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3 - MÜZAKERE BMİEN MADDELER 

1 — Kibrit ve çakmak inhisarı işletmemmn 
evrine ve on milyon dolarlık istikruz aktim \âaâr> 
l7B8 numaralı kanun lâyihası ve Bwtçe Emüme-
:• mazbatası [1] 

Beis — Efendim,-bu kanunun müstacelen mü-
eresini ait olduğu encümen teklif etmektedir. 
Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . Etmi-
3nler . . . Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir) — 
rkadaşlar ;• takriben bir buçuk senedenberi de-
am eden bu müzakerat neticesinde varmış oldu-
umuz şekli halli berayi tasdik Yüksek Meclisi
me arzetmiş bulunuyoruz. Bilirsiniz ki bundan 
ti yedi sene kadar evvel memleketteki kibrit 
hisarının işletilmesi hakkı bir şirkete tevdi edil
iş ve şirket uhdesine düşen vecibeden bazılarını 
aktı zamanında yapmadığı ve yapamadığı için a-
,mızda tahaddüs eden ihtilâfı hukukçu arkadaş
sın nazarı tetkikından geçirdikten sonra kendileri-
3 vermiş olduğumuz imtiyazı, işletme hakkını 
tirdat etmek cihetini iltizam etmiştik, yine 
liyorsunuz ki bu işletme inhisarının kendilerin
in geri aldıktan sonra Hükümet, emanet 
jçası olan (150) bin lirayı tahsil için onlar da; 
tıtiyazlarmm haksız yere kendilerinden alındığı 
diasmda bulundukları için her ikimizde mah-
îmeye müracaat etmiştik, bir taraftan tarafey-
ı ikame etmiş olduğu mütekabil davalar mah-

[1]255 numaralı matbua zaptın sonuna mer-
uttur. 

halledilirken diğer taraftan meselenin 
sıalheaft' halledilmesi imkânı olup olmadığı mese
lesi d« aynca aramrada tezekkür edilmeğe başlamıştı. 
Kibrit inhisarını almış olan Belçikalı şirketin 
son hayat devrelerinde elindeki aksiyonları Ame
rikalı bir şirkete devir ettiğini haber almıştık, 
bu hisselere saihip olan Amerika şirketi ile vaki 
olan müzakere aylarca devam ettikten sonra 
berayi tasdik heyeti celilenize takdim edilmiş olan 
bu günkü şeklini almış bulunuyor. Mukavele 
mucibince evvelemirde taraf ey in eski şirketin 
hukukundan ve hesaplarından mütevellit iddia
lardan mütekabilen feragat ettiler. Yalnız bu fera
gat hakkı imtiyaza taallûk ediyor ve eski şirketin 
tasfiyesine taallûk etmiyor. Ne hükümetin şirket
ten ve ne de şirketin Hükümetten bir talep ve dava 
ikame etmiyeceğini tazammün ediyor. Hesaptan 
mütevellit aramızda görülecek bir hesap vardır ki 
O da şudur: Vaktile biz şirketi ve hesaplarını 
mevcudile ele aldığımız zaman şirketin Hükü
mete takriben (400) küsur bin lira kadar bir 
borcu var idi. Şirket kasalarında şirketin emrine 
yazılmış 500 bin liralık bir bono bulunmuştu. Bu 
bonolardan 300 küsur bin liralığını tahsil ettik 
ve bizim şirketten "38„ bin lira kadar bir matlu
bumuz kalıyordu. Bilmukabele şirketin tahsili 
haricinde kalan kısımdan bizim elimize geçmiş olan 
bir miloyn 500 küsur bin liralık bonolardan 
tahsil edilmiyen kısmın kendilerine iadesi mev-
zubahs idi, bunun haricinde elyevm bu güne 
•kadar Devlet namına işletilmiş olan inhisarın 
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elinde de tahsil edilecek bonolar satılacak kibritler 
mevcuttur. Kibritleri burada göreceğiniz fiatla 
tesbit ettik. Büyükleri 8 dolar, küçükleri 4 küsur 
dolar olmak üzere şirkete devrini kabul ettik 
ve bizim halk nezdindeki matlubatımızı da tahsil 
edip bize verecektir. Bilmukabele bazı tediye 
borçlarımız vardır ki, onları da uhdesine alacak
tır. Yani bu arzettiğim hesabatın hepsi mütebel-
lirdir. Devri teslime ait bir kısım kalmıştır ki 
bunu da bilâhare yapacağız. Bundan maada 
mukavelenamenin hududu esasiyesi üzerinde bir 
kaç kelime söylemek lâzım gelirse diye bilirim ki. 
mukavelenamenin bütün mahiyeti şundan iba
rettir: Eski şirkete vermiş olduğumuz imtiyazın 
bazı noktalan Hükümet lehine, bazı noktalan da 
şirket lehine ufak tefek tadilâtla ki ufak tefek 
malûmatla onları da arzedeceğim. Bu şirketin 
yine eski sahibine iadesi ve böylece ihtilâfın 
ortadan kaldırılmasıdır. Bilmukabele bu ihtilâfın 
bu şekilde halline vanlabilmek için şirket aynı 
zamanda Hükümetten hiç bir komisyon, hiç bir 
masraf, almamak üzere tam ve kâmil olarak 
10 milyon doları yüzde altı buçuk faizle ikraz 
etmeği kabul etmiştir. Demek ki manası, hututu 
asliyesi; imtiyazı eski sahibine iade etmek, yeni 
şartlar ve yeni şekiller altında iade etmek ve 
ondan buna mukabil 10 milyon dolarlık bir pa
rayı yüzde altı buçuk faizle istikraz etmek mahiye
tindir. Eski mukavele ile yeni mukavele arasın
daki belli başlı fark, bu istikraz meselesinden 
kat'i nazar edilecek olursa, ikidir. Birisi şudur: 
Şirket, eski şirket 1 750 000 Ura veriyordu ve bu 
1 750 000 lira sabit ve değişmez bir halde olarak 
tesbit edilmişti. Halbuki yeni şirket buna mukabil 
bir milyon 750 bin lira veriyor ve 50 bin lira da 
ayrıca mükellef olduğu bütün vergilere mahsuben 
bu parayı ilâveten veriyor. Demek ki vereceği para 
bir milyon 800 bin liraya baliğ oluyor. Demek 
oluyor ki şirketin 25 bin kasadan fazla beher kasa 
için vereceği ayrıca bir para vardır. Bu para 
bidayeten 25 bine varması ihtimali şirket tara
fından çok, kuvvetle derpiş edilmemiş olduğu için 
olacak ki bütün bu paranın aşağı yukarı masraf 
çıkarıldıktan sonra bunu Hükümete iade ediyor 
gibi bir vaziyet hasıl oluyor, nitekim o bir şirket 
bu meblâğın tesbîti için mütaddit defalar bize 
müracaat etmişti. Bu meblâğ bir mukavelename 
mucibince 30 bin lira olarak tesbit edilmiş bulu
nuyordu. Kezalik şirket iki sene için istanbul 
Vilâyeti dahilinde Türkiyenin ihtiyacatına kâfi 
bir kibrit fabrikası inşa etmek taahhüdünü alıyor, 
bundan maada dahilde imal edileceği için ve bir 
çok mutahassıslar tarafından vaki olan tetkikat-
tan, en eyi çöplerin Türkiyedeki • odunlardan 
yapılmryacağı anlaşıldığı için bu odunları hariç
ten getirmek müsaadesi alınmıştır. Bu odunlar 
sadece kibrit çöpü yapılması için lâzım gelen 
odunlardır ki yapılan hesaba göre bütün kibrit 
fabrikasında kullanılan odunlar tahtalar $>20-
30 arasında tehalüf eden bir miktardır. Kibrit 

fitaı eski mukavelename mucibince yüz para 
olarak tesbit edilmişti. Dolar fiatmın tezayüt 
ve tenakusundan ; bu fiatın müteessir olacağı ve 
dolar fiatı tezayüt ederse kibrit fiatları da o nis-
bette tezayüt edecektir. Dolar fiatmın sukutu 
nisbetinde kibrit fiatlarının da o nisbette sukut 
edeceği yazılmıştı. Mukavelename aktedildiği 
zaman <iolar bu günkü fiata nazaran % 15,20 
derecesinde dun bir kıymette idi. Eğer o muka
vele cari olsa idi bu gün o mukaveleye tevfikan kib
rit fiatmda % 15,20 derecesinde bir yüksek fiat 
istemek mukavele mucibince bir hak teş* 
kil ettiğinden bu mukavele yapılırken bu nokta 
üzerinde kuvvetle İsrar ettiler. Fakat elyevm 
mevcut olan yüz parayı yine kabul ettiler. Bina
enaleyh dolar fiatının bu günkü yüksek fiatına 
nazaran yine yüz para olarak tesbit edilmiştir. 
Maamafih bu mukavelede diğer mukavelede de 
olduğu gibi dolar fiatmın' sukut ve süudundan 
itibaren kibrit fiatmın müteessir olacağı kabul 
edilmiştir. Sadece dolar fiatı değildir. Dolar 
fiatı, amele ücreti ve mevadı iptidaiye fiatları
nın sukut ve süudu kibrit fiatları üzerine mües
sir olacaktır denmiştir. Yalnız hiç bir vakit bu 
tezayüt ve tenezzül on paradan dun ve on paradan 
efzun olmıyacaktır. Yani behemehal on paralık 
tezyit veya on paralık tenkis yapmağa imkân vere
cek bir derecede olacaktır» 

