi ve vesaiti ma
niasının derecei kâfiyede ihdasına sia-i hazinenin ade
mi müsaadesi de yardım ederek kaçakçılık muhtelif 
şekillerde başlamış ve derdest edilen kaçak eşyamn sa
hip ve vasıtalarıyla mehakime düşüldüğünde de sırf 
ahkâmı mevcudenin ya noksanı veya mahkemelerin 
tarzı telâkkisi yüzünden bir çok davalar rüsumatın 
aleyhine neticelenmekle erbabı fesadın cüreti artmış

tır. Diğer taraftan sefa'ini sagirei milliyeye ve nakli
yatı dahiliyei ticariyeye inkişaf hakkını ve cürüm teş
kil etmeyen harekâtı cezadan vikaye; maksadını temi
ne mukabil bu hususat, kanunda kaydı istisna 
olmamasından dolayı, ahkâmı umunjıiyeye tabi tutu
larak efrat lâyık oldukları hakkaniyet ve himayeden 
mahrum ve binaenaleyh mutazarrır olmuşlardır. Müc
rimleri bihakkın tecziye veya tehdit ve masumları 
derecei kâfiyede himaye edemeyen ahkâmı teşdit ve
ya tadil etmeksizin varidatı devletin sülüsünü teşkil 
eden gümrük tahsilatım tahtı emniyete almak müm
kün olmadığı gibi, kanunda mevcut olmayan ahkâmı 
idare zihniyetiyle vücude getirerek j temşiyeti umur 
tarikine gitmemin mahzuru da derkâr bulunduğu ci
hetle noksan ve sakat bir kanunla umumî gayeye var
manın kabil olamayacağı vekayı ile tahakkuk etmiş ve 
binaenaleyh noksan cihetleri ikmal ve ahkâmı ceza
iye erbabı hileyi tecziye ve tehdide ve indelhace ef
radı masumeyi himayeye kifayet edecek şekle ifrağ 
edilmek lazım geldiğine kanaati katiye hâsıl olarak 
kanuna bazı mevad tezyil ve kanunun) bazı mevadı ta
dil ve bu meyanda memleketin ve hükümetin halen 
haiz olduğu unvanlara göre kanundaki tabirat dahi 
tebdilen tashih edilmek suretiyle bir kanun lâyihası 
ihzar olunmuştur. İşbu lâyihadaki tezyilât ve tadilâtın 
esbabı mucibesi sırasıyle berveçhiatidir: 

Son zamanlarda erbabı hilenin emvali ticariyeleri-
ni dun resme tabi eşya namı altında manifestolara 
kaydettirerek o nama muvafık resim vererek hukuku 
hazineyi ihtilas ettikleri ve buna imkân bulamayınca 
manifesto ile eşya arasında isim noktasından görülen 
mübayeneti hata ile tevil ederek vabur acentesinin 
bir mektubu ile bu hatayı güya tashih ettirerek bu 
•emvali cezadan kurtardıkları görülmektedir. Gümrük 
Kanununda bu nevi hileye karşı bir Hüküm olmadığı 
cihetle idareten ittihaz edilen tedabiıf muhakemeten 
hilekânn lehine olarak neticelenmekte olduğundan, 
mevadı müzeyyelenin İririnci maddesinde manifestola
ra eşyanın marka numarasından başka cinsi, nevi ve 
miktarının da gösterilmesi mecburî tutjulmuş ve ikinci 
maddesinde cinsi manifestoya doğru yazılmayan eş
yamn Gümrük Kanununun 64 ncü maddesi mucibince 
kaçak addiyle müsadere edileceği gösterilmiştir. An
cak, nakliye şirketleri kap derunundaki eşyayı görme
dikleri ve mürsillerin ifâdelerine göre cjinsi eşyayı yaz-



dıkları cihetle kapların miktarı ve haricî alâmetleri 
yani marka ve numaralan manifestolara muvafık ol
dukça nâkillere mesuliyet teveccüh etmeyeceği tasrih 
ve fakat sahibi eşyanın elindeki konşimentoda mu
harrer nama mugayir bir nam ile eşyayı manifestoya 
kayıt ve bu suretle hata eden nâkillerden her kap için 
bir liradan elli liraya kadar cezayı nakdî almak su
retiyle nakiller de yanlışlıktan tahzir edilmiştir. 

Kaçakçılık hemen münhasıran küçük sefainle ya
pılmakta olduğundan ve zaten başka memleketlerde de 
resme tabi eşya nakliyatı hakkı yüksek hacimdeki se-
faine hasredilmiş ve bundaki hikmet de memleketi
mize kaçak suretiyle eşya ithalinde küçük sefain isti
mal edilmesi ile tezahür etmiş bulunduğundan, üçün
cü maddede yüz tondan dun hacmi istiabisi olan se
fain ile memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye eşya ithali 
tahtı memnuiyete alınmak suretiyle sefaini sagirenin 
kaçakçılığa vasıta olmasının önüne geçilmesi düşü
nülmüştür. Fakat mahsulât ve mamulâtı dahiliyeyi 
harice götüren dun hacimdeki Türk sefaininin avdet 
seferlerinde memaliki ecnebiyeden eşya getirebilecek
leri kabul edilmiştir. Şu kadar ki gerek sef aini ecne
biye ve gerek sefaini milliye bu memnuiyet hilâfına 
olarak eşya getirdikleri takdirde eğer bu eşyanın ka
çırılacağı hakkında delil ve emare varsa kaçak ahkâ
mı ve yoksa yalnız iki kat gümrük resmi tatbik edil
mek suretiyle memnuiyet teyit ve cezayı teşkil eden 
ikinci kat resmin nisfı hazineye irat ve nisfı diğeri bu 
vakayı tespit eden memurlara ikramiye tarzında tevzi 
tarikiyle memurların dikkati temin edilmek elzem 
addedilmiştir. 

Ecnebi sefainindeki yolcu ve mürettebatın istih
lâkine mahsus mevadın mevcudiyetini Gümrük Ka
nunu kabul ediyor. Fakat bu mevadın Türkiye sula
rında sureti sarfını murakabe için bir salâhiyet verme
diğinden istihlâke mahsus denilip gümrük idaresine 
haber verilen mevad fırsat bulundukça hafiyen mem
lekete ithal edildiğinden bu suiistimale mani olmak 
için mevadı mebhusenin fazla miktarı gümrük ida
resince mühür tahtına alınacağı dördüncü maddede 
gösterilmiştir. Manifesto veya barnamelere dahil ol
makla beraber bir ecnebi memleketten gelip Türki
ye'den geçerek yine bir ecnebi memlekete girecek eş
yanın bu suretle geçmesi çok defa musanna olup, ha
kikatte bu eşyanın fırsat buldukça bizim tarafa hafiy-
yen ithali için ecnebi toprağında hududa yakın bir 
mahalde idhâr edildiği anlaşıldığından, ariifen meş-
ruh hilekârlığa mani olmak için müttehaz tedabire 
ilâveten indelhace o kabil eşyanın ecnebi memlekette 

I gireceği gösterilen mahalle vusulü ispat ettirilmesinin 
de rüsumatça bir hakkı kanuni şeklinde istimal edil-

I mesi lüzumlu ve faydalı görülmüş ve beşinci madde 
I bu maksadı temin için tezyil edilmiştir. 

ithalât muamelesi yapılmak üzere beyannamesi 
I gümrüğe ibraz olunan eşyanın bilâhara hudut harici

ne gönderileceğinden bahisle beyannamenin iptali ge
rek muamelenin hini icrasında ve gerek ikmalinde ta
lep edilmektedir. Bu talepler hemen daima bir hilenin 
yürütülememesinden veyahut yürütülmesi esbabını ih
zara müstenittir. Hem, bu tariki hileyi seddetmek ve 
hem de abesle iştigalin önünü almak için, başka mem
leketlerde olduğu gibi, beyannameyi taalluk ettiği eş
yanın tekâlifi tediye olunacağına dair bir taahhüt ak-
tederek sahibini tediyei tekâlife ve ücurata mecbur 
tutmak lâzım gelmiş ve bu tediyattan ashabının ancak 
eşyayı gümrüğe terk ve keyfiyeti tahriren beyan et
mekle vareste kalacakları ve fakat eşya bir sebebi ka
nuniye binaen cezayı nakdiye tabi ise, eşya gümrüğe 
terkedildiği takdirde bu cezanın başkaca tesviyesi lâ
zım geleceği altıncı maddede tespit edilmiştir. 

Bir beyannameyi teşkil eden muhtelif rüsuma tabi 
müteaddit kalem eşyadan bazılarının miktarları veya 
nevileri resimden intifa kastiyle noksan ve dun, bazı
larınınki fazla gösterilir. Fazla gösterilmesi noksan
ların hataya atfını temin için bir hiledir. Binaenaleyh 
bu nevi hileye mani olmak için beyannamelerdeki 
kalemlerin müstakillen nazarı dikkate alınarak nok
sanlar ikmal ve derecesi müstelzimi ceza ise cezası is-
tiyfa ve fazlalar hakikate irca edilmek lâzım gelmiş 
ve yedinci madde bu maksada göre tanzim edilmiştir. 

Erbabı hile bazan memurları iğfa veya itmâ ede
rek eşyayı dun resim vermek veya hiç resim verme
mek suretiyle gümrükten çıkarıyorlar. Rüsumat ida
resi bilâhara buna muttali olunca takibata iptidar edi
yor. Fakat eşya gümrükten geçmiş olduğu için, ma-
hakim bu hileyi gümrükten eşya kaçırılmış addetmeye-

j rek takibatı vakıayı Gümrük Kanununun 75 nci ve 
| 76 nci maddelerinin haricinde görerek sarih bir hır-
! sizlik muvacehesinde rüsumat idaresi aciz bir mev

kide kalıyor. Halbuki kanun en ziyade böyle bir va
ka karşısında ibrazı şiddet etmek lâzım geliyor. Bi
naenaleyh gümrükten geçirilmek suretiyle ihtilas edi
lecek hukuku hazinenin de salifüzzikir 75 nci ve 76 
nci maddelerin dairei şümulüne ithali ve muhtelis 
hakkında Ceza Kanununun 155 nci maddesinin zeyli 
mucibince başkaca takibatı adliye icrası ve tekerrür 
vaki veya kaçırılan eşya memnu neviden ise bu gibi 

| efalin tecziyesine dair olan 72 nci madde hükmü-
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nün tatbiki elzem görülmüş olduğundan sekizinci mad
de bu maksada göre tanzim edilmiştir. 

Memaliki ecnebiye limanlarından hamule ile ha
reket eden yüz ton hacmi istiabisinden dun sefain 
evrakını başka bir ecnebi limana gidecekmiş gibi tan
zim ettirerek yola çıktığı halde hakikatte bu hamule
yi Türkiye'ye kaçak olarak ithal etmekte ve gümrük 
vesaiti muhafazasına tesadüf edince mürur evrakını 
işhat ederek hamule hakkında müsadere hükmünü ver
meye mani olmaktadır. Bu nevi hileye ispirto kaçak
çılığında çok tesadüf edilmiş ve bundan sonra inhisa
ra tabi eşya hakkında daha ziyade tesadüf olunacak
tır. Bilhassa vaziyeti coğrafiyenin yardımiyle peydayı 
vüsat edeceği anlaşılan hini mümasileye meydan ver
memek için evrakına nazaran olan veçhei azimeti ile 
haddi seyri arasında münasebet olmayan işbu sefain 
hamuleleri indettahkik müsadere edilebilmek için do
kuzuncu madde tanzim ve boş zuhur eden sefain her
halde hamulelerini memlekete ithal etmiş olacakları 
kanaatiyle hiç olmazsa bunlardan bir cezayı nakdî 
ahzi suretiyle takviyei tedabir olunması lâzım gelerek 
maddeye bu cihette ilâve edilmiştir. 

Kaçak suretiyle memlekete ithal edilen eşya hak
kında rüsumat idareleri haber alınca Gümrük Kanu
nunun 75 nci ve 76 ncı maddelerinin bahşettiği sa
lâhiyete binaen bu işin takip ve derdestine*imkân bul
makta ise de, ağır resme tabi eşyanın hafiyen ithal 
edildiğini dükkânlarda gördükleri halde ne suretle 
kaçırıldığına dair maha'kimi ikna edecek delâile malik 
olamadıklarından bunca kanaat ve sarahate rağmen 
bir hareket mümkün olamamaktadır. Binaenaleyh buna 
mani olabilmek için rüsumat idaresinin teklifi üzerine 
Maliye Vekâletince icap eden mevadın üzerine münasip 
alâmetler konulması ve bu alâmetlerden ârî olarak tica
rethanelerde ele geçecek mevadın indettahkik kaçırıl
dığı sabit olunca müsaderesi müktazi bulunmuş ve 
ticarethanelerde bu bapta tahkikat ve tetkikat icrası 
gümrüklerin mafevk memurlariyle müfettişlerine has
redilmek suretiyle hükmü kanunun hüsnü tatbiki te
min ve bu hükümler onuncu, on birinci maddelerle 
tespit edilmiştir. 

Dun resme tabi eşya meyanına yüksek resme ta
bi eşya konulduğu ve hini muayenede ele geçtiği tak
dirde gerçi yüksek resme tabi eşya Gümrük Kanunu
nun 68 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince mü
sadere olunabilirce de bazı hilekârlar kaçırmak niye
tiyle bu tarzda getirdikleri eşyayı kaçıramayacakları
nı anlayınca beyannamelerinde göstererek cezadan te
vakki edebilmektedirler. Çünkü ahkâmı kanuniyemiz-

de ambalaj hakkında hiçbir takyit yoktur. Her mal 
sahibi keyfemayeşâ eşyasını ambale edebilir. Ambalaj 
dahi kaçakçılık vesaitinden olduğuna ve başka mem
leketlerde bu hal nazarı dikkate alınarak ambalajı 
takyit eden ahkâm vazedildiğine binaen bizim kanu
numuzda bu maksadı temin edecek otn ikinci madde 
tezyil edilmiştir. Maddei mezkûrede ambalaj takyi-
datı halen muayyen mevadâ konulmuş ve fakat bu 
takyidatın Maliye Vekâletinin inzimanfu muvafakatiy
le rüsumat idaresince icap edecek diğer mevada teş
mili esası kabul edilmiştir. Şu kadar kj bazı defa tak
yide muhalif zuhur edecek ambalajların bir zaruret 
neticesi olabileceği nazarı dikkate ahnjarak bu gibile
rin müsaderesi cihetine gidilmeyerek j bilcümle eşya
nın rüsumu bu meyanda en yüksek ıjesme tabi olan 
eşyaya mahsus tarife mucibince istiyfi edilmek sure
tiyle kanunun şiddeti talhfif olunmuştu^. Bir de yolcu 
beraberinde gelmesi tecviz edilen tiearjst eşyasiyle ge
rek yolcunun beraberinde ve.gerek vesaiti saire ile 
vürut eden eşyayı zatiye bu takyidatian istisna edi
lerek zaruret ve hakkaniyet icabatı gözetilmiştir. Ma
nifestoya kaydedilmesi lâzım gelirken kaydolunmayan 
eşya Gümrük Kanununun 69 ncu maddesi mucibince 
müsadere olunursa da bu ceza eşynam ashabına te
rettüp edip cürmün vukuuna ekseriya sebep olan me-
rakibin kaptan veya acenteleri ceza gjörmemekte ol
duğundan, eşyanın manifestolara kaybını temin için 
vesaiti nakliye ashabını da bir cezayja tabi tutmak 
ve kaçakçılık temayülât ve ihtimalâtınal bir derece da
ha mani olmak maksadiyle manifesto haricinde gele
cek eşyanın müsaderesinden başka nâkillerinden de 
her kap ve eğer eşyalar döküm halinde ise her tona 
için kaptan veya acentesinden beş liradan yüz liraya 
kadar cezayı nakdî alınacağı on üçüncü madde ile 
tespit edilmiştir. 

Kaçakçılar hakkında ne kadar şiddet gösterilse 
yerine masruf olacağından gümrük cej*aimini irtikâp 
edenlerin en ağır cezalara duçar edijmesini hazine 
pek ziyade arzu ederse de haddi marufq aşmamak için 
kasrıemel ile kaçakçıları mahkûmiyetleri veya hapis
ten tahliye olundukları tarihten itibarejn bir sene ve 
tekerrür halinde iki sene müddetle zabıtanın tahtı ne
zaretinde tutmak suretiyle haklarındaki ahkâmı ce-
zaiyenin bir derece daha teşdidini münasip görmüş 
ve bu noktayı on dördüncü madde ile tayin etmiştir. 

Kaçak eşyayı ihbar ve derdest edenlerin taltifi 
keyfiyetini Gümrük Kanunu temin etmiş ise de tal
tif, eşyanın müsaderesiyle hükmü katjinin lühukun-
dan ve eşyanın füruhtundan sonra mt}mkün olduğu 



ve bu yüzden vaki tehirat müstahakı taltif olanların 
inkisarı gayretini mucip olduğu cihetle kaçak eşyanın 
derdestiyle beraber tahmin olacak bedelinin vacib-üt-
tevzi miktarına nısfı hemen müstahaklara alacakları
na mahsuben avans olarak tesviyesiyle kendilerinden 
ve emslinde muntazırı hizmet ve gayretin temini de
vamı müktazi görülmüş ve on beşinci madde bu mak
sada binaen tezyil edilmiştir. 

Gümrük memurlarının vazife başında muayyen 
bir şekilde resmî kıyafet taşımaları gerek tefrik, ge
rek icrayı nüfuz için elzem olduğundan hangi vazife 
erbabının ne şekilde elbise giyecekleri Rüsumat Mü
düriyeti Umumiyesinin tayini ve Maliye Vekâletinin 
tasvibi ile takarrür etmek üzere on altıncı maddeye 
bu lüzumu kanunî ithal olunmuştur. 

TÜRKİYE GÜMRÜK TARİFEt UMUMİYESİNE 
MÜTEALLİK 10 MART 1332 TARİHLİ KANUN 
BERVECHÎATİ TADİL VE TEZYİL EDİLMİŞTİR 
TÜRKİYE GpMRÜK TARİFEİ UMUMİYESİNE 

MÜTEALLİK KANUN 
Birinci Madde — Tarife Kanununun birinci mad

desi berveçhiati tadil edilmiştir : 
Türkiye Gümrükleri mıntıkasına ithal edilen kâf-

fei eşyadan hini ithalinde işbu kanuna merbut tari
fede muayyen Gümrük rüsumu istiyfa olunur. Şu ka
dar ki tarifede mezkûr olmayan eşya, rayiçleri üzerin
de yüzde yirmi resme tabidir. 

İkinci Madde — Tarife Kanununun ikinci mad
desi mefsuhtur. 

Üçüncü Madde — Tarife Kanununun üçüncü mad
desinin saniyen ve rabian fıkraları berveçhiati tadil 
edilmiştir : 

Saniyen : Türkiye Gümrükleri mıntıkası haricin
de vefat eden Türk tebasının eşyayı zatiyeleri. 

Rabian : Türkiye'de ikamet etmek üzere gelen ec
nebiler ve memaliki ecnebiyedeki vazifelerinden ve tah
silden avdet eden Türkiye memurini hariciyesiyle ta
lebesi tarafından naklihane suretiyle beraberlerinde 
veya muvasalâtlarından itibaren altı ay zarfında ithal 
olunan müstamel eşyayı beytiye ve zatiye ile alât ve 
edevatı müstamele, ticaret vesaire maksadiyle mema
liki ecnebiyede yerleşipte bilâhara memleketlerine av
det eden Türklerin getirecekleri müstamel eşyayı bey
tiye ve zatiyenin resimden muafiyeti bu gibilerin ter-
kettikleri memaliki ecnebiyede lâakal iki sene ikamet 
etmiş ve aynı müddet zarfında getirecekleri eşyayı 
oralarda istimal edegelmiş olmalarının sübutuna mü
tevakkıftır. Ancak berayı - maslahat harice giden 
amele vesairenin istimallerin© mahsus yatak ve ye-
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mek takımı gibi eşyayı müstamelenin muafiyeti ha
riçte uzun müddet ikametle mukayyet değildir. Güm
rük İdaresi lüzum gördüğü takdirde naklihane vesai
re keyfiyetlerini musaddak olmak üzere makamatı 
aidesinden mu'ta evrakı müspite ibrazını talep edebi
lir. 

Dördüncü Madde — Tarife Kanununun dördüncü 
maddesinin Saniyen ve Aşiren ve Şalisi Öşür fıkra
ları berveçhiati tadil ve buna zirdeki Rabii Öşür, Ha
misi Öşür, Sadisi Öşür ve Sabii Öşür fıkraları tezyil 
edilmiştir. 

Saniyen : Sefaini ecnebiye mürettebatının infakı-
na ve mücerret sefaini mezkûre içinde istihlâke mah
sus olarak işbu sefain derununda gelen komanya bun
ların sefine içinde kalması ve Türkiye sularında gemi
den çıkarılmaması meşruttur. Millî sefainin ecnebi li
manlarında tedarik ettiği mahrukat ile komanyanın 
gümrük resmi ile vasıl oldukları Türk limanlarında 
zuhur eden miktar üzerinden istiyfa olunur. 

Aşiren : Tamir veya telvin için ihraç edilip, tekrar 
ithal olunan eşya şu kadar ki bu eşyanın mahiyeti as
liyelerine ve tarifedeki müsemmalarıha halel gelme
mesi ve gümrük resmi tediyesine tabi tutulabilecek ak
samı asliyei cedidenin ilâve edilmemiş olması meş
ruttur. 

Safei öşür : Reiısiicuimlhuruın zati ve ikametgâhı 
'iç'Ln cöllb edlifen eşya. 

Ralhiî Öşür : Teşhir veya kıoşu ve rükûfo veya
hut nıaikHi eşya için memıaflûkii ecnıeb'iyeye göndenffip, 
yine iade edlen TüüMye ımıalhsulâıtı, marnıulâtı, hayva
natı ve vesaıiltö naikliyösi. 

Hamıi&i Öşür :i ADtı aıy zarfımda iade edi'llmek 
şanüiıyle seyyaM'arım ve yolcular beraberlerinde getüır-
dükılerli vesaiti makiye ve koşu için ithali olamam atlar. 

SadıM Öşür : Berayı taımıir veya taltiftir sefalinden, 
tayyarelerden, ve huiüutu hadıidiye vesadıtü mıulharriıke 
ve mlülteharriikesli'nıden iıthal ve badeihu dıade olunan 
eşya. 

Saiftiî öşür, haddü öşiiir fıkrasındaki zurufum yetnl-
lari l e ihracatta sangılık olarak istimal edilecek jela
tinden her nevti menısucaıütan ve maadAnden mevad ve 
naklühanıe husıuisuında lisitümıalı edilen tertibatı mahsu-
sayı haiz aıralbaliar vesaire. «Maliye ve Ticaıret Ve-
kâlebleröncıe tayin dluınaealk müddetler zarfımda iıhraç 
edilmek şartiiyle» 

Beşinci Madde — Tarife Kamunuınuın beşinca mad)-
desimin evvefen, saniıyemı ve hamliisen fıkraları 'beriveç-
hıiatü tadil editaiştfiır* 
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'Evvelen : Türkiye Cumhuriyeti nezdlinde muıktism 
düveli ecnebiye süferıasınuı bera&erinde getirdikleri 
eşya ile (istimali zaitlerine mahsus olmak ve cins ve 
neyi ve miktarı beyan ediltonek şar-tiyle bülâhara ge
tirtecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus damgalı ev
rak ve defaıtir ve levazımı resmiydi kırtasiye ve sefa-
retlhanede müstamel bilumum eşya, faıkaıt resim ver-
melüle mükellef oilanlar 'tarafından getirilen veya bun
ların nıaimlariına gelen eşya süfera ve sefarethaneler 
hesalbma liıthat edilse bile gümrük resmi vesair tekâ
lif mıuiafiyetiıniden müstefit olamaz. 

Saniyen : Konsoloshanelere mahsus damgalı ev
rak ve defaittlır ve konsoloshanelerin resli idaresinde 
bulunan meslekten yetişme General konsolos ve 
Konsolos ve Konsolos vekillerinin muayene edilmek 
şaıtîliyle Türkiye'ye hünii muvasalatlarında veya muva-
salatlarındaın Mıbaren üç ay zarfında getirecekleri eş
yayı zatiye «muamelıei mötekalbile şartiyle» 

Hamisen : Hükümeti Cumhııriye ile şirketler bey
ninde akdlofunan umuru nafıa 'imtiyaz mukavelena
melerine tevfikan sureti maihsuısada gümrük resmin
den muaf tatuiDan eşya. 

Altıncı Madde — T&rtilfe Kanununun yedimüi 
maddesi ber - veçhi - ati tadil ediılmliştir: 

Kavanin ve nizamatı mahsusa ile Türlkiyeye İthal
leri memnu olup, işbu ıtartiıfede züikredlilimıiyen eşya
nın ithali kemaf ııssalbık memnudur. 

Yedinci Madde — Tarife Kanununun 26 ncı mad
desi ıber - veçihi ~> aiti «adül edilmıiştir: 

Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 
Sekizinci Madde — Tarife Kanununa maddei ati

ye tezyi edilmiştir: 
lora Vekilleri Heyeti mevcut foir resmi tezyide 

veyahut yeniden bir resim itasına karar yererek bun
ların levayıhı kanuniyesıLnli (ilhzar ettikten sonra işbu 
lâyihalardaki resimlerin veya farkların depozito su
retiyle tahsilini de tahtı karara alabilir. Lâyihaların 
Millet MecUüısfnce kalbul edilecek şekline göre alınan 
işbu diıpozıito akçaları ashabıma ya tamamen veya 
kısmen (iade veyalhut tamamen veya kısmen irada 
naklolunur. 6 Nisan 1926 

Adiye Vekilli 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Beyefendi 
İmzada 'bulunmadı 

Hariciye Vekil 
Tevffik Rüştü Beyefendi 

îmaada böRınmadı 

İsmet 
Müdaf aa'i Milliye Vekili 

Recep 

Dahiliye VekM 
M. Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
İsmet 

Nafıa Vekili 
BebJiç 

Ticaret Vekili 
Ali Oenani 

Mairif Vekili 
Mustafa Necalti 

Zirajait Vekilli 
Mehmet SMbrıi Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimajiye Vekilli 
Doktor Refik 

Türkiye 
Büyük Milet Meclisi 

Kavanlinti Maliye Bncümenıi 
Adet : 109 

18 . 5 . 1926 

KAVANÎNÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununa zeylen 

Maliye Vekâletince tanzıim edilen vei İcra Vekilleri 
Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içtinı&ında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyiha-
siyle esbabı mucibe mazbatasının ımusaddak sureti 
leffen takdim kılındığından ifayı muktezası Başve
kaletin 20 Nisan 1926 tarih ve (6/1672) numaralı tez
keresiyle Enculmenimize havale buyuru|an kanun lâyi-
hasiyle Esbabı Mucibe mazbatası Rüsumat Müfettişi 
Beyin huzuriyle müzakere edilerek üçüncü, sekizinci, 
on yedinoi ve on sekizinci maddeler tadjilen vesair me-
vaıd aynen kalbul edilerek ber-mucdlbij-havale Adiye 
Encümenine tevdiine karar verilmiştir. 

Kavanin'i Maliye 
Encümeni Raisi 

Bayeziit 
Şefik 
Kâtip 

Ankara 
İhsan Bey 

Hini imzada 'bulunmamıştır 
Aza 

Saruıhan 
Kemal 

Mazbaıtaı Muharriri 
Bozok 

Süleyrhan Sırrı 

Azaf 
Kbnya 

Mustafa 

Aztf 
Ordu 

Haindi 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Üçüncü Madde —̂  Hacmi ilstiaıbM yi|z tondan dun 

sefain Me memali'ki ecnebiyeden Türkiy^ye eşya ithali 
memnudur. Mahsulât ve mamulâtı dahiliyeyi harice 
nakledilen Türk sefaini ancak avdet seferlerinde bu 
kaydı memnuniyetten müstesnadır. Hillâf vukuunda 
kaçalkcılık şaibesi olmamak şartiyle, getirilen eşyadan 
biri ceza olmak üzere iki kat gümrük; resmi iistiyfa 
ve cezanın nısfı vakayı tespk eden mejnıuırlaıra tevzi 
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ve nısfı diğeni hazine hesabına olarak irat kaydo
lunur. 

SeklMndi Madde •— Hilaf ı-hakiikat beyannamse veya 
her hanıgi tok suistiimal life muamelesi İfa ötitirilerek 
noksan resiim verilmek suretiyle memlekete ithal edil
diği ibifâhara anlaşılan eşya 75 ncd ve 76 acı maddeye 
ttevfükan taıkip ve müsadere ve foilekâr hakkında baş
kaca Kanunu Ceza muciilbiınce 'takibatı adliye icra 
olunur. Bu suretle gümrükten geçMen eşya memnu 
neviden ise veya tekerrür vaki ise 77 nci maddenin 
hükmü tatbik ediüır.; 

On Yedinci Madde — Bu kanun neşni tarihinden 
muteberdir. 

On Sekizinci Madde — Bu kanunun 'icrasına Ad
liye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclis* 

Adliye Encümeni 
Adet 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Gümrük Kanununa bk takım mıevad tezyili hak

kında Başvekâleıtıten verölüp encümenimize tevdi bu-
yurulan lâyiha! kanuniye tetkik ve müzakere edildi 

Mezkûr lâyihada mündeniç birinci, ikinci, üçüncü 
ve dördüncü maddeler cüzi tadilâtla kaibul ve beştinci 
madde tay ve altıncı, yedinci maddeler aynen kaibul, 
sekizinci, dokuzuncu, onuncu maddeler keza tadilen 
ve on bOrıinci ve on ilkindi maddeler aynen ve on 
üçüncü madde ıtadiflen kaibul ve on dördüncü madde 
ıtayyeditailşt'ir. On 'beşinci madde aynen ve on altıncı, 
on yedinci, on ısdklMnci maddeler tadil suretiyle tespit 
edilerek iraptan Muvaızenei Maliye Endülmenline tev
diine karar verilMiişitir. 

Adiliye Encümeni Mazlbata Muharriri 
Reisi Vekil 

Kanıya 
Refik 

Kâtip; 
Sarûihan 
Kemal 

Aza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Aza 
Kastamonu 
Ali Nazrmi 

Yozgat 
Ahmet Harndi 

Aza 
Konya 

Tevfik Fikret 

Aza 
Yozgat 

Ahmet Hamdü 

Adliye Encümeninin Tadili 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununa mevaddı 

atiye tezyıO edilmiştir 
Madde 1. —- Türkiye'ye ithal olunacak eşyanın 

manifesto veya barnamelerde zurufuna ait marka 
ve numaralarından başka, eşyanın cins ve miktarı gös
terilmek mecburidir. 

Madde 2, — Eşya cinsen manifestoya veya bar-
nameye mübayin zuhur ettiği ve bu hal sehvi maddi
den mütevellit olmadığı, hüsnüniyete makrun bulun
madığı takdirde gümrük resminin ruhundan bir mis
line kadar cezayı nakdî alınır. Böyle bir halde eşya
nın adedi, zurufu ve haricî alâmetleri manifesto ve 
barnamelere muvafık ise nakillere mesuliyet tevec
cüh etmez. Aksi halde vasaiti nakliye ashabından 
veya vekillerinden Gümrük İdaresince kap başına bir 
liradan elli liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

Madde 3. — Hacmi istiabisi yüz tondan dun se-
fain ile memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye eşya itha
li memnııdur. Ancak mahsulât ve mamulâtı dahiliye
yi harice nakleden veya her sefer için Gümrük İda
resini haberdar ettiğini mübeyyin vesikayı hamil olan 
Türk sefaini işbu seferlerinde bu kaydı memnuiyetten 
istisna olunur. 

Madde 4. — Yolcu ve mürettebatın istihlâkine 
mahsus olarak sefaini ecnebiye derununda bulunan 
mevaddan lüzumu miktarından maadası mühür altı
na alınır ve sefine Türk sularında bulundukça ihti
yaca kâfi miktarı ihraç ve ita olunur. Bu mühürün 
memurini rüsumiyeden başkası tarafından fekki Güm
rük Kanununun 86 ncı maddesinin tatbikini istilzam 
eder. 

Madde 5. — Tayyedilmiştir. 
Madde 6. — Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Hilafı.hakikat beyanname veya her 
hangi bir suiistimal ile muamelesi ifa ettirilerek nok
san resim verilmek suretiyle memlekete ithal edildiği 
tarihi ithalinden altı ay zarfında anlaşılan eşya Güm
rük Kanununun 75 ve 76 ncı maddelerine tevfikan ta
kip ve müsadere ve hilekâr hakkında başkaca Ceza 
Kanunu mucibince takibatı adliye icra olunur. 

Madde 9. — Memaliki ecnebiyeden gelen yüz ton 
hacmi istiabisinden dun sefain esbabı mücbire ol
maksızın evrakının irae ettiği mahal güzergâhı hari
cinde Türk sularında tesadüf edildiği takdirde hamu
lesi müsadere olunur. Hamulesi bulunmadığı halde 
kaptan veya acentesinden ton başına bir liradan beş 
liraya kadar ağır cezayı nakdî istiyfa edilir. 



Madde 10. — Aynen kabul. Son satırdaki Maliye 
Vekili (Maliye Vekâleti) olacaktır. 

Madde 11. — Aynen kabul. 
Madde 12. — Aynen kabul. 
Madde 13. — Manifesto veya barnameye kayde

dilmesi lâzım gelirken kaydı bulunmayan eşyanın her 
kabı döküm halinde ise her tonu için kaptan veya 
acentesinden veyahut nakilinden bu eşyanın müsade
resinden başka beş liradan yüz liraya kadar hafif 
cezayı nakdî alınır. 

. Madde 14.— Tayyedilmiştir. 
Madde 15. — Aynen kabul olunmuştur. 

Madde 16. — Rüsumat memurlarının ifayı vazi
fe esnasında giyecekleri elbisenin şekli bir talimatna
me ile tayin olunur. 

Madde 17. — Bu kanun neşri tarihinden iki ay 
sonra meridir. 

Madde 18. — Bu kanunun.icrasına Adliye ve Ma
liye vekâletleri memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 

Mazbata Numarası : 268 Esas Numarası: (1/934) 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununa zeylen 

tanzim olunup Başvekâletin 20 Nisan 1926 tarihli 
tezkeresiyle gönderilen ve Heyeti Umumiyenin 
22 . 4 . 1926 tarihli içtimâında Kavanin ve Muva
zenei Maliye ve Adliye encümenlerine havale olunan 
lâyihai kanuniye Kavanini Maliye ve Adliye encü
menlerinin tadilâtiyle birlikte encümenimize tevdi 
edilmekle Maliye Vekili Hasan Bey ile Rüsumat mü
fettişlerinden Hakkı Bey hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

2 Haziran 1926 tarihli ve 267 numaralı mazbata
mızda arz ve izah edilen esbap dolayısıyle işbu me-
vadı müzeyyelenin dahi kabulü zarurî görülmüş ve 
bazı maddelerde icra kılınan tadilât sebebiyle yeni
den tanzim kılınan lâyihai kanuniye tercihan ve müs-
tacelen müzakere buyurulmak üzere Heyeti Umumi-
yeye takdim kılınmıştır. 2 Haziran 1926 

Reis Mazbata Muhariri 
Çankırı Çatalca 

Mustafa Abdülhalik Şakir 
Aza Aza 

İsparta Diyarbekir 
Mükerrem Şeref 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

A|za 
Maraş 
Mithat 

Aza 
İzmir 

Ahmet Münür 

MUVAZENE! MALÎYE E N C Ü M E N İ N TADİLİ 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununa Müzeyyel 

Mevad Halûkunda Kanun 
Birinci Madde — Türkiye'ye ithal olunacak eşya

nın manifesto veya barnamelerde zurufuna ait marka 
ve numaralarından başka eşyanın cins ve miktarı gös
terilmek mecburidir^ 

İkinci Madde — Eşya cinsen manifestoya veya 
barnameye mübayin zuhur ederse işbu j eşyanın tabi 
olduğu gümrük resminin bir rub'undajn bir misline 
kadar cezayı nakdî alınır. Ancak, mübayeneti vakıa
nın suiniyete mukarin bulunmayan bir sehivden ileri 
geldiği sabit olduğu takdirde'ceza aranmaz. 

Eşyanın cinsen manifestoya veya barnameye mü
bayin zuhuru halinde kapların adedi ve haricî alâ
metleri manifestoya veya barnameye muvafık olduk
ça nakillere mesuliyet terettüp etmez. Aksi halde ve
saiti nakliye eshabından veya vekillerinden Gümrük 
İdaresince kap başına bir liradan elli liraya kadar ce
zayı nakdî alınır. 

Üçüncü Madde — Hacmi istiabisi yü? tondan dun 
sefain ile memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye eşya it
hali memnudur. Ancak, mahsulât ve ıjıanıulâtı da
hiliyeyi harice nakleden veya her sefer için Gümrük 
İdaresini haberdar ettiğini mübeyyin vesikayı hamil 
olan Türk sefaini işbu seferlerinde bu kaydı memnui-
yetten istisna olunur. j 

Dördüncü Madde — Yolcu ve mürettebatın istih
lâkine mahsus olarak sefaini ecnebiye derununda bu
lunan mevaddan lüzumu miktarından maadası mühür 
altına alınır ve sefine Türk sularında ! bulundukça 
ihtiyâca kâfi miktarı ihraç ve ita olunur. Bu müh
rün memurini rüsumiyeden başkası tarafından fekki 
Gümrük Kanununun 86 ncı maddesinin j tatbikini is
tilzam eder-

Beşinci Madde — İthalât beyannameleri taalluk 
ettiği eşyanın tabi olduğu tekâlifi devjletin tediye
sini mutazammm bir taahhütname mahiyetinde olup, 
beyannamesi verilen eşyanın, hudut haricine iade 
veya aktarma edilse bile, tekâlifinin tediyesi mecbu
ridir. İşbu mecburiyet bu eşyayı gümrüğe terkettik-
lerini ashabının tahriren beyan etmesiyle sakıt olur. 



Eşya bir sebebi kanuniden dolayı cezayı nakdîye taibi 
ise, bu da başkaca tasviye olunur. 

Altıncı Madde — Muamelei rüsumiyenin ifasın
da bir beyannamenin her kalemi ayrı bir beyanname 
addolunur. Bir kalemin noksanı diğer kalemin fazla-
siyle karşılaştırılmıyarak her kalem müstakillen na
zarı dikkate alınır. Kalemden maksat beyanname 
muhteviyatından Tarife Kanununun aynı numarası
na tabi olan eşyanın heyeti umumiyesidir. 

Yedinci Madde — Hilafı hakikat beyanname ve
ya her hangi bir suiistimal ile muamelesi ifa ettirile
rek noksan resim verilmek suretiyle memlekete ithal" 
edildiğine dair delâil ve emmaratı kaviye veya tahrirî 
ihbarat mevcut olan eşya tarihi ithalinden itibaren 
iki ay zarfında Gümrük Kanununun 75 ve 76 ncı mad
delerine tevfikan takip ve sübutu halinde müsadere ile 
beraber hile istimal ederek o eşyayı ithal edenler 
hakkında başkaca Ceza Kanunu mucibince takibatı 
adliye icra olunur. 

Sekizinci Madde — Memaliki ecnebiyeden gelen 
yüz ton hacmi istiabisinden dun sefain esbabı müc
bire olmaksızın evrakının irae ettiği mahal güzergâhı 
haricinde Türk sularında tesadüf edildiği takdirde 
hamulesi müsadere ve hamulesi bulunmadığı ve ha
mulesi olmadığını veya ahar bir limana çıkardığını 
veya avarya olduğunu ispat edemediği halde kaptan 
veya acentesinden ton başına bir liradan beş liraya 
kadar ağır para cezayı nakdî istiyfa edilir. 

Dokuncu Madde — Günlük resmi ağır olan me-
vadın gümrüklerden hini imrarında üzerlerine Güm
rük idarelerince alâmatı farika vaz ve bu alâmatı ha
mil olmayarak ele geçecekler kaçak addolunur. 

işbu mevadın hangilerine ne nevi alâmet konula
cağı Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesinin teklifi üze
rine Maliye Vekâleti tarafından tayin edilir. 

Onuncu Madde — Gümrüğün mafevk memuru 
ile müfettişi bir mahalde dokuzuncu madde ahkâmı 
tatbik edilmemiş eşya bulunduğuna kanaat hasıl ettik
leri takdirde bu mahallerde tetkikat icrasına ve ma
lûmatı kaydiye talebine salâhiyattardırlar. 

Onbirinci Madde — Memaliki ecnebiyeden ithal 
edilecek adi camlarla, ayna camları ve ticaret örfüne 

mugayir bir surette muhtelif fabrikaların mamulâtm-
dan olan gayrı mütecanis mevad aynı kaplarda ve 
muhtelif rüsuma tabi pamuk iplikleri bir pakete yer
leştirilemez. Yerleştirilmiş olursa fazla resme tabi me
vad kaçak ad ve kaçak hükmünü vermeye mani es
babı muhaffefe mevcut olduğu takdirde bu mevadın 
cümlesinden aralarında en ağır resme tabi maddenin 
resmi tahsil olunur. 

Ancak, esbabı fenniye ve nakliye dolayısiyla am
balajı tevhit edilmiş mevad ithaline mecbur olanlar 
kablel - muamele her kapta mevcut mevadın mufas
sal bir listesini Gümrük İdaresine tevdi ve esbabı mu-
cibesini tahriren izah eylemek şartiyle bu madde 
hükmünden vareste tutulacakları gibi yolcuların be
raberlerinde nakledilen resme tabi eşya ile kezalik res
me tabi eşyayı zatiye de bu maddedeki takyidattan 
müstesnadır. 

Onikinci Madde — Manifesto veya barnameye 
kaydedilmesi lâzım gelirken kaydolunmayan eşyanın 
her kabı döküm halinde ise her tonu için kaptan ve
ya acentesinden veyahut nakilinden bu eşyanın mü
saderesinden başka beş liradan yüz liraya kadar ha
fif cezayı nakdî alınır. Ancak Gümrük Kanunu
nun 69 ve 104 ncü maddeleri ahkâmı bu madde hük
münden hariçtir. 

Onüçüncü Madde — Kaçak eşya muhbir ve mü-
sadirlerine verilecek hakkı ihbariyeye mahsuben bi-
dayeten ve tavizen nısfı miktarı avans olarak verile
bilir., 

Ondördüncü Madde — Rüsumat memurlarının 
ifayı vazife esnasında giyecekleri elbisenin şekli bir 
talimatname ile tayin olunur. 

Onbeşinci Madde — Hududa mücavir mahaller 
ahalisinin hududun diğer tarafında kalmış olan ara
zileri mahsulatını suhuletle nakledebilmeleri için 
Rüsumat Müdiriyeti Umurniyesince - kaçakçılığa ma
ni olmak şartıyla - tedabiri hususiye ittihaz olunur. 

Onaltıncı Madde — Bu kanun neşri tarihinden 
iki ay sonra meridir. 

Onyedinci Madde — Bu kanun ahkâmını icraya 
Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekilleri memur
dur. 
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Sıra Numarası : 232 

GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MEVADDININ TADİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN 
(1/935) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KAVANİNİ MALİYE, ADLİYE VE MUVAZENEİ 

MALÎYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 20 Nisan 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun bazı 

mevadını tadilen Maliye Vekâletince tanzim edilen 
ve icra Vekilleri Heyetinin 6 Nisan 1926 tarihli içti-
maında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatasının mu-
saddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticenin işarına müsaade 
buyurulrnasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Elyevm Meri-yül-icra olan 11 Nisan 1334 tarihli 
Gümrük Kanununa bazı mevaddın icra edilen tadi

lâtına ait esbabı mucibe lâyihasıdır* 
Birinci maddedeki «Memaliki şahane» tabiri 

«Türkiye» ve kalbedilmiştir. 
İkinci maddede «Lebideryadan denize doğru dört 

mil mesafe dahilinde bulunan kara» cümlesindeki 
«kara» tabiri galat olduğundan doğrusu olmak üzere 
«saha»' lafziyle istibdal edilmiştir. 

Altıncı maddedeki «Memaliki şahane» tabiri, 
«Türkiye» ye kalbedilmiştir. 

Yedinci maddedeki «Memaliki şahane» tabiri, 
«Türkiye» ye kalbedilmiştir. 

Sekizinci maddedeki tahsilatın behemahal güm
rük vezneleri tarafından icra edileceği dahi anlaşıl
dığından ve halbuki gümrüklerde bulunan hamal ve-
sair ecirlere ait ücuratın kendi taraflarından da tah
sili caiz ve mutat olduğundan müesses olan cibayet 
tarzlarını bir mecburiyeti kanuniye ile takyitten kur
tarmak için rüsum ve masarif ve ücuratın icap eden 
taraflara tesviye olunacağı tasrih edilmek suretiyle 
sekizinci maddenin ibaresi tadil olunmuştur. 

Gümrük hilelerine ancak, ahkâmı cezaiyenin şid
detiyle hitam verilebileceği bittecrübe anlaşıldığından 
cezaya tabi eşyanın cezasını vermeksizin hilekârlar 
eşyayı gümrükte bırakmak veya mahkemeye müraca
atla itiraz edeceği beyaniyle eşyasını alıp götürmek 
suretiyle icraatı cezaiyeyi tavik edebildiklerinden, bir 
malı yalnız tabi olduğu rüsum ve tekâliften dolayı 

değil, gümrüğün ücret ve masraf ve cezayı nakdî 
olarak talep edeceği mebaliğ için de zimam ve temi
nat olacağı ve malın indelbey elde edilecek bedeli 
matlubatı edaya kifayet etmediği veya mal elde bu
lunmadığı takdirde matlubatı mezkûrenin medyunun 
diğer emvaline müracaat tarikiyle istiyfa olunacağı 
on ikinci maddeye ilâve edilmiştir. 

On üçüncü maddedeki vezin ücreti ithalât eşya
sına mevzu olduğu halde ihracat ve ticareti dahiliye 
eşyasından da alınabileceği merkezinde bazılarınca 
varit olan fikrin tashihiyle kanuna bir vuzuhu tam 
verilmesi için vezin ücretinin ithalât eşyasına aidiyeti 
ilâveten zikredilmiştir. 

On altıncı maddedeki «Ba-iradei seniye» tabiri 
«Heyeti Vekile» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

On yedinci maddedeki «Ba-irade-i seniyye» tabi
ri «Heyeti Vekile» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

Yirminci maddedeki «Memaliki şahane» tabiri 
«Türkiye» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

Bir de Türkiye limanları arasında resme gayrı ta
bi eşyayı hamilen seyreden hacmi istiabileri yirmi 
tona kadar olan sefainin manifesto vermek külfetin
den istisnasiyle bunlara bir kabiliyeti inkişaf temini 
lâzım gelmiş olduğudan tatbikatta bu müsaadenin 
mahzuru görülmemek şartiyle sefaini mezkûreden 
manifesto yerine kaptanlarının ifadei şifahiyesiyle 
iktifa olunmak tarzı kabul ve maddei mezkûreye ilâ
ve edilmiştir. 

Yirmi birinci maddede manifesto nushai asliyesi
nin şekli tarif olunduğu halde mahreç limanların de-
vairi Tesmiyesinden verilen manifestoların da mute
ber olacağı zikredilmediği ve bu cihet mucibi tered
düt olabileceği cihetle izalei tereddüt için o gibi ma
nifestoların da şayanı kabul bir asıl olduğu maddeye 
ilave edilmiştir. 

Yirmi beşinci maddede «Devleti aliyye» ve «Hü
kümeti seniyye» tabirleri «Türkiye» ve:«Türkiye Hü
kümeti» tabirleriyle istibdal edilmiştir. 

Yirmi altıncı maddedeki «Memaliki şahane» tabiri 
«Türkiye» ve «Türkiye Hükümeti» tabirleriyle istib
dal edilmiştir. 

Beynelmilel katarların lokantalarında meşrubat ve 
saire için her memlekete mahsus bir dolap bulunur 
ve bu dolap katarın hattı seyri üzerine tesadüf eden 
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diğer memleketlerin hudut gümrükleri tarafından mü
hürlenmek suretiyle muhtevi oldukları mevadın key
fiyeti sarfı hasrı kasır olunur. Fakat müesses olan bir 
muamele bir kanuna istinat etmediği cihetle yirmi se
kizinci maddeye buna dair bir fıkra ilave edilmiştir. 

Muamelei rüsumiyeye tabi her mal için sahibi güm
rüğe evvel emirde beyanname itasına mecbur olduğu 
ve ancak yolcuların beraberindeki eşyayı zatiye ve 
kıymetsiz numunelik eşyadan beyanname talep olun-
ıfıayıp, eshabının ifadei şifahiyesiyle iktifa olunacağı 
otuz ikinci maddede muharrerdir. Gümrükler tatbi
katta yolcunun beraberindeki resme tabi eşyadan da 
beyanname almak suretiyle hareket ettikleri cihetle 
bu tarz muamele yolcular üzerinde suitesir ve bir ta
kım masarifi zaideyi davet ediyor ve kolipostal ile 
gelen eşyayı zatiyeden beyanname talep olunması baş
kaca bir külfeti azime oluyor. Binaenaleyh maksadı 
kanunu izah ve takrir sadediyle gerek yolcunun bera
berinde ve gerek posta veya vesaiti sairei nakliye ile 
gelecek eşyayı zatiyeden beyanname istenilmeyip ifa
dei şifahiyeye binayı muamele edileceği ve şu kadar 
ki bu müsaadenin ancak otuz liraya kadar resim ve
recek eşyaya münhasır olacağı şeklinde madde tadil 
ve efradın bu yüzden maruz kaldığı müşkülâtı azime 
ref olunmuştur. 

Otuz üçüncü maddedeki «Zati hazreti padişahî» 
ve «Sarayı hümayunları» tabiratı yerine «Reisicum
hurun zati ve ikametgâhı» cümlesi ve çantalar tabiri 
yerine «kaplar» kelimesi ikame edilmiştir. 

Otuz dördüncü maddede hangi eşyanın antrepola
ra ve gümrük ambarlarına vazolunamayacağı musar-
rahtır. Bu eşya meyanında hacimleri ve nevileri iti
bariyle ambar ve antrepolara ithali gümrük idaresin
ce caiz görülmeyerek muamelâtı rüsumiyeleri meba
nii rüsumiye haricinde ifası zaten müesses ve mütea-
mel olan eşyayı ashabı mebanii rüsumiyeye it
hal etmek istediği ve bu talebi is'afa gümrük idaresi 
imkân bulamadığı takdirde gümrük idaresi pek müş
kül bir mevkide kalacağından, nevi ve hacimleri iti
bariyle mebanii rüsumiye haricinde muamelelerinin 
ifasında ya zaruret olan veyahut mahzur olmayan eş
yanın maruz kalabileceği masraf ve ziyan vesaire as
habına ait olmak üzere muameleleri gümrük tarafın-
den gösterilecek mahalde icra edileceği ilave edilerek 
madde tamamlanmıştır. 

Otuz altıncı maddede antrepolara dahil olan eş
yanın antrepodan çıktığı gün cari olan usul ve rüsu
ma tabi olduğu mezkûr ise de gümrük ambarlarına da
hil olan veyahut muamelesi antrepo ve ambarların 

haricinde cereyan eden eşyanın tabi olacağı ahkâm 
hakkında kanun sâkit kalmış olduğundan kıyas ve iç
tihat ile muamele edilmek zarureti hâsıl olmuştur. 
Gerek hükümet ve gerek efrat için evvelden malum 
olması lazım gelen bir neticeyi kanunla tayin etmek 
lüzumuna binaen gerek antrepo ve ambarlara dahil 
olan ve gerek buralara dahil olmayarak muamelesi 
hariçte cereyan eden eşyanın beyannameleri salâhi-
yattar olan gümrüğe ita ile tescil olunduğu tarihte 
cari olan usul ve rüsuma tabi olacağı tasrih edilmiş
tir. Şu kadar ki tezyidi mukarrer bir resimden içtinabı 
temin maksadıyla evvelden beyanname verilmesi hi
lekârlığına mani olmak için beyannamenin itasiyle be
raber muamelenin intacına bilâfasıla devam olunmak 
şart kılınmış ve madde bu suretle tadil edilmiştir. 

Otuz dokuzuncu maddede sikleti bir kilodan nok
san olan kapların ardiye ücretinden müstesna olduğu 
hakkındaki kaydın bir kişinin getirdiği tek bir kaba 
münhasır olması lazım geldiği halde bu sikletteki mü
teaddit kapların da istisnasına ibarei kanun müteha-
mil görüldüğünden bu iltibası def için istisnanın mün
ferit kaplara mahsus olduğu tasrih edilmek suretiyle 
madde tadil ve bu tadil sebebiyle de her elli kilogram 
için mevzu ücreti asliye yerine elyevm bunun ba-ka-
rarname iblağ edildiği yirmi beş para ikame olun
muştur. 

Kırk birinci maddedeki «Ba-iradei seniye» tabiri 
«Heyeti Vekile» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

Kırk ikinci maddedeki «Meclisi Vükelâ karariyle 
ba-iradei seniye» ibaresi «Heyeti Vekile kararı» ibare
siyle istibdal olunmuştur. 

Kırk üçüncü madde eşyanın müzayedesinde Ti
caret Odasından veya belediye meclisinden bir azanın 
huzurunu ve bedeli eşyadan artacak miktarın sahi
binin müracaatında kendisine verilmek üzere iki sene 
müddetle emanet hesabında tutulması ve bir ay müd
detle ilan edildikten sonra satılmasını mecburi kılma
sı ve ücreti nakliye vesairenin tesviyesi için bir müd
det tayin edilmemiş bulunması suretiyle sahipsiz eş
yanın satışını tavik ve tasip etmekte olduğundan müd
deti kanuniyenin mürurundan sonra eşya üzerinde 
sahibinin hiç bir hakkı kalmamış ve eşyanın satılacağı 
ilan edildikten sonra satmak için bir ay beklemeyi icap 
ettirmemek ve eşya sırf memurini rüsumiyeden mü
rekkep bir heyet tarafından müzayede ve füruht edil
mek ve ücret ve navul vesaire eşyanın füruhtundan 
itibaren bir ay müruruna kadar talep edilip, ondan 
sonra bu gibi metalibat mesmu olmamak ve şu ka
dar ki bozulmak veya muhafazası tehlikeli ve mas-
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raflı olan eşya müddeti muayyeninin inkizasından ev
vel tehlikeli ve masraflı olan eşya müddeti muayye-
nenin inkizasından evvel satıldığı takdirde bu gibi 
eşyanın esmanı mebiasından ücurat ve masarif tediye 
olunduktan sonra bakisi müddeti muayyeninin inki-
zasına kadar müracaat ettiği takdirde sahibine veril
mek üzere emanette hıfzedilmek ve inkizayı müddet
te kezalik bu baki dahi varidatı müteferrika sütunun
da hazine hesabına irat edilmek esaslarına göre mad
de tadil ve mevcut mehazır bertaraf «dilmiştir. 

Kırk üçüncü madde sahipsiz eşyanın üzerinden 
muayyen olan müddetlerin mürurundan sonra esba
bının kâffei hukuku sükut edeceği şeklinde tadil edil
miş olduğu cihetle kırk beşinci maddede bu gibi eş
yanın hini müzayedesinde sahiplerinin müracaatla eş
yalarını alabilecekleri merkezinde bahşedilen hakkı 
da iptal etmek tabii olduğundan maddei mezkûre 
lağvedilmiştir. 

Kırk altıncı maddedeki «Memaliki şahane» tabiri 
«Türkiye» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

Kırk sekizinci maddedeki müddeti mezkûrenin iba
resine «asliye» kelimesi ilave ve «Ba iradei seniye» 
tabiri «Heyeti Vekile» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

Huduttan geçen eşyayı hamil vesaiti nakliye iade 
olunmak şartıyla gümrük resminden muaf tutulmuş 
ise de eşyaya refakat eden veyahut seyahat maksadıy
la gelen eşhasın rakip olacağı vesaiti nakliye bu hük
me zımnen dahil olduğundan işbu manayı zımnî tas
rih ve müddeti altı ay olarak tahdit edilmek suretiyle 
elli birinci madde tadil olunmuştur. 

Elli ikinci maddedeki «Memaliki şahane» tabiri 
yerine «Türkiye» tabiri ikame edilmiştir. 

Elli altıncı maddedeki «Osmaniye ve Osmanlı» ta
biri yerine «Türkiye ve Türk» tabirleri ikame edil
miştir. 

Elli sekizinci maddedeki «Ba iradei seniye» tabiri 
«Heyeti Vekile» tabiriyle istibdal edilmiştir. 

Altmışıncı maddedeki gümrüklerde saati mesai 
Mart iptidasından Eylül nihayetine kadar günde do
kuz ve Teşrinievvel iptidasından Şubat nihayetine ka
dar günde yedi saat olmak üzere iki derece tayin olun
muş ve halbuki maslahat ve mevasime göre derecenin 
üçe iblagıyla öğleyin istirahat zamanı hariç olmak 
üzere mesainin Mart iptidasından Nisan nihayetine ka
dar yedi buçuk, Mayıs iptidasından Teşrinievvel ni
hayetine kadar sekiz ve Teşrinisani iptidasından Şu
bat nihayetine kadar altı buçuk saat olması ve mebde 
ile müntehanın Müdiriyeti Umumiyece tayin edilmesi 
muvafık görülerek madde ol suretle tadil ve maddei 

asliyedeki Bağdat, Hüdeyde ve Cidde Rüsumat Baş-
müdiriyetleri dahilinde bulunan gümrük idarelerinde 
icabatı mevasime göre idarei merkeziyenin müsaade
siyle müddeti mesainin tenkisi caizdir, fıkrası tayyolun
muştur. 

Altmış dördüncü maddede kaçakçılık tarif olu
nurken ve kaçak eşya ketmi istihlâk olunupta derdes
ti kabil olamadığı takdirde bedeli müsadere alınaca
ğı ve böyle bir fiilin takibi tarihi vukuundan itibaren 
üç ay hitamına kadar caiz olacağı maksut iken, ibarei 
kanun derdest edilen kaçak eşya hakkında da aynı müd
detin muteber olacağı manasını ifade eder tarzda telak
ki olunmasından ve esasen ele geçirilemeyen kaçak eş
yanın müsadere bedelini tahsile müruru zaman mani ol
sa bile rüsumunun istiyfası bir emri tabi olmak lazım 
gelirken kanunda buna dair bir kayıt olmaması ve üç 
ay müddetin kâfi gelmediği ve müruru zamanın ade
mi vukuunu mahkemelere ispat mecburiyetinin rüsu
mata tertip ettirilmesi kaçakçılara müsait bir vaziyeti 
hukukiye temin ve hukuku hazineyi ihlâl ettiği vukuat
la tahakkuk etmesinden naşi üç ay müddetin altı aya 
iblağı ve bu altı ay müruru zaman müddetinin der
desti kabil olmayan eşyaya münhasır olup, derdest 
edilen eşyanın müruru zamanı ahkâmı umumiyeye ta
bi olduğu ve müruru zamanı ispat etmek maznune ait 
bulunduğu ve ispatı halinde müsadere hakkı kalma
yıp, fakat kaçırılan eşya üzerindeki her nevi rüsumu 
devletin bittayin istiyfa olunacağı ve tayini miktar 
mümkün olamazsa resme bedel her kap için beş lira
dan iki bin liraya ve döküm eşyanın her tonosu için 
bir liradan on liraya kadar cezayi nakdî alınacağı ve 
alınacak cezayı nakdilerin sülüsü, eğer varsa muhbir
lere ikramiye olarak verileceği tavzih ve ilave suretiy
le madde itmam ve kaçakçılara karşı hukuku meşruai 
devlet siyanet edilmiş oldu. 

Madde 68. — Hilekârlar şişe vesair nevi kaplar ve 
paketler derunundaki mevadı ispençiyariye vesairenin 
cinslerini kaplara ilsak ettikleri etiketlerin üzerine da
ha dun resme tabi eşyanın isimlerini I yazdıkları güm
rük muayenelerinde tahakkuk etmiş ve bu tarz ihti-
yale bir kaçak vakası nazariyle bakılarak eşyanın mü-
saderesiyle kaçakçının tecziyesi pek de mümkün gö
rülememekte bulunmuş olduğundan altmış sekizinci 
maddeye bu tarzda zuhur edecek eşyanın da kaçak 
addedileceğine dair beşinci bir fıkra ilave edilmiştir. 

Madde 69. — Manifesto ve barnameden maksadı 
kanun memlekete girecek eşyayı gümrük idaresine 
haber vermekten ve hileye mani olrhaktan ibarettir. 
Halbuki bir yolcunun ticarete mahsus olarak berabe
rinde eşyayı zatiye gibi getirdiği bazı eşya manifes-
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toya dahil olamaz, yolcu bu eşyayı gümrükte beyan ve 
resmini tediye edebilir'. Fakat bu lüzum ve zaruret 
bu kanunda sarahaten kabul edilmiş olmadığı için 
yolcunun beraberinde gelen ticaret eşyası gümrükten 
ketmedilmeyerek beyan ve ihbar edilmiş olmasına sırf 
manifestoya dahil edilmemiş olması sebebiyle kaçak 
addiyle müsadere olunmak ciheti iltizam edilir.. Bu 
muamele bi gayri hakkın bir şiddet ve başka memle
ketlerdeki ahkâmla tezat teşkil ediyor. Şiddetin ve 
tezadın ref'i için sureti meşruhada gelecek eşyanın 
sefainin üzerlerine giden veya hudutta bulunan me
murlara indessual malumat ita ve doğruca gümrüğe 
getirildiği takdirde müsadere ve cezayı nakdiye tabi 
tutulmayacağı ilave ve fakat bu müsaadenin, suiisti
malden vikayesi için ancak yolcunun üzerinde taşı
yabileceği veyahut bagaj şeklinde nakledebileceği eş
yaya hasrı suretiyle altmış dokuzuncu madde tadil 
edilmiştir. Yetmiş dördüncü maddede kaçırılan veya 
kaçırılmasına teşebbüs olunan eşyanın sahibi mevcut 
veya malum olmazsa kaçağa vasıta olanlar ve naklin
den başka kimse bulunmazsa nakili sahip addoluna
cağı ve her iki surette de eşhası salise tarafından is
tihkak davası ikame olunabileceği ve eşyanın sirkat 
olunarak kaçırıldığı sabit olursa kaçak ahkâmı cere
yan etmeyip nâkili hakkında sirkat cezası tatbik olu
nacağı muharrer ise de hangi mahkemede ikamei dava 
edileceği tayin olunmadığı ve sirkat cezasının nakili 
hakkında tatbik olunacağından bahsedilmesi vasıtai 
firara tevcihi husumete imkân yok gibi bir mana çı
karıldığı cihetle, eşhası salise tarafından davanın 
hukuku adiye mahkemesinde ikame olunacağı vt. hale 
göre vasıtaların da nakiller gibi sirkat cezasıyla tec
ziye olunabileceği ilaveten tasrih edilmiştir. Bir de ka
çırılan veya kaçırılmasına teşebbüs olunan eşyanın 
sahibi mevcut veya malum olmazsa tebligatı kanuni
ye için vasıta veya nakillerin sahip addolunacağı ve 
bu takdirde başkasının malını kaçırmaya vasıta ve 
nâkil olanlar ashabını haber vermemek suretiyle ka
nunda vasıta ve nâkil olanlara mahsus cezalardan kur
tulmakta bulunmuş oldukları ve bu ise kaçakçılara 
yardım edenlerin cüretini artırdığı cihetle vasıta ve 
nâkillerin cüreti kırılmak ve binnetice kaçakçılığın 
önü alınmak üzere sahibi mevcut malum olmayarak 
derdest edilecek eşyanın kaçakçılığı idareten veya 
hükmen sabit olunca müsadereyi eşya sırasında vasıta 
ve nakillere sıfatlarına göre kanunda tertip edilmiş 
olan cezaların tatbiki mukarrer olduğu ilave ve fakat 
gümrüğe teslim edildiği halde sırf manifesto haricin
de olmasından dolayı kanunen kaçak addedilen eş
yanın nakilleri daima evvelkilerin mücrim vaziyetinde 

olmayacakları için aleyhlerine delâlet edecek esbap ol
mamak şartıyla, bu son fıkranın hükmü haricinde tu
tulacağı tasrih ve madelet derpiş edilerek madde ta-
dilen tamamlanmıştır. 

Bir mahalde kaçak eşya bulunduğu hakkında alı
nacak malumat üzerine o mahalde zabitai adliye hu-
zuriyle neharen taharriyat icra edilebileceği 75 nci 
maddede gösterilmiştir. Zabıtai adliyenin bulunması 
şartı çok defa maksadı fevt ettirmektedir. Çünkü bazı 
müddeiumumiler rüsumatça gösterilen esbab kâfi 
görmeyerek taharriye ruhsat vermemekte veya zabıtai 
adliye memurları muhtelif sebeplerle bu taharriyi te
hir veya tas'ip etmektedirler. Bahusus kaçakçılığın 
tevessü ettiği şu zamanlarda katî ve müessir icraatla 
hareket etmek elzem olduğundan ve mamafih emri 
taharride efrat hesabına derpiş edilmesi lazım gelen 
nikat dahi ihmal edilmemek lazım geldiğinden yalnız 
rüsumatın müfettiş, başmüdür ve müdür gibi mafevk 
memurlarının veya bunlar tarafından memur olacak
ların mebaniye doğrud^ı doğruya duhul ile taharriyat 
icra edebilecekleri ve bu mafevk memurların bulun
madığı mevakide ise memurini rüsumiye ancak za
bıtai adliye memurlarının huzuruyla ve zabıtai ad
liye memurlarının bulunmadığı yerlerde muhtaran hu
zuruyla mebaniye girip taharriyat yapabilecekleri ve 
indet taharri bulacakları kaçak eşyayı derdest ve hak
kında lazım gelen muamelei kanuniyeyi ifa edecek
leri esası kabul ve madde ol suretle tadil edilmiştir. 

Gerek ithali memnu ve gerek gümrük resmine ta
bi olan eşyayı kaçırmakta olan bir kimse bir hane ve
ya bir mahalle firar ve iltica ederse onu takip eden 
gümrük memurları, zabıtai adliye memurları hazır ol
duğu halde, mezkûr hane ve mahalle leylen dahi ta
harriyat icra edebilecekleri 76 ncı maddede musarrak 
ise de zabıtai adliye memurunu ifayı vazifeye davetle 
^mri taharriyi vaktinde icra etmek hiç bir zaman ve 
mekânda mümkün olamadığı ve binaenaleyh maksat 
ıusule gelmediği cihetle gümrük memurlarının zabı
tai adliyeye muhtaç olmaksızın kaçak eşyanın dahil 
jlduğu mahallere takiben derhal girebilmeleri ve eş
yayı derdest ile hakkında lazım gelen muamelei kanu
niyeyi ifa etmeleri muktazi bulunmuş olduğundan 
madde bu iktizaya göre tadil edilmiştir. 