Burada amele ücretinin namütenahi artması, 
müstahdemine verilecek ücretlerin yüksek bir de
recede olması ve buradan bir zam ihtimalin de 
bertaraf etmiş olmak için kendilerinden bu mu
kavelenameye raptedilmiş olan bir mektup aldık; 
buradaki mevadı iptidaiye fiyatı amele ücreti 
ve müstahdemin maaşlarının artması ve yüksel
mesi demek Devlet fabrikalarının ve buna mü
masil fabrikaların amele müstahdemin ma-
aşatınm ve mevadı iptidaiye fiyatının artması 
veya eksilmesi demektir dedik. Binaenaleyh sade
ce kendilerine hizmet eden adamların ücretleri
nin artırılmasına hiç bir şekilde mümanaat etti
ğimiz yoktur. Ancak zam istiyebilmek için Devle
tin resmî müesseselerinde ve bütün memlekette 
fiyatın yükseldiğini isbat etmesi lâzım gelir dedik, 
yeni şekiller dahilinde eski mukavelenameyi tes
bit ederken, eski şirketin tasfiyesi karşısında eski 
şirket hissedarlarının eline ne geçeceğine nazardan 
dur tutmak istemedik. Şirketi bu günkü mevcudi-
le tasfiye yapacak olursak haddi azamî yüzde 
otuzu tecavüz etmiyecek dereeede bir meblâğ 
temini iktiza ettiği iddiasındadır ve hakikaten 
işe vakıf bazı arkadaşların verdiği malûmata na
zaran bu hesap doğru bir hesaptır, hissedarların 
ellerine yüzde yirmi 25 ilâ yüzde otuz derecesinde 
bir meblâğ geçecektir, alâkadarların yeni şir
ketle temasa geçtiğini işittik ve bunlara karşı 
vaki olacak tediyat yüzde 60 dan dun olmıyacak
tır. Binaenaleyh bazı müesseselerimizin alâkadar 
olduğu eski teessüste zararlarmı haddi asgariye 
indirmeğe çalıştık. Bir taahhüt aldık ki yüzde 20 
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nihayet yüzde 30 verecek iken bu şirket yüzde 60 ı 
vermeği tekabül ediyor. Arzettiğim gibi Heyeti 
Celilenize berayi tasdik takdim edilmiş olan mu
kavelenin hututu asliyesi bunlardan ibaretti. Eli
mize gegecek olan 10 milyon doların bu mukave
lename içine yazılmış olan şekli şudur: Muka
velenin Meclisi Âliden tasdikini müteakip, 500 bin 
dolar tasdikıııdan iki ay sonra 9 milyon 500 bin 
dolar verecektir. Yalnız orada bir zeyil vardır, 
o zeyilde der ki; azamî hüsnü niyetimizi göstermek 
için imza ile tasdik arasında 500 bin dolap ver-1 
meği kabul ediyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar; I 
bu mukavele en son şeklini dün almış bulunuyor, j 
Filvaki Meclise takdim edileli epi gün oldu. Fakat 
biraz sonra arzedeceğim sebebe binaen en son 
şeklini dün almış bulunuyor ve bu gün de Yüksek 
Mecliste görüşülecektir. Ara yerdeki müddet 
zarfında 500 bin doların verilmesi imkânı mad
deten yoktur. Ben kendilerine bir mektup veri
rim, bunu maddeten gayri mümkün olduğu için 
tasdiki takip eden günlerde yerilmesi şartile Hü
kümetin bu mecburiyetten onları muaf tuttuğunu 
kabul ettiğimizi söyledim, onlar da İş Bankasın
dan alınmak üzere 100 bin liralık bir çek verdik
ler ve bu gün aldık. Mukavelenin şayanı dikkat 
noktalarından birisi de hakem meselesidir. Şir
ketle Hükümet arasında çıkacak ihtilâf hakem 
marifetile halledilip edilmemesi meselesi, biliyor
sunuz ki, Meclis encümenlerinde tetkik edildiği 
esnada bu gibi işlerde fimabaat sadece Türk Ad
liyesine salâhiyet verilmesi bütün ihtilâfların 
arada halledilmesi ve hakkının, yalnız Türk Hâ
kimlerinin önünde alınması lâzım geleceği kanaa
tine vasıl olunmuştur. 

Arkadaşların vaki olan bu ikazı üzerine bu 
noktai nazardan mesaimizi teksif ettik. Aldığımız 
netice şudur: Şirketin kendi umur ve muame
lâtı için Türk iyede görmekte olduğu ve göreceği 
bütün işlerden mütevellit ihtilâfın tek bir mercii 
vardır. O da Türk mahkemesidir Şirket bu nok
tanın bu şekilde tadilini kabul ettikten sonra sade
ce bütün dünyada istikraz meselesinden mütevel
lit ( bu mukavelede olduğu gibi ) meselenin hakem 
marifetile hallini bunun haricindeki mukavelenin 
istilzam ettiği tatbikatın ve bütün fiillerin, hesap 
vereceği yerin sadece Türk mahkemesi olduğunu 
kabul ve tesbit ettik. Bu, memleket için, burada 
bizi ikaz etmiş olan arkadaşlar için, Meclisi Âli 
için büyük bir muvaffakiyettir. Bu arkadaşlara 
Yüksek Mecliste teşekkürle mukabele etmeği va
zife telakki ediyorum. Bundan sonra ilâve edile
cek bir tek sözüm vardır. 

Mukavele tasdıkınıza iktiran eder ve kat'iyet 
kesp eylerse alacağımız' on milyon doların kısmı 
azamini ve belki de kâff esini sadece bir tek işe tah
sis etmek niyyetindeyiz O da bundan bir kaç gün 
evvel bir kanunla vücut verdiğiniz Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasının memlekete daha nafi ol
ması için bir an evvel bu meblağla teçhizidir. (Bra
vo sesleri ) . 

Süleyman Sırrı B. ( Yozgat ) — Efendim; bu 
yüzde altı buçuk hesabile vereceğimiz faiz dolar 
mıdır, Türk parası mıdır?. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir ) — 
Alacağımız parada dolardır, vereceğimiz faiz de 
dolardır. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Onların bize 
vereceği bir milyon sekiz yüz bin Türk lirası ne 
kadar dolar ediyor? Yani vereceğimiz % 6,5 faizi 
Türk lirasına tahvil edersek ne olabilir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B, (izmir) — 
Suali pek ey i aulıyamadım. 

Süleyman Sırn B. (Yozgat) — Efendim bir 
milyon sekiz yüz bin lira Türk parası veriliyor. 
Fakat istikraz ettiğimiz paraya % 6,5 üzerinden ' 
faiz vereceğiz. Zannederim bu yetmiş beş bin do
lar kadar bir miktar tutacaktır. Bu doları Türk 
parası yaprsak alacağımız bir milyon sekiz yüz 
bin liradan fazla mıdır, noksan mıdır? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Efendim, şöyle telâkki edebiliriz. Mukavelenin 
ikinci maddesi sarahaten şuuıı demektedir. Bun
lar ayrı iki muameledir. Sanki şirket bu işletme in
hisarını, imtiyazını bizden aldıktan sonra bize ay
rıca on milyon dolar ikraz etmiştir ve bir milyon 
sekiz yüz bin lirayı da her sene bize verecektir. 

Bizim istediğimiz on milyon doların faizini ar
zettiğim gibi hiç bir komisyon ve hiç bir faiz alma
mak şartile bize vermiştir. Bir milyon sekiz yün 
bin lira elyevm sekiz yüz yetmiş küsur bin dolar 
olarak (400) (800) (160 000) lira yani amortis
manı ve faizi olmak üzere her altı ayda vereceği
miz taksit (407) bin küsur dolardır. Demek ki 
ancak (816 000) dolar veriyoruz. 

Bu para takriben bir milyon altı yüz küsur bin 
liraeder. Bizim bir milyon sekiz yüz bin lira ala
cağımız olduğuna göre 200 bin lira kadar bir meb
lâğ; borcumuzun faizlerini ve resülmalini ödedik
ten sonra bize kalacak demektir. Eğer yirmi beş 
bin kasadan fazla satışları olursa ondan alacağı 
hasılat ta ayrıca bizim olacaktır. 

Talât B. (Ankara) — Efendim, lâyihayı eyice 
tetkik edemedik, bilmiyorum; Vekil Beyefendi 
söylediler de ben mi işidemedim, müddetten hiç 
bahsolunnıadı? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
[ Eski mukavelenamedeki müddetten ayrılmak için 
i bütün İsrarlarımızla çalıştık, onlar ise 50 - 35 30 
sene üzerinden çok tevakkuf ettiler. Yeni bir im-

(tiyaz yapmak mahiyetinde bulunmadığı için ve bi-
I zim yeni bir imtiyaz vermeğe asla niyetimiz olma
dığı için ve sadece mahkeme huzurundaki bir ih
tilâfı iade etmek, sulhan halletmek gibi bir neti
ceye varmak emelini kuvvetle takip ettiğimiz için 
bunun müddetinin 25 seneden ibaret olmasını 
kararlaştırdık ve 25 sene sonra fabrikalar, ol
duğu gibi ve bilâbedel Devlete intikal edecektir. 

Talât B. (Ankara) — Teşekkür ederim . 
Emin B. (Eskişehir) — Eski şirketin yaptığı 

[fabrika Hükümete mi intikal etti? 
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Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 

Eski şirket ile arzettiğim gibi aramızda itilâf var
dı. Mütekabil iddialarımız vardı ve esasen eski 
şirketin fabrikası Hükümete kalacak değildi. Bu
nu istimlâk edecektik. Yani şirket fabrikayı ya
par ve 25 sene kalırsa bizim olacaktı. 

Biz bir kanunla bu gibi inhisar mevaddını is
timlâk etmek hakkını aldık; ve kendilerine vaki 
olan teklifimizle vüeude getirilmiş fabrikanın in
şaat malzemesini eyi ve ucuz fiatla aldığınızı öğ- [ 
renmiş olduğumuzdan bunun maliyet f iatile alı
rız demiştik. Vaziyetimiz bundan ibaretti, Şimdi 
mütekabilen bit- birimizi ibra ettiğimiz için şirke
tin Hükümetten ve Hükümetin şirketten bir mat
lubu kalmıyor. 

Kemal B. ( Adana ) — Fabrikasının kıymeti 
nedir? 

Maliye Vekili Şükrü B. ( îzmir ) — Efendim; 
fabrikasının kıymeti hakkında tam bir rakam ta-' 
biatile evvelâ bir mütehassıs söyliyebilir. 

Kemal B. ( Adana ) — Takriben . . 
Maliye Vekili Şükrü B. ( îzmir ) — Saniyen 

Türkiyenin ihtiyacına kâfi bir surette dediğimi
ze göre Türkiyede gibrit istihlâkinin artması ve I 
azalması bu fabrikanın kıymetinin bir az daha 
yükselmesini ve azalmasını icap ettirir.Yalnız eski ı 
şirketle vaki olan ihtilâfımız neticesinde benim! 
edindiğim malûmata göre sadece içine konulmak 
üzere Avrupadan celp edilmiş olan alât ve ede
vatın yekûnu 500 bin küsur lira idi. Buna bina 
ve sairede ayrıca, ilave edersek, binanın istilzam 
ettiği külfet ayrıca nazarı dikkate alınırsa bir 
milyon lirayı tecavüz etse gerektir. 

Ali Şuuri B. ( Balıkesir- ) — Kullandığımız 
gibritlerin çöpleri mevaddı iptidaiyesi nereden 
alınıyordu. Avrupadan gelmiyor miydi? 

Maliye Vekili Şükrü B. ( îzmir ) — Hayır e-
fendim; biz kendi namü hesabımıza böyle bir şey 
yapmağa karar verdiğimiz zaman memleket dahi
linde bu işi anlıyan arkadaşlardan mürekkep bir 
komisyon, bilhassa Sinoptaki ormanlar üzerinde 
tetkikatta bulundu. Alınan netice şudur ki çop 
için en ziyade lâzım olan en eyi ağaç titrek kavak 
dedikleri, karaca kavak dedikleri bir ağaç var^ 
dir. Bu kavaklar 25 senelik olmadıkça kib
rit fabrikasının istimal edemiyeceği bir şe
kildedir. 20 - 25 sene hastalıksız bir va
ziyette bulunursa çop yapılacak kısım yaprak 
şeklinde çıkardığı için o müddetten sonra kalın 
bir vaziyet aldığından ve artık çop olamıya ca
ğından mevcut kavaklardan 10 - 15 senelikler 
varsa bunlarda alınarak muhafaza suretile 20-25 
seneye yetişir bir vaziyete ilka edilirse bunlar 
dahi yine birinci sınıf kibritlerde kullanılabi
lir. Ondan sonraki ağaçların artık dışları çok 
oluyor, fazlaya mal oluyorlar, masrafı ziyade olu-1 

yor, mütemadiyen kırılıyor ve gibrit copu olmı-J 
yor] ar. . j 

Remzi B. ( Sivas ) — Efendim; şirket ikraz 
edeceği parayı memleketimizden almıyacaktır ve 

buna müsaade edilmiyecektir değil mi? Çünkü 
memleketimizden tedarike kalkarsak dolar fiyatı 
yükselir. Bu cihet nazarı dikkate alınmış mıdır?.-

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir) —• 
Efendim; şirketin bu parayı memleketimizden 
tedarik etmesine imkân yoktur ve memleketteki 
bütün dolarlar Nevyork üzerine çekilmiş çekler
den ibaret bulunduklarına göre bu adamlar kendi 
servetlerinden orada mevcut olan parayı bizim 
namımıza bankaya tevdi etmişlerdir ve bunu 
oradan getireceklerdir. Bunlardan en ufak püplik 
olmıyacağma en büyük delil bunların büyük çek
ler şeklinde (470) bin dolarlık gibi olmasıdır. 
(470) bin doların karşılığını da tedarik etmek 
çok zordur. Demek ki kendileri bunu Amerikada 
dahi satamıyacaklardır. Kendi nakitlerinden veri
yorlar. Günü geldikçe bizim tarafımızdan isten
dikçe bize vereceklerdir. Yani obligasyon şek
linde bir muameleye girişmek istemiyecek ve sa
dece bir avans mahiyetinde telâkki edilecek bir 
şekilde bunu yapacaklardır. 

Tahsin B. ( Aydın ) —• Efendim, fabrikanın 
içerlerde olmayıpta îstanbulda yapılması hakkın
da mütaleanız nedir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir) — 
Efendim; bir çok fabrikalarımızı yaparken iki 
endişe ile bağlanıyoruz. Biri iktisadî olsun, diğeri 
de müdafaai memleket noktai nazarından mev
kii daha eyi tayin edilsin. Eğer bu iki cihet imti
zaç ederse Devlet noktasından bunun imtizaç 
ettiği noktada yapmak elbette hayırlıdır. Fakat 
bunun sadece iktisadî ciheti galebe çalar ve bu
nun arzu ettiğimiz yerde yapılması memleketin 
iktisadi bünyesinde çok zaaf yapacağını hisseder
sek Devlet fabrikalarını bile çok pahalıya çok 
masraflıya getirmektense onu tabiatın icap ettiği 
ve ucuza malolacak yerde yapmağı arzu ediyoruz. 
Bunlar da ayni endişe ile İstanbul Vilâyetinin mal 
indirilmesi bindirilmesi işi ve sevkiyat yapmak 
hususundaki büyük kabiliyetini nazarı dikkate 
alarak orada olması hususunda ısrar ettiler ve 
iktisat noktasından bunu mütalea edince onların 
bu arzularını muvafakatle karşılamak zarureti 
hasıl oldu. 

Tahsin B. (Aydın ) — Bu fabrika yeri gemi 
torpillerinin menzili dahilinde mi haricinde mi 
olacaktır? (Handeler) 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Arzettiğim gibi bir tek endişe ile yer tayin edile
cektir. tktısadî olması endişesile yer tayin edile
cektir. Bu şerait altında yer tayininde serbest
tirler. 
* Hasan Fehmi B. ( Gümüşane) — Vekil Beye
fendi! bu mukavele heyeti umumiyesi itibari]e 
şayanı şükran bir mukaveledir. Yalnız bir nokta
yı hatırlatmak istiyorum. Belki tenvir buyurur
sunuz. Kibrit şirketine daha ucuz bir bedel ile 
kereste ve saire tedarik edebilmesi için ihale fi
yatlarından daha ucuz bir fiyatla orman verilmek 
mecburiyeti hasıl olmuştu.,O şirket şimdi ayrı 
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bir orman şirketi olarak işlemektedir. Mukavele! 
yeni olduğuna ve fabrika yeri değiştiğine göre 
orman şirketi üzerinde Hükümetin bir hakkı ka
lıyor, onu hatırlatmak istiyorum. Eğer bu muka
velede ona ait bir nokta yoksa İktisat Vekâletinin 
bu farkı fiyatı tabiî takip etmesi lâzım gelir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( îzmir ) — 
Efendim; bu işletme hakkını şirketten nezettiği-
miz zaman orman şirketini de bu kibrit şirketi
ne karşı almış olduğu taahhüdü ödemeğe davet 
ettik, şirket de kibrit şirketine karşı olan taah-
'hüdümü Devlete karşı da yaparım dedi. Hatta da
ha ileri gittiler memleketinizde sanayiin ilerle
mesi için bizden müzaheret görürsünüz dediler. 

Şirketin vaziyetini tetkik ettik. Bunun kibrit 
şirketinden ayrı bir teşekkül olduğunu yani şir
ketin iki şirketten ibaret bulunduğunu, birisinin 
hatasına, kusuruna binaen imtiyazını geri aldığı
mız zaman diğerini bu noktadan müteessir edecek 
bir vaziyet ihdas etmenin belki memlekette ser
mayeye verilmesi lâzım gelen emniyeti ihlâl eder 
mahiyette gördük .ve bunun için onların emni
yetle çalışmalarına hiç bir suretle mani olmadık. 
Memleketin menfaatini bu gibi yerleşmiş olan ser
mayelerin emniyetle çalışabilmesinde bulduk. Dev
let Demiryolları için yine arkadaşım Nafıa Vekili 
Beyin vaki olan tetkikatından öğrendik ki bu mu
kavele yapılırken Devlete bu ormanlardan travers 
ve saire yapılması hususunda dahi umumî teshi-
lât gösterilmesi hususunda bazı kuyudat mevcut 
imiş, buna nazaran şirket Hükümete lâzım gelen 
mukavelevî mecburiyetlerini yapacaktır. Yani şu 
iki şirketi birbirinden ayırıyoruz ve eski şirketi 
likidasyona davet ediyoruz ve mallarına % 60 
vermek suretile eski şirketin mevcudiyetine niha
yet vermiş oluyoruz. 

Talat B. ( Ankara ) — Tabiî fabrika yapılın-
cıya kadar kullanılacak kibritler hiç bir resme 
tabi olmaksızın hariçten getirilecektir. Bunların 
miktarı muayyen midir, değil midir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (tzmir ) — 
Efendim; biz elyevm şirkete bir buçuk senelikten 
hatta biraz daha farkla ihtiyaca kifayet edecek 
kadar kibrit istoku devredeceğiz. Bu istokları 
zaten Hükümet vaktü zamaile satın almış ve mu
kavelelere girmişti. Bu mukaveleleri yeni şirkete 
olduğu gibi devredecek vve elimizde mevcut isto- j 
kumuzu da biraz evvel arzettiğim fiyatlarla şir
kete satacağız. Mukavelenin içinde Beyefendinin 
arzu ettiği cevap vardır ve şudur: Kibrit fabri
kası iki sene sonra tam bir faaliyete girecek ve bu 
esnada memleketin ihtiyacına kâfi 6 aylıktan faz-İ 
la istok bulunmıyacaktır. Bir senelik istok 23-̂ 24 
bin kasa olduğuna göre demek ki 12 bin kasa ile 
faaliyete girecektir. 

Ragıp B ; (Kütahya) — Fabrika İstanbul mm-
takasında yapılacağına göre aceba mıntakanın 
hangi tarafında inşa edilecektir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( i zmir ) — 
Efendim, İstanbul mıntakasında değil İstanbul' 

vilâyetinde yapılacaktır, İstanbul vilâyetinde ya
pılacağına göre biraz evvel arzettiğim şeraiti en 
ziyade muhtevi nokta nerede ise bittabi oraya 
yapılacaktır. 

Ragıp B. ( Kütahya) — Bendeniz behemehal 
Anadolu mıntakasında yapılmasını rica edeceğim. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir ) — 
Esasen şifahî konuşmalarımız arasında Anadolu 
tarafında yapılmasını şirket de kabul etmişti. 

Tahsin B. ( Aydın ) — Bu fabrikanın işlemesi
nin icap ettiği keresteyi tedarik etmek için lâzım 
gelen ormanların işletilmesi için şirketçe bir taah
hüt altına girilmiş midir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. ( izmir ) — 
Hayır efendim, 

Tahsin B. ( Aydın) — Çünkü Malûmu Âliniz 
bu fabrikaya bu şekilde imtiyaz vermekten mak
sat memleket dahilinde kibrit imal etmektir. Hal
buki şimdiden yirmi sene sonra istimale başlan
ması lâzım gelecek olan kavak ormanlarını temi
ne kalkışmassak bilâhare bu husus için lâzım olan 
keresteyi Avrupadan ithal etmek mecburiyetinde 
kalacağız. 