Seksen dördüncü maddede kaçakçılığa vesatet eden 
eşhasın her birinden kaçırılan eşyanın iki kat resmine 
muadil cezayı nakdî alınacağı ve cezayı nakdiyi ifa 
etmeyenlere ait vesaiti nakliyenin satılarak esmanı hâ
sılasından matlup cezayı nakdinin bilistiyfa fazlasının 
sahibine ita edileceği gösterilmiştir, tbarei kanuniyeye 
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nazaran vasıtadan alınacak cezayı nakdî vasıtayı nak- ı 
liyeye müracaat tarikiyle temin edilecektir. Halbuki 
ufak merakibi bahriye veya berriye sahipleri kaçağa 
tavassut edenlerin kendileri olmayıp, müstecir veya 
ecir olan kaptan veya arabacı, deveci ve mekkâreci-
Ierin bizzat irtikâp ettikleri bir hareket olduğundan, 
mürtekiplere ait olmayan vesaiti nakliyenin cezayı nak- I 
diye mukabil zıman teşkil edemeyeceği iddia etmek- I 
te ve müddeiyatı vakıa mahkemelerce kabul edilmek- I 
tedir. vesaiti nakliye eshabının kendi tertip ve malu- I 
matları tahtında vukua gelen ceraimden bu suretle za- I 
rarsız kurtulmaları malik oldukları vesaiti nakliyeyi I 
adeta bir sanat şeklinde daima kaçakçılıkta kullan- I 
mak yolunu takibe devamlarını temin ettiğinden, hem I 
vesaiti nakliye ashabını bu türlü bahanelerin masuni- I 
yetinden mahrum etmek ve hem de kaptan ve arabacı I 
ve sürücüler vasaiti nakliye ashabına müzaheretin ken- I 
dileri hakkında dâii mazarrat olacağı neticesini huşu- I 
le getirmek ve hâsılı kaçakçılık anasırını bu yüzden de I 
sakat etmek için vesaiti nakliye eshabının birinci ka- I 
çak fiilinde dahil ve malumatları olmadığı ispat edil- I 
diği takdirde kendilerinden bir şey aranılmamak ve I 
fakat vesaiti nakliyedekilerden cezayı nakdî başkaca I 
tahsil edilmek ve işbu merakibin ikinci kaçak fiilinde I 
artık sahiplerinin dahil ve malumatları olup olmadığı- I 
na bakılmayarak vasıtai firar ad ve haklarında diğer I 
vasıtai firar olanlar gibi muamele edilmek esasına gö- I 
re madde tadil edilmiştir. 1 

Kaçak eşya hakkında gümrük idarelerince tanzim I 
edilen müsadere mazbatalarının mahkûmunaleyhlere I 
kâtibiadil vasıtasıyla tebliğ olunacağı 89 ncu maddede I 
gösterilmiştir. Halbuki bazen kaçak eşyanın miktarı I 
tebliğ masrafına kifayet etmeyecek kadar az veya ka- I 
çağın mahalli vukuunda kâtibiadil veya makamına I 
kaim bir memur gayri mevcut olduğu için hazine fu- I 
zulen bir takım masarife duçar olduğundan bu hu- I 
susta daha amelî ve sehil hareket edebilmek üzere I 
bu gibi müsadere mazbatalarının doğrudan doğruya I 
gümrük idarelerince bir memur vasıtasıyla alâkadar- I 
lara tebliğ olunması ve tebellüğden imtinaları halinde I 
keyfiyet bir zabıt varakasıyla tespit olunarak zabıt I 
varakası tarihinin tarihi tebliğ addolunması ve maz- I 
hataların tarihi tanziminden itibaren kırk sekiz saat I 
zarfında kâtibiadile tevdii fıkrasına da mahal kalma- I 
dığından bu fıkra tayyedilmesi şeklinde madde tadil I 
olunmuştur. I 

Üçüncü sınıf gümrüklerce tanzim edilen müsadere I 
mazbatalarının mafevk gümrük idaresince tasdik olun- I 
duktan sonra kâtibiadile tevdii lüzumundan bahseden I 

90 ncı maddenin «Kâtibiadile tevdii» fıkrası maddeı 
anifenin şekli muaddeline göre tadil edilmiştir, 

Bazen kaçak olmak üzere derdest edilen eşyanın 
tahkikatı icra olunduğu esnada heinüz kaçakçılığa 
hükmedilmeden evvel dahi ashabı bunların müsadere
sine karar verildiği ve indel itiraz'mahkemece dahi 
bu karar tasdik edildiği esasına göre bedeli müsadere 
ile gümrük resmini, mazbatadan sonra olduğu veçhile, 
depozito ederek eşyasını almak istedikleri vaki ol
duğu ve bu talebi is'af etmek bilhassa bozulan ve dur
dukça masrafı istilzam eden canlı hayvanat hakkında 
hazinenin de arzusuna muvafık olacağı cihetle 93 ncü 
maddeye bu yolda bir fıkra ilavesiyle maksat temin 
edilmiştir. 

'Müsadere mazbataları aleyhine itirazen mahkeme
ye müracaat olunacağı ve mahkemeden sadır olacak 
kararın infaz edileceği 94 ncü maddede tasrih edilmiş
tir. Mahkemei asliyenin kararı anlaşılarak temyiz 
hakkının istimal edilemeyeceği varidi hatır olduğun
dan böyle bir tereddüde mahal kalmamak için mad
dedeki «hüküm» den sonra «katî» kelimesi ilâve edil
mekle temyiz hakkının mevcut olduğu tasrih ve iti
raz için mevzu bir ay müddet erbabı tezvire müsait 
olduğundan bu müddetin on beş güne tenzili muva
fık ve kâfi addedilmiştir. 

Yüz birinci maddedeki «Memaliki şahane» tabiri 
«Türkiye» tabiriyle ve maddedeki bir liradan on lira
ya kadar olan cezayı nakdî, kanunu mahsusla beş mi
sil olarak, elyevm alındığı beş liradan elli liraya ka
dar olan miktarlar ile istibdal edilerek tadil olunmuş
tur. 

Yüz birinci madde «Memaliki şahane» tabiri ye
rine «Türkiye» yazılarak tadil edilmiştir. 

Yüz beşinci maddede «İki Osmanlı altını» denil
miş ve cezayı nakdî miktarı iki liradan elli liraya ka
dar tayin edilmiştir. Osmanlı altını liraya kalbedilmiş 
ve elli lira azamî cezanın kanunu mahsusla tezyit edil
diği iki yüz elli lira bir çok eşya için gayri kâfi gö
rülmüş olduğundan asgari ceza tezyit edildiği beş mis
lin mecmuu olan on liradan başlamak ve fakat aza
misi tekrar beş misle tezyide mahal kalmamak üzere 
iki bin lira olarak tespit ve madde bu suretle tadil 
tayin olunamadığı takdirde alınacak cefayı nakdî ma-
edilmiştir. Barnameden noksan çıkacak eşyanın resmi 
nifesto noksanlarından alınacak cezayı nakdiden dun 
gösterilmiştir. Halbuki barname ile manifesto nok
sanları aynı mahiyette olduğundan cezayı nakdileri 
de müsavi olmak muktazidir. Binaenaleyh yüz altıncı 
madde ol suremle tadil ve cezayı nakdiler kanunu mah-
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susuna tebaan tekrar beş ile darbedilmeırıek üzere on 
liradan iki bin liraya kadar tayin edilmiştir. Bir de 
barnameden fazla çıkacak eşya için hiç bir ceza mev
zu olmadığından kap içindeki eşyanın her kabından 
iki liradan on liraya kadar cezayı nakdî alınacağı ve 
yüzde ikiyi mütecaviz fazlaların döküm halindeki eş
yaya mahsus olduğu bilinmek üzere «Döküm halin
deki eşyanın» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Muayene ile beyanname arasında zuhur edecek 
farklardan dolayı alınan cezayı nakdilerden bu fark
ları meydana çıkaranlara bir şey verileceğine dair 
yüz yedinci maddede bir sarahat yoktur. Halbuki 
farkları meydana çıkaranlar bu yüzden müstefit ol
madıkları takdirde layık oldukları teşvikten mahrum 
ve gayretleri kesredilmiş olacağından durendişlik ve 
hakkaniyet icabatına tevafuk etmeyen bu kaidei mu-
zırreyi refetmek üzere muayene farklarından alına
cak cezayı nakdilerden nısfının farkları meydana çı
karanlara ve nısfı diğerinin gayret ve hüsnü hizmeti 
mesbuk olduğu halde ikdarına imkân bulunamayan 
diğer erbabı liyakat ve hizmete Rüsumat Müdiriyeti 
Umumiyesince ikramiye tarzında itası maslahattan 
icap etmiştir. Hazinenin cezayı nakdilerden bu suretle 
feragat etmesi ile hukuku kanuniyesini ziyadan vikaye 
etmiş olacağı bir hakikati bedihiye olduğunda katiyen 
tereddüt edilemeyeceğinden yüz yedinci madde bu esa
sa tevfikan tadil edilmiştir. 

Madde 109. — Yüz dokuzuncu maddedeki cezayı 
nakdiler «Osmanlı altını» tabiriyle beyan edildiğinden 
tabiri mezkûr «lirası» tabiriyle istibdal ve hasbet ta
dil cezayı nakdilerin miktarları da kanunu mahsusla 
tezyit olunduğu beş mislin mecmuu konulmak sure
tiyle tadil edilmiştir. 

Madde 110. — Yüz onuncu maddede doksan se
kizden yüz dokuzuncu maddeye kadar olan cezayı 
nakdilerin idareten hükmolunacağı ve bu hükme as
habı itiraz ederse mafevk memura veya mahkemei 
aidesine müracaatta muhtar olduğu gösterilmiş ise de 
hükümlerin ne suretle tebliğ olunacağı ve itiraz müd
deti muayyen olmadığı ve müracaat hakkının hem 
mafevk ve hem de mahkeme nezdinde istimal edile
bilmesi ceraimin emri tecziyesini tavik ve tas'ip et
tiği ve mahkemelerce müruru zaman iddialarının ka
çak eşyaya mahsus müddetlerle mukayyet addedildiği 
ve kabili tahsil olan bir cezayı nakdinin mahkûm ta
rafından tesviyesinden imtina edilmesi ve bunun hap
se tahvili için gümrük idaresinin mahkemelere müra
caat külfetlerine girerek icraatı katiye ile önü alın

ması lazım gelen ceraimi rüsumiyenin sürüncemede 
kalmasını istilzam eylediği cihetle bütün bu ahvalin 
önü alınmış olmak üzere cezayı nakdî hükümlerinin 
mahkûmunaleyhlere doğrudan doğruya tefhim veya 
tebliğ suretiyle iblağ ve tarihi iblağdan sekiz gün zar
fında mafevke veya mahkemei aidesine müracaatla 
hükme itiraz edilmek ve bu müddet zarfında itiraz 
edilmediği veya mafevk idareye vaki olacak itirazının 
muhik olmadığına karar verildiği takdirde artık mah
kemeye müracaat hakkı sakıt ve cezayı nakdî mahkû-
munbih olmak ve bu misillu cezayı nakdileri istilzam 
eden ef'alin 64 ncü maddede kaçak eşyaya mahsus 
mayıp müruru zaman umumi cari olmak ve ancak 
olarak muharrer müruru zaman müddetine tabi ol-
tahsili mümkün olamayacak olan cezayı nakdilerin 
35 nci madde mucibince hapse tahvili için gümrük ida
relerince mahkemeye müracaat olunmak üzere hü
kümler tavzih ve tekmil edilerek tadil olunmuştur. 

Kaçakçılığın men'i ve kaçırılan veya kaçırılması
na teşebbüs olunan emtianın takip ve derdesti mükel
lefiyeti yüz on ikinci maddede rüsumat vesaiti inzi-
batiyesine hasredilmiş ve ancak bu vesaitin bulunma
dığı hududu berriye ve bahriyede hudut bölüklerine 
"bırakılmıştır. Halbuki rüsumatın vesaiti inzibatiyesi 
maksadı temin edemeyecek keyfiyet ve kemmiyette 
olduğundan ve kaçakçılığın enva ve eşkaline nazaran 
bütün devlet kuvvetlerinin teşviki ve hatta imtiyazlı 
şirketlerin bile hiç olmazsa menfi iştirakleri tahtı el-
zemiyette görülmüş olduğundan gümrük kaçaklarını 
clevairi hükümet ve belediye daireleri ve imtiyazlı 
şirket idareleri ve nakliye şirketleri ve posta idareleri 
en yakın gümrük idaresine ihbar ve memurini zabıta 
ile jandarmalar ve şuabatı hükümetin muhafaza ile 
mükellef memurları takip ve derdestine ve indelhace 
gümrük idarelerince bu hususta talep edilecek muave
neti göstermeye mecbur olmak ve bu mecburiyet hi
lafında hareket edenler memur ise Memurin Muhake-
mat Kanununa ve memurdan gayrı ise Gümrük Ka
nununun 109 ncu maddesine tevfikan kaçakçılara 
muavenet ve iraei suhulet etmiş nazarıyla bakılarak 
ona göre tecziye edilmek esasları dairesinde madde 
tadil olunmuştur. 

Yüz on beşinci maddedeki «cibayeti miriden» ta
biri «canibi hükümetten tabiriyle istibdal ve elbisei 
resmiye mefhumunda serpuş ile ayakkabılarının da
hil olacağı derpiş ve fakat tabir aynen ipka edilmiş 
ve yüz on altıncı maddedeki «Osmanlı» tabiri «Tür
kiye» tabiriyle istibdal edilerek tadil olunmuştur. 
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Elyevm Meriyülicra Olan 11 Nisan 1334 Tarihli ı 
Gümrük Kanununun Bazı Mevaddı Berveçhlati Tadil I 

Edilmiştir 
Birinci Madde — Gümrük hattı deniz ile hudut I 

teşkil eden enhar sevahilinde ve Türkiye'yi mücavir I 
devletler arazisinden tefrik eden kara hududundan I 
ibarettir. 

ikinci Madde — Kara hududundan gümrük hat
tından dahile doğru on kilometre ve sahilde lobider- I 
yadan denize doğru dört mil mesafe dahilinde bulu- I 
nan saha gümrük mıntıkası addolunur. Enharı müş- I 
terekede gümrük mıntıkası nehirlerin karasulaıından 
madut olan kısımdan ibarettir. Şu kadar ki bazı ma
hallerin icabatından olarak ve bahusus hududa karip I 
nehir mevcut olan havalide mezkûr mıntıka kara ci- I, 
hetinde on kilometreyi ve deniz cihetinde dört mili I 
tecavüz edebilir. I 

Altıncı Madde — Gümrük hattından bilimrar 
Türkiye'ye ithal olunan eşyadan Tarife Kanununa tev
fikan gümrük resmi istiyfa edilir. Yalnız kanunen re- I 
simden muaf olanlar bundan müstesnadır. 

Yedinci Madde — Bir ecnebi memleketten diğer J 
bir ecnebi memlekete gönderilmek üzere Türk'ye'den I 
imrar olunan eşya gümrük resminden muaftır. I 

Sekizinci Madde — Gümrük rüsumu ile vezin ve I 
ambar ve antrepo ücretleri ve damga ve mühür ma
sarifi ve ücuratı hamaliye ve eşyanın muayenesi için I 
zurufun açılıp kapanmasına muktazi ve gümrük mua- I 
melâtının ifasına ait masarifi saire tarifei mahsusala- I 
rina ve vezin ve ardiye ücretleri de işbu kanunun I 
13 ncü ve 39 ncu maddelerine tevfikan eşyanın sahi
binden tahsil ve istiyfa olunur. Rüsum ve masarif ve I 
ücurat gümrük muamelâtı hitam bulur bulmaz icap I 
eden taraflara tesviye olunur. 

On İkinci Madde — Bir mal tabi olduğu güm
rüğün resminden ve masarifinden ve ücuratmdan ve- I 
sair bilcümle tekâlifi devletten ve cezayı nakdiden do- I 
layı zıman ve teminat hükmündedir. Malın elde ol
madığı veya bedelinin metalibi anifeyi edaya kifa
yet etmediği ahvalde noksan, diğer mallarına müra- I 
caat etmek suretiyle alâkadardan başkaca tahsil olu- I 
nur. İmkânı tahsil bulunamadığı takdirde cezayı nakdî I 
110 ncu madde mucibince hapse tahvil edilir. j 

On Üçüncü Madde — Adet veya reis üzerine te- I 
diyei resmedenlerden maada ithalât ticaret eşyasından 
kap başına on ve döküm halinde bulunan eşyadan to- [ 
nilato başına yirmi para vezin ücreti istiyfa olunur. 

On Altıncı Madde — Ledeliktiza hükümet ithal, 
ihraç, transit ve aktarma serbestisini Heyeti Vekile 
kararıyla tahdit veya refedebilir. 

On Yedinci Madde — Kavanin: ve nizamati mah
susa ile ithali memnu olan eşyanın transit veya ak
tarması da memnudur. Şu kadar j ki bu memnuiyet 
İcra Vekilleri Heyeti kararıyla kısmen veya tamamen 
refolunabilir. 

Yirminci Madde — Türkiye lirhanlarına vürut 
eden sefainin kaptanları veya yerlerine kaim olanlar 
vusulleri anından itibaren yirmi dört saat zarfında se
fine derununda bulunan bilumum hamuleleri mü-
beyyin manifestonun nüshai asliyesini gümrük ida
resine ibraza ve o limana çıkarılacak veya aktarma 
ve transit edilecek eşyanın manifestosundan biri 
Türkçe tercümesi olmak üzere iki suret tanzimiyle 
itaya ve eğer sefine boş gelmiş ise keyfiyeti ve sebe
bi vürudunun tahriren bildirmeye mecburdurlar. Bun
dan maada gümrük idaresi kaptandan gemiye ait ev
rakı talep edebilir. Fakat gümrük idaresi manifesto
daki kuyudat ile hamulenin ahvalini daii şüphe gör-

* 
düğü takdirde balâda mezkûr evrakı kaptandar her 
halde talep eder. Sefine limana geceleyin dahil olur
sa yirmi dört saattan ibaret müddet ferdası tuluu 
şemsten itibaren başlar. Eyyamı tatiliyei resmiye ile 
karantinadan mütevellit ahval müstesnadır. Ancak, 
Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi mahzursuz gördüğü 
takdirde ahkâmı ânife gümrük resmine gayrı tabi eş
yayı hamilen sırf Türkiye limanlarında icrayı sefer 
eden ve hacmi istiabileri yirmi tonajı tecavüz etmeyen 
sefain hakkında cari olmaz. Bu gibi sefainin muvasa
lat ettikleri limanlarda kaptanları veya yerlerine kaim 
Qİanlar gümrük idarelerine veya memuru mahsusla
rına şeraiti ânifeye tevfikan imzaları tahtında malu
matı şifahiye ita ederler. 

Yirmi Birinci Madde — Manifesto nushai asliye
si sefinenin tabi olduğu devletin Ticaret Kanunname
si ahkâmına tevfikan mürettep ve sefinede tutulması 
lazım gelen hamule defterlerinden veya mahreç iskele
lerde bulunan acenteleri tarafından mahtum ve müm-
za hamule beyannamei umumisinden veya mahreç is
kelesinin devairi Tesmiyesinden verilmiş vesaiki mah-
susadan ibaret olup, ondan başka evrak nüshayı as
liye addolunmaz. İşbu şerait ve gümrük nizamname-
sindeki tarif ata muvafık olmayan manifestolar güm
rüğe ibraz edilmemiş addolunur. 

Yirmi- Beşinci Madde — Memaliki ecnebiyeden 
gelen ve muntazaman seyrüsefer eden posta vapur
larından gayrı bilumum sefain hamulelerine ait ma
nifestoların hareket etlikleri limanlardaki Türkiye 
şehbenderhanelerince ve şehbender bulunmayan ma
hallerde hükümeti mahalliyece tasdik edilmiş olması-
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nı Türkiye Hükümeti altı ay evvel ilan ederek ledelicap 
talep edebilir. 

Yirmi Altıncı Madde — Bir sefine bir limandan 
hareket etmeden kaptanı sefineye o limanda tahmil 
olunan emvale ait manifesto ile sair vesaiki gümrük 
idaresine irae ve manifesto suretini itaya ve boş gi
diyorsa tahriren ihbara mecburdur. Türkiye liman
ları arasında icrayı sefer eden ve hacmi istiableri yir
mi tonadan fazla olmayan sefain kaptanları hareket 
ettikleri limanda gümrüğe manifesto itası mecburiye
tinden vareste olup, bu kaptanlara gümrük idaresin
ce bir ruhsatname ita edilir. 

Yirmi Sekizinci Madde — Demiryolu ile naklolu
nan eşyayı hamil katarların hudut mevkifine vürudu-
nu müteakip katar sermemuru veya demiryolu idare
sinin vekili gümrük nizamnamesinin tarifine muvafık 
olmak ve konşimento nüshai asliyeleri merbut bulun
mak üzere gümrük idaresine barname ita edecektir. 
Bu eşyanın muamelatı rüsumiyesi ve gümrük resmi 
ya huduttaki mevkif merkezinde veya hattın güzer
gâhında bulunan diğer bir gümrükte ifa olunur. Şıkkı 
evvele göre barnameler iki ve şıkkı saniye göre üç 
nüsha olacaktır. Katarın hattı seyri üzerine tesadüf 
eden diğer memleketlere ait müskirat vesaireyi havi 
dolaplar hudut gümrüğüne mühürlettirilecek katarın 
huduttan hurucuna kadar muhafaza olunacaktır. 

Otuz tkinci Madde — Muamelei rüsumiyeye tabi 
her mal için sahibi gümrüğe evvel emirde beyanna
me itasına mecburdur. Bu beyannamenin tarz ve şekli 
ve muhteviyatı gümrük nizamnamesinin tarifatına mu
vafık olmak muktazidir. Ancak, yolcuların beraber
lerindeki resme tabi ve gayri tabi eşyayı zatiye ile 
kıymetsiz numunelik eşyadan ve kezalik ticarete mah
sus olmayarak posta veya vesaiti sairei nakliye ile ge
lecek eşyayı zatiyeden beyanname talep olunmayıp, 
bunlar hakkında ashabının ifadei şifahiyeleriyle ikti
fa edilir. Fakat mecmu rüsumu otuz lirayı tecavüz 
eden bu kabil eşya için her halde beyanname tanzimi 
lazımdır. 

Otuz Üçüncü Madde — Gümrüğe gelen eşya güm
rük nizamnamesinde muharrer şeraite tevfikan muye-
neye tabidir. Reisicumhurun zati ve ikametgâhı için 
celp edilen eşya ve devletçe celp olunan esliha ve 
mühimmatı harbiye ve kanunen gümrük resminden 
müstesna bulunan süfera, ve sefareti ecnebiyeyt ait 
eşya kurye tabi olunur. Hariciye nezareti ile sefareti 
ecnebiye posta memurlarının beraberlerindeki evrakı 
resmiyeyi havi mühürlü kaplar muayene olunmaz. 

Otuz Dördüncü Madde — Memaliki ecnebıyeden 
gelen eşya ya doğrudan doğruya gümrük idaresine ait 
ambar veya antrepolara veyahut gümrük idaresinin 
müsaadesiyle tesis olunan antrepolara vazolunur. Tür
kiye limanlarından giren eşya yalnız gümrük ambar
larına kabul edilir. Kabili iştial ve infilak mevad ile 
bozulup çürüyecek veya kurb ve civarında bulunan 
eşyaya mazarrat iras edebilecek olan eşya antrepoya 
kabul olunmaz. 

Kabili iştial ve infilak mevadm gümrük ambarla
rına dahi ithali memnudur. Hacimleri ve nevileri iti
bariyle ambar ve antrepolara ithali gümrük idaresin
ce caiz görülmeyen eşyanın muameleleri ashabının 
mesuliyetleri tahtında gümrük idaresi tarafından irae 
olunacak mahalde icra olunur. 

Otuz Beşinci Madde — Mülgadır. 
Otuz Altıncı Madde — Antrepo ve ambarlara da

hil olan her nevi eşya beyannamelerinin salahiyattar 
gümrüğe ita ile tescil ettireceği zaman cari olan usul 
ve rüsuma tabidir. Ancak, bu hüküm muamelei rüsu-
miyenin intacına sahibi tarafından bilâfasıla devam 
olunmakla meşrut olup, aksi takdirde eşya antrepo ve 
ambarlardan çıktığı gün cari olacak usul ve rüsuma 
tabi olur. Muamelesi antrepo ve ambarların haricinde 
icra edilen eşya aynı ahkâma tabidir. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Gümrüğe tarihi itha
linden itibaren bir hafta zarfında kaldırılmayan itha
lat eşyasından sekizinci ve ihracat eşyasından üçün
cü ve aktarma ve transit eşyasından on beşinci ve Ti
careti dahiliye eşyasından mahreç gümrüğünce üçüncü 
ve mevrut gümrüğünde sekizinci gününden itibaren 
sikleti gayrisafiye üzerinden beher elli kloğram için 
yevmi yirmi beş para ardiye ücreti alınır. Küsur dahi 
tam addolunur. Posta paketleri hakkında da bu ah
kâm caridir. Ancak sikleti bir koladan noksan olan 
münferit kaplar ile zirde tadat olunan eşya ardiye üc
retinden müstesnadır. 

Evvelâ : Hududa mücavir kura ahalisi tarafından 
kara hududundan geçirilip, ithal edenin istimali zati
sine mahsus olduğuna gümrük idaresince kanaat hâsıl 
olan ve mecmu rüsumu altın akça bir kuruşu tecavüz 
etmeyen eşya; 

Saniyen : Mehakimden verilecek şahadetnameler 
mucibince tahkikatı adliyede vesaik makamında isti
mal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip iade olu
nacak eşya; 

Salisen : Türkiye Hükümeti Cumhur iyesi nezdinde 
mukim düveli ecnebiye süferasının beraberlerinde ge
tirdikleri eşya ile istimali zatilerine mahsus olmak ve 



cins, ve nevi ve miktarı beyan edilmek şartıyla bilahara 
gecikecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus damga
lı evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve 
sefarethanede müstamel bilumum eşya; 

Rabian : Konsoloshanelere mahsus damgalı evrak 
ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve konsolos
hanelerin re'si idaresinde bulunan meslekten yetişme 
Ceneral Konsolos ve Konsolos ve Konsolos Vekille
rinin Türkiye'ye hini muvasalatlarında veya vusulle
rinden itibaren üç ay zarfında getirecekleri eşyayı 
zatiye (muamelei mütekabile şartıyla) 

Kırk Birinci Madde — Hükümete ait antrepolara 
ithal olunan eşyadan alınacak ücret icabatı mevkiiye-
ye göre Heyeti Vekile kararıyla tayin edilir. Şirketle
re tevdi edilmiş veya edilecek olan antrepolara mev
zu eşyadan ahnacak ücret bu hususta hükümet ile şir
ketler beyninde münakit mukavelenameler ahkâmına 
tabidir. 

Kttk îkinei Madde — Mevaddı sabıkada muhar
rer ardiye ücretiyle hükümetçe istiyfa olunan antrepo 
ücretinin indelicap tezyit veya tenkisi veyahut bazı 
eşyanın ücretten istisnası Heyeti vekile karariyle caiz 
olur. 

Kırk üçüincü madde — Otuz beşinci maddede ta
yin olunan müddetlerden ziyade gümrüklerin dahil ve 
haricinde vej antrepolarda kalan eşyayı ticariye ile 
yolcu eşyası üzerinde ashabının kâffei hukuku sukut 
eder Ve bu eşya kuyüt ve evrakı aidesinde münderiç 
izahat veçhile Rüsumat idaresince alel-müfredat ilân 
edildikten sonra gtimdük memurlarından teşkil olu
nacak bir heyet marifetiyle bilmüzayede gümrük res
mi vesair tekâlifi devlet müşteriye ait olmak üzere 
füruht olunur. Çabuk 'bozulmak ve telef olmak teh
likesine maruz bulunan veya muhafazası tehlikeli ve 
masraflı olan eşya otuz beşinci maddede muayyen müd
detlerin inkızasından evvel eşyayı getiren sefain acan-
talarına veya şimendüfer idarelerine ihbar edilerek 
şeraiti ânife dairesinde satılır. Her iki suretle füruht 
olunan eşyanın esmanı hâsılasından evvel emirde mat-
lubatı rüsumiye istifya ve mütebakisi emanet hesabına 
kaydolunur. Badehu sırasiyle, eğer varsa, rıhtım ve 
iskele rüsumu, ücuratı nakliye, navıl vesaire tediye 
edilir. îşbu ücurat vesaire eşyanın satıldığı tarihten 
itibaren bir ay zarfında talep edilmediği takdirde hak
kı metalibe sukut ve meblâğı mütebakıyenin mecmuu 
hazinenin varidatı müteferrika hesabına intikal eder. 
Şu kadar ki muayyen müddetlerin inkizasından 
evvel satılan eşyanın esmanı mebiasından arta
cak miktar o müddetlerin inkizasından evvel sa-
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hipleri müracaat ettikleri takdirde?! keM&eön© veril
mek üzere o müddetlerin inkizasına, kadar emanette 
hıfeolunur. Mevkii «feyedeye kc^ujan ejyay* güm* 
rük resmini vesair tekâlifi devleti yermek: şartiyle ta
lip zuhur etmezse o eşya memallkti ecjtebiyeye gön
derilmek üzere müşterisine füruht [olunur ve esmanı 
mebiasından matlubatı rüsumiye Jstiyfa edildikten 
sonra baki kalan meblâğ ile salif-pz-zikir ücurat ve 
masarifi saire tesviye olunur. Ve işfbu ücurat ve me-
sarifin tamamen tesviyesine m eğleği mütebakıyenin 
kifayet edemediği ahvalde ashabı İstihkaka, garama-
ten tevziat yapılır. Bu suretle de müşterisi zuhur ettni| 
eşya imha edilir. 

Kırk beşinci madde — Mülgadır. 
Kırk altıncı madde — Bir ecnebi memleketten gelip, 

Türkiye'den geçerek diğer bir ecnebi nıemleketine giden 
eşyaya transit eşyası denilir. 

İKırk sekizinci madde — Transit I edilen eşyanın ilk 
gümrükten sevkı tarihinden itibaren ajltı ay zarfında son 
gümrükten memleketi ecnebiyeye keyfiyeti ihracı alel
usul ispat edildiği takdirde reddedilmek üzere ilk güm
rükçe ithalât resmi nakden veya seneden tahtı temine 
alınır. İspatı hususunda esbabı mücbireden mütevellit 
teahhurat kabul olunabilir. Eşyayı mezkûrenin kapları 
kurşun mühür tahtında ve beyanname ile imrar olunur. 
Gümrük nizamnamesinde beyan olunan şeraite muvafık 
surette demiryolu vagonüariyle dcjğrüdan doğruya 
naklolunan eşya muayeneden müstesnadır. Ancak, 
gümrükçe şüphe edilen zuruf muayene ve icabı tak
dirinde demiryolu idaresinin defatir ve evrakı tetkik 
olunabilir. Ledel-iktiza müddeti ashyei mezkûrenin 
heyeti vekile karariyle temdidi caijzdir. 

Elli birinci madde — Eşya ve eşhası hâmil olup, 
huduttan geçen bilcümle hayvan ve i araba vesair ve
saiti nakliye altı ay zarfında iade olunmak şartiyle 
gümrük resminden muaftır. 

[Elli ikinci madde — Bir ecnebi memleketten gelip, 
gümrük resmi ifa olunmaksızın Türkiye limanlansın 
birinden diğerine veya bir ecnebi limanına sevk olu
nan eşyaya aktarma eşyası denilir. 

Elli altıncı madde — Türkiye mafısulât ve mamu-
lâtı ile gümrük resmi alınmış olan eşyayı ecnebiye bir 
Türk limanından diğerine bahren vje nehren naklo
lunur ise gümrük resminden müsfcesjıadır. Fakat zik-
rolunan yerli ve ecnebi eşyanın beraberinde mahreç 
limanından verilmiş bir vesika bulufliması şarttır. Ti
careti dahiliye eşyayı esbabı mücbire şevkiyle bir ec
nebi memlekete uğrayarak gelirse, gümrük nizamna-
mesiride tayin olunan şeraite muvajfık olduğu tak
dirde, ithalât resmine tabi olmaz. 
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Elli sekizinci madde — Gümrük idareleri üç sını
fa mün'ka'semdir, Birinci sınıf gümrükler bilâ-istisna 
her nevi eşyanın her türlü muamelei rüsumiyesini 
ifaya mezundurlar: 

ilkinci sınıf gümrükler, gümrük kimyahanelerin'de 
tahlili istilzam edenler müstesna olmak üzere, sair 
kâffeî eşyanın her türlü muamelei rüsumiyesini ifa 
eder. 

Üçüncü sınıf gümrükler, İthalâtta yalnız yolcu be
raberindeki eşya ile her nevi ticareti dahiliye ve ih
racat eşyası muamelesini ifa edebilirler. Şu kadar ki 
bazı eşyanın ithali, tensip edilecek gümrüklere He
yeti Vekile karariyle hasrolunabilir. 

Altmışıncı madde — Gümrüklerde saati mesai öğ
len istirahat zamanı hariç olmak üzere, Mart iptida-
sıridan Nisan nihayetine kadar yedi buçuk, Mayıs ip
tidasından Teşrinievvel nihayetine kadar sekiz ve Teş
rinisani iptidasından Şubat nihayetine kadar altı bu
çuk saattir. Bu mesai yevmiye müddetinin mebde ve 
müntehası icabatı mevkiiye iklimine göre müdiriyeti 
umumiyece tayin olunur. 

Altmış dördündü mad'de — Türkiye'ye ithal veya 
Türkiye'den ihraç veya transit ve aktarma suretiyle 
imrar olunması memnu olan eşyayı ithal veya ihraç 
veya imrar etmek veya buna teşebbüs eylemek veya 
Türkiye'ye ithali serbest ve gümrük resmine tabi eş
yayı ahkâmı kanuniye ve nizamiyeyi ifa ve ikmal et
meksizin ithal veya imrar etmek veya buna teşebbüs 
eylemek kaçakçılıktır. Suveri meşruhada kaçırıldığı 
veya kaçırılmasına teşebbüs olduğu sabit olan eşya 
mü'sadere olunur. Fakat kaçırılan eşya ketim veya 
istihlâk edilip de derdest ve müsaderesi kabil olmazsa 
sahibi bedelini tediyeye medbur tutulur. Ketim veya 
istihlâk edilmesiyle müsaderesi kabil olmayan kaçak 
eşyanın takibi, tarihi vukuundan itibaren altı ay hi
tamına kadar caiz ve'bü müddetin mürurunu ispat 
etmek maznuna ait vesair 'kaçak mesailinin müruru 
zamanı ahkâmı umumiyeye tabidir. îspat vukuunda 
eşyanın bedeli müsaderesi talep olunamayıp, yalnız 
tabi olduğu her nevi rüsuma devlet bittayin istiyfa ve 
bu resmin sülüsü ni'sbetinde muhbirlerine ayrıca ik
ramiye ita olunur. Rüsum tayin olunamadığı takdir
de rüsuma bedel her kap için beş liradan iki bin li
raya ve dökme eşyanın her tonası için bir liradan on 
liraya kadar cezayı nakdi ahziolunur. Bu suretle alı
nan cezayı nakdilerin sülüsü, 97 nci madde ahkâmına 
tevfikan varsa; muhbirlere verilir. 

Altmış sekizinci madde — İthali serbest olduğu 
halde ati-yüz-zikir ahvalde bulunan eşya kaçak ad-
diyle müsadere olunur. 

1. Hududu berriye ile gümrüğe vasıl olmadan ev
vel vesaiti nakliyeden tahliye ve ihraç olunan eşya; 

% Şimendüfer lokomotiflerinde ve bunlara mah
sus tenderlerde veya eşhas üzerinde veya yolcu eş
yası meyanında veya sandal veya araba derununda 
veya gümrükten ketmetmek şüphesini davet edecek 
bir surette kap ve yatakların arasında veya başka 
cins eşya meyanında vesair tertibatı hafiye ile saklan
mış olduğu halde gümrük muayenesinde meydana çı
karılan eşya; 

3̂  Gümrük resmi ifa olunmaksızın gümrük res
mi verilmiş mal gibi veyahut mahsulât *e mamulâtı 
dahiliye namiyle imrar edilen veya imrarına teşebbüs 
olunan eşyayı ecnebiye; 

4. Gümrük ambar ve antropalarına kabulü mem
nu olmasına rağmen namı diğer ile doğrudan doğru
ya oralara ithal olunan eşya; 

5. Müsemmaları iç zarfları üzerinde muharrer 
isimlerine tevafuk etmeyen mevadı ispençiyariye ve
saire. 

Altmış dokuzuncu madde — Manifesto nushai as
liyesine dahil olmayan eşyayı ecnebiye, gerek sefain 
derununda zuhur etsin gerek doğruca gümrüğe teslim 
edilsin kaçak addolunur. 