Mevaddı iptidaiye hariçten geldikten sonra 
memleket dahilinde kibrit imal ettiğimizi iddia 
etmek doğru olmaz, her halde kavak ormanlarını 
şimdiden temin etmek lâzımdır. Binaenaleyh bu 
bapta şirket yapılmakta olan mukaveleye bir mad
de ilâve edilsin. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (izmir ) — 
Efendim; Tahsin Bey arkadaşım diyorlar ki niçin 
şirket bir kavak ormanı yapmak taahhüdünde bu
lunmadı? Biraz evvel arzettiğim gibi memlekete iş 
yapmak teşebbüsü ile girmiş olan bir şirket için 
senede üç beş bin metro mikâbı kavak ağacı yetişti
recek orman tesisi pek ağır bir masraf değildir. 
Yalnız bu şirketten ziyade halkımıza düşer. Halkı
mız kavak ağacını Avrupadan gelenlerden bir para 
eksiğine verdiği zaman elbette ki, şirket hariçten 
almaz. Meseleyi Tahsin Bey arkadaşımızın serdet-
tiği şekilde değil âmmeyi kavak ağacı yetiştirmeğe 
teşvik etmekle halletmek doğru olur. Her kes bunu 
yapmağa çalışırsa ihracat bile yapmak imkânı hasıl 
olur. Elyevm Fenlandiya bu çeşit ağaçları İsveçe 
ihraç etmektedir. ( Müzakere kâfi sesleri) 

Reis — Müzakereyi kâfi görenler . . . Kâfi gör-
mi yeni er . . . Müzakere kâfi görülmüştür. 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine 
ve on milyon dolarlık istikraz aktine dair kanun 

MADDE 1 — Kibrit inhisarı işletmesinin mer
but 14 haziran 1930 tarihli mukavelename muci
bince Amerika Müttehit Hükümetlerine tabi De-
laver Hükümeti kanunlarına tevfikan müteşekkil 
ve mevcut ( Di Amerikan Türkiş Invest ment 
Kopreşon,) şirketine devrine ve bu şirketten mez
kûr, mukavelenamedeki şartlarla on milyon do
larlık bir istikraz aktine mezuniyet verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler.. . Etmiyenler.. . Kabul 
edilmiştir. 
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resinin kendisine müracaata hakkı yoktur. 

Bununla beraber yukarıki fıkralarda yazılı 
hükümler memurun vazifesinden mütevellit ceza 
ve tazmin takiplerine mani değildir. 

Hatan Fehmi B. (Gümüşane) — Sehiv ve ha
rtadan mütevellit veya herhangi bir sebeple nok
san resim alınan eşya gümrükten çıktıktan sonra 
anlaşıldığı takdirde eşya sahibine müracaat hakkı 
zaten mevcuttu, yalnız müddetle mukayyettir, üç 
ay zarfında müracaat edilebilirdi. Maddede müd
det kaydi yoktur. Bu müddet tamamen kaldırıl
dı mı yoksa diğer müddete ait ona hüküm vaki 
midir? 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (îzmir) — 
Biz eski mevzuat arasında bulamadığımız ve gö-

| remediğimiz içindir ki; gümrük kanununu buraya 
sevketmiştik. Bu yüzden elimizde 1,400 kadar 
dava vardır ki, devam edip gidiyor Bunların 
hal ve intaç edilmesi için bu lâyihayı şevket
tik, gelecek sene tam ve kâmil olarak sev-
kedileeekler ve bu iş müddetle mukayyet olduğuna 
göre mevzuatı kanuniye mevcut ise yine bakidir 
demektir? Fakat böyle bir mevzuatı kanuniye olma
dığını zannediyorum. Arzettiğim gibi böyle bir 
mevzuat varsa hükmü bakidir ? 

Selâhattih B. (Kocaeli) — Müruru zaman es
kiden üç ay idi, şimdi bir seneye çıkarıldı. Mesele, 
o değildir. Buyurdukları kaçakçılığın takibatına 
ait olan müddettir. 

Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü B. (İzmir) — 
Arzettiğim gibi böyle bir kanun varsa onu tay
yetmedik. 

Reis — Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyerı-
ler . , . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Reis -*- Kabul edenler . . . Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

2— 11 nisan 1334 ve 7 haziran Î926 tarihli 
gümrük kanunlarile müzeyyelâtmın bazı maddeleri
nin tadili hakkında 1/493 numaralı kanun lâyihası 
ve Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri mazbata
ları [1] 

Reis — Lâyihanın mjistaceliyetle müzakeresi 
teklif edilmektedir. Kabul edenler . . . Etmiyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti jımumiyesi hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . . Kabul edilmiştir. 

Gümrük kanununun 12 inci ve İİÖ uncu mad
delerini tadil eden kanun 

MADDE 1 — Gümrük kanununun 12 inci mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

Bir mal, tabi olduğu gümrük resminden ve her 
türlü masraf ve ücretlerden ve gümrük idaresince 
tahsil edilecek bilcümle Devlet vergilerinden ve^ 
para cezalarından dolayı zaman ve teminat hük
mündedir. 

Mal gümrükten geçirilmiş olupta buna ait yu
karıda sayılı matlubat alınmamış veya her hangi 
maddî hesap hatası sebebile noksan alınmış oldu
ğu anlaşılırsa, gümrük idaresince vaki olacak 
tebliğ tarihinden bir ay içinde sahibi bu matlubatı 
vermeğe mecburdur. 

Aksi halde gümrükçe vuku bulacak iş'ar üze
rine bu matlubat, tahsili emval kanununa tevfi
kan alınır. 

Dosyasına, bağlı numunesine veya beyanname
sine göre aşikâr surette yanlış tarife tatbik edile- j 
rek noksan resim alınan eşya sahiplerinden bu 
noksanın ödenmesi gümrük idaresince talep edi
lir. Bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün 
içinde Gümrükler Umum Müdürlüğüne* ve oraca 
da ittihaz ve tebliğ olunacak karar aleyhine yine 
on beş gün içinde tarife kanununda yazılı ekis-
perler heyetine itiraz edilebilir. 

îşbu itiraz ekisperler heyetince de reddedildi-' 
ği takdirde, Hazine matlubatı yukarıki fıkrada 
yazılı sarahat veçhile tahsil olunur. 

Şu kadar ki resmi noksan verilen mal, beyanna
me sahibinin san'at ve meslekine dahil olmıyan ne
viden veya şahsî istihlâke mahsus olduğu zahir 
halden anlaşılırsa noksanın ikmali için gümrük ida- j 

[I] 261 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. i 

MADDE 2 — Gümrük kanununun muaddel 
110 uncu maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir. 

Gümrüğe müteallik kanunlarda kimin tarafın
dan karar verileceği tayin edilmiyen bilumum 
para cezalarına, idareten karar verilir. Bu karar r 
lar gümrük idaresi tarafından aleyhine karar 
verilen kimseye tebliğ olunur. Karar aleyhine 
alâkadarlar tarafından tebliğ tarihinden on beş 
gün içinde gümrüğün mensup olduğu baş mü
dürlüğe veya Gümrükler Umum Müdürlüğüne 

i itiraz olunabilir. Bu itiraz reddedildiği takdirde 
ret kararının tebliği tarihinden on beş gün içinde 
ait olduğu mahkemeye müracaatla itiraz oluna
bilir. Muayyen müddetler içinde itiraz yapıl
mazsa karar kata'ileşîr. ' 

Gümrük kanunlarile zeyillerinde yazılı para 
cezalan gümrük idareleri tarafından infaz ve 
tahsil olunur. 

Cezayi vermiyenlerfn, hapis hükmü müstesna 
olmak üzere, tahsili emval kanunu mucibince mal
larına müracaat ediluv 

Mali bulunmıyanlaiın para cezalarının bir lira 
veya küsuru için gümrük idaresinin verecekleri 
müzakereler Cümburiyjet Müddei Umumiliklerince 

' infaz olunur. 
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Mahpus iken mahkûm oldukları para cezasını 

ödeyenlerin bir gün hapse mukabil bir lira mah
sup edilerek mütebaki hapisinden sarfı nazar 
olunur. Bu hapis bir seneyi geçemez. 

Bu hükümler mer'iyet tarihinden evvel idare-
ten karar verilen ve kat'ileştiği tarihten itibaren 
müruru zamana uğramıyan para cezalarına da 
şamildir. 

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

MADDE 3 
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . 
bul edilmiştir. 

işbu kanun neşri tarihinden mu-

Etmiyenler . . . Ka-

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

Reylerini vermiyenler lütfen versinler. Rey 
toplama muamelesi hitam bulmuştur. 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletme hakkının 
devrine ve 10 milyon dolarlık istikraz aktine dair 
kanun lâyihasına, kabul etmek suretile, 211 zat 
reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
211 reyle kabul edilmiştir. 

Gümrük kanununun 12 inci ve 110 uncu mad
delerini tadil eden kanun lâyihasına kabul etmek 
suretile 204 zat rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun 204 reyle kabul edilmiştir. 

Başka iş yoktur. Yarın saat 14 te toplanmak 
üzere in'ikada nihayet ver .'yorum. 

Kapanma saati: 15,15 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon dolarlık istikraz 
aktine dair kanunun neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Kemal B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Al iB . 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Besini Atalay B. 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 

A; za adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

• 316 
211 
211 

0 
0 

105 
0 

/ Kabul edenler J 

Nafiz B. 
Ankara 

Ali B. 
Halit Ferit B. 
İhsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talat B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Doktor Cemal B. 
Flasan Sıtkı B. 

Artvin 
A.sım B. 
VEemet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikri B. 
Vlitat B. 

Tahsin B. 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
Emin B. 
Hayreddin B. 
İsmail Hakkı B. 
Vlemet Akif B. 
VLemet Cavit B. 
)sman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
thsan B. 
Halit B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhiddin B. 

Bolu 
Doktor Emin Cemal B 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Şefîk Lûtfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Memet B. 

*-' 
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Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Eifat B. 
Talat B. 
Zıya B. 

Çorum 
Doktor Musatafa B. 
İsmet B. 
Münür B. 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Doktor Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Doktor İsmail Besim Pş. 
Sait B. 

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

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B . 
Şevket B. 

ffakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 

jHakkı B. 
İsparta 

Hakim Rıza B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Doktor Nureddin Ali B. 
Doktor Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Ziyaeddin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münür B. 
Osman zade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Kars 
Ağa Oğlu Ahmet B. 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Doktor Bürhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi. Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyy«a B. 
İbrahim B. 
Kemaleddin B. 
Kılıç Oğlu Hakkı B. 
Rağıp B. 
Salâhaddin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Zaim B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 
İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Doktor Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Mdraş 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Niğde 
Ata B. 
Fayik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
A l iB . 