Bu eşyanın kapları manifestoda muharrer diğer 
bazı kapların numara markasını havi bulunur ve zu-
rufu da nev'an mutabık olursa bunlardan ağır resme 
tabi eşyayı havi olanları manifesto haricinde addedi
lir. Ancak, yüz dördüncü maddede muharrer şerait 
dairesinde ihbar ve vesaiki makbule ibraz olunan eşya 
müstesna olup, bunlar hakkında maddei mezkûre 
hükmü tatbik olunur. Şu kadar ki yolcuların bera
berlerinde bagaj olarak veya hacmen küçük veya kıy
meti yüksek olmasından dolayı üzerlerinde naklede
bildikleri miktardaki eşya ticarete mahsus dahi olsa 
sefainin üzerlerine giden veya hudutta bulunan me
murlara inde-sual malumat ita ve doğruca gümrük 
idaresince isal olunduğu takdirde müsadere ve cezayı 
nakdi muamelesine tabi tutulmaz. 

Yetmiş dördüncü madde — Kaçırılan veya kaçı
rılmasına teşebbüs olunan eşyanın sahibi mevcut ve 
malum olmazsa kaçağa vasıta olanlar sahip addedilir. 
Nakilinden başka kimse bulunmazsa nâkili sahip ad
dedilir. Her iki surette de eşhası salise tarafından hu
kuku adliye mahkemesine müracaatla istihkak davası 
ikame olunabilir. Ol eşyanın sirkat olunduktan sonra 
kaçırıldığı bilmuhakeme sabit olursa kaçak ahkâmı 
ceryan etmeyip vasıta veya nakili hakkında sirkat ce
zası tatbik olunur. Şu kadar ki eşyanın kaçakçılığı 
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gerek idareten ve gerek muhakemeten sabit olduğu 
takdirde sahibi mevcut ve malum olmamasından do
layı sırf tebligatı kanuniye için birinci fıkra mucibin
ce sahip addolunan vasıta veya nâkillerin sıfatı asli
yelerine terettüp eden ahkâmı cezaiye başkaca tatbik 
olunur. Manifesto haricinde gelerek doğruca gümrü
ğe teslim edildiği halde kanunen kaçak addi lâzım 
gelen eşyanın nâkilleri, aleyhlerine delâlet edecek es
bap bulunmamak şartiyle, bu hükmün haricindedir. 

Yetmiş beşinci madde — İthali memnu veya güm
rük resmine tabi olupta gümrükten kaçırıldığına dair 
delâil ve emarat mevcut olan eşyanın bulunduğu ma
hal ve mebanide gümrüğün müfettiş, başmüdür, mü
dür gibi mafevk memuru veya onun intihap edeceği 
memur tarafından doğrudan doğruya ve bu gibi 
mafevk memurların mevcut olmadığı yerlerdeki me
murini rüsumiye ve zabıtai adliye huzuriyle ve zabı-
tai adliyenin bulunmadığı mevakide de muhtaran hu
zuriyle usulü dairesinde neharen taharriyat icra ve 
kaçak eşya ahiz ve tevkif hakkında lâzım gelen mua-
melei kanuniye ifa olunur. 

Yetmiş altıncı madde — Gerek ithali memnu ve 
gerek gümrük resmine talbi olan eşyayı kaçırmakta 
olan kimse bir hane veya sair bir mahalle firar ve il
tica ederse onu takip eden gümrük memurları doğru
dan doğruya mezkûr hane ve mahalle leylen dahi du
hul ile taharriyat icra ve kaçak eşyayı derdest ve hak
kında lazım gelen muamelei kanuniyeyi ifa ederler. 
Bu gibi mahallerin taharririyatında derununda bulu
nanların üzerleri dahi taharri edilebilir. 

Seksen dördüncü madde — Kaçakçılığa vesatet 
eden eşhasın her birinden kaçırılan eşyanın iki kat res
mine muadil Cezayı nakdi alınır. Ancak bu cezayı 
nakdi vasaiti nakliye kıymetini tecavüz edemez. Ce
zayı nakdiyi ifa etmeyenlere ait vesaiti nakliye bil-
müzayede satılarak esmanı hâsılasından matlup ce
zayı nakdi bilistiyfa kusuru sahibine ita olunur. Mik
tarı resmin tayini mümkün olamazsa cezayı mezkûr 
bir liradan elli liraya kadar istihsal edilir. 

Kaçağa tavassut eden eşhasın istimal ettiği vesai
ti nakliye eşhası merkumenin malı olmadığı ve mal 
sahiplerinin kaçak fiilinde malumattar veya methaldar 
olmadıklarını katiyen ispat ettikleri takdirde cezayı 
nakdi vesaiti nakliyeye müracaat edilmeksizin tavas
sut edenlerden ayrıca tahsil olunur. Fakat işbu vesai
tin kaçakçılıkta istimali tekerrür ederse ashabının ilim 
ve dahiline bakılmaksızın eshabı da vasıtaı firar ad 
ve haklarında diğerleri gibi muamele edilir. 

Seksen dokuzuncu, madde — Birinci ve ikinci sı
nıf gümrük idarelerince maddei sabıka mucibince 
tanzim olunacak mazbatanın bir suıteti musaddakası 
kaçak eşyanın sahip ve nâkillerine ve kaçağa vasıta 
olanlara doğrudan doğruya gümrük: idaresi tarafın
dan tebliğ' olunur. îşbu muhatapların tebellüğden 
îmtinalan halinde keyfiyet bir zabıt yarakasiyle tespit 
olunarak zabıt varakası tarihi tebliğ addolunur. 

Doksanıncı madde — Üçüncü sınıjf gümrük idare
lerince tanzim edilecek kaçak eşya Mazbataları tabi 
olduğu gümrük idaresince tetkik ve j tasdik olunma
dıkça tebliğ edilemez. Gümrük idareleri mazbatala
rın tasdik edildiğine muttali olduklar; zaman maddei 
sabıka veçhile tebligat icra olunur. i 

Doksan üçüncü madde — Derdest olunan eşyayı 
gayrı memnuanın sahip veya nâkili müsadere kararı 
vermeden veya müsadere kararı verilibte tebliğ edilen 
mazbatası kesbi katiyet etmeden evveli bu eşyanın kıy
metine muadil bir meblağı gümrük i resmi ile bera
ber dipozito ederek gümrükten kendisine teslimini ta
lep edebilir. Bu suretle talep olunmayan eşya bozu
lur kısmından veya muhafazası müşkül ve masraflı 
olursa gümrük idaresi sahibine bilihb4r, Ticaret Oda
sından ve Ticaret odası bulunmayan (mahallerde Be
lediye meclisinden davet olunacak bijf- zatın huzuriy
le, bu eşyayı bilmüzayede füruht eder. I 

Doksan dördüncü madde — Müsadere mazbata
sı tarihi tebliğinden itibaren on beş gün zarfında mah-
kemei aidesine müracaatla itiraz vuku bulmaz ise 
kesbi katiyet eder. Mahkemeye müracaat halinde lâ-
hık olacak kati infaz olunur. 

Yüzüncü madde — Türkiye üryanlarına vurut 
eden sefain kaptanları on dokuzuncu I maddeye tevfi-
ki hareket etmezlerse kendilerinden $eş liradan elli 
liraya kadar cezayı nakdi alınır. 

Yüz birinci madde — Türkiye ^îmanlarına vü-
rut eden bir sefinenin kaptanı veya acentesi yirminci 
madde mucibince ibrazı mecburi o'laıi manifestoyu 
müddeti muayyeninin inkizasından itjbaren kırk se
kiz saat geçtiği haîde ibraz etmezse bütün zarar ve zi
yan kaptana veya acentesine ait olmak üzere sefine 
derunundaki hamuleyi gümrük idaresi sefeniden ihraç 
ve gümrük depo ve ambarlarında hıfzeylemek hakkını 
haizdir. 

Yüz beşinci madde — Manifesto da muharrer eş
yadan noksan zuhur ettiği ve bunun ^sbabı gümrük
çe tayin olunan müddet zarfında gümrüğe kanaarbahş 
olacak surette izah ve ispat olunamadjğı takdirde eş
yayı mezkûreyi hamil vapurun kaptanından veya acen-



tesinden veyahut sefine sahibinden bu nevi eşya için 
tarifede muharrer en ağır gümrük resminden maada 
resmi mezkûrun bir mislinden beş misline kadar ce
zayı nakdi ahzolunur. Miktarı resim tayin edilemez
se noksan kapların her biri için on liradan iki bin 
liraya kadar cezayı nakdi istiyfa edilir. Döküm ha
linde gelen eşyanın manifestoda muharrer miktarı ile 
ind-el-vezin zuhur eden miktarı beyninde görülen 
noksan yüzde ikiye tecavüz etmediği takdirde bu mik
tar noksan için resim alınmaz. Fazla miktar yüzde 
ikiyi tecavüz etmezse yalnız bir kat gümrük resmi 
ahzolunur. Fakat noksan veya fazla miktarı yüzde 
ikiyi tecavüz ederse bunlar için manifestodan fazla 
veya noksan eşya hakkındaki ahkâm tatbik edilir. 

Yüz altıncı madde — Barnamede muharrer eşya
dan noksan zuhur eden ve bunun esbabı yüz beşinci 
madde mucibince ispat ve izah edilemezse noksan çı
kan eşyanın tarifede muharrer en ağır gümrük resmi 
naklinden tahsil olunur. Miktarı resim tayin edileme
diği takdirde buna mukabil her kap için on liradan 
iki bin liraya kadar bir meblağ istiyfa olunur. Dö
küm halinde gelen eşyanın noksanı yüzde ikiyi te
cavüz etmediği takdirde bu miktar noksan için resim 
alınmaz, fakat miktarı mezkûru mütecaviz noksanın 
gümrük resmi alınır. Suveri meşrühanın gümrükçe ki
lit ve mühür vaz ve talik olunan demiryol vagonla
rından zuhur eden noksan hakkında tatbiki alâtı sed-
diyenin fek ve tebdil edilmemiş olmasıyla meşruttur. 
Gümrük resminden istifade maksadıyla kilit ve mü
hürleri fek ve tebdil edilen demiryol vagonları muh-
teviyatiyle mütecasirleri hakkında seksen altıncı mad
de ahkâmı tatbik edilir. 

iBarnamede mukayyet eşyadan zuhur eden fazla-
'nın yalnız gümrük resmi ve her kap için iki liradan 
yirmi liraya kadar cezayı nakdi istiyfa olunur. Şu 
kadar ki döküm halinde eşyanın yüzde ikiyi tecavüz 
eden fazlasının esbabı mücbirden ileri geldiği vesaiki 
makbule ile ispat edilemediği takdirde fazlanın güm
rük resminden başka bu resmin ,rub'undan dun ve 
nısfından efzun olmamak üzere bir cezayı nakdi alı
nır, 

Yüz Yedinci Madde ~- Ellinci maddede mezkûr 
fark ve tefavüt müstesna olmak üzere beyanname 
muhteviyatiyle vezin ve muayene netayici arasında 
görülen farklar gümrük resminin yüzde beşi kadar 
noksan istiyfasını mucip olacak derecede bulunur ise 
ilk defasında yalnız o farka ait gümrük resmi alınır, 
Tekerrüründe işbu resmin bir misli de ayrıca cezayı 
nakdi olarak tahsil olunur. İşbu farklar gümrük res-
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minin yüzde beşten ziyade noksan istiyfasını mucip 
derecede bulunursa o farka ait gümrük resminden 
maada resmi mezkûrun bir katından dört katına ka
dar ayrıca cezayı nakdi istiyfa olunur. Şu kadar ki 
bu farkların taalluk ettiği muamelede alâkadaranm 
gümrüğe ibraz ettiği evrak hilafıhakikat veya muhar-
ref bulunduğu takdirde faili hakkında Kanunu Ceza
nın 155 nci maddei muaddelesinin zeyil ahkâmı tat
bik olunur. 

Bu suretle alınan cezayı nakdilerin nısfı farkları 
meydana çıkaranlara ve nısfı diğeri Rüsumat Müdi-
riyeti Ümumiyesince gayret ve hüsnü hizmetleri meş
hut olanlara verilir. 

Yüz Dokuzuncu Madde — İşbu kanunda sureti 
mücazatı tasrih edilenlerden maada muhalifi nizam 
ve usul harekette bulunanlar veyahut kaçakçılık eden
lere muavenet veya iraei suhulet eyliyenler hakkında 
beş liradan iki -yüz elli liraya kadar cezayı nakdi hük-
molunur ve bunlar bu cezayı nakdiyi müteselsilen taz
mine aynı ilâm ile mahkûm tutulurlar. 

Yüz Onuncu Madde — 98 den 109 ncuya kadar 
olan maddelerde muharrer cezayı nakdiler idareten 
hükmolunur. Bu hükümler gümrük idareleri tarafın
dan doğrudan doğruya mahkûmun aleyhlere tefhim 
veya tebliğ olunur. Tarihi tebliğinden itibaren sekiz 
gün zarfında ya mafevk idareye veya mahkemei aide-
sine müracaatla itiraz edebilirler. Müddeti muayyene 
zarfında itiraz edilmediği veya mafevk idareye vaki 
olacak itirazın muhik olmadığına karar verildiği tak
dirde artık mahkemeye müracaat hakkı sakıt ve cezayı 
nakdi mahkûmun bih olur. Bu kabil cezayı nakdileri 
istilzam eden ef'âl 64 ncü maddede muharrer müru
ru zaman müddetine tabi olmayıp, müruru zaman 
umumi ahkâmı cari olur. Tahsili mümkün olamaya
cak olan cezayı nakdilerin 85 nci madde mucibince 
hapse tahvili için gümrük idaresince mahkemei aide-
sine müracaat olunur. 

Yüz On ikinci Madde — Kaçakçılığın men'i ve 
kaçırılan veya kaçırılmasına teşebbüs olunan emtia
nın takip ve derdesti ve gümrük idareleri haricinde 
cereyan eden tahmil ve tahliye ve aktarma ve transit 
muamelâtında icap eden teftiş ve murakabenin ifası 
hududu berriyede ve deniz ve hudut teşkil eden ne
hirler sevahilinde gümrük idaresi ve muhafaza mer
kezi tesis ve ittihaz kılınan mahallerde gümrüklerce 
nıkatı lâzımeye ikâme olunacak muhafaza memurları 
marifetiyle ve icabatı mevkiiyeye göre dolaştırılacak 
olan devriye kolları ve istimbot ve kano otomobil ve 
kayık ve sandal gibi merakibi bahriye ile temin olu-
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nur. Gümrük idaresi ve muhafaza merkezi bulunma
yan mevkii hududiyedeki geçit mahelleriyle sevahil-
deki hali yerlerde vezaifi inzibatiye, nizamnamei mah
sus mucibince hudut bölükleri efradı canibinden icra 
kılınır. Gümrük kaçaklarını bilumum devairi hükümet 
ve belediye daireleri ve imtiyazlı şirket idareleri ve 
nakliye şirketleri ve posta idareleri mensubini en yakın 
gümrük idaresine ihbara ve memurini zabıta ile jan
darmalar ve şuebatı hükümetin muhafaza ile mükel
lef memurları takip ve derdeste ve indelhâce gümrük 
idarelerince bu hususta talep edilecek muaveneti der
hal temini iraeye mecburdurlar. Bu mecburiyet hilâ
fında hareket edenler memur ise Memurin Muhake-
mat Kanununa ve memurdan gayrı ise işbu kanunun 
109 ncu maddesine tevfiken tecziye olunurlar. 

Yüz On Beşinci Madde — Muhafaza memurları
nın esliha ve elbisei resmiyesi canibi hükümetten ita 
kılınır. 

Yüz On Altıncı Madde — Vezaifi muhafaza ile 
mükellef gümrük memurları karasuları dahilinde iki 
yüz tonilâtodan aşağı hacmi istiabisinde olan vapur 
ve yelken sefainine yanaşıp teftiş ve evrakını tetkik 
edebilirler. Hamulesi Türkiye limanlarına ait olan bir 
sefainede manifesto veya ruhsatname bulunmaz veya
hut kaçak emaresi meşhut olursa memurini muhafa
za tarafından bir zabıt varakası tanzim ve sefineye 
en yakın gümrük idaresine sevkolunur." 

Yüz On Yedinci Madde — işbu mevadı müzeyye-
le ve muaddelenin icrasına Maliye Vekili her biri ken
di vekâletlerine müteallik ahkâmdan dolayı Adliye, 
Müdafaai Milliye, Bahriye ve Dahiliye Vekilleri me-
mudur. 6 Nisan 1926 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet": 114 

2Û. 5.1926 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
ismet 

Nafia Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

ihsan Bey 
imzada bulunmadı 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey 
imzada bulunmadı 

Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekili 
Sabri Bey 

İmzada bulunmadı 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

. Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun bazı 

maddelerini tadilen Maliye Vekâletince tanzim ve He
yeti Vekilece bittasvip Meclisi Âliy^ arzı takarrür 
eden lâhiyai kanuniyenin takdim kılındığına dair Baş
vekâletin 20 nisan 1926 tarih ve (6;/1671) numaralı 
tezkeresi mezkûr lâyiha ile esbabı muçibesi mütalâa ve 
tetkik olunarak lâyihai mezkûrenin 60 ncı maddesin
deki gaye Memurin Kanuniyle istihsal edilmiş oldu
ğundan, mezkûr madde ve 68 nci maddenin 2, 3, 4 
ncü fıkraları tay ve beşinci fıkrası ikinci fıkra olmak 
üzere aynen ipka edilmiştir ve 76 ncı maddenin şekli 
sabıkı muvafık görülerek tadilâtı mezkiûre red ve diğer 
bazı maddelerinde işaret edildiği veçhile cüzi tadilât 
icrasiyle mevadı saire aynen kabul edilmiş ve bermu-
cibi-havale Adliye Encümenine tevdie! karar verilmiş
tir. 

Cavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Bayazıt 
Şefik 

Kâtip 
Ankara 
ihsan 

Aza 
Ordu 

Hamdi Bey 

Mazbata 
Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Konya 

Mustafa 

imzada Bulunmadı 

Kavanini Maliye Encümenince Tadil Edilen Serlevha 
(Gümrük Kanununun) 1, 2, 6, 7, 8; 12, 13, 16, 17, 

20, 21, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 
46,48,.51,52,56,58, 60,64,-68, 69, 74, 7$, 76,84, 89, 90, 
93, 94, 100, 101, 105, 106 107, 109, 110,j 112, 115, 116, 
117 nci maddeleri atideki veçhile tad^l edilmiştir. 

Otuz Üçüncü Madde — Gümrüğe gelen eşya güm* 
rük nizamnamesinde muharrer şeraite! tevfikan mua
yeneye tabidir. Reisicumhurun zatı ve ikametgâhı için 
celp edilen eşya ve devletçe celp olunan esliha ve mü
himmatı harbiye ve kanunen gümrük resminden müs
tesna bulunan süfera ve sefareti ecnebi^eye ait eşya ve 
kurye tabi olunan Hariciye Nezaretiyim sefareti ecne
biye posta memurlarının beraberindeki evrakı resmi-
yeyi havi mühürlü kaplar muayene olunmaz. 
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Otuz Dokuzuncu Madde — Gümrüğe tarihi itha
linden itibaren bir hafta zarfında kaldırılmayan itha
lât eşyasından sekizinci ve ihracat eşyasından üçüncü 
ve aktarma ve transit eşyasından on beşinci ve ticare
ti dahiliye eşyasından mahreç gümrüğünce üçüncü ve 
mevrit gümrüğünde sekizinci gününden itibaren sik-
leti safiye üzerinden beher elli kilogram için yevmiye 
yirmi beş para ardiye ücreti alınır. Kürsur dahi tam 
addolunur. Posta paketleri hakkında da bu ahkâm 
caridir. Ancak, sikleti bir kilodan noksan olan mün
ferit kaplar ile zirde tadat olunan eşya ardiye ücretin
den müstesnadır. 

Evvelâ: Hududa mücavir kura ahalisi tarafından 
kara hududundan geçirilip, ithal edenin istimali zati
sine mahsus olduğuna gümrük idaresince kanaat ha
sıl olan ve mecmu rüsumu beş kuruşu tecavüz etnıi-
yen eşya; 

Saniyen: Mehakimi adliyeden vuku bulacak iş'âr 
üzerine,tahkikatı adliye delâili cürmiyeden addolunup, 
alıkonularak tahkikat ve muhakemenin ikmalini mü
teakip iade olunacak eşya. 

Salisen: Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi nezdinde 
mukim düveli ecnebiye süferasınm beraberlerinde ge
tirdikleri eşya ile istimali zatilerine mahsus olmak ve 
cins ve nevi ve miktarı beyan edilmek şartiyle bilâha-
ra getirttirecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus dam
ga evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve 
sefarethanedeki bilumum eşya; 

Rabian: Konsoloshanelere mahsus bayrak ve dam
galı evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve 
konsoloshanelerin resi idaresinde bulunan meslekten 
yetişme Ceneral Konsolos ve Konsolos ve Konsolos 
Vekillerinin Türkiyeye hini muvasalatlarında veya 
vusullerinden itibaren üç ay zarfında getirecekleri eş
yayı zatiye (Muamelei mütekabile şartiyle) 

Kırk Sekizinci Madde — Transit edilen eşyanın 
ilk gümrükten şevki tarihinden itibaren altı ay zarfın
da1 son gümrükten ecnebi memleketlerine keyfiyeti ih
racı alel-usul ispat edildiği takdirde reddedilmek üze
re ilk gümrükçe ithalât resmi nakden veya seneden 
tahtı temine alınır, tspat hususunda esbabı mücbire-
den mütevellit teahhurat kabul olunabilir. Eşyayı mez-
kûrenin kaplan kurşun mühür tahtında ve beyanname 
ile imrar olunur. Gümrük nizamnamesinde beyan 
olunan şeraite muvafık surette demiryolu vagonlariy-
le doğrudan doğruya naklolunan eşya muayeneden 
müstesnadır. Ancak gümrükçe şüphe edilen züruf 
muayene ve icabı takdirinde demiryolu idaresinin de
fatir ve evrakı tetkik olunabilir. Ledel-iktiza müddeti 

asliyei mezkûrenin Heyeti Vekile karariyle temdidi 
caizdir. 

Altımışıncı Madde — Tayyedilmiştir. 
Altmış Sekizinci Madde •— ithali serbest olduğu 

halde ati-yüz-zikir ahvalde bulunan eşya kaçak ad ile 
müsadere olunur. 

1. Hududu berriyede ilk gümrüğe vasıl olmadan 
evvel vesaiti nakliyeden tahliye ve ihraç olunan eşya; 

2. Müsammaları iç zarfları üzerinde muharrer 
isimlerine tevafuk etmiyen mevadı ispençiyariye vesai
re. 

Yetmiş Beşinci Madde — İthali memnu veya güm
rük resmine tabi olupta gümrükten kaçırıldığına dair 
delâil ve emarat mevcut olan eşyanın bulunduğu ma
hal ve mebanide Gümrüğün müfettiş, Başmüdür gibi 
mafevk memuru veya onun intihap edeceği memur ve 
bu gibi mafevk memurların mevcut olmadığı yerler
deki memurin rüsumiye taraflarıadan zabıtayı adliye 
ve zabıtayı adliyenin bulunmadığı mevakide de muh-
taran huzuriyle neharen taharriyat icra ve kaçak eş
ya ahiz ve tevkif ve hakkında lâzım gelen muamelei 
kanuniye ifa olunur. 

Yetmiş Altıncı Madde — Şekli asli muhafaza edil
mek üzere tayyedilmiştir. 

Yüz Yedinci Madde — Ellinci maddede mezkûr 
fark ve tefavüt müstesna olmak üzere beyanname 
muhteviyatiyle vezin ve muayene netayici arasında 
görülen farklar gümrük resminin yüzde beşi kadar 
noksan istiyfasını mucip olacak derecede bulunur ise, 
ilk defasında yalnız o farka ait gümrük resmi alınır. 
Tekerrüründe işbu resmin bir misli de ayrıca cezayı 
nakdi olarak tahsil olunur. İşbu farklar gümrük res
minin yüzde beşten ziyade noksan istiyfasını mucip 
derecede' bulunur ise o farka ait gümrük resminden 
maada resmi mezkûrun bir katından dört katına ka
dar ayrıca cezayı nakdi istiyfa olunur. Şu kadar ki bu 
farkların taalluk ettiği muamelede alâkadaranm güm
rüğe ibraz ettiği evrak hilâfı-hakikat veya muharref 
bulunduğu takdirde faili hakkında ceza ahkâmı tat
bik olunur. 

Bu suretle alınan cezayı nakdilerin nısfı farkları 
meydana çıkaranlara ve nısfı diğeri Rüsumat Müdi-
riyeti Umumiyesince gayet ve hüsnü hizmetleri meş
hut olanlara verilir. 

Yüz Onuncu Madde — Doksan sekizden yüz do
kuzuncuya kadaı olan maddelerde muharrer cezayı 
nakdiler idareten hükmolunur. Bu hükümler gümrük 
idareleri tarafından doğrudan doğruya mahkûmun 
aleyhlere tefhim veya tebliğ olunur. Tarihi tebliğden 
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itibaren sekiz gün zarfında veya mafevk idareye ve 
mahkemei aidesine müracaatla itiraz edebilirler. Müd
deti muayyene zarfında itiraz edilmediği veya mafevk 
idareye vaki olacak itirazın muhik olmadığına karar 
verildiği takdirde hüküm kesbi katiyet eder. Bu kabil 
cezayı nakdileri istilzam eden ef'al 64 ncü maddede 
muharrer müruru zaman müddetine tabi olmayıp mü
ruru zaman umumi ahkâmı cari olur. Tahsili müm
kün olamıyacak olan cezayı nakdilerin 85 nci madde 
mucibince hapse tahvili için gümrük idaresince mah
kemei aidesine müracaat olunur. 

Yüz On ikinci Madde — Kaçakçılığın men'i ve 
kaçırılan veya kaçırılmasına teşebbüs olunan emtianın 
takip ve derdesti ve gümrük idareleri haricinde ceryan 
eden tahmil ve tahliye ve aktarma ve transit muamelâ
tında icap eden teftiş ve murakabenin ifası hududu 
berriyede ve deniz ve hudut teşkil eden nehirler seva-
hilinde gümrük idaresi ve muhafaza merkezi tesis ve 
ittihaz kılınan mahallerde gümrüklerce nıkatı lâzıme-
ye ikame olunacak muhafaza memurları marifetiyle 
ve icabatı mevkiiyeye göre dolatşrırılacak olan devri
ye kolları ve istimbot ve kano-otomobil ve kayık ve 
sandal gibi merakibi bahriye ile temin olunur. Güm
rük idaresi ve muhafaza merkezi bulunmayan meva-
kii hududiyedeki geçit mahalleriyle sevahıldeki hali 
yerlerde vezaifi inzibatiye nizamnamei mahsus muci
bince hudut bölükleri efradı canibinden icra kılınır. 
Gümrük kaçakçılarını bilumum devairi hükümet ve 
belediye daireleri ve imtiyazlı şirket idareleri ve nak
liye şirketleri, ve posta idareleri mensubini en yakın 
gümrük idaresine ihbara ve memurini zabıta ile jan
darmalar ve şuabatı hükümetin muhafaza ile mükel
lef memurları takip ve derdeste ve indel hâce gümrük 
idarelerince bu hususta talep edilecek muaveneti der
hal temin ve iraeye mecburdurlar. Bu mecburiyet hi
lâfında hareket edenler memur iseler haklarında taki
batı kanuniye icra olunur. Memurdan gayrı ise işbu 
kanunun 109 ncu maddesine tevfikan tecziye olunur
lar. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 23 . 5 . 1926 

Adliye Encümeni 

Adliye Encümeni Mazbatası 

11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanununun bazı 
mevadının tadilini havi Başvekâletten tevdi edilip, Ka-
vanini Maliye Encümenince badeMetkik Encümeni
mize vürut eden lâyihai kanuniye tetkik' ve mütalâa 
olundu. 

Mezkûr lâyihanın 39 ncu maddesindeki (altın ak
ça bir kuruş) yerine (beş kuruş) ibaresi ilâve olunmuş 
ve kanunun aslındaki kırk sekizinci madde baki kal
mak üzere muaddel şekli tayyedilmiştir. 

Yüz onuncu maddenin ikinci fıkrasi tadilen kabul 
ve yüz on ikinci maddenin (bu mecburiyet hilâfına) di
ye başlayan son fıkrası tay ve mütebaki mevat aynen 
kabul olunarak Muvazenei Maliye Encümenine tev
diine karar verilmiştir. 

adliye Encümeni 
Reisi Vekili 
Konya 

Refik 
Kâtip 

Saruhan 
Kemal 
Aza 
Karasi 

Osman Niyazi 
Aza 

Kastamonu 
Ali Nazmi 

Mazbata 
Muharriri 

Aza 
Antalya 

Ahrriet Saki 
Aza 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

Adliye Encümenince Tadil Edilen Maddeler 
Otuz Dokuzuncu Madde — Evvelen? diye başlıyan 

fıkranın sonundaki (altın akça bir kuruş) ibaresi tay 
ve yerine (beş kuruş) cümlesi ikame olunmuştur. 

Kırk Sekizinci Madde — Kanunun aslındaki Jurk 
sekizinci madde baki kalmak şartiyle tayyedilmiştir. 

Yüz Onuncu Madde — 98 nci maddeden 109 ncu 
maddeye kadar olan maddelerde muharrer cezayı 
nakdiler idareten hükmolunur. Bu hükümler gümrük 
idareleri tarafından doğrudan doğruya i mahkûmun 
aleyhlere tebliğ olunur. Mezkûr hükmfe alâkadarlar 
tarafından tebliğ tarihinden itibaren on i beş gün zar
fında mafevk memura veya mahkemei aidesine itiraz 
olunabilir. 

Müddeti muayyene zarfında itiraz edilmediği veya 
itirazı vaki reddedildiği takdirde bu hüküm katidir. 

Yüz On İkinci Madde — (Bu mecburiyet hilâfı
na) diye başlayan son fıkrası tayyedilmiştir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 267 

Esas Numiarası : 1/935 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
11 Nisan 1334 tarihli Gümrük Kanjununun bazı 

mevadmı tadilen Maliye Vekâletince tajnzim kılınıp, 
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Başvekâletin 20 Nisaa 1926 tarihli tezkeresiyle gönde
rilerde 22.. 4.1926. t a rM Heyeti Umumiye içtimain-
da Kavanin, Muvazenei Maliye ve Adliye Encümen
lerine havale buyurulan lâyihai kanuniye Kavanini 
Maliye ve Adliye Encümenlerinin mazbatalarıyla bir
likte encümenimize tevdi edilmekle Maliye Vekili Ha
san Bey ile Rüsumat Müfettişlerinden Hakkı Bey ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

İşbu lâyihai kanuniye ile tadili teklif olunan elli 
üç maddeden bir kısmında icra edilen tadilât madde 
metinlerinde muharrer olan «Memaliki şahane «Dev
leti aliyeye», «Hükümeti seniye» ve «Ba-iradei seniye» 
gibi bazı tabiratın tebdilinden ve bir kısmında icra 
edilen tadilât ile sebkeden tecrübelere nazaran mua
melâtı rüsumiyenin daha salim bir surette ifasını te
min ile beraber son zamanlarda sık sık vuku bulmak
ta olan kaçakçılığın önüne geçilmek üzere ittihazı 
icap eden bazı tedabirden ibaret olduğu anlaşılarak 
teklifi vakiin heyeti umumiyesi esas itibariyle encüme-
nimizcede kabul olunmuştur; 

Hükümetin teklif eylediği lâyihada Kavanini Ma
liye Encümenince icra kılınan tadilât on ve Adliye En
cümenince icra kılınan tadilât ise dört maddeye in
hisar etmekte olup, Encümenimizce dahi bazı madde-
deler üzerinde icra kılınan tadilâttan sonra her üç lâ
yiha tevhiden yeniden tanzim ve müstacelen ve terei-
han müzakeresine müsaade buyurulmak üzere Heyeti 
Umumiyeye takdim olunmuştur. 2 Haziran 1926 

Mazbata 
Reis . Muharriri namına 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Aza Aza 
izmir Hakkâri 

Ahmet' Münür Asaf 
Aza Aza 

Diyarbekir Maraş 
Şeref Mithat 

Aza 
Kütahya 
Nuri Bey 

hini imzada bulunmadı 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin 

Tadiline Dair Kanun Lâyihası 
Birinci Madde — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük 

Kanununun 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 
28, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 51, 52, 56, 
58, 60, 64, 68, 69, 74, 75, 76, 84, 89, 90, 93, 94, 100, 

101, 105, 106, 107, 109. 110. 112 ve 115 nci maddele
ri becveçh-i zar tadil .edilmiştir. 

Birinci Madde — Gümrük hattı deniz ile hudut 
teşkil eden enhar sevahilinden ve Türkiyeyi mücavir 
devletler arazisinden tefrik eden kara hududundan 
ibarettir. , 

İkinci Madde — Kara hududunda gümrük hattın
dan dahile doğru on kilometre sahilde sahil hattın
dan denize doğru dört mil mesafe dahilinde bulunan 
saha Gümrük mıntıkası addolunur. Enharı müştere-
kede Gümrük mıntıkası nehirlerin kara sularından 
madut olan kısımdan ibarettir. 

Şu kadar ki bazı mahallerin icabatından olarak ve 
bahusus hududa karip nehir mevcut olan havalide 
mezkûr mıntıka kara cihetinden on kilometreyi ve de
niz cihetinden dört mili tecavüz edebilir. 

Altıncı Madde — Gümrük hattından bilimrar Tür-
kiyeye ithal olunan eşyadan Tarife Kanununa tevfi
kan gümrük resmi istiyfa edilir. Yalnız kanunen re
simden muaf olanlar bundan müstesnadır. 

Yedinci Madde — Bir ecnebi memleketten diğer 
bir ecnebi memlekete gönderilmek üzere Türkiyeden 
imrar olunan eşya gümrük resminden muaftır. 