Atıf B. 
Fua t 'B . 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Ethem B. 
Nusret Sadullaiı B. 

Siirt 
Halif Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail, B. 

Sivas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemseddin B. 
Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
Tevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Fayik B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
Nebi zade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı R. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 

2 5 1 -



Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 
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Zonguldak \ 
Halil B. 

3 0 C : 1 

Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 

Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler] 

Afyon Karahisar 
İzzet B. 

Ankara 
Gazi Müştaka Kemal Pş. 
Şakir B. 

Antalya 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bilecik 
Asaf B. 
ibrahim B. 

Bitlis 
îlyas Sami B. 
Muhiddin Nami B. 

Bolu 
Cavat Abbas B. 
Fa l ihRı fk ıB. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Semih B. 

Cebelibereket 
Memet Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Doktor Kâzım B. 

Emin Aslan B. 
Diyarbekir 

İshak Refet B. 
Edirne 

Fayik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B, 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçora Oğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Doktor Hakkı Şinasi Pş. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
İhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Doktor Tevfik Rüştü B. 

Mahmut Esat B. 
Vasıf B. 

Kars 
Doktor Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ah Rıza B. 
Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Doktor Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Doktor Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım B. 
Naim Hazım B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
Doktor Fazıl Berki B. 
İsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 
Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 

İrfan Ferit B. 
Nuri B. 
(Yakup Kadri B. 

Mersin 
İA1İ Münif B. 

Muğla 
İNuri B. 
Şükrü Kaya B. 
[Yunus Nadi B. 

Niğde 
İHalit B. 

Ordu 
İsmail B. 

Rize 
lEsat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
I Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâeddin B. 
Necmeddin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
İMemet Emin B. 

Tekirdağ 
(Celâl Nuri B. 

Trabzon 
Hasan B. 
|Şefik B. 

Urfa 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
lAvni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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Gümrük kanununun on ikinei ve yüz onuncu 

kanunun neticei arası 
maddelerini tadil eden 

( Kanun kabul edilmiştfr ) 

Adana 
Hilmi B. 
Kadri B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
îzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşerf B. 

Aksaray 
Kâzım B. 
Neşet B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Ali B. 
Halit Ferit B. 
ihsan B. 
Rifat B. 
Sami B. 
Talât B. 

Antalya 
Ahmet Saki B. 
Dr. Cemal B. 
Hasan Sıtkı B. 

Artvin 
Asım B. 
Mehmet Ali B. 

Aydın 
Emin Fikrr B. 
Mitat B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 

Âza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

316 
204 
204 

0 
0 

: 112 
0 

/ Kabul edenler ] 
Emin B. 
Hayreddin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Akif B. 
Memet Cavit B. 
Osman Niyazi B. 
Sadık B. 

Bayazıt 
ihsan B. 
Şefik B. 

Bilecik 
Rasim B. 

Bitlis 
Muhittin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 
Salih Vahit B. 

Bursa 
Ahmet Münür B. 
Bakteriyolok Rerik B. 
Dr. Şefik Lûtfi B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Cebelibereket 
Ali Rıza B. 
Naci Pş. 

T 

Çanakkale 
Memet B. 

Çanktrı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismet B. 
Münür B. v 
Ziya B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B, 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Rüştü B. 
Zekâi B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin R, 
âhmet Saffet B. 
Nakyeddin B» 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Asım B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 
Dr. ismail Besim Pş. 
Sait B. 

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

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 
Şevket B. 
Tahir B. 

Gümüşane 
Cemal Hüsnü B. , 
Hasan Fehmi B. 
Şevket BL 

Hakan 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Jlakkı B. 

İsparta. 
Hakim Rıaa B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

İstanbul 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Hamdi B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Ahmet Enver B. 
Hüseyin B* 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mustafa Rahmi B. 
jMünür B» 
Osmanzade Hamda B» 
Saraçoğlu, Şüferü B. 

Kan 
Ağaoğlut Ahmet B. 
Baha tali B» 
Faik B. 

- 2 5 3 -
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Halit B. 

Kastamonu 
Cemal B. 
Hasan Fehmi B. 
Eefik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Burhaneddin B. 
Reşit B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Kılıeoğlu Hakkı B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Fuat B. 
Hüsnü B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Cevdet B. 
İbrahim B. 

İsmail Hakkı B. 
Niyazi Asım B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Akif B. 
Bahri B. 
Doktor Saim B. 
Kemal B. 
Osman B. 
Yaşar B. 

Maraş 
Behçet B. 
Memet B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hakkı B. 

Muğla 
Ali Nazmi B. 

Niğde 
Ata B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Hasan Fahri B. 

İRecai B. 
[Şevket B. 

Rize 
lAkif B. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Ali Rana B. 
Avni B. 
Doktor Asım B. 
Bthem B. 
Nusrat Sadullah B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
İMahmut B. 

Sinop 
Refik İsmail B. 

Sivas 
Rahmi B. 
JRasim B. 
Remzi B. 
Şem şeddin B. 
[Ziyaeddin B. 

Ş. Karahisar 
İsmail B. 
İTevfik B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
İFaik B. 

I Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Şevki B. 

Trabzon 
Abdullah B. 
Ali Becil B. 
Arif B. 
Daniş B. 
iNebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Edirne 
Ali Saip B. 
Doktor Refet B. 
Mahmut B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Tahsin B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Hüsnü B. 
Memet Nazif B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Kemal B. 

Afyon Karahsar 
İzzet B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 

Ankara 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) 
Şakir B. 

Antalya 
Rasih B. 
Süleyman Şevket B. 

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

Pş. 

Balıkesir 
Fahreddin B. 
Kâzım Pş. 

Bayazıt 
Halit B. 

Bilecik 
Asaf B. 
İbrahim B. 

Bitlis 
llyas Sami B. 
Muhittin Nami B. 

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

Bursa 
Asaf B. 
Muhlis B. 
Senih B. 

Cebelibereket 
Sabri B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
[Ziya Gevher B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 

Diyarbekir 
İshak Refet B. 

I Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 
Zeki Mesut B. 
I Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 
Tahsin B. 

Gazi Antep 
Ali Cenani B. 
Ferit B. 

- 2 5 4 
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Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

Gümüşane 
Halil Nihat B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Remzi B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Dr. Nurettin Ali B. 
Hamdullah Suphi B. 
Haydar B. 
Hüseyin B. 
îhsan Pş. 
Süreyya Pş. 
Tevfik Kâmil B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Esat B. 
Vasıf B. 

Kars 
Dr. Sadreddin B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Memet Fuat B. 
Velet B. 

Kayseri 
Dr. Halit B. 
Hasan Ferit B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Yahya Galip B. 

Kocaeli 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Musa Kâzım. B. 
Namı Hazim B. 
Zühtü B. 

Kütahya 
Nuri B. 

Malatya 
Dr. Fazıl Berki B. 
îsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. 

- • \ < s ; ..• ' ~ ' • ' * * " ' 

Mitat B. 
Mustafa Fevzi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. 
Nuri B. 
Yakup Kadri B. 

Mersin 
Ali Münif B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Niğde 
Halit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
tsmail B. 

Rize 
AliB. 
Esat B̂  
Hasan Oavit B. 

Samsun 
Adil B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İbrahim Alâettin B 
Necmettin Sadık B. 

Ş. Karahisar 
Memet Emin B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Hasan B. 
Şefik B. 

Urfa 
Ferit Celâl B. 

Yozgat 
Avni B. 
Salih B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 



T. B. M. M. Matbaası 



SIRA No 255 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve 10 000 000 
dolarhk istikraz akdine dair 1/738 numaralr kanun lâyihası ve 

Bütçe Encümeni mazbatası 

10-VI- 1930 
B. M. M< Yüksek Reisliğine 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon dolarlık istikraz akti hakkında 
Maliye Vekâletince tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 930 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve bu hususa müteallik mukavele ve mektup
larla birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe 

Kibrit inhisarini işletmekte olan şirketin mukavelenamesinde tayin edilen müddet zarfında 
inşa etmesi lazım gelen kibrit fabrikasının şirketin sun'u taksiri yüzünden işleyebilecek bir halde 
ve mevkide yapılmaması ve Hükümete vermekle mükellef maktu inhisar resminin miaatlarında 
vermemesi sebeplerile hukukçulardan mürekkep bir heyeti- müşavirenin reyile mukavelesi fesh ve 
doğrudan doğruya hükümet tarafından mensup bir müdüriyet marifetile idare edilmek üzere 
şirketin bütün menkul emvaline vaziyet edilmiş idi. Şirket bir taraftan keyfiyeti fesh ve vaz'iyet 
dolayısile hükümet aleyhine dava açmış, hükümette şirketin teminatı olan yüz elli bin lirayı 
tahsil için işlerini likide etmekte olan bir banka aleyhine ikamei dava etmiş idi. Bu davaların 
devam ettiği sırada diğer cihetten de fesh olunan mukavelenamesi şirketin yüzde elli hissesine 
sahip olan (Di Amerikan Türkiş investment korporeşön) şirketile bu ihilâfların sulhan halli 
ve inhisar işletmesinin mezkûr şirkete iadesi için bir seneden beri müzakereler cereyan etmiştir. 
Bu müzakereler neticesinde iktisadî vaziyet ve inkişafımızın istilzam ettiği ihtiyaçlara mühim 
bir yardımı olacağı kuvvetle memul olan on milyon dolarlık başa baş ve şeraiti iktisadiyemize 
göre mutedil olduğu dergâr olan muayyen bir faizli istikraz akti mukabilinde inhisar işletme
sinin şirkete iadesine muvafakat edilmiş ve buna mukabil eski mukavelenameden yirmi 
beş bin sandıktan fazla satışlardan hazineye tediye edilecek menfaat hissesi bir tenzile 
tabi tutulmuştu. Bundan başka şirketin vergi mükellefiyetleri elli bin liralık bir maktua 
bağlanmış ve eski mukaveleye nazaran yeni mukavelenin eşkâle ve şirketle Hükümet arasında 
nizaların tahkim suretile halli gibi bazı tadilât yapılmıştır. Merbut mukavelename bu esaslara 
göre tanzim kılınmıştır. Bu lâyihai kanuniye bu sebeple takdim kılınmıştır. 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

14-VI-1930 
Yüksek Reisliğe 

Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon dolarlık istikraz akdine dair 
kanun lâyihasile mukavelename ve teferruatı Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Şeraiti iktisadiyemize göre mutedil olduğu anlaşılan muayyen faizli istikraz mukabilinde 
hükümetçe idare olunan inhisar işletmesinin şirkete devri Encümenimizce de musip görülmüş 
ve teklif olunan kanun lâyihası teferrûatile birlikte müstacelen müzakere edilmek üzere Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. En. Rs. Rs. V. M. M. Aydın 
istanbul Bursa . Oazi Antap Mühendis Burdur 

Fnat Muhlis Remzi Mitat Vahit 
Erzurvm Kütahya İsparta Konya Tokat Niğde 
fi. Aziz N. Asım * Miikerrem K. tiüsuü Şevki Faik 

Hükümetin teklifi 
Kibrit ve çakmak inhisarı işletmesinin devrine ve on milyon dolarlık istikraz aküne dair 

kanun lâyihası 
1 —Kibrit inhisarı işletmesinin merbut 14 haziran 1930 tarihli mukavelename mucibince 

Amerika Müttehit Hükümetlerine tabi Delaver Hükümeti kanunlarına tevfikan müteşekkil ve 
mevcut ( Di Amerikan Türkiş İnvest ment Kopreşon ) şirketine devrine ve bu şirketten mezkûr 
mukavelenamedeki şartlarla on milyon dolarlık bir istikraz aktine mezuniyet verilmiştir 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
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Ankara: 14/6/1930 

Âtide Hükümet) tabirile yadedilen ve Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi tarafından 
temsil olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir taraftan, 

ve 
Amerika Müttehit Hükümetlerine tabi Delâver Hükümeti kanunlarına tevfikan alelûsul mü

teşekkil ve mevcut bir şirket olup âtide (şirket) tabirile yadedilen (Di Amerikan Türkiş investment 
korporeşön) namına Newyorklu Mister Ernest A. Hofmen diğer taraftan, 

Berveçhi âti akti mukavele etmişlerdir: 

'•"•' - • • . • • • • ı . - • - • • • : • «• M a d d e — 1 

Türkiye Cumhuriyeti arazisi dahilinde kısmen veya tamamen işlenmiş kibrit ve zurufu ile alev, 
kıvılcım ve hararet çıkararak herhangi bir maddeyi tutuşturmak için kullanılan müştail maddeli 
veya fitilli her nevi çakmakların ve sun'î çakmak taşlarının işletilmesi, yani bunların imali, ithali, 
ihracı ve satılması hakları münhasıran Hükümetçe 1 temmuz 1930 tarihinden itibaren 25 se
ne müddetle şirkete verilmiştir. Kav veya fitille kullanılan makanizmasız adî çakmaklar inhisara 
dahil değildir. , • . 

Şirket memleketin istihlâkine kâfi kibrit imal edebilecek cesamette istanbul Vilâyeti dahilinde 
bir kibrit fabrikası inşasını taahhüt eder. Bu fabrika, işbu mukavelenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisince tasdiki tarihinden itibaren iki sene zarfında tam faaliyete geçecektir. Şirket fabrikanın 
faaliyete mübaşereti zamanında memlekette doku z aylık istihlâke kâfi bir stok kalacak miktarda 
kibriti gümrük resminden ve diğer mükellef iyattan muaf ^olarak ithal etmek, hakkını haizdir. 

Şurası mukarrerdir ki Türkiyede fabrikanın ikmalinden sonra dahi şirket esbabı mücbire hudu-
sundâ mamul kibrit ithali inhisar hakkını haiz olacak ve işbu ithalât her türlü rüsum ve tekâlif 
ten ve oktruvadan muaf olacaktır. 

MADDE — 2 ••."".' 

Şirket Hükümete, senevi %6 1/2 hesabı ile faize tabı olmak ve faizi senevi iki taksitte kânunusani ve 
temmuz iptidalarında tesviye edilmek üzere başa baş on milyon Amerika Hükûmatı Müttehidesi 
altın dolarr miktarında yirmi beş senelik itfa sermayeli istikraz ita eder. Bu istikraz 1 temmuz 
1930 tarihli olacak ve Hükümet tarafından 1931 kânunusani iptidasından itibaren mukavelenamenin 
meriyeti müddetince her sene kânunusani ve temmuzun ilk günlerinde altışar aylık mütesavî resül-
mal ve faiz taksitlerile Standard itfa cetvellerine tevfikan başa baş itfa edilecektir. Maahaza 
Hükümet üç aylık bir mütekaddim ihbar ile her hangi bir taksit tediyesi tarihinde vadesi hülûl 
eden senedi tediye ile beraber istikrazın resülmal bakiyesini kamilen veya kısmen başa 
baş itfa etmek hakkını muhafaza eder. Şurası sarahatle mukarrerdir ki istikraz bakiyesinin 
hululü vadeden evvel her hangi bir zamanda tamamen veya kismen itfası işbu mukavelename 
mucibince şirkete verilen inhisar imtiyazının meriyetine hiç bir veçhile müessir olmıyacak 
ve mezkûr mukavelename istikrazın hululü vadeden evvel tamamen veya kısmen tesviyesine 
bakılmaksızın yirmi beş senelik bir devreikâmile temadi edecektir. Hükümet Newyork 
şehrine tabi Manhattan kasabasında Li, Hiğginson ve şürekâsı efendilerin idarehanesinde 
Türkiyenin şimdiki veya müstakbel her türlü tekâlifinden muaf ve t bu tekâlif dolayısile 

.her hangi bir tenkisten masun bir halde tediye edilmek şartile beheri faiz ve resülmalin altışar aylık 
tekasitine mukabil olarak ( 1 temmuz 1930 tarihinde mevcut Standard sıklet ve safiyette ) 
JM)7,302,80 Amerika Hükûmati Müttehidesi altın doları ve seksen sent için muharrer ve kâffesi 
1 temmuz 1930 tarihile müverrah ye altışar aylık fasılalarla her sene kânunusani ve temmuzu
nun birinci günlerinde lâzimüleda olmak üzere şirketin emrine elli tane senet istar etmeği 
taahhüt eder. Bunların birincisi 1 kânunusani 1931 de ve sonuncusu 1 temmuz 1955 de 
lâzimüleda olacaktır. Şirket Newyork şehrinde ve Hükümetçe irae olunacak bir banka müesse-



** — 
sesinde Hükümetin emrine başa baş berveçhi ati tediyatta bulunmağı taahhüt eder: 

500,000 dolar:-işbu mukavelenamenin Türkiye B. M. Meclisince tasdikini müteakip; 
9,500,000 dolar:-ile bunun senevi %6 1/2 üzerinden müterakim faizini, işbu mukavelenamenin 

Türkiye B. M. Meclisince tasdikından iki ay sonra. 
Bu son tediyat salifüzzikir elli senedin teslimi mukabilinde icra edilecektir. 
Balâda muharrer beşyüz bin dolarlık alelhesap ilk tediyat şirketçe hüsnü niyetinin teminatı olmak 

üzre işbu mukavelenamenin akitler tarafından imzasından sonra bir Nwyork bankasına meşrutan tedi 
edilecek ve mezkûr mebaliğ işbu mukavelenamenin tasdiki keyfiyetinin hem Waşingtondaki Türk 
sefareti hem de şirket tarafından tahriren iş 'arını müteakip muvakkat makbuz mukabilinde Hükümet 
emrine tediye olunacaktır. Hükümet mezkûr beş yüz bin dolar için kabzı tarihinden 1 temmuz 
1930 za kadar senevî %6 1/2 hesabile şirkete faiz vermeği taahhüt eder. Eğer işbu mukavelename 
Türkiye B. M. Meclisince 16 haziran 1930 tarihinden evvel tasdik edilmezse anifüzzikir vedia hiç 
bir muamelesiz kendiliğinden şirkete kabili iade olacaktır. Senetlerin yukarıda beyan olunduğu üzere 
muntazam miatlarında tediyesine zaman olarak Hükümetçe kibrit inhisarından Hükümete ait 
varidatın tamamı şirkete teslim olunmuştur. Maahaza şurası mukarrerdirki her ne zaman şirket 
tarafından Hükümete bu mukavelenin üçüncü ve dördüncü maddeleri mucibince tediyesi meşrut 
bir taksit yekûnu mezkûr senetlerden birinin vadesinde tediyesine kâfi gelmezse Hükümet herhangi nok
sanı ikmale kifayet edecek miktarda bir meblâğı tediye edecektir. Şayet her altı aylık senedin tediye
sinden sonra kibrit varidatının Hükümete ait altı aylık hissesinden bir fazla kalırsa bu fazla Hükü
mete raci olacaktır. Hükümet kendi hissei seneviyesinin altı aylık taksitlerinden altı aylık senetlerin 
tesviyesine kâfi mebaliği tenzil için sahibi imtiyaza, Türkiyede icrayı faaliyet eden talî şirketine veya 
şubesine mezuniyet ita ve onlardan bunu talep eder. 

Tediye olunan senetler derhal Hükümete iade edilecektir. Senetler atideki şekilde olacak ve 
Hükümet namına Maliye Vekili ile muamelâtı naktiye müdürü tarafından imza edilecek ve Maliye 
Vekâleti mühürünü hamil olacaktır. 

Senetlerin şekli 

Ankara 1 temmuz 1930 
407,302,80 Vadesi 

Mehuzu olan bedele mukabil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 19 senesi -nin 
birinci günü Amerika müttehit hükümetlerine tabi Ncwyork hükümet ve şehirinin Manhattan kasa
basında Li,HiGGinson ve şürekâsı efendilerin veya haleflerinin idarehanesinde (Ameriken Türkiş 
investment korporeşon) emrine Amerika müttehit hükümetlerinin 1 temmuz 1930 da mevcut Standard 
sıklet ve safiyetteki altın dolarlarından dört yüz yedi bin üç yüz iki dolar ve seksen sent tediye 
etmeği taahhhüt eder. 

Maliye Vekili Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Maliye Vekâleti mühürü Muamelâtı naktiye müdürü 

Madde — 3 

Şirket tarafından Hükümete her sene kânunusani ve temmuzun birinci günlerinde altışar aylık 
yirmi beşer bin lira olmak ve ilk taksiti 1 kânunusani 1931 de ve son taksiti 30 haziran 3 955 de 
lâzımüleda bulunmak üzere senevî maktuan verilecek elli bin (50,000) Türk lirasına mukabil 
Hükümet şirkete Türkiye dahilinde şimidiki ve müstakbel her türlü bilâ vasıta veya bilvasıta 
tekâliften ve oktrovadan sureti daime ve mutlakada muafiyet bahşeder. 