Sekizinci Madde -— Gümrük rüsumu ile vezin ve 
ambar ve antrepo ücretleri ve damga ve mühür ma
sarifi ve ücuratı hamaliye ve eşyanın muayenesi için 
zurufun açılıp kapanmasına muktazi ve gümrük mua
melâtının ifasına ait masarifi saire tarifei mahsusa-
lanna ve vezin ve ardiye ücretleri de işbu kanunun on 
üçüncü ve otuz dokuzuncu maddelerine tevfikan eş
yanın sahibinden tahsil ve istiyfa olunur. Rüsum ve 
masarif ve ücurat gümrük muamelâtı hitam bulur bul
maz icap eden taraflara tesviye olunur. Ücuratı ha
maliye, zurufun açılıp kapanması vesair bu gibi hide-
mat hakkındaki tarifeler her gümrük idaresi için Ti
caret Vekâletince memur edilecek bir zatın riyaseti al
tında mahalli Ticaret Odasında ve belediyesinden ve 
Ticaret Odası bulunmayan yerlerde yalnız belediyeden 
ve belediye teşkilâtı olmayan yerlerde de oradaki ve
ya en yakın mahaldeki ihtiyar heyetinden müntahap 
birer azadan ve gümrük idaresinin bir memurundan 
mürekkeben teşekkül edecek hususi komisyonlar ma
rifetiyle tanzim ve Ticaret Vekâletince badettasdik 
tatbik olunur. Ticaret Vekâleti bu tarifelerin ihtiya
ca göre tadil veya yeniden tanzimlerini talebe salâhi-
yattardır. 

On tkinci Madde — Bir mal tabi olduğu gümrük 
resminden ve masarifinden ve ücuratından vesair bil
cümle tekâlifi devletten ve cezayı nakdiden dolayı zı-
man ve teminat hükmündedir. 
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On Üçüncü Madde — Adet veya reis üzerine te-
diyei resmedenlerden maada ithalât ticaret eşyasından 
kap başına on ve döküm halinde bulunan eşyadan 
tonilâto başına yirmi para vezin ücreti istiyfa olunur. 

On Altıncı Madde — Ledel-iktiza hükümet ithal, 
ihraç, transit ve aktarma serbestisini İcra Vekilleri 
Heyeti kararıyla tahdit veya refedebilir. 

On Yedinci Madde — Kavanin ve nizamatı mah
susa ile ithali memnu olan eşyanın transit veya aktar
ması da memnudur. Şu kadar ki bu memnuiyet İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle kısmen veya tamamen ref-
olunabilir. 

Yirminci Madde — Türkiye limanlarına vürut eden 
sefainin kaptanları veya yerlerine kaim olanlar vu
sulleri anından itibaren yirmi dört saat zarfında se
fine derununda bulunan bilumum hamuleyi mübey-
yin manifestonun nüshaı asliyesini gümrük idaresine 
ibraza ve o limana çıkarılacak veya aktarma ve tran
sit edilecek eşyanın manifestosundan biri Türkçe ter
cümesi olmak üzere iki suret tanzimi ile itaya ve eğef 
sefine boş gelmiş ise keyfiyeti ve sebebi vürudunu tah
riren bildirmeğe mecburdurlar. Bundan mada gümrük 
idaresi kaptandan gemiye ait evrakı talep edebilir. Fa
kat gümrük idaresinin manifestodaki kuyudat ile ha
mulenin ahvalini daii şüphe gördüğü takdirde balâda 
mezkûr evrakı kaptandan her halde talep eder. Sefine 
limana geceleyin dahil olursa yirmi dört saattan ibaret 
müddet ferdası tulû-u şemsten itibaren başlar. Eyyamı 
tatiliyei resmiye ile karantinadan vesair esbabı müc-
bireden mütevellit ahval müstesnadır. Ancak, Rüsu
mat Müdiriyeti Umumiyesi mahzursuz gördüğü tak
dirde gümrük resmine gayrı tabi eşyayı hamilen sırf 
Türkiye limanlarında icrayı sefer eden ve hacmi istia-
bileri yirmi tonayı tecavüz etmiyen sefain hakkında 
ahkâmı ânife cari olmaz. Bu gibi sefainin muvasalat 
ettikleri limanlarda kaptanları veya yerlerine kaim 
olanlar gümrük idarelerine veya memuru mahsusları
na şeraiti ânifeye tevfikan imzaları tahtında maluma
tı şifahiye ita ederler. 

Yirmi Birinci Madde — Manifesto nüshaı asliye
si sefinenin tabi olduğu devletin Ticaret Kanununa-
mesi ahkâmına tevfikan mürettep ve sefinede tutul
ması lâzım gelen hamule defterinden veva mahreç 
iskelelerde bulunan acenteleri tarafından mahtum ve 
mümza hamule beyannamei umumisinden veya mah
reç iskelesinin devairi Tesmiyesinden verilmiş vesaiki 
mahsusadan ibaret olup, ondan başka evrak nüshai 
asliye addolunmaz, işbu şeraite ve gümrük nizamna-
mesindeki tarifata muvafık olmayan , manifestolar 
gümrüğe ibraz edilmemiş addolunur. 

Yirmi Beşinci Madde — Memaliki ecnebiyeden 
gelen ve muntazaman seyri sefer eden posta vapurla
rından gayrı bilumum sefain hamulelerine ait mani
festoların hareket ettikleri limanlardaki Türkiye şeh-
benderhanelerince ve şehbender bulunmayan mahal 
lerde hükümeti mahalliyece tasdik edilmiş olmasını 
Türkiye Hükümeti altı ay evvel ilân ederek ledel-icap 
talep edebilir. 

Yirmi Altıncı Madde — Bir sefine bir limana ha
reket etmeden kaptanı sefineye o limanda tahmil olu
nan emvale ait manifesto ile sair vesaiki gümrük ida
resine iraeye ve manifesto suretini itaya ve boş gidi
yorsa tahriren ihbare mecburdur. Türkiye limanlan 
arasında icrayı sefer eden ve hacmi istiabileri yirmi 
tondan fazla olmayan sefain kaptanları hareket ettik
leri limanda gümrüğe manifesto itası mecburiyetinden 
vareste olup, bu gibi kaptanlara gümrük idaresince bi
rer ruhsatname ita edilir. 

Yirmi sekizinci Madde — Demiryoluyla nak
lolunan eşyayı hamil katarların hudut mevkifine vüru
dunu müteakip katar sermemuru veya demiryol ida
resinin vekili-Gümrük Nizamnamesinin tarifine mu
vafık oîmak ve konşimento nüshai asliyeleri merbut 
bulunmak üzere gümrük idaresine barname ita. ede
cektir. Bu eşyanın muamelâtı rüsumiyesi ve gümrük 
resmi ya huduttaki mevkif gümrüğünde veya hattın 
güzergâhında bulunan diğer bir gümrükte ifa olunur. 
Şıkkı evvele göre barnameîer iki ve şıkkı saniye göre 
üç nüsha olacaktır. Katarın hattı seyri üzerine tesa
düf eden diğer memleketlere ait müskirat vesaireyi ha
vi dolaplar hudut gümrüğüne mühürlettirilecek ve bu 
mühürler katarın huduttan hurucuna kadar muhafa
za olunacaktır. 

Otuz İkinci Madde — Muamelei rüsumiyeye ta
bi her mal için sahibi gümrüğe evvel emirde beyan
name itasına mecburdur. Bu beyannamenin tarz ve 
şekli ve muhteviyatı Gümrük Nizamnamesinin tarifa-
tına muvafık olmak muktazidir. Ancak yolcuların 
beraberindeki resme tabi ve gayrı tabi eşyayı zatiye 
ile kıymetsiz numunelik eşyadan ve kezalik ticarete 
mahsus olmıyarak posta veya vesaiti sairei nakliye ile 
gelecek eşyayı zatiyei saireden beyanname talep olun-
mayıp, bunlar hakkında ashabının ifadei şifahiyele-
riyle iktifa edilir. Fakat mecmu rüsumu elli lirayı te
cavüz eden bu kabil eşya için her halde beyanname 
tanzimMâzımdır. 

Otuz Üçüncü Madde — Gümrüğe gelen eşya Güm
rük Nizamnamesinde muharrer şeraite tevfikan mua
yeneye tabidir. Reisicumhurun zatı ve ikâmetgâhı 



için celp edilen eşya ve devletçe celp olunan esliha 
ve mühimmatı harbiye ve kanunen gümrük resmin
den müstesna bulunan süferaya ve sefareti ecnebiyeye 
ait eşya ve Hariciye Vekâletiyle düveli ecnebiye ve 
Hariciye Nezaretlerine ve Türkiye nezdindeki sefara-
tı ecnebiye ile hariçteki Türkiye sefaretlerine mensup 
kuryelerin beraberlerindeki evrakı resmiyeyi havi mü
hürlü. kaplar muayene olunmaz. 

Otuz Dördüncü Madde — Memaliki ecnebiyeden 
gelen eşya ya doğrudan doğruya gümrük idaresine ait 
ambar veya antrepolara veyahut gümrük idaresinin 
müsaadesiyle tesis olunan antrepolara vazolunur. Tür
kiye limanlarından gelen eşya yalnız gümrük ambar: 

larına kabul edilir. Kabili iştial ve infilâk mevad ile 
bozulup çürüyecek veya kurup ve civarında bulunan 
eşyaya mazarrat iras edebilecek olan eşya antrepoya 
kabul olunmaz. 

Kabili iştial ve infilâk mevaddın gümrük ambar
larına dahi ithali memnudur. Hacimleri ve nevileri 
itibarıyla ambar ve antrepolara ithali gümrük idare
since caiz görülmeyen eşyanın muameleleri ashabının 
mesuliyetleri tahtında gümrük idaresi tarafından irae 
olunacak mahalde icra olunur. 

Otuz Beşinci Madde — Gümrüklere gelen eşyayı 
ticariye gümrük ambarlarında bir seneden ve yolcu 
eşyası üç aydan ziyade birakılamaz. Antrepolara ithal 
olunan eşya için bir müddet azami üç senedir. Ahvali 
fevkalâdede bu müddetler İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle temdit olunabilir. 

Otuz Altıncı Madde — Antrepo ve ambarlara da
hil olan her nevi eşya, beyannamelerinin salâhiyattar 
gümrüğe ita ile tescil ettirildiği zaman cari olan usul 
ve rüsuma tabidir. Ancak bu hüküm muamelei rüsu-
miyenin intacına sahibi tarafından bilâfasıla devam 
olunmakla meşrut olup, aksi takdirde eşya antrepo 
ve ambarlardan çıktığı gün cari olacak usul ve rüsu
ma tabi olur. Muamelesi antrepo ve ambarların hari
cinde icra edilen eşya aynı ahkâma tabidir. 

Otuz Dokuzuncu Madde — Gümrüğe tarihi it
halinden itibaren bir hafta zarfında kaldırılmayan it
halât eşyasından sekizinci ve ihracat eşyasından üçün
cü ve aktarma ve transit eşyasından on beşinci ve ti
careti dahiliye eşyasından mahraç gümrüğünce üçün
cü ve mevrit gümrüğünde sekizinci gününden itiba
ren sıkleti gayrı safiye üzerinden beher elli kilogram 
için yevmi yirmi beş para ardiye ücreti alınır. Küsur 
dahi tam addolunur. Posta paketleri hakkında da bu 
ahkâm caridir. Ancak, sıkleti bir kilodan noksan olan 
münferit kaplar ile zirde tadat olunan eşya ardiye üc
retinden müstesnadır: 
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F.vvelen: Hududa mücavir kura ahalisi tarafından 
kara hududundan geçirilip ithal edenin istimali zati
sine mahsus olduğuna gümrük idaresince kanaat ha
sıl olan ve mecmu rüsumun beş kuruşun tecavüz et-, 
miyen eşya; 

Saniyen: Mehakimden verilecek şehadetnameler 
mucibince tahkikatı adliyede vesaik mahamında isti
mal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip iade olu
nacak eşya; 

Salisen: Türkiye Hükümeti Cumhuriyesi nezdinde 
mukim düveli ecnebiye süferasının beraberlerinde ge
tirdikleri eşya iie istimali zatilerine mahsus olmak ve 
cins nevi ve miktarı beyan edilmek şartiyle bilâhara 
getirttirecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus dam
galı evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye 
ve sefarethanede müstamel bilumum eşya; 

Rabian : Konsoloshanelere mahsus bayrak, dam
galı evrak ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye 
ve konsoloshanelerin re'si idaresinde bulunan meslek
ten yetişme Ceneral Konsolos ve Konsolos ve Kon
solos Vekillerinin Türkiye'ye hini muvasalatlarında 
veya vusullerinden itibaren üç ay zarfında getirecek
leri eşyayı zatiye (Muamelei mütekabile şartiyle) 

Kırk Birinci Madde — Hükümete ait antrepola
ra ithal olunan eşyadan alınacak ücret icabatı mev-
kiiyeye göre îcra Vekilleri karariyle tayin'edilir. Şir
ketlere tevdi edilmiş veya edilecek olan antrepolara 
mevzu eşyadan alınacak ücret bu hususta hükümet 
İle şirketler beyninde münakit mukavelenameler ah
kâmına tabidir. 

Kırk ikinci Madde — Mevaddı sabıkada muhar
rer ardiye ücretiyle hükümetçe istiyfa olunan antre
po ücretinin indel-icap tezyit veya tenkisi veyahut 
bazı eşyanın ücretten istisnası İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle caiz olur. 

Kırk Üçüncü Madde — Otuz beşinci maddede 
tayin olunan müddetlerden ziyade gümrüklerin dahil 
ve haricinde ve antrepolarda kalan eşyayı ticariye 
ile yolcu eşyası üzerinde ashabının kâffei hukuku su
kut eder ve bu eşya kuyut ve evrakı aidesind'e mün-
deriç izahat veçhile Rüsumat idaresince alel-müfre-
dat ilân edildikten sonra gümrük memurlarından teş
kil olunacak bir heyet marifetiyle zilmüzayede güm
rük resmi vesair tekâlifi devlet müşteriye ait olmak 
üzere füruht olunur. Çabuk bozulmak ve telef olmak 
tehlikesine maruz bulunan veya muhafazası tehlikeli 
ve masraflı olan eşya otuz beşinci maddede muayyen 
müddetlerin inkizasından evvel eşyayı getiren sefain 
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acentelerine veya şimendifer idarelerine veya vesaiti 
nakliye ashabına veya makamlarına kaim olanlara 
ihbar edilerek şeraiti ânife dairesinde satılır. Her iki 
suretle füruht olunan eşyanın esmam hâsılasından ev
vel emirde Rüsumat idaresinin matlubatı istiyfa ve 
mütebakisi emanet hesabına kaydolunur. Badehu sı-
rasiyle, eğer varsa, rıhtım ve iskele rüsumu, ücuratı 
nakliye, navıl vesaire tediye edilir, işbu ücurat vesai
re eşyanın satıldığı tarihten itibaren bir ay zarfında 
talep edilmediği takdirde hakkı meitalibe sukut ve 
meblâğı mütekabinin mecmuu hazinenin varidatı mü
teferrika hesabına intikal eder. Şu kadar ki muayyen 
müddetlerin inkizasından evvel satılan eşyanın esma
nı mebiasından artacak miktar o müddetlerin inkiza
sından evvel sahipleri müracaat ettikleri kadar ema
nette hıfzolunur. Mevkii müzayede konulan eşyaya 
gümrük resmini vesair tekâlifi devleti vermek şartiy-
le talip zuhur etmezse o eşya memaliki ecnebiyeye 
gönderilmek üzere müşterisine füruht olunur ve es
manı mebiasından matlubatı rüsumiye istiyfa edildik
ten sonra baki kalan meblâğ ile salifüz-zikir ücurat 
ve masarifi saire tesviye olunur ve işbu ücurat ve 
masarifin tamamen tesviyesine meblâğı mütebakinin 
kifayet edemediği ahvalde ashabı istihkaka karame-
ten tevziat yapılır, bu suretle de müşterisi zuhur eit-
miyen eşya imha edilir. 

Kırk Altıncı Madde — Bir ecnebi memleketten 
gelip Türkiye'den geçerek diğer bir ecnebi memleke
tine giden eşyaya transit eşyası denilir. 

Kırk Sekizinci Madde — Transit edilen eşyanın 
ilk gümrükten şevki tarihinden İtibaren altı ay zar
fında son gümrükten memleketi ecnebiyeye keyfiyeti 
ihracı alel-usul ispat edildiği takdirde reddedilmek 
üzere ilk gümrükçe ithalat resmi nakden veya sene
den tahtı temine alınır, tsbat hususunda esbabı müc-
bireden mütevellit teahhurat kabul olunabilir. Eşyayı 
mezkûrenin kapları kurşun mühür tahtında ve beyan
name ile imrar olunur. Gümrük nizamnamesinde be
yan olunan şeraite muvafık surette demiryolu vagon-
lariyle doğrudan doğruya naklolunan eşya muayene
den müstesnadır. Ancak, gümrükçe şüphe edilen zu-
ruf muayene ve icabı takdirinde demiryolu idaresinin 
defatir ve evrakı tetkik olunabilir. Ledel-iktiza müd
deti asliyei mezkûrenin icra Vekilleri Heyeti karariy-
le temdidi caizdir. 

Elli Birinci Madde — Eşya ve eşhası hâmil olup, 
huduttan geçen bilcümle hayvan ve araba vesair ve
saiti nakliye altı ay zarfında iade olunmak şartiyle 
gümrük resminden muaftır. 

Pilli İkinci Madde — Bir ecnebi memleketten ge
lip, gümrük resmi ifa olunmaksızın Türkiye liman
larının birinden diğerine veya bir ecnebi limanına 
sevkolunan eşyaya aktarma eşyası denilir. 

Elli Altıncı Madde — Türkiye mahsulât ve ma-
mulâtı ile gümrük resmi alınmış olan ecnebi eşyası 
bir Türk limanından diğerine deniz veya nehir tari
kiyle naklolunur ise beraberinde mahreç limanından 
verilmiş bir vesika bulunmak şartiyle gümrük resmin
den müstesnadır, işbu eşya esbabı mücbire şevkiyle 
bir ecnebi memlekete uğrayarak gelirse, gümrük ni
zamnamesinde tayin olunan şeraite muvafık olduğu 
takdirde, ithalât resmine tabi olmaz. '• 

Elli Sekizinci Madde — Gümrük idareleri üç sı
nıfa munkasemdir. Birinci sınıf gümrükler bilâ istis
na her nevi eşyanın her türlü muamelei rüsumiyesini 
ifaya mezundurlar. 

ikinci sınıf gümrükler, gümrük kimyahanelerinde 
tahlili istilzam edenler müstesna olmak üzere sair 
kâffei eşyanın her türlü muamelei rüsumiyesini ifa 
eder. 

Üçüncü sınıf gümrükler, ithalâttan yalnız yolcu 
beraberindeki eşya ile her nevi ticareti dahiliye ve ih
racat eşyası muamelesini ifa edebilirler. Şu kadar ki 
bazı eşyanın ithali, tensip edilecek gümrüklere icra 
Vekilleri Heyeti karariyle hasrolunabilir. 

Altmışıncı Madde — Gümrüklerde saati mesai 
öğlen istirahat zamanı hariç olmak üzere, mart ip
tidasından nisan nihayetine kadar günde yedi buçuk, 
mayıs iptidasından teşrinievvel nihayetine kadar 
günde sekiz ve teşrinisani iptidasından şubat nihaye
tine kadar günde altı buçuk saattir. Bu, mesaii yevmi
ye müddetinin mebde ve müntehası icabaitı mevkiiye 
ve iklimiyeye göre Rüsumat Müdiriyeti Umumiye-
since tayin olunur. 

Altmış Dördündü Madde — Türkiyeye ithal veya 
Türkiyeden ihraç veya transit ve aktarma suretiyle 
liımrar olunması memnu olan eşyayı; ithal veya ihraç 
veya imrar etmek veya buna teşebbüs eylemek ve
ya Türikiyeye ithali serlbdst ve gümrük resmiine talbi 
eşyayı alhıkâmı kanuniye ve n'izamıiyeyi ifa ve ikmal 
etoeksMn itthal veya imrar ötmek veya buna teşelb-
'büs eylemek kaça'kçilılktır. Suiveri meşruhada kaçırılt-
dığı veya kaçırtmasına teşebbüs olunduğu salbit ollan 
eşya müsadere ve kaçakçıdan o eşyanın gümrük res
miyle beraber tabi olduğu rüsumu sadrei devlet mli!k-
tarınca cezayı nakdî ahzolunur. Kaçırılan eşya ke
tim veya i&tilhlâk edlipte derdest ve mlüsaaderesli ka
bil olmazsa sahilbıi rüsumdan maada bedelini de tedi-
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yeye medbur tutulur. Eşyanın taklibi tarihi vukuun
dan itibaren altı aıy hitamına ikıad'ar caliz ve bu mü̂ dn 
»dötin mürurunu ispat etmdc maznuna aittir. İspat 
vukuunda eşyamın bedeli müsaderesi ve cezası tallep 
ohınarnayııp yalnız ıta'bl olduğu her nevi rüsumu devlet 
'hiıttayin 'istiyfa ve bu resmlin sülüsü nisbetinde muh-
birierime ayrıca liikramiiiye ita olunur. Rüsum tayin 
öhmamadığı takdirde rüsuma ıbedel her kap için beş 
liradan i!ki ıbin liraya ve dökme eşyanın her tonosu 
içlin bir Diradan on liraya kadar cezayı nakdî ahzolu-
mur. Bu suretle alınan cezayı nakdilerin sülüsü, 97 nci 
madde ahkâmına tevfikan varsa, muhbirlere verilir. 

Altmış Seklizıinc'i Madde — İthali serbest olduğu 
halde ati - üz - zikr ahvalde bulunan eşya kaçak ad-
diyle müsadere olunur: 

1. Hududu berriyede ik gümrüğe vasıl olmadan 
evvel vesaiiıtıi nakSIiyeden tahliye ve ihraç olunan eş
ya; ' 

2. Şimendüfer lokomotiflerinde ve bunlara maıh-
ısus tenderlerde veya eşhas üzerinde veya yolcu eş-
yaisı meyanında veya sandal ve araba derununda ve
ya gümrükten ketmetaıök şüphesini davet edecek bk 
surette ;fca)p ve yatakların arasında veya başka cinis 
eşya meyanında vesaıir tertibatı hafiye ile saklanmış 
olduğu halde gümırülk muayenesinde meydana çıkarı-
lan eşya; 

3. Gümrük resmıi ifa olunmaksızın gümrük res
mi veTiimıiş mal gibi veyahut mahsulât ve mamulâtı 
dahiliye ınamiyle knırar edilen veya ımrarına teşeb
büs olunan eşyayı ecnebiye; 

4. Gümrük amlbar ve antrepolarına kabulü mem
nu olmasına rağmen namı diğer ffie doğrudan doğruya 
oralara ithali olunan eşya; 

5« 'Müsemmaiları iç zarfları üzerinde muharrer 
'islimlerine tevafuk etmiyen mevadı ispençiyariye ve
saire. 

Altmış Dokuzuncu Madde — Manifesto nusihaı 
asliyesine daM olmayan eşyayı ecnebiye, gerek sef ain 
derunıunıda zulhur etsin gerek doğruca gümrüğe tes
lim edilsin kaçak addolunur, 

Bu eşyanın topları manlifesıtoıda muharrer diğer 
hazi topların numara ve markasını havi bulunur ve 
zurufu 'da nsv'an mutabık olur ilse bunlardan ağır 
sreisme üaibh eşyayı havi olanları manifesto haricinde 
addedilir. Ancak, 104 ncü maddede muharrer şerait 
daiıre&Jndie ihbar ve velsailki makbule ihraz olunan eş
ya müstesna olup, bunlar hakkında maddei mıezkûre 
hükmü t&Hbik ötoNir. Şu kadar k!i yolcuların bera-
beriertinde bagaj olarak veya hacmen Jcüçüık veya 

kıymeti yüksek olmasından dolayı üzerlerinde nakle-
ddbd'ldiıkleri miktardaki eşya* ticarete mahsus dahi ol
sa seMoıin üzerlerine giden veya hudutta bulunan 
memurlara indeis - suali malumat ita ve doğruca güm
rük idaıasiine lisal oluniduğu takdirde müsadere ve ce
zayı nakdî muamelesine tabi tutulmaz. 

Yetmülş Dördüncü Madde — Kaçırılan veya 'kaçı
rılmasına teşebbüs olunan eşyanın sahibi mevcut ve 
malum c&ıaızısa kaçağa vasıta olanlar sahip addolu
nur. NâkiClimden başka kimse bulunmazsa nâkili sa
hip addedÜlir. Her iki surette de eşlhası safee tarafın
dan ait olduğu mahkemeye müracaatla istihkak dava
sı ikame olunabilir. Her hangi eşyanın sirkat olun
duktan sonra kaçırıldığı bilmuhakeme sabit olursa ka
çak ahkâmı cereyan etmeyip vasıta veya nâkiline sir
kat cezası tatbik olunur. Şu kadar ki eşyanın kaçaklı
ğı gerek idareten ve gerek muhakeimeten sabit olduğu 
takdirde sahibi mevcut ve malum olmamasından dolayı 
sırf tebligatı kanuniye için birinci fıkra mıucibıince 
sahip addolunan vasıta veya nâkillerin sıfatı asliye-
lerime terettüp ©den ahkâmı cezaiye başkaca tatlbiik 
olunur. Manlifesfto haricinde gelerek doğruca gümrü
ğe taslüm edildiği halde 69 ncu madde ahkâmına na
zaran kaçak addıi lâzım gelan eşyanın nâkilleri, aleyh
lerine delâlet edecek esbap bulun'aımamak şartiyle, bu 
hükmün haricandedür. 

Yetmiş Beşinci Madde — îthali memnu veya 
gümriük resimline tabi olupta gümrükten kaçırıldığına 
-dair deiâli'l ve emarat mevcut olan eşyanın bulundu
ğu mahal zamanında gümrüğün müfettiş, Başmüdür, 
Müdür gibi mafevk memuru veya onun hitap edece
ği memur ve bu gibi mafevk memurların mevcut ol'-ı 
madiği yerlerdeki memurini resmiye taraflarından 
zabıtayı adliye ve zabıtayı adliyenin bulunmadığı rnıe-
vakide de muhtaran huzuriyie neharen taharriyat ic
ra ve kaçak eşya aıhliz ve hakkında lâzım gelen mua-
mekü kanuniye ifa olunur. 

YetmiLş Altıncı Madde — Gereic ithali memnu ve 
gerek gümrük resmine tabi olan eşyayı kaçırmaıkıta 
olan bir ıkJilmse bir hane veya sair bir mahafe firar 
ve iltica ederse onu takip elden gümriük memurları 
zabıitaı adiilye memurları hazır olduğu halde mezkûr 
hane ve mahalde leylen dahi taharriyat dera ve kaçak 
eşyayı derdeut ile hakkında lâzım gelen muamelei ka-
nuniyeyi ifa edelbilir. Bu gibi mahallerin taharriyatın-
da derunıunda bulunaMarıın üzerleri dahi taharri edi
lebilir. 

Seksen Dördüncü Madde — Kaçakçılığa vesaıtet 
eden eşhasın her birinden kaçırılan eşyanın iki kat 
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resrnline muadil cezayı nakdî alınır. Ancak, 'bu ceza
yı nakdî vesaitli nakliye kıymetini tecavüz edemez. 
Cezayı ruafcdtiıyi 'ifa etmeyenlere a'iıt vesaitli nakliye bil-
müızayede satılarak esmanı hasılasından matlup ceza
yı nakdî bil - istiyfa kusuru sahibine ita olunur. 
Miktarı resmin tayini mümkün olamazsa cezayı maz-
kûr bir liradan ellii lliıraya kadar istihsal edilir. 

Kaçağa tavassut eden eşhasın is'üimaıl ettiği vesaiti 
nakliye eşhası merkurneınlin malı olmadığı ve mal sa
hiplerinin kaçak filinde maiiumattar veya methaklar 
olmadıklarını dıspaıt ettikleri takdirde cezayı nakdi ve
saiti nakliyeye müracaat edilmeksizin tavassut eden
lerden ayrıca tahsil olunur. Fakat işbu vasaitin ka
çakçılıkta istimali tekerrür ederse 'ilim ve dahililerine 
bakılmaksızın ashabı da vasıtaı firar ad ve hakların
da diğerleri gibi muamele edilir. 

Seksen Dokuzuncu Madde — Birindi ve ikindi 
sınıf gümrük idarelerince maddei sabıka mucibince 
tanzim olunacak mazbatanın bir sureti musaddaıkası 
kaçak eşyanın sahip ve nâkillerine çe kaçağa vasıita 
olanlara doğrudan doğruya gümrük idaresi tarafın
dan tebliğ olunur. İşbu muhatapların tebellüğden imti-
naları halinde keyfiyet zabıtayı adliye memuru ve 
bulunmadığı takdirde hariçten iki zat huzuriyle bir 
zabıt varakası tespit olunarak, zabıt varakası tarihi, 
tarihi tebliğ addolunur. 

Doksanıncı Madde — Üçüncü sınıf gümrük ida
relerince tanzim edilecek kaçak eşya mazbataları tabi 
olduğu gümrük idaresince tetkik ve tasdik olunma
dıkça tebliğ edilemez. Gümrük idareleri mazbatala
rın tasdik edildiğine muttali oldukları zaman maddei 
sabıka veçhile tdM'ıgat ifa olunur. 

Doksan Birinci Madde — Kanunen kaçak addi 
lâzım geimiyen eşyayı tağyiri hakikat ıile mazbaita 
tanzim ederek müsadereye tabu gösterdikleri salbÜ't 
oflan rnemurî&r vazıifei memuriyetlerimi suiistimal et-
mıiış addolunarak haklarında Ceza Kanunu ahkâmı 
tatbik olunur. 

Doksan Üçüncü Madde — Derdest olunan eşyayı 
gayrı memnuanın sahip veya nâkili müsadere kararı 
verilmeden veya müsadere kararı verilip'üe tebiğ edi
len mazbatası kesbi katiyet ötmeden evvel bu eşya
nın kıymetine muadil bir meblağı gümrük resmtiyle 
beraber dipozito ederek gümrükten kendisine teıslli-
mlini talep edebilir. Bıu suretle talep olunmayan eşya 
bozulur kısımdan veya muhafazası rnüşkül ve masraf -
lı olursa gümrük idaresi sahibine bilibJbar, Ticaret 
Odasından ve Ticaret Odası bulunmayan mahallerde 
belediye mecUisinden davet olunacak bir zatın huzu
riyle, bu eşyayı bıilmiüzayede fiüruıht eder. 

Doksandördüncü Madde — Müsadere mazbatası 
tarihi tebliğinden itibaren onbeş gün zarfında mah-
kemei aidesine müracaatla itiraz vuku bulmazsa 
kesbi katiyet ederi Mahkemeye müracaat halinde 
lâhik olacak hükmü katfinfaz olunur. 

Yüzüncü Madde — Türkiye limanlarına vürut 
eden sefain kaptanları ondokuzuncu maddeye tevfi-
ki hareket etmezlerse kendilerinden beş liradan elli 
liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

Yüzbirinci Madde — Türkiye limanlarına vürut 
eden bir sefinenin kaptam veya acentesi yirminci 
madde mucibince irbazı mecburî olan manifestoyu 
müddeti muayyenenin inkizasından itibaren kırksekiz 
saat geçtiği halde ibraz etmezse bütün zarar ve zi
yan kaptana veya acentesine ait olmak üzere sefine 
derunundaki hamuleyi Gümrük İdaresi sefineden 
ihraç ve gümrük depo ve ambarlarında hıfzeylemek 
hakkını haizdir. 

Yüzbeşinci Madde —> Manifestoda muharrer eş
yadan noksan zuhur ettiği ve bunun esbabı gümrükçe 
tayin olunan müddet zarfında gümrüğe kanaatbahş 
olacak surette izah ve ispat olunamadığı takdirde 
eşyayı mezkûreyi hamil vapurun kaptanından veya 
acentesinden veyahut sefine sahibinden bu nevi eş
ya için tarifede muharrer en ağır Gümrük Resminden 
maada resmi mezkûrun bir mislinden beş misline.ka
dar cezayı nakdî ahzolunur. Miktarı resim tayin 
edilemezse noksan kapların her biri için on liradan 
ikibin liraya kadar cezayı nakdî istiyfa edilir. Dö
küm halinde gelen eşyanın manifestoda muharrer 
miktarı ile indelvezin zuhur eden miktarı beyninde 
görülen noksan yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdir
de bu miktar noksan için resim alınmaz. Fazla mik
tar yüzde ikiyi tecavüz etmezse yalnız bir kat Güm
rük Resmi ahzolunur. Fakat noksan veya fazla mik
tarı yüzde ikiyi tecavüz eder ve bu farkların esbabı 
mücbireden veya tabiatı eşyadan mütevellit olduğu 
Gümrüğe izah olunamazsa bunlar içirt manifestodan 
fazla veya noksan eşya hakkındaki ahkâm tatbik edi
lir. 

Yüzaltıncı Madde — Barnamede muharrer eşya
dan noksan zuhur eder ve bunun esbabı yüzbeşinci 
madde mucibince ispat ve izah edilemezse noksan çı
kan eyanın tarifede muharrer en ağır Gümrük Resmi 
nâkilinden tahsil olunur. Miktarı resim tayin edi
lemediği takdirde buna mukabil her kap için on lira
dan ikibin liraya kadar bir meblâğ istiyfa olunur. 
Döküm halinde gelen eyanın noksanı yüzde ikiyi 
tecavüz etmediği takdirde bu miktar noksan için re-
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sim alınmaz. Fakat miktarı mezkûru mütecaviz noksa
nın Gümrük Resmi alınır. Suveri meşruhamn güm
rükçe kilit ve mühür vaz ve talik olunan demiryol va
gonlarında zuhur eden noksan hakkında tatbiki, alâtı 
seddiyenin fek ve tebdil edilmemiş olmasiyle meşrut
tur. Gümrük resminden istifade maksadiyle kilit ve 
mühürleri fek ve tebdil edilen demiryol vagonları 
muhteviyatiyle mütecasirleri hakkında seksen altıncı 
madde ahkâmı tatbik edilir. 

Barnamede mukayyet eşyadan zuhur eden fazla
nın yalnız gümrük resmi ve her kap için iki lira
dan yirmi liraya kadar cezayı nakdî istiyfa olunur. 
Şu kadar ki döküm halindeki eşyamn yüzde ikiyi teca
vüz eden fazlasının esbabı mücbireden ileri geldiği 
vesaiki makbule ile ispat edilemediği takdirde fazla
nın gümrük resminden başka bu resmin rub'undan 
dun ve nısfından efzun olmamak üzere bir cezayı 
nakdî alınır. 

Yüzyedinci Madde — Ellinci maddede mezkûr 
fark ve tefavüt müstesna olmak üzere beyanname 
muhteviyatiyle vezin ve muayene netayici arasında 
görülen farklar gümrük resminin yüzde beşi kadar 
noksan istiyfasını mucip olacak derecede bulunursa 
ilk defasında yalnız o farka ait gümrük resmi alınır, 
Tekerrüründe işbu resmin bir misli de ayrıca cezayı 
nakdî olarak tahsil olunur, tşbu farklar gümrük res
minin yüzde beşten ziyade noksan istiyfasını mucip 
derecede bulunursa o farka ait gümrük resminden 
maada resmi mezkûrun bir katından dört katına ka
dar ayrıca cezayı nakdî istiyfa olunur. Şu kadar ki 
bu farkların taalluk ettiği muamelede alâkadaranın 
gümrüğe ibraz ettiği evrak hilafı hakikat veya mu-
harref bulunduğu takdirde faili hakkında Kanunu 
Ceza ahkâmı tatbik olunur. 

IRu soretîie atanan cezayı naıkidilıerlin mıisfı fiarlkllıarı 
meydana çılkaranfeıra ve masifi diğeri Rüsumat Müdürii-
yeti Umıuımliıyeıslinicıe gayret ve hüsnü biizmıeıttarti meş-
mluit lOtanÜıara veırllir. 

Yü^dofcuzuıneu Mıaldde — tşibru kanıumsda sureli mıü-
cazatı tıasirfı ademîllördian miaada muhalifi nizamı ve usul 
Ihareflöööfie boıfliuınıaınfllajr veyahut foaçıalkçiılk edenler© mu-
avanıelt veya iraei sühufet eyliyenlller hakkımıda beş lıi-
ıradan liküıyûz «ellili. Kiraya kadar cezayı nakdî hükmo-
Öluınıur ve buınflıar bu cezayı makidîyi müteseflisllan; taz-
(miinıe aynı ifâm i e mahkûm tultuHuırilar . 

Yüzonıuracu Madde — Doksan sfekiizttmıcildemı yüz-
idokuzumicu mıaıddleye kadar olanı madıdıdlend© muharrer 

oezayı nakdiler idatfdtıan hukoııdlunur. Bu hüklümieır 
güımırük liıdarelıarü ıtarafınıdan doğrudan doğruya mah
kûmun aflleıyiKane tdblliğ olunur. Mezkûr hükme alâka-
ıdartliar taraflımdan tebliğ tarihinden iıtlilbıareın ombeş güm 
Zarfında mafevk ımıemıur veya mıahkıemeii alîdesli mez-
dliınıde itiraz olıuıaalbülir. Müddetli mıuayyemıe zarfında 
litiiraz edilmediği veya 'Mrazı valki reddedildiği takdlir-< 
•de bu hüküm katidir. 

Yüzonbeşinci Madde — Muhafaza memurlarının 
esleha ve elbisei resmiyesi canibi Hükümetten ita kı
lınır. 

Yüzonaltıncı Madde — Vazaifi muhafaza ile mü
kellef gümrük memurları kara suları dahilinde ikiyüz 
tonilâtodan aşağı hacmi istiabisinde olan vapur ve yel
ken sefainine yanaşıp teftiş ve evrakını tetkik ede
bilirler. Mamülesi Türkiye limanlarına ait olan bir 
sefinede manifesto veya ruhsatname bulunmaz veya
hut kaçak emaresi meşhut olursa memurini muhafa
za tarafından bir zabıt varakası tanzim ve sefine en 
yakın Gümrük İdaresine sevkolunur. 

İkinci Madde — Mezkûr kanunun kırkbeşinci 
maddesi mülgadır. 

Yüzomlilkliınıdi Madde — Kaçakçılığım men'i ve ka-> 
cırdan veya kaçırtmasına teşebbüs olumam. emtiamın 
(talklip ve derdestti ve gülmrülk idareleri haricimde cerr 
yan eden tahmil ve Hamiye ve aktarma ve tramıslit rau-
almielâturuda icap eden tefltliş ve murakabemin ifası hu
dudu berıriyade ve dıenliiz ve hudut teşkl edem nah&n-
lar sevalhllinıde Gümrük İdaresi ve muhafaza merkezi 
tesis ve ittihaz kılınan mahallerde gümrüklerce noka-, 
ti lâzımeye ikame olunacak muhafaza memurları ma
rifetiyle ve icabatı mevkiiyeye göre dolaştırılacak 
olan devriye kolları ve istimbot ve kano otomobil ve 
kayık ve sandal gibi merakibi bahriye ile temin olu
nur. Gümrük İdaresi ve muhafaza merkezi bulunma
yan mevakii hududiyedeki geçit mahalleriyle sevahil-
deki halî yerlerde vezaifi inzibatiye nizamnamei mah-

| sus mucibince hudut bölükleri efradı canibinden icra 
kılınır. Gümrük kaçaklarını bilumuma devairi Hükü
met ve belediye daireleri ve imtiyazlı şirket idareleri 
ve nakliye şirketleri ve posta idareleri mensubini 
en yakın Gümrük İdaresine ihbarı ve memurini zabı
ta ile jandarmalar ve şuabatı Hükümetin muhafaza 
ile mükellef memurları takip ve derdeste ve indelhâce 
gümrük idarelerince bu hususta talep edilecek muave
neti derhal temini iraeye mecburdurlar. 



Üçüncü Madde — 11 Nisan 1334 tarihli Gümrük 
Kanununun işbu kanun ile tadil edilmeyen maddele
rinde muharrer cezayı nakdiler hakkında 17 Nisan 
1338 tarihli ve 222 numaralı Kanun mucibince mu
ameleye devam olunur. 

Dördüncü Madde — îşbu kanujı 1 Ağustos 1926 
tarihinden muteber olup, tarihi mezkûre kadar ah
kâmı sabıka cereyan eder, 

Beşinci Madde — işbu kanunun ahkâmını ic
raya Adliye, Dahiliye, Maliye ve Ticaret vekilleri me
murdur, 
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Sıra Numarası: 231 

GÜMRÜK TARİFEl UMUMİYESİNE MÜTEDAİR 10 MART 1332 TARİHLİ KANUNUN TADİL VE 
TEZYİLİ HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (11936) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE KA-

VANİNİ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİ YE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet: 6/1699 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Türkiye Gümrük Tarifei Umumiyesine mütedair 
10 Mart 1332 tarihli Kanuna zeylen Maliye Vekâle
tince tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Ni
san 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi Âliye 
arzı tasvip olunan kanun lâyihasiyle esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına müsaa
de buyurulrhasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Gümrük Tarifei Umumiyesine ımüteallk 10 Mart 1332 
tarihli Kanunun bazı ınevaddında İcra edilen tadilâ

tın esbabı mucibe lâyibasıdır 
» 

Gümrük Tarifei Umumiyesine müteallik 10 Mart 
1332 tarihli Kanunun ahkâmı nakıs olduğundan ma
lı ve iktisadî makasıdın temini mümkün olamamak
ta ve bu yüzden gümrükler müşkül.bir mevkide kal
maktadır. Kanunun o makasıdı temin edecek hali 
tekemmüle ifrağı lüzumu ihtiyacatı acileden olarak 
tahakkuk etmiş ve ona göre berveçhi zîr bazı tadilât 
ve tezyilât ile mevcut nevakısı ikmal ve bu sırada ka
nunun bugünkü unvanı memleket ve Hükümete göre 
tabiratı da tebdil ve zait mevad lağvedilmiştir. Tari
fenin ismi «Osmanlı» denilmişti. Bunun yerine 
«Türkiye» denilerek serlevha tebdil edilmiştir. 

Madde 1. — Birinci maddedeki «Devleti aliyyei, 
Osmaniye» yerine «Türkiye» tabiri ikame edilmiştir. 

Madde 2. — İkinci maddeyi teşkil eden «Yemen 
vilâyeti ile Asîr Sancağına ithal olunan tömbekiler
den kanunu mahsus mucibince kilodan iki kuruş 
ithalât resmi ahzolunur» şeklindeki hükmün halen 
mahalli tatbiki kalmadığından mezkûr madde lağvo
lunmuş tur. 

Madde 3. — Üçüncü maddenin saniyen fıkrasın-' 
daki «Devleti Aliyyei Osmaniye» yerine «Türkiye» 
yazılmıştır. 

Kezalik üçüncü maddenin rabian fıkrasındaki 
«Memaliki Ösmaniyede ikamet etmek üzere gelenler 
tarafından naklihane suretiyle ithal olunan müstamel 
eşyayı beytiye ve zatiye ile alât ve edevatı müstame
le ve ilâhiri...»! hükmü ya Türkiye'de ikamet etmek 
üzere hariçten gelenlerin, gerek beraberlerinde ve 
gerek bilâhare ithal edecekleri müstamel eşyayı bey-
tiyenin bilâ istisna resimden' muaf tutulmasını veya
hut Türkiye'de ikamet etmek üzere ilk gelecek ecne
bilerin bu muafiyetten na-mahdut bir zaman için 
müstefit edilip, tahsil veya ticaret için veyahut me-
muren memaliki ecnebiyede müddeti muvakkate ile 
ikamet ettikten sonra vatanlarına avdet edecek Türk
lerin ithal edecekleri eşyadan resim alınması merkez
lerinde tatbik edilmek iktiza ediyor. Her iki tarzı 
tatbikin mahzuru ise derkârdır. 

Çünkü muafiyet ecnebilere hasredilse memurini 
hariciye ile tahsil için harice giden talebe ve bunların 
aileleri müstamel eşyayı beytiyeleri ve zatiyeleri için 
avdetlerinde resim vermek mecburiyetinde kalacak
lar, bunlar hakkında da hükmü kanun imal edilse 
ticaret veya tenezzüh için gidip gelen Türkler bura
daki evlerine ait olarak bir çok eşya getirip bilâ re
sim ithal edecekler. Binaenaleyh hem hazinenin ve 
hem dj^ efradın hukukunu teminen fıkradaki hüküm 
şu suretle tadil edilmiştir : 

Türkiye'de ikamet etmek üzere gelen ecnebiler 
tarafından naklihane suretiyle ithal olunacak müsta
mel eşyayı beytiye ve zatiye ya kendileriyle beraber 
veyahut muvasalatlarından itibaren nihayet altı ay 
zarfında gelmiş olmak şartiyle muafiyeti rüsumiye 
mevzubahis olabilecek tahsilden veya memuriyetin
den avdet eden talebe ve memurini hariciyenin me
maliki ecnebiyede müddeti ikametleri nazarı dikkate 
alınmaksızın fakat ticaret vesaire maksadiyle hariçte 
yerleşipte bilâhara memleketlerine dönen Türklerin 
terkettikleri memlekette lâakal iki sene ikamet etmiş 
ve beraberlerinde veya müteakiben getirdikleri eşya
yı beytiye ve zatiyeyi orada istimal edegelmiş olduk
larını ispat etmek şartiyle bu eşyaya muafiyeti rüsu
miye bahşedilebilecek. Bir de berayı maslahat harice 
giden, amele ve eşhası sairenin muhtaç oldukları ya
tak yorgan ve yemek kapları gibi beraberlerinde ge
tirdikleri eşyayı adiye hariçte müddeti ikamet kayıt 
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ve şartına vabeste olmaksızın resimden muaf tutula
cak. 

Madde 4. — Şarta müteallik muafiyeti tayin eden 
dördüncü maddenin saniyen fıkrasında «Sefain mü
rettebatının infakına ve mücerret sefaini mezkûre 
için de istihlâke mahsus olarak işbu sefain derununda 
gelen komanya bunların sefine içinde kalması ve Os
manlı sularında gemiden çıkarılmaması meşruttur.» 
deniliyor. 

Bu fıkranın hükmünce mücavir ecnebi memleket
lere giden bilhassa bu maksada mebni giden mera
ki bi milliye oralardaki antrepolardan aldıkları bir 
çok erzakı ve mahrukatı dahil sularda sarfederek ve 
fırsat buldukça karaya çıkararak resimden kurtara
bildikleri ve bunun bir hak gibi istimal edilmesi 
maksadı kanuna muhalif olduğu cihetle suiistimalin 
men'iyle hukuku hazinenin mahfuziyeti zımnında 
fıkrai mezkûre hükmünün sefaini ecnebiyeye hasrı 
ve sefaini milliyenin hariçten alıp getirecekleri ku
manyaların ve mahrukatın ilk uğradıkları Türkiye li
manında rüsumunu vermeleri şekline ifrağen tadili 
icap etmiştir. Maddei mezkûrenin saniyen fıkrasın
daki «Memaliki Osmaniye» tabiri «Türkiye» tabiriy
le istibdal edilmiştir. Maddei mezkûrenin âşiren fık
rasında berayı tamir ihraç edilip, tekraren ithal olu
nan eşyanın dahi resimden muaf olduğu muharrer
dir. Bazen birtakım eşyanın berayı tamir gidip tek
rar geldiği gibi, boyaları bozulan veya burada telvini 
mümkün olmayan eşyanın meselâ kürkler ve mensu
cat gibi eşyanın da harice gidip gelmesi ihtiyacı 
mevcut bulunduğundan, memleketimiz de tamir ve 
telvin imkânı hasıl oluncaya kadar tamir hakkındaki 
müsaadenin telvine de teşmili eşyanın sahiplerini ve 
âmillerini himaye ve teşvik etmiş olacağından fıkraya 
telvin için gidip geleceklere de aym müsaadenin bah
şedileceği ilâve edilmiştir. Madde mezkûrenin salisi-
öşür fıkrai müzeyyelesinde «Zati hazreti padişahiye 
ye sarayı hümayunlarına ait olarak memaliki ecnebi-
yeden gelecek bilumum eşyaya»' yerine «Reisicum
hurun zati ve ikametgâhı için celp edilen eşya» de
nilerek fıkra bugünkü şekli hükümete göre tadil edil
miştir. 

Memaliki . ecnebiye sergi ve pazarlarına berayı 
teşhir göndereceğimiz eşyanın veyahut eşya ve eş
hası hamilen veya eşya alıp getirmek veyahut koşula
ra iştirak etmek üzere harice giden at, araba ve oto
mobil vesair vesaiti nakliyenin iadesi halinde resim
den muaf tutulacağına dair kanunlarda bir kayıt ve 
sarahat olmadığı -ve halbuki menafii iktisadiye nok

tasından böyle bir müsaadeye olan ihtiyaç derkâr bu
lunduğu cihetle dördüncü maddeye i bu maksadı temi-
nen rabii-öşür fıkrası ilâve edilmiştjir. 

Memleketimize berayı seyajhat gelenler tara
fından rükûplarına mahsusen beraberlerinde getirdik
leri otomobil, bisiklet vesair vesaiti nakliye ile ko
şu için ithal olunan atlar hakkında müsaadekârane 
bulunmak hem seyyah celbi maksadına hem de cinsi 
feresin ıslahı yolundaki mesleğe muvafık olacağı için 
bu gibi şeylerin altı 'ay zarfında ia<ie edilmek şartiy-
le gümrük resminden muaf tutulacağına dair dördün
cü maddeye Hamisi - Öşür fıkrası |ilâve olunmuştur. 

Sefain, şimendifer ve tayyarelerden yıkanmak ve
ya tamir edilmek üzere memlekete ithal olunacak ça
maşır ve eşyanın gümrük resmiyle; alâkası olmamak 
lâzım gelirken bunu tayin eden bir hüküm olmadığı 
ve menafii iktisadiyeye muhil olan bu vaziyet duçarı 
kaza olan sefain vesairenin seyri seferlerini de işkâl 
etmek gibi gayrı insanî bir hali dahi husule getireceği 
cihetle berayı tathir veya tamir sefâinden, tayyareler
den ve hututu hadidiye vesaiti muharrike ve mütehar-
rikes'inden ithal ve badehu iade olurjan eşyadan resim 
alınmayacağına dair dördüncü maddeye sadisi öşür 
fıkrası ilâve olunmuştur. 

Dördüncü maddenin hadii öşür fıkrasında mahsu
lâtı, mamulâtı dahiliyeyi ihraç için (ithal edilen müs
tamel zürufun resimden muaf tutulması esası kabul 
edilmiş ve bu muafiyetten maksat (ihracatımızın ter
viç ve teşvikinden ibaret olduğuna göre zürufun ye
nileri hakkında aynı mülâhaza ile hareket etmemek 
takip edilen maksatla gayrı kabili telif olduğu derkâr 
bulunmuştur. İhracatımızı daha vasi bir mikyasta teş
vik ve teshil ve rekabeti ecnebiyedetı muhafaza edil
mek için hadii öşür fıkrasındaki zürufun yenileri ile 
ihracatta sargılık olarak istimal edilecek kâğıttan je
latinden ve her nevi mensucat ve rtyaadinden mamul 
mevad ve bir de naklihane hususunjla memaliki mü-
temeddinede istimal edilen tertibatı) mahsusayı haiz 
arabalar vesaire ya hariçten eşyayı beytiyeyi hamilen 
veyahut memleketimizden gidecek ailelerin eşyayı bey-
tiyelerini alıp götürmek üzere gelmekte ve bunların 
resme tabi tutulması her memlekette cari bir usule 
mugayir ve yeni idaremize gayrı lâyık bir muamele 
teşkil etmekte olduğundan naklihane) hususunda müs
tamel bu gibi arabalar vesairenin de Maliye ve Ti
caret Vekâletlerince tayin olunacak ftıüddetler zarfın
da ihraç edilmek şartıyle bilâ resim ithal edilmek üze
re dördüncü maddeye sabii öşür fıkrası ilâve olun
muştur. 



Madde 5. — İtilâf atı düveliye ve mukavelâtı mah
susa mucibince gümrük resminden muaf tutulacak eş
yayı gösteren beşinci maddenin evvelen fıkrasında 
muharrer «Hükümeti seniye» tabiri yerine «Türkiye 
Cumhuriyeti» ve bir de mükellefler tarafından berayı 
ticaret celp ve gümrük ambarlariyle antrepolarına id-
har edilen eşya, süfera veya sefarethaneler namına 
memlekete bilâ resim ithal edildiği ve bu tarz başka 
memleketlerde cari usule tevafuk etmediği gibi mah
zuru da görüldüğü cihetle resim tediyesiyle mükellef 
olanlar tarafından celp edilen eşya süfera ve sefaret
haneler namına ithal edilse bile gümrük resmi vesair 
tekâlif muafiyetinden müstefit olamayacağı tasrih edi
lerek ve ikinci fıkrasında muharrer «Memaliki Osma
niye» tabiri yerine «Türkiye» tabiri ve konsolosha
nelere mahsus muafiyetin yalnız damgalı evraka ve 
defatire hasriyle levazımı kırtasiyenin başka memle
ketlerdeki emsaline kıyasen fıkradan tay ve hamisen 
fıkrasında muharrer «Hükümeti seniyye» tabiri yeri
ne «Türkiye Hükümeti» tabiri ikame edilmek sure
tiyle tadil edilmiştir. 

Madde 6. — Altıncı maddedeki «Osmanlı» ve 
«Ba-irâde-i seniye» tabirleri yerine «Türkiye»ı ve 
«Heyeti Vekile» tabirleri yazılmıştır. 

Madde 7. — Yedinci maddedeki, «Memaliki Os
maniye» tabiri yerine «Türkiye» yazılmıştır. 

Hükümetlerin mevcut olan rüsumun tezyidine ve
yahut mevcut olmayan rüsumu ihdasa karar verdik
leri takdirde bu rüsumun levayıhı kanuniyesini ihzar 
ve Meclise sevk ile beraber bazen levayıhın tatbika
tına da mübaşeret edebilecek bir salâhiyeti haiz ol
duklarını ifade eden «Kilit Kanunu» bazen vücudun
dan istifade olunur bir kanun olduğundan rüsumun 
tezyidine veya ihdasına dair Heyeti Vekilece verile
cek kararların levayıhı kanuniyesi tanzim olunduk
tan sonra bu levayıhın kesbi kanuniyet etmesinden ev
vel tayin olunacak tarihte mevkii tatbike vazolunabi-
leceğine ve lâyihaların Meclisçe aynen veya tadilen 
kabulü veyahut reddi halinde emaneten tahsil edil
miş bulunacak rüsumun şekli kabule göre tamamen 
veya kısmen irada nakli veyahut mutilerine kısmen 
veya tamamen reddi icap edeceğine dair Tarife Ka
nununa bir madde ilâvesi muvafikı ihtiyat addedil
miştir. 

11 NİSAN TARİHLÎ GÜMRÜK KANUNUNA 
MEVADDI ATİYE TEZYİL EDİLMİŞTİR. 
Birinci Madde — Türkiye'ye ithal olunacak eşya

nın manifestolarda zürufuna ait marka ve numara
larından başka eşyanın cins ve nevi ve miktarı göste
rilmek mecburidir^ 
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İkinci Madde — Manifestolarda birinci maddede
ki tarifata mutabık bulunmayan eşya sehvi maddiden 
mütevellit olmadıkça kaçak ad ve haklarında Güm
rük Kanununun 64 ncü maddesi tatbik olunur. Böyle 
bir halde eşyanın adedi zürufu ve hariç» alametleri 
manifestolara muvafık oldukça nâkillere mesuliyet te
veccüh etmez. Aksi halde vesaiti nakliye ashabından 
veya vekillerinden Gümrük İdaresince kap başına bir 
liradan elli liraya kadar cezayı nakdî alınır. 

Üçüncü Madde — Hacmi istiabisi yüz tondan dun 
sefain ile memaliki ecnebiyeden Türkiye'ye eşya it
hali memnudur. Mahsulât ve mamulâtı dahiliyeyi ha
rice nakleden Türk sefaini ancak, avdet seferlerinde 
bu kaydı memnuiyetten istisna olunabilir. Hilafı vu
kuunda, kaçakçılık şaibesi olmamak şaftiyle getirilen 
eşyadan biri ceza olmak üzere iki kat gümrük resmi 
istiyfa ve cezanın nısfı vakayı tespit eden memurlara 
tevzi ve nısfı diğeri Hazine hesabına olarak irat kay
dolunur. 

Dördüncü Madde — Yolcu ve mürettebatın istih
lâkine mahsus olarak sefaini ecnebiye derununda bu
lunan mevad vapurun limana vürudunu müteakip 
Gümrük İdaresi tarafından mühür altına alınır ve 
sefine Türk sularında bulundukça ihtiyaca kâfi mik
tarı ihraç ve ita olunur. Bu mühürün memurini rüsu-
miyeden başkası tarafından fekki 86 ncı madde hük
münün tatbikini istilzam eder. 

Beşinci Madde — Manifesto veya barnamelerde 
dahil olmakla beraber bir ecnebi memleketinden ge
lip, Tüfkiye'den geçerek yine ecnebi memleketine gi
decek eşya ve mevad ve hayvanattan Rüsumat Müdü
riyeti Umumiyesince lüzum görülenlerinin memleketi 
ecnebiyeye keyfiyeti ihracı alelusul ispat edildiği za
man reddedilmek üzere ithalat resmi nakden veya 
seneden teminata raptedilebilir, 

Altıncı Madde — İthalât beyannameleri taalluk 
ettiği eşyanın tabi olduğu tekâlifi devletin tediyesini 
mütazammın bir taahhütname mahiyetinde olup, be
yannamesi verilen eşyanın, hudut haricine iade veya 
aktarma edilse bile, tekâlifinin tediyesi medburidüır. 
İşbu mıecburiyat bu eşyayı gümrüğe terk .ettıilklierünii! 
ashalbınnn ıtalbriıren ıbeyan ötm&siiıyle sakıt olur. Eşya bir 
sıöbelbi Ikanunilden dolıayı cezayı nakdiye tabi ise bu 
da ibaşkaca tıesıviiye olunur. 

Yedliınıc'i Madde — M'uıaimdîeii rüısuımiyenijn şifa
sında 'tsıiir ibeyanınıamıe (hor ıkailemi aıyrı bür beyaınnaıme 
addoliumıur. Bir kalemin nlokısanı diiğeır kalemin faız'la-
ısiıyfle kanşılaşltırıbnayaraik her kalem müısitalkilsn na
zarı dikkate alınır. Kalemden maksat beyannaımie mıulh-
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teviyaıtından Tarife Kanununun aynı numarasına tabi 
olan eşyanın heyeti umıumıiyesiidir. 

Sakıîzliınıci Madde — Hilafı hakikat beyanname 
veya hier hangi bir süMimal 'ile muamelesi İfa ettiri
lerek noksan resim verilmek suretiyle memlekete it
hal edildiği blâhara anlaşılan eşya 75 neft ve 76 ncı 
maddeye tıövfiikam taikiiıp ve ımıiisadere ve hilekâr hak
kında başkaca Ceza Kanonunun 155 nci maddesinin 
zeyli mucibince takibatı adiliye iora olunur, ©u su
retle gümrükten geçirilen eşya memnu neviden iilse 
veya tekerrür vaikıi 'ise 72 nci maddenin hükmü tatbik 
edilir. 

Dokuzuncu Madde — Memalikd eonelbüyeden ge
len yülz ton hacmi istiabilsinden dün sefain esbabı 
mücbire olmaksızın evrakının irae ettiğ'i istilkamejtin 
haricinde tesadiıf edildiği takdirde hamulesi müsa
dere olunur. Hamulesi olmadığı takdirde kaptan veya 
acentesinden ton başına bir liradan beş liraya kadar 
cezayı nakdî ifstiiyffa edilir. 

Onuncu Madde — Gümrük resmi ağır olan me-
vadıın gümrüklerden binli (iımrarıında üzerlerine güm
rük idarelerince alâmeti farika vaz ve bu alâmatı ha
mili olmayarak ele geçecekler ikaçak addolunur. İşbu 
mevadın hanigillerine 'ne nevi alâmet konulacağı Rü
sumat Müdiriyeti Umumliyesinin teklifi üzerine Ma

lîye Vekili tarafından tayin edilbcdkibir. 
On Birinci MaJdde — Gümrüğün mafevk memuru 

'iıle müfettişi bir mahalde onuncu madde ahkâmı tat
bik edillmemliş eşya bulunduğuna kanaat hasıl öttük
leri takdirde hu mahallerde ıtetklilkat icrasına ve malû
matı kaydiye talebine salâhiyettardırlar. 

On tkincli Madde — Muhtelif fabrikaların mamu-
lâtından olan gaiyrii mütecanis mevad, adi camlarla 
ayna camlan aynı kaplarda ve muhtelif rüsuma tabi 
palmulk iplikleri bir pakette bulunamıaz. Bulunduğu 
takdirde fazıla resme tabi mevald kaçak addolunur. 
Kaçak hükmünü vermeğe mani esbabı mulhaff öf e 
mevcut ilse Ibu mevadın cümlesinden aralarında en 
ağır resme talbi maddenin rösmi tahsil edülir. Bu taık-
yidat Maliye Vekâletinin inzimamı muvafakatiyle 
Rüsumat Müdüriyeti Umumıiyesi tarafından lüzum 
gömülecek diğer ımevada dalhi teşmil olunabilir. Yolcu
ların beraberinde nakledilen resme tabi eşya ile keza-
lik resme talbi eşyayı zatiye balâdaki takyidat'tan müs
tesnadır. 

On Üçüncü Madde — Manifestoya kaydedilme
si lâzım gelirken kaydolunmaıyan eşyanın her kalbi 
döküm halinde ise her <tonası için ıkaptain veya acen
tesinden toy eşyanın müsaderesinden başka beş lira
dan yülz İraya kadar ayrıca cezayı nakdî alınır. 

On Dördündü Madde — Kaçakçılık kastiyle ha
reket ettiği ısalbıiıt olarak idareten veya nıuhakemeten 
mahkûm 'olan eşhas bu baptaki hükmün keslbli kati
yet' ettiği ve eğer hapisol'unmıuş ise t&hlye olunduğu 
tarihlerden litfilbaren bir ısene müddetle zabıtanın tahtı 
nezaretinde bulunur. Mükerrerler hakkında bu müddet: 
iki sene devam eder. 

On Beşinci Madde — Kaçak eşya muhbir ve ımü-
sadMeriıne verüüeoek hakkı ihbariyeye mahsuben bi~ 
dayeten ve tavızen nısfı miktarı avans olarak verile
bilir. 

On Altıncı Madde — Rüsumat memurları (ifayı 
vazife esnasında, kabul edilecek şekilde resmî ellbli-
se giymeye mecburdurlar. Elbisenin şekli ve hangi sı
nıfların bu medburiiyete dahil olduğu Maliliye Vekâ
letimin tasviıbiyle Rüsumat MüdMyeti Umumıiyesi ta
rafından tayin olunur. 

On Yedinci MaJdde 
den muitelberdiır. 

Bu ıkanuo . , ,. . , tsurtüıiiM 

On Sekizindi Madde — Bu kanunun icrasına . . . 
. . . memurdur. 6 Nisan 192,6 

Başvekili Adiliye Vekili 
İsmet Mıaıhimıuıt Esat 

Müdafaaii Midiye Vekili Bahriye Vekiilli 
Necati ihsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekil HaJricjiye Vekili 

M. Cemil Dr. Tevffik Rüştü Bey 
Hini imzada bulunmadı 

Maliye Vekaleti Vekili - Maarif Vekili 
îstmıeKt Mustafa Necati 

Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Behiç Mehmet Sabrî Beyefendli 

îmızada bulunmadı 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Oenani İçtimaiye Vekili 
Doktor Refü|k 

Türkiye 
ıBüyük Millet Meclisi 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : 110 

18 . 5 1926 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye Gümrük tarifei umumiyesine mütedair 

10 Mart 1332 tarflhlii kanuna zeylen Maliye Vekâle
tince tanzim edilen ve İcra VekiJleıli Heyetinin 6 Ni
san 1926 ıtariihlli içtiimamda tezekkür ve Meclisi Âli-i 
ye arzı tasvip olunan Kanun lâyiıhasıyle Esbabı mu-
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clbesinlin nuısaddak sureti leffen takdim kılındığı be-
yaniyle ifayı mukt ezası Başvekâletti Celilıerain 20 Ni
san 1926 tarih ve 6/1669 numaralı tezkeresiyle havale 
buyurulan kanun lâyiha ve Esbabı muciJbesi Rüsu
mat Müfettişi Beyin huızuriyle müzakere ediilerek 
mezkûr lâyihamın yalnız sieklizlinci maddesi tay ve di
ğer maddeler encümenimlizce aynen kabul edilmiş 
olmakla bermıucilb-i havale Muvazene! Maliye Encü
menine tevdiine karar verilrniştıir. 

Kav animi Maliye Encümeni 
Reisıi 

Bayazıit 
Şeflik 

Kâtip 
Ankara 

İhsan Bey 
Hini imzada bulunmaldı 

Aza 
Ordu 

Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

uAiza 

Konya; 
Mustafa 

Türtkiye 
Büyük Millet Meclisli 

Muvazene' MalVye Encümeni 
Mazbata Numarası : 266 

Esas Numarası 1/936 

Muvazeneli Maliye Encümeni Mazbatası 
Riiyasetli Celllil'eye 

Gümrük Tariıfei unıuımiyesine mütedair 
10 Mart 1332 tarihli kanunun bazı maddelerinim ta
dili hakkımda Başvekâletten varid olup, Heyeti umu-
mıiyece kavanıin ve Muvazenei Maliliye Encümenleri -
ne havale buyurulan kanun layihası Kavanini Maliye 
Encümeninin mazbatasiyle birlikte encümenimize tevdi 
kılınmakla Maliye Vekili Bey ile Rüsumat Müfettişle
rinden Hakkı Bey hazır olduğu halde tetkik ve müza
kere olundu. Hükümetçe teklif ve Kavanini Maliye 
Encümenince de yalnız sekizinci maddesinin tayyı 
suretiyle kalbull olunan lâylihai kanunilyenin heyeti 
umumiyesi encümenimizce de esas •itibariyle kabul 
olunmuştur. 

Ancak, bazı eşyanın gümrük resminden muafiyeti 
'hakkındaki üçüncü maddenin tadili teklif olunan ikin
di ve dördüncü fıkralarından maada tatbikat dola-
yısiyle anlaşılan bazı nevakrstan dolayı birindi ve 
üçüncü fıkralarının da tadili icalb eylemiş ve bu suret

le şekle ve ibareye ait bazı tashihat ve ilâvaıtla kabul 
olunan lâyihai fcanuniyeniin müstacelen müzakeresi
ne müsaade buyurulmak istiirhamliyle Heyetli Umumi-
yeye takdimi karargir olmuştur. 2 Haziran 1926 

Reis 
Çankırı 

Maz'bata Muharriri 

Usitafa Albdiülihaüik 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
istanbul 
Ali Rliza 

Çatallıca 
Şaık̂ ı* 

Aza 
Maraş 
Mitlhat 

Aza 
İzmlir 

Ahmet Münör 

• A z a 
Gaziantep 

Ahırnöt Remzi 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİNİN 
TEKLİFİ 

10 MART 1332 TARİHLİ GÜMRÜK TARİFEİ 
UMUMİYESÎNE MÜTEALLİK KANUNUN BA

ZI MADDELERİNİ MUADDİL KANUN 
Birinci Madde — Tarife Kanununun üçüncü mad

desinin evvelen, saniyen, salisen, rabian fıkraları ber-
veçhizîr tadil edilmiştir : 

Evvelen - Yolcuların beraberlerinde getirecekleri 
eşyayı zatiyei müstamele ve gayrı müstamele. 

İşbu muafiyet eşyayı mezkûre yolcunun istimali za
tisine mahsus olduğuna gümrükçe kanaat husulüyle 
meşruttur. Müstamel eşya alâkadar olan yolcular be
raberlerinde bulunmadığı takdirde altı ay müddet zar
fında ithal edilmek şartiyle kabul olunur. 

İşbu eşyanın yolcuların istimali zatilerine mahsus 
olduğunu mübeyyin gümrük idareleri tarafından ev
rakı müsbite talep olunabilir. Yolcuların .beraberle
rinde getirecekleri sigaraların elli adedi ve sigarların 
yirmi tanesi de resimden muaftır. 

Saniyen - Türkiye gümrükleri mıntıkası haricin
de vefat eden Türk tebaasının eşyayı zatiyeleri. 

Salisen - Fen ve sanat erbabiyle amelenin sanat
larını icra için beraberlerinde getirecekleri müstamel 
alât ve edevat ve teferruatı. 