Makanizamalı çakmaklar ve aksamı ile şirket tarafından kibrit imaline mahsus olarak ithal edi
leli ilecek âtideki mevat gümrük resminden ve diğer ithalât mükellefiyetinden muaftır: 

Kibrit çöpleri 
Çöpler için odun 
Mevadı kimyeviye 
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Makineler ve teferruatı 

Alât ve edevat . 
Bunların gayrı mevat gümrük resmine ve diğer ithalât mükellefiyetine tabidir. 

Madde — 4 

Şirket kibrit ve otomatik çakmakların ve birinci maddede muharrer diğer ' bilcümle mevadm 
imalinden ve satışından mütehassıl menafia ve işbu mukavelenin temin edeceği diğer her türlü 
temettüata mukabil Hükümete 1 kânunusani 1930 dan başlıyarak işbu mukavelenin devamı müd-
detince her senenin temmuz ve kânunusani ayları iptidasında olmak üzere beheri sekiz yüz yet
miş beş bin: liradan ibaret altışar aylık elli taksitte senevi maktuan bir milyon yedi yüz elli bin 
t* 1,750,000 ) lira ita edecektir. Şu kadar ki her hangi bir sene zarfında kibrit istihlâki her biri 
vasati elli kibriti muhtevi beş bin kutuluk yirmi beş bin sandığı (yani cem'an altı milyar iki yüz 
elli milyon (6,250,000,000 ) kibriti tecavüz ederse şirket yukarıda beyan olunan senevi maktu his
seye ilâveten Hükümete yirmi beş bin sandıktan (yani 6,250,000,000 kibritten) fazla satılan 
her sandık için (yani iki yüz elli bin kibritlik bir yekûn için) otuz türk lirası verecektir. Bu suretle 
fazla satış vukuunda işbu fazlaya ait tediyat şirketçe Hükümete her takvim senesinin hitamından 
itibaren altmış gün zarfında icra edilecektir.* 1 temmuz 1930 tarihinden 1 kânunusani 1931 
tarihine ve 1 kânunusani 1955 tarihinden 1 temmuz 1955 tarihine kadar beheri altışar aylık iki 
devre esnasında satış miktarı beheri vasati elli çöpü muhtevi beş bin kutuluk on iki bin beş yüz 
sandığı tecavüz ederse işbu fazlalar için dahi sandık başına Hükümete yalnız yukanki otuz liralık 
meblâğ verilecektir. 

\ Madde — 5 , """ ""~*~" *'" ' "'~ 

Hükümet 30 haziran 1930 tarihinde kendi defterleri mucibince mevcut bilcümle kibrit stokla
rını beş bin büyük kutuluk sandıkların beheri için sekiz dolar ve beş bin küçük kutuluk sandıkla
rın beheri için 4,60 dolar fiyatla ve bilcümle otomatik çakmaklar ve aksamını maliyet fiyatlarda 1 
temmuz 1930 tarihinde şirkete satmayı ve şirket de bedellerini derhal tediye ederek bu fiyatlarla 
almağı taahhüt ederler. 

Bundan başka Hükümet kibrit, otomatik çakmaklar ve aksamı hakkında âtiyen teslimat için 
mukavelenameler varsa bunları 1 temmuz 1930 tarihinde şirkete ciro ve bilâ masraf teslim etmeği 
taahhüt eder. Şayet müstakbel teslimata mahsuben Hükümetçe peşin tediyat vuku bulmuşsa şir
ket mezkûr mukavelenamelerin ve işbu peşin tediyatı müsbit vesaiki muteberenin itası mukabilinde 
salifülbeyan tediyatı Hükümete verecektir. Maahaza şirket Hükümetten devren alınan malların cins 
ve nev'i ve vasfından mes'ııl olmıyacaktır. 

Madde — 6 —* — - • *-— *~*- •*•"«-- 7-'. 

Şirket Cumhuriyet hududu dahilinde her zaman altı aylık umumî istihlâke kâfi standard kibrit sto
ku bulunduracak ve bu miktardan her kazada oranın lâakal iki aylık ihtiyacına kâfi bir stok daima 
mevcut olacaktır. İnhisar kibritlerinin standard nev'i inhisar yaftasını hamil ve tıpkı şimdiki 
neviden vasati elli tane çöpü muhtevi kutular içinde olmak üzere (emniyet kibriti) denilen kibrit
lerin eyi cinsinden olacaktır. Şu kadar ki şirket Hükümetin tasvibile diğer nevi kibritleri dahi sa
tılığa çıkarmağa salâhiyettardır. 

Madde — 7 ' """' "'*"" "' 

Hükümet kibritlerin ve işbu inhisar mukavelesi hükmüne dahil diğer bilcümle mevaddın ka
çakçılığına karşı Devlet inhisar mevaddı ve varidatı kaçakçılığına ait ahkâmı kanuniyeyi tatbik 
edecektir. Kaçak olarak tutulan kibritlerin ve mevaddı sairenin kâffesi Hükümetçe derhal mü
sadere ve imha edilecektir. 



Madde — 8 

Kibrit kutularının veya işbu mukavelename ahkâmına dahil diğer m evaddın üstüne veya içine 
ilân koymak hakkı münhasıran şirkete aittir. 

Madde — 9 

Şirket Türkiyede istihdam edpeeği kimseleri intihapla tam serbestiye maliktir. Şu kadar ki 
hiç bir zaman Tükiyede on kişiden fazla ecnebi istihdam edemiyecektir. 

Madde — 10 

Altıncı maddede tarif edilen standart nevinden kibritlerin beher kutusu halka yüz para fiyat 
mukabilinde satılacaktır. Ayni nevinden olan fakat hacmi veya mahfazası farklı bulunan diğer kib
ritlerin fiyatı da o nisbet dairesinde tesbit edilecektir. Eğer şirket Türkjyede diğer nevi kibritler, 
ez cümle meselâ (lüks) denilen cinsten kibritler satılığa çıkarırsa bunların fiyatı Hükümetin tas-
vibile tayin olunacaktır. Şu kadarki şirket otomatik çakmaklarla çakmak taşlarının ve ayni mak
satla kullanılan birinci maddede muharrer diğer mevadın elyevm Hükümetçe tesbit edilmek sure-
tile cari bulunan fiyatlarını tedricen üç misline,kadar tezyit edebilecek, fakat bu haddin fevkinde 
tezyit hususu Heyeti Vekilenin tasvibine tabi olacaktır. 

Madde — 11 

Standart nevinden kibritlerin beher kutusu için halka perakende satış fiyatı olarak maddei 
sabıkada tayin edilen yüz para - yani her biri vasati elli çöpü muhtevi beş bin kutuluk standard 
sandıkların beheri için yüz yirmi beş lira - ile maddei sabıkada münderiç diğer nevi kibritlerin 
halka perakende satış nispî fiyatları fabrikanın 1 temmeuz 1932 den 31 kânunuevvel 1933 çe kadar 
18 aylık faaliyeti zarfında ücret ve maaşların mikyası ile kere&te, klorat döpotas ve fosfor fiyat
ları vasati olarak ayni halde kaldığı müddetçe (on iki ve on üçüncü maddeler ahkâmı müstesna 
olarak) mer'i olacaktır. İşbu fiyatlar müstahdemin ve amele için beher iş günü üzerinden ve kereste 
ile klorat döpotas ve fosfor için urfen müstamel ölçü mikyasları üzerinden hesap edilecektir. 1934 
nihayetinden evvel olmamak şartile her takvim senesinin nihayetinde âkitlerden biri fiyatın tadili
ni talep edebilecek ve eğer derdesti tetkik sene zarfında fabrikanın ilk on sekiz aylık faaliyeti devrei 
asliyesine nisbetle yukarıki anasırın fiyatlarında âtide münderiç formül esasına göre % 10 veya 
daha ziyade bir fark bulunduğu görülürse bu fark beher, standart sandığın veya muadilinin fii 
esasisine [*] müsteniden hesap edilerek icabı hale göre perakende fiyata zam veya bundan tenzil 
edilecektir. 

îşbu zam veya tenzil her halde kutu başına on para veya ezafından dun olmıyacaktır. Bu 
veçhile tayin olunan, yeni fiat işbu mukavelenin on -sekizinci maddesinde muayyen hükmün 
ifasını müteakip mer'i olacak ve her hangi takvim senesinin nihayetinde âkitlerden birinin ta-
lebile yeni ? bir tadili fiat vukubuluneıya kadar mer'i kalacaktır. 

Akitler hesabatu âtideki formül esasına göre yapmakta müttefiktirler: 
Müstahdemin ve amelenin vasati maaş ve ücretleri adam ve iş günü başına hesap edilecek 

versandık i başına fii «şasinin yüzde kırkına, her kadem mikâbı kereste fiatı % 30 nua, her kilo 
klorat dö ıpotas '•% 20 sine ve her kilo sfösfor % 10 una muadil addolunacaktır. 

Bu suretle fiatlarda vukubulan zam veya tenzil ancak salifüzzikir anasırda hasıl olan teref-

[*•] Standart sandık başına fii esası şu demektir: 
ÎAGÜ. 'perakende saUş fiyatı olan yüz yirmi beş Türk lirasından beher sandık 

için masarifi nakliye ve acentalar kumusyonu ve saire olarak 13, 50 lira tarhedile-
cek, derdesti tetkik takvim senesi zarfında beher sandık için Hükümete verilen meb
lâğ dahi tenzil olunacaktır. Bakiye fii esasi olur. 
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fü veya tenezzülün telâfisine matuf olup Devlete ait' hissei seneviyenin ve üçüncü maddede 
muharrer meblâğın tezayüt veya tenakusunu istilzam etmiyeeektir. 

Madde — 12 

Türk lirası olarak irae edilen bilcümle mebaliğ ve işbu mukavelenameye müteallik bilûmum 
hesabat için kambiyo esasi: 

Her Türk lirasına^ mukabil Amerika Müttehit Hükümetlerinin 47 senti 
olacaktır. » 

Her hangi üç aylık bir devrenin nihayetinde tarafeynden birinin talebi üzerine doların kam
biyo fiatı tetkik edilecek ve şayet derdesti tetkik üç aylık müddet zarfında dolar kambiyo fi-
atile balâda muharrer kambiyo esası arasında % 5 veya daha ziyade bir vasati fark bulunursa 
kibrit satış fiatı şirketçe icabı hale göVe tezyit veya tenkis olunacak ve işbu kambiyo 
temevvücatından mütehassil fark tamamile telâfi edilinciye kadar mezkûr tezyit veya tenkis 
mer'iyette kalacaktır. 