Rabian - Türkiye'de yerleşmek üzere gelen ecne
biler ve memaliki ecnebiyedeki vazifelerinden ve tah
silden avdet eden Türk memurini hariciyesiyle tale-
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besi ve ticaret vesaire maksadiyle memaliki ecnebiyede 
yerleşipte iki sene ikametten sonra avdet eden Türk
ler tarafından naklihane suretiyle beraberlerinde it
hal veya muvassalatlarından itibaren üç ay zarfında 
yola çıkarılan müstamel eşyayı beytiye, berayı masla
hat muvakkaten harice gidip gelen Türkiyeli sanatkâr, 
amele vesairenin istimallerine mahsus yatak ve ye
mek takımı gibi müstamel eşya. 

Gümrük İdaresi lüzum gördüğü takdirde nakliha
ne vesaire keyfiyetlerini musaddak olmak üzere ma-
kamatı aidesinden mu'tâ evrakı müsbite ibrazını ta
lep edebilir. 

İkinci Madde — Tarife Kanununun dördüncü 
maddesinin saniyen, aşiren ve şalisi öşür fıkraları 
berveçhiati tadil ve mezkûr maddeye yeniden rabii 
öşür, hamisi öşür, sadisi öşür ve sabii öşür fıkraları 
tezyil edilmiştir. 

Saniyen - Sefaini ecnebiye mürettebatının infakı-
na ve mücerret sefaini mezkûre için de istihlâke mah
sus olarak işbu sefain derununda gelen komanya. 

Bunların sefine içinde kalması ve Türkiye suların
da gemiden çıkarılmaması meşruttur. Millî sefainin 
ecnebi limanlarında tedarik ettiği mahrukat ile ku
manyanın gümrük resmi ilk vasıl oldukları Türk li
manlarında zuhur eden miktar üzerinden istiyfa olu
nur. 

Aşiren - Tamir veya telvin için ihraç edilip, tek
rar ithal olunan eşya. 

Şu kadar ki bu eşyanın mahiyeti asliyelerine ve 
tarifedeki müsemmalarına halel gelmemesi ve gümrük 
resmi tediyesine tabi tutulabilecek aksam asliyei ce-
didenin ilâve edilmemiş olması meşruttur. 

ıSalisi Öşür - Reisicumhurun zatı ve ikametgâhı 
için celbedilen eşya. 

Rabii Öşür - Teşhir veya koşu ve rükâp veyahut 
nakli eşya için memaliki ecnebiyeye gönderilip, yine 
iade edilen Türkiye mahsulât, mamulât, hayvanat ve 
vesaiti nakliyesi. 

Hamisi Öşür - Altı ay zarfında iade edilmek şartiy
le seyyahların ve yolcuların beraberlerinde getirdik
leri vesaiti nakliye ve koşu için ithal olunan atlar. 

Sadisi Öşür - Berayı tamir veya tathir sefainden, 
tayyarelerden ve hututu hadidiye vesaiti muharrike 
ve müteharrikesinden ithal ve badehu iade olunan eşya. 

Sabii Öşür - Hadii Öşür fıkrasındaki zurufun ye
nileri ile ihracatta sargılik olarak istimal edilecek je

latinden ve her nevi mensucattan ve maadinden me-
vad ve naklihane hususunda istimal edilen tertibatı 
mahsusayı haiz arabalar vesaire. (Maliye ve Ticaret 
Vekâletlerince tayin olunacak müddetler zarfında ih
raç edilmek şartiyle) 

Üçüncü Madde — Tarife Kanununun beşinci mad
desinin evvelen, saniyen ve hamisen fıkraları berveç
hiati tadil edilmiştir : 

Evvelen - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim, 
düveli ecnebiye süferasının beraberlerinde getirdik
leri eşya ile istimali zatilerine mahsus olmak ve cin
si ve nevi ve miktarı beyan edilmek şartiyle bilâhara 
getirtecekleri eşya ve sefarethaneye mahsus damgalı 
evra'k ve defatir ve levazımı resmiyei kırtasiye ve se
farethanede ve müstamel bilumum eşya. Fakat re
sim vermekle mükellef olanlar tarafından getirilen 
veya bunların namlarına gelen eşya süfera ve sefaret
haneler hesabına ithal edilse bile.gümrük resmi ve-
sair tekâlif muafiyetinden müstefit olamaz. 

Saniyen - Konsoloshanelere mahsus bayrak, dam
galı evrak ve defatir ve konsoloshanelerin re'si ida
resinde bulunan meslekten yetişme Ceneral Konsolos 
ve Konsolos ve Konsolos Vekillerinin muayene edil
mek şartiyle Türkiye'ye hini muvassalatlarında veya 
muvassalatlarından itibaren üç ay zarfında getirecek
leri eşyayı zatiye. (Muamelei mütekabile şartiyle) 

Hamisen - Hükümeti Cumhuriye ile şirketler bey
ninde akdolunan umuru nafıa imtiyaz mukavelena
melerine tevfikan sureti mahsusada gümrük resmin
den muaf tutulan eşya. 

Dördüncü Madde — Tarife Kanununun altıncı 
maddesi berveçhi zîr tadil olunmuştur : 

«Memaliki saire sefain ve mamulât ve mahsulâtı 
hakkında tatbik ettiği müsaadeyi Türk sefain, mamu
lât ve mahsulâtına tatbik etmeyen memalik hakkında 
tarifedeki rüsumu asliye îcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle yirmi misle kadar tezyiden tatbik olunabilir.»; 

Beşinci Madde — Tarife Kanununun unvanıyla 
birinci ve yedinci maddeleri metninde muharrer (Os
manlı, Devleti Aliyyei Osmaniye, Memaliki Osmaniye) 
ibareleri (Türkiye) suretine tahvil edilmiştir. 

Altıncı Madde — Kanunu mezkûrun ikinci mad
desi mülgadır. 

Yedinci Madde — İşbu Kanun 1926 senesi Ağus
tos iptidasından muteberdir. 

Sekizinci Madde — İşbu Kanunun ahkâmını icra
ya Maliye Vekili memurdur. 
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Sıra Numarası : 234 

MÜıSTAHSALÂTI DAHİLİYEDEN OLMAYAN TÜ TÜNLERLE BUNLARIN MAMULÂTINA VE TÖM-
fflEKt VE ENFİYEYE İNHİSAR VAZT VE İNHİSARI DUİHAN KANUNU MUVAKKATÎYLE 26 ŞU
BAT 1341 TARİH VE 558 NUMARALI TÜTÜN İDAREİ MUVAKKATESİ VE SİGARA KÂĞIDI İN
HİSARINA MÜTEDAİR KANUNUN İBAZI OVfEVADININ TADİLİ HAKKINDA (BAŞVEKÂLETTEN 
GELEN (1/818) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE İKAVANİİNÎ MALİYE VE MUVAZENEİ MALİYE 

^ENCÜMENLERİ MAZBATALARI. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 12 Kânunusani 1926 

Kalemi Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/87 
BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİNE 

Müstahsalâtı dahiliyeden olmayan tütünlerle bun
ların mamulâtına ve tömbeki ve enfiyeye inhisar vaz'ı 
ve İnhisarı Duhan Kanunu muvakkati ile 26 Şubat 
1341 tarih ve 558 numaralı Tütün İdarei Muvakkate-
si ve Sigara Kâğıdı İnhisarına mütedair Kanunun ba
zı mevadının tadili hakkında Maliye Vekâletince tan
zim ve tevdi edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 6 Kâ
nunusani 1926 tarihli içtimaında tezekkür ve Meclisi 
Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası ile esbabı mu
cibe mazbatasının musaddak sureti takdim olunmuş
tur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsa
ade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

ESBABI MUCİBE 
İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatinin otuzuncu 

maddesi mucibince memaliki ecnebiyeden gelen kıyıl
mış tütünün beher kilosundan bir lira ve sigaraların 
kilosundan bir buçuk lira ve yaprak sigaralariyle ağız 
tütününden kıymetlerinin yüzde yetmiş beşi ve enfi
yenin kıymetinin yüzde yüzü derecesinde nisbî ithalât 
resmi istiyfa edilmekte iken, 7 Mayıs 1337 tarihli ve 
122 numaralı Kanunun birinci maddesiyle mevadı mez-
kûrenin Türkiye'ye ithali menedilmiş idi. Muahharan 
neşrolunan 11 Kânunusani 1339 tarihli ve 295 numa
ralı Kanunun altıncı maddesi salif-üz-zikir mevaddan 
'tarifei asliyenin on iki misli üzerinden resim ahze-
dilmek üzere memnuiyeti vakıayı refeylemiş ise de 
esasen sıkleti eşya üzerinden cibayeti rüsum esasına 
göre tanzim edilmiş olan gümrük tarifei umumiyesin-
de bazı nevi eşyanın ve bu meyanda mar-üz-zikir- me-
vaddın kıymetleri üzerinden resme tabi iken, memnu-
iyetin ref'i esnasında bunların on iki misil resme tabi 
tutulması sa'hivden başka bir şey olmadığı tetkikatı va
kıadan anlaşılmaktadır. 

Bu suretle bazı eşyanın dokuz veya on iki misil 
resme tabi tutulması esasen ithali tecviz edilmiş olan 
mevadın kaçak olarak memleket dahiline girmesini 
mucip olmaktadır. İşbu mevad esasen inhisara tabi 
mevadın aynı veya mümasil ve şebihi olduğundan me
vadı mezkûrenin resimlerini tadil etmekten ise inhi
sara ithal ederek sarfiyatı dahiliyedeki tütünlerle bir
likte bunların da ithal ve füruhtunu bir idarede cem 
eylemek ve o suretle gümrük resmi tenzil ve inhisar 
resmine tabi kılmak daha muvafık görülmektedir. 

Bir de bir seneden beri Tütün İnhisar İdaresinin 
yaptığı tecarübe ve almış olduğu netayice nazaran 
İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatinin ve 26 Şubat 
1341 tarihli Kanunun bazı ahkâmının tadilinde zaru
ret hissolunma'ktadır. Şöyle ki : İnhisarı Duhan Ka
nunu muvakkatinin bazı mevadı tütün zürraalarına 
lüzumsuz külfet ve cezalar tayin ve menatıkı ziraiye-
yi pek fazla tahdit eylemiş ve tütün tacirleri için de 
bî-sûd takayyüdat vazetmiş olduğundan, mezkûr tah
didat ve takyidatın tadiliyle pek fazla olan kaçakçılı
ğın bir dereceye kadar men'i için merbut lâyihai ka
nuniye tanzim ve takdim olunmuştur. 

Kanunun birinciden altıncıya kadar olan madde
leri yeniden tahtı inhisara vaz'ı teklif olunan mevad 
hakkındadır. Yedinciden on altıncıya kadar olan mad
deleri tütün zürra ve tüccarı hakkında evvelce mev
cut tahdidatın tadili hakkındaki mevadı ihtiva eder. 
Mevadı mütebakiye tahtı inhisarda bulunan ve alın
ması teklif edilen mevadın kaçakçılığına karşı vaz'ı 
zarurî ahkâmdan ibarettir. 

MÜSTAHSALÂTI DAHİLİYEDEN OLMAYAN 
TÜTÜNLER VE BUNLARIN MAMULATİYLE 
TÖMBEKİ VE ENFİYENİN TAHTI İNHİSARA 
VAZ'INA VE İNHİSARI DUHAN KANUNU MU
VAKKATİ YLE 26 ŞUBAT 1341 TARİH VE 558 
NUMARALI TÜTÜN İDAREİ MUVAKKATESİ 
VE SİGARA KÂĞIDI İNHİSARI HAKKINDAKİ 
KANUNUN BAZI MEVADININ TADİLİNE DAİR 

LÂYİHAİ KANUNİYE 
Madde 1. — Yerli tömbeki ile memaliki ecnebi

yeden gelen yaprak sigarası, sigara, kıyılmış tütün, en-
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fiye, ağız ve pipo tütünleriyle tömbekinin ithal ve 
dahilde bey ve füruhtu devletin tahtı inhisarındadır. 
Mevadı mezkûre ithalât resminden ve rüsum ve te
kâlifi belediyeden muaftır. 

Madde 2. — Memaliki ecnebiyeden gelecek yol
cular hiçbir resme tabi olmaksızın azamî yirmi sigara 
veya yirmi beş gram kıyılmış tütün veya tömbeki ve
yahut on adet yaprak sigarası veya yirmi gram enfi
ye veya ağız ve pipo tütününü beraberlerinde bu
lundurabilirler. Mevadı mezkûrenin bu miktarlardan 
fazlası müsadere ve ledes-sual ketmedilirse umumu 
için kaçak ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 3. — İşbu kanunun tarihi neşrinden itiba
ren on gün zarfında yedlerinde ecnebi yaprak sigara
sı, sigara, kıyılmış tütün, enfiye, ağız veya pipo tü
tünü ve tömbeki ile yerli tömbeki bulunanlar veya 
mevadı mezkûrenin namlarına vürut edip gümrükte 
olduğunu veyahut işbu kanunun tarihi neşrinden mu
kaddem Türkiye için sipariş edildiğini ispat edebile
cek olanlar mahallinin en büyük inhisar memuruna 
ve bulunmayan yerlerde memurini maliyeye mevadı 
mezkûrenin miktar ve kıymetlerini mübeyyin birer be
yanname itasiyle mükelleftirler. Beyannamede mu
harrer mevad Idarei İnhisariyece takdir olunacak kıy
met üzerinden mubayaa olunabilir. 

Idarei inhisariyece takdir ve teklif edilecek fiyatı 
kabul etmeyen ve bu kıymet üzerinden malını sat
mak istemiyenlere mukaddema vermiş oldukları it
halâtı rüsumu iade edilir ve malları bilûmum masa
rif kendilerine ait olmak üzere nihayet bir ay zarfın
da ve tdarei înhisariyenin kontrolü altında memaliki 
ecnebiyeye ihraç ettirilir. 

Madde 4. — Maddei ânife mucibince müddeti 
muayyenesi zarfında beyanname itasiyle mevcudiyeti 
tdarei tnhisariyeye bildirmeksizin tüccar ve peraken
deciler elinde bulunan ve müfredatı ikinci maddede 
tadat olunan mevad kaçak addolunur. 

Madde 5. — Memaliki ecnebiyede imal olunup, 
derdest olunan kaçak yaprak sigaraların beherinden 
birer lira ve sigara veya kıyılmış tütün ve enfiye ile 
ağız ve pipo tütünü ve tömbekinin beher kilo veya 
küsurundan onar lira (kilo küsuratı adedi - tâm ad
dolunur.) Cezayı nakdi azhi ve mevadı mezkûre mü
sadere olunur. Ecnebi yaprak tütünleri de aynı ce
zaya tabidir. Kaçak yerli tömbekinin beher kilo ve
ya küsurundan beş lira cezayı nakdi ahzi ve kaçak 
tömbeki müsadere olunur. 

Madde 6. — Tütün ve tömbeki zeretmek iste
yenler mahalline göre her sene mevsimi ziraatın hu

lulünden evvel İnhisar idaresine ihtiyar meclisince 
musaddak bir beyanname itasiyle mükelleftir. Be
yannamenin itasını müteakip dairei ailesi azami on-
beş gün zarfında beyannameyi tetkik j ederek esbabı 
maniayı kanuniye görmediği halde beyanname sahi
bine ziraat cüzdanı ita ve aksi takdirde esbabı muci
be beyaniyle talebini red ve keyfiyeti; nihayet sekiz 
gün zarfında kendisine veya ikametgâhına veya mu
kim bulundukları karye muhtarına tebliğ eder. Tale
bin reddini mutazammın tebliğname ^leyhine tarihi 
tebliğden itibaren on gün zarfında vej talibi ziraat 
olan çiftçinin mensup olduğu kazalın en büyük 
mülkiye memuruna müracaat tarikiyle: itiraz oluna
bilir. îtirazname bu memurun veya tevkil edeceği za
tin riyaseti tahtında ve mahallinin en ıbüyük Maliye 
memuriyle tdarei înhisariyenin bir mernururidan mü
rekkep olarak merkezi kazada teşekkül edecek bir ko
misyonda tetkik ve tevdii tarihinden \itibaren • sekiz 
gün zarfında intaç olunur. Verilen karar katidir. 
Cüzdan bir sene için muteberdir. Ayni karyede kâin 
müteaddit kıtaatı arazide tütün zeretmek isteyen çift
çi yalnız bir beyanname itasiyle iktifa: edebilir. Fi
dan yetiştirmek serbesttir. 

Madde 7, — Tütün ziraati için tdarei înhisariye
ye verilecek beyannamede ziraat eden şahsın ve pede
rinin isimleriyle ikametgâhı ve ziraat ejdilen arazinin 
mutasarrıf veya müstecir veya müsteiri | olduğu ve bu 
arazinin merbut bulunduğu kaza naJİiye ve karye 
isimleriyle mevkii ve dönümü mahsulün nerede ku-
rutulacağı ve badel - resim nerelerde i hıfzedileceği 
zikir ve tasrih edilir. Hilafı hakikat beyanname tan
zim veya tasdik edenler bir aydan üç I seneye kadar 
hapis ve beş liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî 
ile mücazat olunur. 

Madde 8. — Ziraat cüzdanı beyan(nameyi veren 
şahsa münhasırdır. Şu kadar ki sahibi tdarei în
hisariyenin müsaadesini bedel - istihsal ve evsaf ve 
şeraiti kanuniyeyi haiz ahar bir şahsa) devredebilir. 
Cüzdan sahibinin vefatı veya tegayyübü veya hacri 
veyahut hapsi müstelzim bir ceza ile j mahkûmiyeti 
halinde vereseden köy ihtiyar meclisince gösterilecek 
ve idarei inhisariyece kabul olunacak birisi ve verese 
sigar ise vasisi ve mahcur veya mahkum veya gaip 
veyahut mahkûm olanların vasi ve vekili kanunisi 
işbu kanunun murise veya mahcur veyaj gaip veyahut 
mahkûm olan cüzdan sahibine tahmil ektiği bilumum 
vazaif ve muamelâttan mesul tutulur. I Cüzdan sahi
binin veresesi olmadığı veyahut verese i ve vasi veya 
vekili kanunisi mezruata tesahup ve [ziraat cüzda-



niyle deruhte olunacak mesuliyeti kabul etmedikleri 
halde tütünler memurini inhisariyece kâl ve imha 
edilir. Ziraat cüzdanı sahibi şahsı aharla iştirak ede
cek olursa keyfiyet yeniden müşterek bir beyanname 
ile inhisar memuruna bildirilerek tescil ettirilmek la
zımdır. 

Madde 9. — Atide zikrolunan mevakiden maada 
her yerde bütün ve tömbeki ziraati serbesttir. 

A) Ankara, İstanbul şehremanetleri hududu 
hazıraları dahilinde ve alelumum şehir ve kasabala
rın duvar ile muhat mahallerinde veya mesahayı sat-
hiyesi yarım dönümden dün olan arazide, 

B) Bahçelerde, bağlarda ve sureti umumiyede 
olarak diğer mezruat ekilmiş tarlalarda mahluten zi
raat memnudur. 

C) Maliye Vekili İdarei inhisariyenin mütalaa
sını badehaliz iklim ve arazisi gayrı müsait olmasın
dan dolayı memleketin tütün mahsulüne ait itibari 
iktisadisini ihlâl edecek surette fena tütün yetiştirdi
ği sabit olan mahallerde Heyeti Vekile karariyle tü
tün ve tömbeki ekilmesini menedebilir. 

Madde 10. — Atide zikrolunan kimseler tütün 
zerinden memnudur. 

A) Zeretmek istediği arazinin mutasarrıf veya 
müsteciri veya müsteiri olduğunu vesaiki resmiye 
ile ispat edemiyenler : 

B) Doğrudan doğruya veya namı müstearla ve
ya müşareket suretiyle bilumum rüesayı memurin ve 
hükkâm ile erkân, ümerayı askeriye ve zabitan ve 
memurini inzibatiye ve idarei inhisariye muamelâ
tında müstahdem bilumum memurin (Dairei memu
riyetleri dahilinde) 

C) B fıkrasında tadat olunanların idare ve taay
yüşü ayrı olmayıp kendileriyle birlikte ikamet eden 
efradı aileleri dahi aynı daire dahilinde «D» cinayet 
ile mahkûm edilmiş olanlar; 

H) Tütün ve tömbeki ve sigara kâğıdı kaçakçı
lığından dolayı ceza görenler; bunlardan ilk defa ce
za görenler bir sene, iki defa ceza görenler iki sene, 
üçüncü defa ceza görenler sureti daimede; 

V) Ceza Kanunu ahkâmına tevfikan mesuliyeti 
cezaiyeyi haiz olmayanlar ile mahcur bulunanlar. 

Madde 11. — Zürraa ziraat cüzdanları ita edil
dikten ve mevsimi ziraat mahalline göre hitam bul
duktan sonra tütün mezru olan tarlalara ait beyan
nameler muhteviyatının arazi üzerinde tatbikatını 
tetkik etmek üzere bir idarei inhisariye memuru ile 
her köyün ihtiyar meclisince müntehap bir tütün 
zürraından müteşekkil komisyon zerriyatı vakıayı 
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mahallen tetkik ve beyanname ve cüzdan muhteviya
tına muhalif gördüğü ahvali tespit ve keyfiyet müs-
telzimi ceza olmadığı halde tadil ve ıslah eder ve ka
nuna muhalif zeriyat varsa masrafı sahibine ait ol
mak üzere onları da kalettirir. 

Madde 12. — Her mahallin tahrir komisyonu bi
risi idarei inhisariye diğeri mahallî malmemuru tara
fından müntehap birer muhammin ile her köy için 
ihtiyar meclisince tütün zürraından intihap olunacak 
bir muhamminden mürekkeptir. Malmemuru ile köy 
ihtiyar meclisince intihap dunan muhamminlerin 
ücuratı yevmiye üç lirayı tecavüz ötmemek üzere 
kaza meclisi idaresi tarafından takrir ve tayin olu
nur. İşbu muhamminler cinayet ve hapsi müstelzim 
cünha ile mahkûm bulunmamış veya tütün ve töm
beki veya sigara kâğıdı cezayı nakdisiyle idareten ve
ya hükmen cezalandırılmamış olanlar arasından in
tihap olunur. 

Madde 13. — Türkiye'den memaliki ecnebiye ye 
ihraç edilen tütün ve tömbeki mahsulâtı arziye vergi
si müstesna olmak üzere her türlü rüsum ve tekâlifi 
maliye ve belediyeden muaftır. 

Madde 14. — Bahren memaliki ecnebiyeye ihraç 
olunacak tütünlerin vapura tahmili Gümrük ve İda
rei inhisariye memurlarının nezareti altında icra olu
nur. İhracat tacirleri tütünlerin vapura tahmil edil
diğini mübeyyin ve memurini mumaileyhima ile'ge-
minin kaptanı veya acentesi taraflarından musaddak 
bir vesikayı tarihi tahmilden itibaren on beş gün zar
fında idarei inhisariyeye ita etmeye mecburdur. 

Keza ihracat taciri berren ihraç olunacak tütün
lerin kara hududundan imrar edildiğini musaddak 
hudut gümrük memurlarının tasdikini havi bir vesi
kayı tairhi imrardan itibaren iki ay zarfında İdarei 
inhisariyeye ita edecektir. Vesaiki mezbureyi müd
deti muayyeneleri zarfında ita ve ibraz etmiyen tüc
cara ait tütünler kaçağa sarfedilmiş addolunur. 

Mezkûr vesaiki hilafı hakikat tanzim ettiren tüc
car ve tanzim ve tasdik eyliyen memurini inhisariye 
ve rüsumiye ile vapur kaptanları ve acenteleri bir 
aydan üç seneye kadar hapis ve beş liradan yüz lira
ya kadar cezayı nakdî ile mücazat olunur ve zarar 
vukua gelmiş ise ayrıca tanzim ettirilir. 

Memaliki ecnebiyeye ihraç olunan tütünleri ka
çak suretiyle Türkiye'ye ithal eden tüccar haklarında 
kaçak cezası tatbik olunmakla beraber iki yüz lira
dan beş bin liraya kadar ayrıca cezayı nakdî alınır. 

Madde 15. — Kullanılmış sigara bakiyelerinden 
toplanmış tütünlerin veya bunlardan imal edilmiş 
sigaraların alım ve satımı memnudur. 



Efali mezkûre mütecasirlerinden kaçak tütün ce
zayı nakdisi alınır. 

Madde 16. — Idarei İnhisariye tarafından mev
kii füruht ve istihlâke vazedilmiş olan bilcümle me-
vadın bandrolları yırtılmış veya bozulmuş ve açılmış 
olarak alınması ve satılması memnudur. Bu ef'âle 
mütecasir olanlardan beş liradan yirmi liraya kadar 
cezayı nakdî ahzoluriur. Kezalik mevadı mezkûrenin 
zürufunu kuşat ve muhteviyatım tebdil veya tenkis 
ile be-tekrar mevkii füruhta vazedenlerden on lira
dan elli liraya kadar cezayı nakdî ahzolunur ve me
vadı mezkûre müsadere edilir. Ef'âli mezkûreye mü
tecasir olanlar Idarei inhisariyenin bayileri olduğu 
takdirde âhifülbeyan mücazatı nakdiye ve müsadere 
den başka yedindeki beyiye tezkeresi hükümsüz ka
lır. 

Madde 17. — Tahtı inhisarda bulunan mevad ve 
mamulâta mahsus bandrol ve alâmeti farikayı kaçak 
mevad üzerine vaz ve ilsak edenlerden veya bunları 
nezzlerinde bulunduranlardan veyahut satanlardan 
yirmi liradan elli liraya kadar cezayı nakdî alınır. 
tdarei inhisariyeye ait paket veya kutular derununda 
kaçaık mevad füruht edenlerden kaçak cezayı nakdi
si alındıktan ve mevadı mezkûre müsadere olunduk
tan başka fıkrai ulâdaki ceza da ayrıca istiyfa olu
nur. 

Madde 18. — Tömbeki kıymaya veyahut sigara 
kâğıdının ihzarına münhasır makine veya alât ve ede
vatının tdarei înhisariyeden başka herhangi birisi 
tarafından ithal, imal, füruht, iştira, muhafaza veya 
nakli memnudur. Ef'âli mezkûrenin mütecasirlerin
den beher makine veya alet ve edevat için yetmiş beş 
liradan yüz yirmi beş liraya kadar cezayı nakdî tah
sil ve makine alât ve edevat müsadere olunur. 

Madde 19. — tşbu kanun mucibince tahtı inhisa
ra alınan mevad ile tütün veya sigara kâğıdı kaçak
çılığını yapan yahut, kaçakçılara teshilât gösteren ve
ya bu gibi mevadın kaçak olduğunu bilerek kullanan 
veya saklayan memurini devlet ve belediye memurları 
ile hükümete ait müessesat memurları kaçak cezayı 
nakdisinden maada beş liradan yüz liraya kadar ce
zayı nakdî ile mücazat veya bir haftadan üç seneye 
kadar hapsolunur. 

Madde 20. — Kaçakçılık için teşkil edilen heyet 
veya şirketlere intisap veya bunlar hesabına kaçak
çılık icra edenlerle kaçak malları bilerek sigorta eden
ler veya kaçakçılarla bilitilâf kaçak malları kabul ve 
itfa veyahut bey ve füruhtuna tavassut eyleyenler ve
ya kaçakçılık fiilini yapmak veya yaptırmak için eva-

45 — 

mir ve talimat verenler veya kaçakçılık icrası için el
zem olan alât, edevat, esliha, mühirrjmat, para ve 
vesaiti nakliyeyi bilerek ve birrıza ihtar ve tedarik 
ve tevzi edenler kaçakçı ad ve her biri kaçakçının tabi 
olduğu ceza ile mücazat olunurlar. 

Madde 21. — Tirenlerde ve istasyonlarda ve va
purlarda ve her nevi umumî vesaiti nakliyede, otel ve 
hanlarda ve kahve ve gazinolarda veya sair emakini 
umumiyede bunların memur veya müstahdemini ta
rafından ika edilen kaçakçılıkta emakin ve vasaM 
mezkûre sahip veya müstecirleri veya rhüdür ve kap
tanlar veya acenteleri mes-ul-bil-mal şıfatiyle kendi 
memur veya müstahdemlerinin tediyesine muktedir 
olamadıkları mücazatı nakdiyeyi eda ile mükelleftir
ler. Şu kadar ki memurin ve müstahdemini mezkû
renin lâbis oldukları elbise dahilinde yaptıkları ka
çakçılıktan münhasıran kaçağı yapanlar mesuldür. 

Madde 22. — 26 Şubat 1341 tarihli ve 558 numa
ralı kanunun altıncı maddesine fıkrai. atiye ilâve edil
miştir : 

tdarei İnhisariye mamulâtından olpıayan sigara 
kâğıtlarının istimal ve istihlâk ve naklij veya hıfzı ve 
idarei mezkûreee imal edilen sigara kâjğıtlarımn tda
rei tnhisariyece tayin ve ilân edilen şekil ve suret 
hilâfında bey' ve füruhtu ve kezalik herhangi nevi ve 
renk kâğıttan olursa olsun sigara kâğıdı imal ve isti
mali memnudur. Memnuiyeti vakıa hilâfına olarak na
kil veya hıfız veya bey' ve füruht veya imal ve isti
mal edilen kâğıtlar kaçak addolunur. 

Madde 23. — Kanunu mezkûrun ori üçüncü mad
desindeki «veya ticaret» fıkrası tayyplunmuştur. 

Madde 24. — Kanunu mezkûrun: on dördüncü 
maddesi berveçhiati tadil edilmiştir : 

Kaçak sigara kâğıtlarının azamî dokuz santimet
re tul ve beş santim de arz ve ebadımda beher va-
rakından ve beyaz kopya kâğıdı ile azamî ebadı mü
tecaviz sigara kâğıtlarının beher kırk beş santimetre 
mürabbağından ve küsurundan bir kuruş cezayı nak
dî ahz ve kaçak mallar müsadere olunur; 

Madde 25. — Kanunu mezkûrun on beşinci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir : inhisarı Duhan Ka
nunu muvakkatinde münderiç cezayı nakdiler beş 
misline iblâğ olunmuştur. 

Madde 26. — Kanunu mezkûrun ojı altıncı mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir : Bilumum memurini 
devlet ile belediye memurini ve hükürnete ait mü
essesat memurları tütün ve sigara kâğıdı ve beyaz 
kopya kâğıdı ve defteri ve işbu kanun! ile tahtı inhi
sara alınmış olan mevad kaçakçılığının: men ve ihba-
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riyle ve memurini maliye ile memurini inzibatiye ve 
idariyede kaçakçılık ef âlinin men ve ihbar ve takip 
ve tahkikiyle mükelleftir. Bunların kaçağa dair tan
zim edecekleri zabıt varakaları bilâ tehir îdarei In-
hisariyeye tevdi olunur. Bu bapta terahisi görülen me
murin hakkında tutulacak zabit varakası üzerine taki-
'batı kanuniye icra edilir. 

Madde 27. — Kanunu mezkûrun on yedinci mad
desi berveçhiati tadil edilmiştir' : Vükubulan ihbar 
veya takip üzerine derdest olunan kaçak sigara kâ
ğıtları ve beyaz kopya kâğıt veya defterlerinden ve 
işbu kanun ile tahtı inhisara alınan mevaddan tah
sil olunacak cezayı nakdilerin yüzde yetmiş beşi bu 
hususta hizmeti mesbuk olanlara verilir. 

Madde 28. — tşbu kanun ile sigara kâğıdı inhisa
rına dair olan kanunda tayin olunan ef'âli memnua-
nın mükerrerleri hakkında muayyen olan cezayı nak
diler iki kat olarak istiyfa olunur. 

Madde 29. — Tahtı inhisarda bulunan mevada 
müteallik her nevi kaçakçılık hakkında tanzim edilecek 
zabit varakaları üzerine maznunların emvali menku
le ve gayrı menkulelerinin ihtiyaten hacze alınmasını 
îdarei tnhisariye salâhiyattar mahakimden talep ede
bilir, 

Madde 30. — tşbu kanun ile İnhisarı Duhan Ka
nunu muvakkatinde ve 26 Şubat 1341 tarihli ve 558 
numaralı Kanunda muharrer bilumum cezayı nakdi
ler hakkında takibat ve muhakemat icrası mutlaka 
îdarei tnhisariye tarafından istida ve dava vukuuna 
mütevakkıftır. îdarei tnhisariye hükümden evvel ve
ya sonra akdi sulh edebileceği gibi indeliktiza dava
dan da feragat edebilir. Müddeiumumiler hüküm ve 
kararlar aleyhine resen itiraz ve temyiz edemezler. 
Elli lira cezayı nakdiyi tecavüz etmeyen hükümler ka
bili temyiz değildir. 

Madde 31. — îdarei İnhisariyenin istihsal edece
ği ilâma't müddeiumumiler vasitasiyle tahsili ceza me
murlarına havale ve bu memurlar tarafından bir güna 
harç ve rüsuma tabi olmaksızın infaz ve tahsil olu
nacak mebaliğ îdarei înhisariyeye tevdi olunur. Bu 
(bapta teraihi ve lâkaydi gösteren bilcümle memurlar
dan üç liradan yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır 
ve bu terahi ve lâkaydî ilâmın müruru zamanına uğ
ramasına sebep olmuş ise müsebbibi olan memuru 
mah'kû-mun-bihi mâ-güzeşte tazmine mecbur tutulur. 

Madde 32. — 26 Şubat 1341 tarihli ve 558 nu
maralı Kanun ile işbu kanunda sarahat olmayan ah
valde İnhisarı Duhan Kanunu ve Nizamnamesi 
ahkâmı cari olacaktır. 

Madde 33. — İnhisarı Duhan Kanunu muvaıkka-
tiyle kanunu mezkûrun suveri tatbikiyesi hakkındaki 
Nizamnamenin ve 558 numaralı ve 26 Şubat 1341 ta
rihli Kanunun işbu kanunla tadil edilmeyen ahkâmı 
kemakân meridir. 

Madde 34. — îşbu kanun ile 558 numaralı ve 26 
Şubat 1341 tarihli Kanunun suveri tatbikiyesi Mali
ye Vekâletince tanzim olunacak bir talimatname ile 
tayin olunacaktır. 

Madde 35. — İşbu kanun Ceridei Resmiye ile tari
hi neşrinden muteberdir. 

Madde 36. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 6 Kânunusani 1926 

Başvekil 
îsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep Beyefendi 
İmzada bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
M. Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafia Vekâleti Vekili 
Ali Cenani 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendi 

İmzada bulunmadı 
Maarif Vekili 
Mustafa Necati 

Ziraat Vekâleti Vekili 
M. Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Ticaret Vekili Vekili 
Ali Cenani Doktor Refik Beyefendi 

İmzada bulunmadı 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 3.4.1926 

Kavanini Maliye Encümeni 
Adet : 65 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Müstahsalatı dahiliyeden olmayan tütünlerle bun
ların mamulâtına ve tömbeki ve enfiyeye inhisar vaz'ı 
ve İnhisarı Duhan Kanunu muvakkatiyle 26 Şubat 
1331 tarihli ve 58 numaralı Tütün îdarei Muvakkate-
si ve Sigara Kâğıdı inhisarına dair Kanunun bazı 
mevaddınm tadili hakkında Maliye Vekâletince tan
zim ve Heyeti Vekilece tasvip olunarak Meclisi Âli
den encümenimize tevdi buyurulan lâyihai kanuniye 
Maliye Vekâletinden gönderilen memuru mahsus hu-
zuriyle mütalaa ve Hükümetçe serdedilen esbabı mu
cibe encümenimizce de varit görülerek lâyihai mez
kûr bittetkik bazı maddeleri tadilen ve mevadı sai-
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resi aynen kabul edilmiş olmakla bermucibi havale 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Bozok Bozok 

Süleyman Sırrı Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Konya 
İhsan Mustafa 
Aza Aza 

Kırklareli Ordu 
Şevket Hamdi 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Madde 1. — Memaliki ecnebiyeden gelen yaprak 

sigarası, sigara, kıyılmış tütün, enfiye, ağız ve pipo 
tütünleri ve tömbekinin ithal ve dahilde sattırılması 
ve yerli tömbekinin kezalik füruhtu devletin tahtı in-. 
hisarındadır. 

Madde 2. — Aynen kabul. 
Madde 3. — İşbu kanunun tarihi neşrinden itiba

ren (her mahalde) on gün zarfında yedlerinde ecne
bi yaprak sigarası, sigara, kıyılmış tütün, enfiye, ağız 
veya pipo tütünü ve tömbekiyle yerli tömbeki bulu
nanlar veya mevadı mezkûrenin namlarına vürut edip 
gümrükte olduğunu veyahut işbu kanunun tarihi neş
rinden mukaddem Türkiye için sipariş edildiğini is
pat edebilecek olanlar mahallinin en büyük inhisar 
memuruna ve bulunmayan yerlerde memurini mali
yeye mevadı mezkûrenin miktar ve kıymetlerini mü-
beyyin birer beyanname itasiyle mükelleftirler. Be
yannamede muharrer mevad İdarei İnhisariyece tak
dir olunacak kıymet üzerinden mubayaa olunabilir. 
idarei İnhisariyece takdir ve teklif edilecek fiyatı 
kabul etmeyen ve bu kıymet üzerinden malını satmak 
istemeyenlere mukaddema vermiş oldukları ithalât 
rüsumu iade edilir ve malları bilûmum masarifi ken
dilerine ait olmak üzere nihayet bir ay zarfında ve 
idarei înhisariyenin kontrolü altında memaliki ecne-
biyeye ihraç ettirilir. 

Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Tütün ve tömbeki zeretmek isteyen

ler, mahallerine göre her sene mevsimi ziraat hululün
den evvel inhisar idaresine köy veya mahallesi he
yeti ihtiyariyesinden musaddak bir beyanname ita
siyle mükelleftir. Beyanname itasını müteakip dairei 
aidesi azami onbeş gün zarfında beyannameyi tetkik 
ederek esbabı maniayı kanuniye görmediği halde be
yanname sahibine ziraat cüzdanı ita ve aksi takdir

de esbabı mucibe beyaniyle talebini ret ve keyfiyeti 
nihayet sekiz gün zarfında kendisine veya ikametgâ
hına veya mukim bulundukları köy veya mahalle 
muhtarına tebliğ -eder. Talebinin reddini mutazam-
mın tebliğname aleyhine tarihi tebliğinden itibaren 
on gün zarfında ve talibi ziraat olan çiftçinin mensup 
olduğu kazanın en büyük mülkiye memuruna müra
caat tarikiyle itiraz olunabilir. İtirazname bu memu
run veya tevkil edeceği zatin riyaseti tahtında ve ma
hallinin en büyük Maliye memuriyle İdarei İnhisari-
yenin bir memurundan mürekkep olarak merkezi ka
zada teşekkül edecek bir komisyonda tetkik ve tevdii 
tarihinden sekiz gün zarfında intaç olunur. Verilen 
karar katidir. Cüzdan bir sene için muteberdir. Aynı 
karyede kâin müteaddit kıtaatı arazide tütün zeret
mek isteyen çiftçi yalnız bir beyanname itasiyle ik
tifa edebilir. Fidan yetiştirmek serbesttir. 

Madde 7. — Tütün ziraati için İdarei İnhisariye-
ye verilecek beyannamede ziraat eden şahsın ve ba
basının isimleriyle ikametgâhı ve ziraat edilen ara
zinin mutasarrıf ve müsteciri olduğu ve bu arazinin 
merbut bulunduğu kaza, nahiye ve köy isimleriyle 
mevkii ve dönümü mahsulün nerede kurutulup ve 
ve badelvezin nerede hıfzedileceği zikir ve tasrih edi
lir. Şu kadar ki tütünün kurutulacağı veyahut hıfzo-
lunacağı mahallin tebdiline zürraca lüzum hâsıl olur
sa keyfiyetin İnhisar İdaresine haber verilmesi mec
buridir. Hilafı hakikat beyanname tanzim veya tas
dik edenlerden beş liradan yüz liraya kadar cezayı 
nakdî hükmolunur. 

Madde 8. — Aynen kabul. 
Madde 9. — Fıkra (A) Ankara, İstanbul şehrema-

netleri hududu hazıraları dahilinde ve alelumum şe
hir ve kasabaların iki dönemden aşağı duvar ile mu
hat mahallerinde veya mesahai sathiyesi yarım dönüm
den az olan açık arazide; 

B) Bahçelerde, bağlarda ve diğer sureti umumi-
yede mezruat ekilmiş tarlalarda mahluten ziraat mem
nudur. 

C) Maliye Vekili İdarei İnhisariyenin mütalâası
nı badelahiz iklim ve arazisi gayrı müsait olmasın
dan dolayı memleketin tütün mahsulüne ait itibarı 
iktisadisini ihlâl edecek surette fena tütün yetiştirdiği 
sabit olan mahallerde Heyeti Vekile karariyle tütün 
ve tömbeki ekilmesini menedebilir. 

Madde 10. — Atide zikrolunan kijmseler tütün ze
rinden memnudur : 

A) Zeretmek istediği arazinin mutasarrıf veya 
müsteciri veya müsteiri olduğunu vesaiki resmiye ile 
ispat edemiyenler, 
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B) Doğrudan doğruya veya namı müstearla ve
ya müşareket suretiyle bilumum rüesayı memurin ve 
hükkâm ile erkân, ümerayı askeriye ve zabıtan ve 
memurini inzibatiye ve İdarei İnhisariye muamelâtın
da müstahdem bilumum memurin «dairei memuri
yetleri dahilinde»'. 

C) B fıkrasında tadat olunanların idare ve taay
yüşü ayrı olmayıp, kendileriyle birlikte ikamet eden 
efradı aileleri dahi aynı daire dahilinde. 

H) Tütün ve tömbeki ve sigara kâğıdı kaçakçılı
ğından dolayı ceza görenler, bunlardan ilk defa ceza 
görenler bir sene, iki defa ceza görenler iki sene, üçün
cü defa ceza görenler sureti daimede. 

V) Ceza Kanunu ahkâmına tevfikan mesuliyeti 
cezaiyeyi haiz olmayanlar ile mahcur bulunanlar. 

Madde 11. — Aynen kabul. 

Madde 12. — Her mahallin Tahrir komisyonu bi
risi tdarei İnhisariye diğeri mahallî malmemuru tara
fından müntehap birer muhammin ile her köy için 
ihtiyar meclisince tütün zürraından intihap olunacak 
bir muhamminden mürekkeptir. Muhamminlerin ücu-
ratı azamî beş lirayı tecavüz etmemek üzere idare 
heyetlerince takdir olunur. Şu kadar ki köy muham
minlerine verilecek ücret iki liradan fazla olamaz İş
bu muhamminler cinayet ve muhilli haysiyet ve hapsi 
müstelzim cünha ile mahkûm bulunmamış veya tü
tün ve tömbeki veya sigara kâğıdı cezayı nakdiyesiyle 
idareten veya hükmen cezalandırılmamış olanlardan 
intihap olunur. 

Madde 13. — Türkiye'den memaliki ecnebiyeye ih
raç edilen tütün ve tömbeki 10 Şubat 1926 tarihli ve 
735 numaralı Kanun mucibince istihlâk resmi müs
tesna olmak üzere her türlü rüsum ve tekâlifi maliye 
ve belediyeden muaftır. 

Madde 14. — Aynen kabul. 
Madde 15. — Aynen kabul. 
Madde 16. — Aynen kabul. 
Madde 17. — Aynen kabul. 
Madde 18. — Aynen kabul. 
Madde 19. — Aynen kabul. 
Madde 20. — Kaçakçılık için teşekkül ettiği anla

şılan heyet ve şirketlere intisap veya bunlar hesabına 
kaçakçılık icra edenlerle kaçak malları bilerek sigor
ta edenler veya kaçakçılarla bilitilâf kaçak malları 
kabul ve ihfa-veya bey'i ve furuhtuna tavassut eyli-
yenler veya kaçakçılk fiilini yapmak veya yaptırmak 
için evamir ve talimat verenler veya kaçakçılık icra
sı için elzem olan alât, edevat, esliha, mühimmat, pa
ra ve vesaiti nakliyeyi bilerek ve birrıza ihzar ve te

darik ve tevzi edenler kaçakçı ad ve her biri kaçakçı
nın tabi olduğu ceza ile mücazat olunurlar. 

Madde 21. — Aynen kabul. 
Madde 22. — Aynen kabul. 
Madde 23. — Aynen kabul. 
Madde 24. — Aynen kabul. 
Madde 25. — Aynen kabul. 
Madde 26. — Aynen kabul. 
Madde 27. — Aynen kabul. 

Madde 28. — Aynen kabul. 
Madde 29. — Aynen kabul. 
Madde 30. — Aynen kabul. 

Madde 31. — İdarei İnhisariyenin istihsal edeceği 
ilâmat müddeiumumiler vasıtasiyle icra memurlarına 
havale ve bu memurlar tarafından bir güna harç ve 
rüsuma tabi olmaksızın infaz ve tahsil olunacak me-
baliğ İdarei İnhisariyeye tevdi olunur. Bu bapta te-
rahi ve lâkaydî gösteren bilcümle memurlardan üç li
radan yüz liraya kadar cezayı nakdî alınır ve bu tera-
hi ve lâkaydî ilâmın müruru zamana uğramasına se
bep olmuş ise müsebbibi olan memuru mahkûmun-
bihi maa-güzeşte tazmine mecbur tutulur. 

Madde 32. — Aynen kabul. 
Madde 33. — Aynen kabul. 
Madde 34. — Aynen kabul. 
Madde 35. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu

teberdir. 
Madde 36. — Aynen kabul. 

Türkiya 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası : 277 
Esas Numarası : 1/818 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası Riyaseti 
Celileye 

Müstehsalatı dahiliyeden olmayan tütünlerle bun
ların mamulâtına ve tömbeki ve enfiyeye inhisar 
vaz' ve İnhisarı duhan Kanunu muvakkatiyle 26 Şu
bat 1341 tarihli Tütün idarei muvakkatesi ve sigara 
kâğıdı inhisarına mütedair Kanunun bazı mevaddı-
nın tadili hakkında Başvekâletten varit olup, 14 kânu
nusani 1926 tarihinde Kavanin ve Muvazenei Mali
ye encümenlerine havale buyurulan lâyihai kanuni
ye Kavanini Maliye Encümeni mazbatasiyle birlikte 
Encümenimize tevdi kılınmakla tetkik ve müzakere 
olundu. 

Lâyihai kanuniyeye merbuten Başvekâletten mev
rut esbabı mucibede İnhisarı duhan kanunu muvak-



katinin 30 ncu maddesi mucibince memaliki ecne-
.biyeden gelen kıyılmış tütünün beher kilosundan bir 
lira, sigaraların kilosundan bir buçuk lira, yaprak si-
garalariyle ağız tütününden kıymetlerinin yüzde yet
miş beşi ve enfiyenin kıymetinin yüzde yüzü derece
sinde nispi ithalât resmi istiyfa edilmekte iken, 
7 mayıs 1337 tarihli kanunun birinci maddesiyle me
vadı mezkûrenin Türkiye'ye ithali men edilmiş ve 
muahharan 11 kânunusani 1339 tarihli kanunun al
tıncı maddesiyle memnuiyeti vakıa refolunarak ta-
rifei asliyenin» on iki misli üzerinden gümrük resmi
ne tabi tutulması takarrür etmiş olduğu ve elyevm 
bu suretle muamele edilmekte ise de esasen sikleti 
eşya üzerinden rüsum ahzına göre tanzim edilmiş 
olan tarifei hazırada istisnaen yaprak sigaralarıyla 
enfiye ve ağız tütünü kıymet üzerinden resme tabi 
olup, memnuiyetin ref'i esnasında bunların da muh
telif emsal ile artırılması kaçağın tezayüdüne sebebi
yet verdiği ve işbu mevad elyevm inhisara tabi me-
vadın aynı veya mümasil ve şebihi olduğundan güm
rük rüsumunu tadilden ziyade hepsinin tahti inhisara 
alınması daha muvafık görüldüğü ve bir seneden 8fc-
ri İnhisar İdaresince vaki tecaribe ve alınan netayice 
nazaran İnhisarı dahun Kanunu muvakkatiyle 26 şu
bat 1341 tarihli kanunun bazı ahkâmının tadiline 
zaruret hissedilmekte olup, bir taraftan tütün zi
raat ve ticaretine ait tahdidat ve takyidatın tahsisi, 
diğer taraftan da kaçakçılığa müteallik ahkâmın teş
didi maksadiyle kavanini mezkûrede bazı tadilat ic
rası nazarı itibare alınarak ona göre layihai kanuni-
yenin ihzar ve teklif olunduğu dermeyan kılınmak
tadır. 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatasında da hü
kümetçe serdedilen esbabı mucibe varit görülerek 
layihanın bazı tadilat ile kabul edildiği ifade buyu-
rulmuştur. 

Filhakika müstahsalatı dahiliyeden olmayan yap
rak tütünlerden maada kıyılmış tütünlerle yaprak si
garalarının ve kamilen veya kısmen kesilmiş ve kı
yılmış tütünden mamul sigaraların ve tömbeki ve en
fiye ve ağız tütününün gümrük resmiyle Türkiye'ye 
ithali caiz ise de Tarife Kanununa merbut tarifenin 
136, 137, 138, 139 ve 140 numaralarında muharrer 
olduğu veçhile tömbekinin beher kilosu elyevm ya
rım, kıyılmış tütünün kilosu on iki, mamul sigara
ların kilosu on sekiz lira resme tabi olduğu gibi, yap
mak sigaraların kıymetleri üzerinden yüzde 375, enfi
yelerin yüzde 500 ve ağız tütününün yüzde 900 nis
petinde resim ahzı muktazi bulunmasına mebni güm-
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rüklerden ithalat tabiatiyle duçarı tahdit olmuş, bu
na mukabil de kaçak suretiyle ithalat artmıştır. Bu 
vaziyetin dahili istihsalatımıza ait sarfiyatı müteessir 
ettiği ve ithalat serbest bırakılarak rüsumun tenzili 
cihetine gidildiği surette de yerli tütünlerimizin sar
fiyatına sekte iras eyliyeceği şüphesizdir. Halbuki 
mevadı mezkûre inhisara tabi tutulur. Ve rüsumu 
haddi makule tenzil edilerek ithal ve füruht hakkı 
tütün inhisarı idarei muvakkatesine verilirse hem ka
çakçılığın önüne geçilmiş hem resmin tenziline rağ
men daha fazla varidat almak ve yerli tütünlerimi
zin sarfiyatında mukarrer bir rekabet husulüne tabi 
olmak gibi fevait elde edilmiş olur. Bu mütalaa ile 
encümenimiz layihanın müstahsalatı dahiliyeden ol
mayan tütünlerle yaprak ve kısmen veya kamilen -
kesilmiş veya kıyılmış tütünden mamul sigaraların 
ve ağız tütününün ve tömbeki ve enfiyenin devlet 
inhisarına tabi tutulması hakkındaki hükmünü esas 
itibariyle tasvibi muvafık görmüş ve İnhisarı duhan 
Kanunu muvakkatiyle 26 şubat 1341 tarihli kanu
nun bazı ahkâmının tadili için hükümetçe dermeyan 
edilen esbabı mucibeyi de nazarı tetkike alarak la
yihai kanuniyenin 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ncü madde
lerini tay ve mevadı sairede de bazı tadilat icrası 
suretiyle yeniden bir layiha ihzar ve tanzimini şayanı 
terviç addetmiştir.; Tayyolunan mevad muhtacı tetkik 
bazı ahkâma taalluk etmekte olduğundan, gelecek 
seneye kadar tetkikatın ikmali hususuna celbi naza^ 
n dikkat olunmuştur. 

Tadilen kabul olunan mevad berveçbiatidir: 
Birinci madde; Kavanini Maliye Encümeninin 

kabul ettiği şekilde sigaralar için (kısmen veya ta
mamen, kesilmiş veya kıyılmış tütünden mamul) 
kaydının ve madde nihayetine de (memaliki ecnebiye-
den hini ithalinde mevadı mezkûreden tarifedeki res
mi asli alınır) fıkrasının ilavesi suretiyle kabul olun
muştur. 

İkinci madde; Gümrük Tarife Kanununun üçüncü 
maddesinin evvela fıkrasındaki mekadir ile mütena
zır olmak üzere memaliki ecnebiyeden gelecek yol« 
cuların beraberlerinde getirecekleri mevadın miktar
ları tadil edildiği gibi hariçten beyan edilmek şartiyle 
bir kiloya kadar ithale müsaade olunması ve buna 
mukabil on lira resim alınması muvafık görülerek 
madde ona göre tadil olunmuştur. 

Üçüncü madde; Kavanini Maliye Encümeninin 
tadiline nazaran ikinei fıkraya (veya idarei inhisariye-
nin kontrolü altında füruht olunabilir) ibaresinin 
ilavesi suretiyle kabul olunmuştur. 
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Dördüncü, be§inGİ maddeler ayagn kabul Qlm-
muştur, 

Altıncı madde; hükümetin teklifindeki on üçüncü 
madde olup, memaliki ecnebiyeye ihraç edilen tütün
lerden istihlâk resmi müstesna olmak üzere her tür-
lü rüsum ye tekâlifi majiye ve belediyelerin alınma
yacağına müteallik idi- Harice çıkarılan tütün ve 
tömbekilerden reftiys re§mi namiyle şimdiye Kadar 
alınmakta olan resme ait bir hüküm olmak itibariyle 
maddenin bu maksadı yazman ifade edecek bir şe
kilde tadili münasip görülmüştür-

Yedinci madde; hükümetin teklifindeki on dör
düncü madde olup, mezkûr maddenin ilk üç fıkrası* 
nın muhafazası ve bundan sonraki fıkralarının tayyı 
ile dördüncü fıkra olarak maddeyi (bu vesaikten 
maada mevritte vusul şahadetnamesi aranılmaz) fık
rasının ilâvesiyle kabul olunmuştur. 

Sekiz, dokuz ve onuncu maddeler hükümetin tek
lifindeki onbeş on altı ve on yedinci maddelere mü
tenazır olup, on beşinci maddenin ikinci fıkrası tay
yedilmek suretiyle aynen kabul olunmuştur. 

On birinci madde; hükümetin teklifindeki yirmi 
ikinci madde olup, aynen kabul edilmiştir. 

On ikinci madde; hükümetin teklifindeki yirmi 
yedinci madde hükmünün elyeyın mütenazırı olup, 
bazı tadilât ile kabul olunmuştur. 

Qn üçüncü madde; hükümetin teklifindeki yirmi 
sekizinci madde olup, ayngn kabu| edilmiştir. 

On dördüncü madde; on ikinci ma$Je4ekj tadilâ
tın netayjcinden olmak üzere encümence tespit edil
miştir. 

On beş ve çn altıncı maddeler Kavanini Maliye 
pncümeninin tâflilindeki otuz beş ye Otuz altıncı 
maddeler olup, cüzi tadilâtla kabuj olunmuştur. 

Ber-yeçh-i maruz izahat dairesinde muaddelen 
tanzim kılmrmş olan lâyihamn müstaçelen müzake
resine müsaade buyurulmak üzere Heyeti Cejileye 
takdim olunur, 

2 Haziran 1926 

Aza 

Ahmet Münür 

Ala 
Maras 
Mithat 

Reis 
Çankırı 

Mustafa Abdülhajik 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aça 
pazianlşjp 

Ahmet Remzi 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakır 

Aza 

Asaf 

Aza 
|ştanbul 

Tevfik Kâmil 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

TÜTÜN İDAREl MUVAKKATESİ VE SİGARA 
KÂĞIDI İNHİSARI? KANUNU HAKKINDAKİ 
26 ŞUBAT 1341 TARİHLİ VE 558 NUMARALI 

KANUNA MÜZEYYEL KANUN LÂYİHASI 

Birinci madde -*- Memaliki ççjaebiyeden gelen 
yaprak sigarası, kısmen veya tamken kesilmiş v e v a 

kıyılmış tütün, mamul sigaralar, kıyılmış tütün, en
fiye ağız ve pipo tütünleri ve tömbekinin ithal ve 
dahilde sattırılması ve yerli tömbekinin kezalik fü-
ruhtu devlerin tahtı inhisanndadır. Memaliki ecnebi-
yeden hini ithalinde mevşdı rnezkûjejien tarifedeki 
resmi asli alınır, 

İkinci madde — Memaliki ecnebiyeden gelecek 
yolcular hiç bir resme tabi olmaksızın azami elli si
gara veya elli gram kıyılmış tütün veya tömbeki ve
yahut yirmi adet yaprak sigarası veya yirmi gram 
enfiye veya ağız ve pipo tütününü beraberlerinde bu
lundurabilirler. Mevadı mezkûreden - beyan edilmek 
şartiyle - bir kiloya kadar ithal edilecek mamulâttan 
on lira resim alınır ve ledes-sual ketmedilirse kaçak 
ahkâmı tatbik olunur. 

;ü madde — îşbu kanunun ne§n tarihinden 
itibaren her mahalde on gün zarfında yedlerindg ec
nebi yaprak sigarası, sigara, kıyılmış tütün, enfiye, 
ağız veya pipo tütünü ve tömbeki ile yerli tömbeki 
bulunanlar veya mevadı mezkûrenin namlarına vü-
rut edip, gümrükte olduğunu veyahut işbu kanunun 
neşri tarihinden mukaddem Türkiye için sipariş edil
diğini ispat edebilecek olanlar mahallin en büyük 
tütün inhisar memuruna ve bulunmayan yerlerde 
memurini maliyeye mevadl mszkûrenjn miktar ve 
kıymetlerini mübeyyin birer beyannamg Şasiyle mü-
bellektirler beyannamede n^harrer mevad Jdarsi in-
hjşpiyeçe takdir Olunacak kıymet jjzerinden müba* 
yaa yeya İdarei inhisariyenin kpntrolu altında fü-
ruht olunabilir. 

İdarei inhisariyeçe taMr vğ teklif edilecek fiyat* 
kabul eleyen ve bu kıyniet üzerinin malını satmak 
iıtemeyfaiers mukadâerna ymmş pb&Um ithalât 
rüsumu iaJe edilir yş malla» böuı^ın masarifi ken
d i n e mt gjmak jizf^ nihayft bjr ay zarfında ve 
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Idarei inbişariye kontrolü altında memaliki ecnebi-
yeye ihraç ettirilir. 

Dördüncü madde — Maddei ânife mucibince 
müddeti muayenesi zarfında beyanname itasiyle mev
cudiyeti Idarei inhisariyeye bildirilmeksizin tüccar ve 
perakendeciler elinde bulunan ve müfredatı ikinci 
m^dçjşfie tftd^ ojunan meya4 *W& addohı^ur. 

gejjncj maddj ^ MjmaJikİ e^bjye4© İmaj pju-
njıp, derdest ojunan ^şçşfc yaPTlk şjgJMHİfffW be&ê  
rindin biyer |ira ye sigara ye,ya jpyftmf Şütüja ye en-
fjye jle. ağ# ye pipo, $tünü ye. tşmbefcjnin MlST && 
yeya Içüşurundjm onar hra $jjg kilfujatı adedjr&m 
a44glwnur) cezayı nakdj ŞfcİS ye |Pey|dı mes&ftre 

pçaebj yaprak $|HflJeri djş aym eeza^a tapidjr. 
&i|cak yerli $jn,bekinii} hskef £iJe veyş kt|şurnndşyn 
beş lira cezayı p a ^ i |hjş ye £3$]; | e ş | b j | | rn^şa-
gere pjunur., 

Eltine; madde — Türkiye'den memalilp ecnebiye-
ye ihrae edilen tütün ve tömbekilerden reftiye resmi 
alınmaz. 

Yşdjnei ma44e— Sabren memj4İki~ e^bjyeye 
İtpac. gjunasak tü^ünjerjn vapgrş tahmih" <3ümm£ ye 
îgarei jnln>ariye. memurla^nj|j nezajeü altmja fe» 
gjttnuj-, ihracat taçi#er| $ti}n|erjn VSpr% tafemü 

jîjr yeşikayj tarjhj t a h m i n ibaren, gn bej ©jn 
s a r f l a Idpei jntysariyşye ita ejmşye jnesbur^ur, 

£e?a ijiracat tpirj b,erre#ı |hfaf o|ujjaçajf tütün-
|ejriu fca/a hududundan injrar edüşpiR! f«j$ftdjal£ hjjr 
dut gümrük memurlarının tasdikini havi bjr yejşijşa.yı 
tarihi imrardan itibaren |kj ay $gf$p}4a Mşrşİ İnhisa
riyeye ita edecektir. Bu y e k t e n robada peyrjdj vu
sul şahadetnamesi aranılmaz. 

Sekizinci Madde — KuUanjjrnjş sigara, bakiyele
rinden toplanmış tütün}er|n yeya ^unlard^n iraj| edil
miş sigaraların ajıın ve saüııu r^ejnnud^r, 

Dokugunç^ MaJde. — Idarei İBbJsariyş taj§fm<j|aj| 
mevkii füruht ve istihlâke vazedilm^f p|at| bjjcümlç 
mevadm bandrolları yjrfıJrajş ysyş bsşujrçuj yeya 
açılmış olarak alınması ye şaj|Jm|ş| rnşm^ur, Bu 
ef ale mütecasir olanlşrga^ beş |§ad§n yirmj JJraya 
kadar cezayı nakdî anzo^ur, gejsaük Vtfffll& mez-
kûrenin zurufunu kuşat ye muhİg^yalııy tfibjl yeya 
tenkis ile be tekrar mey£i fpfHjjif yazedenjer^ on 

liradan elli liraya kadar cezayı nakdî ahzolunur ve 
mevadı mezkûre müsadere edilir, iğfali mezkûreye 
mütecasir olanlar idarei inhjsariyenin| bayileri olduğu 
takdirde anifülbeyan mücazatı nakdice ve müsadere
den başka yedindeki beyiye tezkeresi hükümsüz kalır.; 

Onuncu Madde — Tahtı inhisarda! bulunan mevad 
ve mamülata mahsus bandrol ve alâmatı farikayı ka
çak mevad üzerine vaz ve ilsak edenlerden veya bun
ları nezdlerinde bulunduranlardan veyahut satanlar
dan yirmj^ ljradan elü liraya kadar <^zayi nakdî aU/ 
nır. İdarei inhisariyeye ait paket veya kutular deru-
nunda kaçak mevad füruht edenlerden kaçak cezayı 
nakdisi alındıktan ve mevadı mezkûre [müsadere olun
duktan başka fıkrai ulâdaki ceza da ayrıca istiyfa 
olunur. 

On Birinci Madde — 26 §ubat 1341 tarihli ve 55g 
numaralı Kanunun altıncı maddesine fıkrai atiye ila
ve edilmiştir. İdarei inhisariye mamulatından olmayan 
sigara kâğıtlarının istimal ve istihlâk ve nakli veya 
hıfzı ve idarei mezkûrece imal edilen sigara kâğıt-
lafmın. idarei inhisariyece tayin ve ilaıi edilen şekil ye 
suret hilafında bey ve füruhtu ve kejzalik her hangi 
nevi ve renk kâğıttan olursa olsun sigara kâğıdı imal 
veya istimali memnudur. Memnuiyeti vakıa hilâfına 
olarak nakil veya hıfız veya bey ve füruht veya imal 
ve istimal edilen kâğıtlar kaçak addolunur. 

Qn Jkinci Ma44ş — Vuku buja^ |(|bar veya takip 
üzerine dçrdest olunan kaçak sigara |â§ıdı ve beyaz 
kopyş £â£# yey| defterlerinden şimdiye ka^ir tahsil 
olunamamış bulunan ve badema tahsil edjjecek olan 
cezayı na^djjef ile işbu kanun ile taJşıJı inhisara alı
nan mevşd^an tahsil olunacak cezayı ^akdperin yüzde 
yetmiş beşi akabi tahsillerinde derhal muhbir ve mü-
sadirlerine ve bu hususta hizmeti mesbuk olanlara 
tesviye olunur. 

On Üçüncü Madde — İşbu kanun ile sigara kâğıdı 
inhisarına dair olan kanunda tayin oludan ef'ali mem-
nuamj müjşerjejjeri âkİMncfş mwayyetı olan «ezayı 
na|di][sr IW *ü PÎŞ̂ MF iştiy# pJwjRwr-

Qa |îer#nett mm — 36 S»bıt mi taribü Ka* 
umm m mimi m%Wm ilm «lunvto 

Qp %mm Ma44j — tıbu Umm $wi târihinden 

PR Mm M*l^e — tefe» kan»»HB akMımnı & 
raya icra Vekilleri memurdur. 
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BOLU MEBUSU MEHMET VASFI BEYİN, ORMA NLARDAN ÇDXARILACAK KERESTE VE MAH
RUKATIN MUAMELEl RESMİYESTNİN ORMANLARDA İKMAL EDİLDİKTEN SONRA HER YERDE 

SERBEST NAKİL VE İMRAR EDİLMESİ HAKKIN DA (2/524) NUMARALI TEKLİFİ KANUNİSİ VE 
KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Adet : 76 
22.4.1926 

KAVANİNİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 
Riyaseti Celileye 

Ormanlardan çıkarılacak kereste ve mahrukat ve-
sair orman mahsulatına ait muamelei resmiyenin or
manlarda ikmaliyle hariçte halka İrası müşkülât eden 
şekil ve usulün ilgası lüzumuna dair Bolu Mebusu 
Mehmet Vasfi Beyin Ziraat Encümenince tetkik ve 
Encümenimize tevdi kılınan teklifi kanunisi Ziraat 
Vekili Sabri Beyin huzuruyla mütalaa ve müzakere 
olundu. Teklifi mezkûrun dördüncü maddesi tadil 
ve diğer maddelerin de bazı kelime tashihatıyla iktifa 
edilerek halen kabiliyeti tatbikiyesi görülemeyen onun
cu maddesiyle Memurin Kanunu mahsusiyle ahkâmı 
temin edilmiş olan on ikinci maddeleri tayyedilmiş ve 
bermucibihavale tetkik olunmak üzere Muvazenei Ma
liye Encümenine tevdie karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Bozok Bozök 

Süleyman Sırrı Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Ordu 
İhsan Hamdi 

Aza 
Konya 

Mustafa 

Kavanini Maliye Encümeninin Teklifi 

Madde 1. — Bilumum orman mamulatı, maktuatı 
ve bedele tabi mahrukatı ve çam kabuğu, reçine, zift, 
katran ve çıra vesair mahsulatı orman memurlarının 
tayin ettikleri mahallerde imal ve istif edilerek muaye
nesi icra ve kaldırılmalarına tahriren müsaade ita ve 
bedelleri peşinen tesviye edildikten sonra orman me
murları tarafından evvelce ilan olunan veya gösteri
len yollardan ihraç ve nakledilir. 

Madde 2. —Ormanların dahil veya civarında bu
lunup, temini maişetlerine kâfi kabili ziraat arazileri 
bulunmayan karye ahalisinden bizzat veya el hizarıyla 
işleyecek veya köy hızarlarında imal edecek veya et
tirilecek ve kendi vesaîtiyle pazar yerlerine nakil ve 
füruht eyleyecek olanlara mahsus olmak üzere bir 
senede bir aile için tahammülü fennisi bulunan orman
lardan tarife bedeli üzerinden hızar veya balta mamu
latı için on ağaç ve maden sütunu misillu küçük çap
taki ağaçlardan ise elli ağaç, bir mahrukatlık için 
haddi azamî kırk metre mikâp ağaç verilebilir. Ancak 
balâda mezkûr bilcümle eşçarın bedelleri müsavi üç 
taksitte istiyfa olunur. Taksitlerden borçlarını tama
men tesviye etmeyenlere tekrar ruhsat verilmez, 

Madde 3. — Aynen kabul. 
Madde 4. — Birinci madde ahkâmı hilafında nak

ledilen bilcümle maktuat, mamulat ve mahsulat ve 
mahrukat ormanlar hududu tabiiyesinin orman ida
relerince tayin ve tespit edilecek bir saatlik mesafesi 
haricine kadar her nerede tesadüf olunursa olunsun 
zaptedir. Muayyen mesafe haricine çıkarılmış olan 
mahsulata müdahale olunamaz. Zabıt ve müsadere 
olunan mamulat ve mahsulat hükümeti mahalliye 
tarafından derhal bilmüzayede füruht olunur. Kati, 
nakil ve âmilleri için ayrıca cezayı nakdi ve tazminat 
hükmolunur. 

Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Aynen kabul. 
Madde 7. — Aynen kabul. 
Madde 8. — Aynen kabul. 
Madde 9. — İşbu kanuna muhalif hareketlerde 

indelhace orman memurlarına bilumum zabıtai ad
liye, rüsumat, liman ve şimendifer idareleri muave
netle mükelleftirler. 

Madde 10. — Tayyedilmiştir. 
Madde 11. — Aynen kabul. 
Madde 12. — Tayyedilmiştir. 
Madde 13. — Aynen kabul. 
Madde 14. — Aynen kabul. 
Madde 15. — Aynen kabul. 