îşbu mukavelenamenin son altı aylık (1 kânunusani 1955 1 temmuz 1955) mer'iyetinden müte
hassil herhangi kambiyo farkı Hükümet ile şirket arasında tesviye edilecek, yani eğer mezkûr altı 
aylık müddet zarfında kambiyo temettüü mevcut ise bir "temettü şirketçe Hükümete verilecek ve 
bilâkis kambiyo zararı varsa Hükümet bunu şirkete tazmin edecektir. 

îşbu maddede beyan olunan kambiyo tereffü veya tenezzülü dördüncü maddede münderiç, 
Devlet hissei seneviyesinin ve 3 üncü maddede muharrer meblâğın o nisbette tezayüt 
veya tenakusunu müstelzimdir. Şurası mukarrerdir ki bu madde mucibince fiyatlarda vuku bula
cak zam veya tenzil her halde kutu başına on para veya ez'afmdan dun olmryaeaktır. 

Madde — 13 

Beheri vasati olarak elli kipriti muhtevi beş bin kutuluk Standard sandikalarmdan her biri 
için ( diğer cesametlerde de bu nisbet dairesinde olmak üzere) Türkiye dahilinde acenteler komis
yonu, malûlin ianesi, tahmil ve tahliyeye, muhafazaya ve nakil ve teslime müteallik bilcümle, masa
rifin haddi vasatii esasisi on üç buçuk Türk lirası addedilecektir. Âkitlerden biri tarafından talep 
vukuunda bu masraf herhangi bir takvim senesi nihayetinde tetkik edilebilecek ve şayet yukarıda 
muayyen esasa nisbetle % 10 veya daha ziyade far km mevcudiyeti görülürse bu fark kibritlerin 
muayyen fiatına zam veya bundan tenzil olunacaktır. 

Yeni tayin olunan fiat âkitlerden birinin talebile yukarıki masrafın muahharen tetkiki neticesinde 
yeniden tadilât yapılıncıya kadar mer'i kalacaktır. 

Şurası mukarrerdir ki bu madde mucibince fi atlarda vuku bulacak zam veya tenzil her halde 
kutu başına on para veya ez'afmdan dun olmıy a çaktır. > 

Madde — 14 

Akitler arasında işbu mukavelenamenin ikinci maddesinin istikraz hakkındaki ahkâmından te-
haddüs edecek bilcümle niza. ve ihtilâflar tahkim tarikile halledilecektir. Bu suretle ihtilâf hüdu-
sunda âkitlerden birinin diğerine tahriren ihbarının ahzmdan itibaren otuz gün zarfında her 
biri bir hakem tayin edecektir. îşbu iki hakem ilk içtimalarmdan itibaren otuz gün zarfında 
bir baş hakem nasbedeceklerdir. Şayet hakemler müddeti mezkûre zarfında baş hakemin in
tihabında ittifak edemezlerse tarafeyni âkidinden her hangi birinin talebi üzerine işbu 
baş hakem İsviçre federal mahkemesi reisi tarafından tayin edilecektir. Baş hakem ancak 
diğer iki hakemin münaziünfih nokta hakkında itilâf edememeleri takdirinde faaliyete geçecek 
ve bu suretle hakemlerin reyi ile mukayyet olmaksızın müstakillen kararını verecekir. Eğer ta
rafeyni âkideyinden herhangi biri diğer tarafın tahriren ihtarının ahzmdan itibaren otuz gün zarfında 
kendi hakemini intihap etmezse onun hakemi diğer tarafın müracaati üzerine İsviçre federal mahke
mesi reisi tarafından tayin edilecektir. Vukuu hale göre hakemlerin veyahut baş hakemin kararı her 
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iki taraf için kat'î ve nihaî olacaktır. Akitler arasında münazaat ve ihtilâf at halinde işbu mukavele
namenin Fransızca metni muteber olacaktır, tşbu mukavelenamenin ikinci maddesinin istikraz 
hakkındaki ahkâmına müteallik olmıyan bilcümle niza,,, ve ihtilâflar Türk mahkemei adliyesinde 
halledilecektir. Bu son halde Türkçe metin muteber olacaktır. 

Madde — 15 

Şirket Türkiyede ya bir şube veya talî bir Türk şirketi tarafından temsil edilecektir. 
. • . , . . . . . 
•••••'•'-•' ""' """""' " Madde — 16 

Şirket Türkiyeden kibrit veya birinci maddede yazılı ayni maksada hadim diğer mevaddı ihraç 
etmek hususunda inhisar hakkına sahip olacak, fakat jhraç mecburiyeti altında bulunmıyacaktır. 
Bu mesele tamamile şirketin tensibine tabidir. Şirket ancak Türkiye mamûlâtının ihracından 
temettü memul ise ihracatta bulunacaktır. Türkiyede imal olunan mevadın ihracı takdirinde Hü
kümete fatura fiatından % on ( % 10 ) verilecektir Bu meblâğ mevcudiyeti takdirinde ait olduğu 
takvim senesinin nihayetinden itibaren 60 gün zarfında Hükümete tediye edilecektir. 

. - • • ' ' • 

Madde — 17 
^ İnhisar müddetinin hitamında fabrika bilâ bedel Hükümete terkolunacak ve fabrikada mevcut 

mevadı iptidaiye ile bunlardan mamul ve nim mamul olanlar şirkete mal olduğu fiyatla peşin bedel 
mukabilinde Hükümete devredilecektir. Şirket fabrikayı inhisar müddetinin hitamında eyi muha
faza edilmiş bir halde ve her gûna avarizden masun ve kibrit imaline salih ve memleketin ihtiyaca-
tını temine kâfi bir surette teslimi taahhüt eder. 

Madde ~- 18 

Âkitlerden biri on bir, on iki, on üçüncü maddelerde beyan olunan herhangi tadil tedabirini 
icra etmek istediği zaman keyfiyeti diğer tarafa tahriren bildirecektir. Eğer muhatap tarafından 
işbu tahriri iş 'arın ahzından itibaren on beş gün zarfında cevap verilmezse bu hal muvafakat addo
lunacaktır. 

11, 12 ve 13 üncü maddelerin herhangi birinden mütahassıl fark kutu başına on para veya 
ez'afma baliğ olmadığı takdirde âkitlerden her biri kutu başına on para veya ez'afma vusul için 
işbu farkı diğer iki maddenin birinden veya her ikisinden mütehassıl farklarla tevhit etmeği talep 
edebilecektir. 

^Madde — 19 

İşbu mukavelename 15 haziran 1930 tarihinde veya daha evvel Türkiye Büyük Millet Mecli
since tasdik edilmezse keenlemyekün olacaktır. 
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Ankara 8-VI-19Z0 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti namına Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyfendi, 
Ve diğer taraftan mukavelesi mefsuh Türkiye Kibrit inhisarı Türk Anonim Şirketi, namına 

selâhiyettar mümessilleri Meclisi idare Reisi Mehmet Emin bey ile Mister Erneât A. Hofmen 
arasında berveçhi atî mukavele edilmiştir. 

1 - Tarefeyin Hükümet ile şirket arasında mütehaddis olup biri İstanbul Mahkemei asliyesi 
ikinci ticaret dairesinde ve diğeri Ankara Mahkemei Asliyesi Ticaret Dairesinde derdesti 
rüyet olan davalardan mütekabilen feragat ye yekdiğerini mezkûr davalar münasibetile her 
türlü hukuk ve metalibattan ibra ederler ve şirket imtiyaz hakkından feragat eder. 

2 - Mukavelesi mefsuh Kibrit şirketi eshamından Hükümetin uhdesinde bulunan 1544sehmi 
Hükümet fii muharrerlerinin yüzde altmışı mukabilinde şirkete satmayı ve şirket dahi bu 
fiatla satın almayı taahhüt eder. 

3 — İşbu mukavele ancak Hükümetle Di ameriken Türkiş İnvensment Korporeşön arasında 
münakit kibrit inhisarı mukavelenamesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçerek iktisabı 
meriyet etmesinden itibaren mer'idir. Ancak Hükümetin hissesi maktuai seneviye, gümrük resmi 
ve malûlin hissesi dolayisile şirketten ve şirketin hini fesihte vaz'iyet edilen defatır ve emval 
sebebile Hükümetten iddia ettikleri mütekabil matlubat inhisar idaresile mukavelesi3 mefsuh 
şirket mümessili arasında yapılacak rüyeti hesaba muallâk olduğundan bu ibradan hariçtir. 

Ernes A Hofman 
Maliye Vekili Mehmet Emin 

Ankara: 14-VI-1930 

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Beyefendi Hz. 
Efendim Hz: 
Kibrit inhisarına müteallik olarak Türkiye Hükümeti ile şirketimiz arasında mün'akit 14-VI-930 

tarihli mukavelenamenin 11 inci maddesinde beyan olunan amele ve müstahdemin maaş ve 
ücretlerinin tezyidi meselesinde şirket temamile serbest olup ancak işbu tezyitten dolayı kibrit 
satış fiyatlarının terfii hususunun ancak, Türkiye de mevcut takriben o sınıf ve kudrette resmî 
ve hususî müesseseler amele ve müstahdemini maaş ve ücretlerince tereffüü müstelzim esbabı 
umumiye mevcudiyeti takdirinde tatbik edileceğini ve bundan başka şirketimizin faaliyeti mebde-
inde ihtiyar edeceği idare masarifinin dahi mukavelesi feshedilen Türkiye Kibrit İnhisarı Türk 
Anonim Şirketi ile hükümet kibrit inhisarı masarifi idaresinin takriben vasatisinden fazla olmı-
yacağını arzederiz efendim Hz. Di. Ameriken Türkiş Investment 

Korporeşön Şirketi Mümessili 
A. Hofman 

--*>>>»«cc<« 





SIR A No 261 
II nisan 1334 ve 7 Haziran 1926 tarihli gümrük kanunlarile 
müzeyyelâtının bazı maddelerinin tadili hakkında 1/493 num
aralı kanun lâyihası ve Maliye, Adliye ve Bütçe Encümenleri 

mazbataları 

12-V-1929 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
11 nisan 334 ve 7 naziren 1926 tarihli gümrük Kanunlarile müzeyyelâtının bazı maddele

rinin tadili hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 8-V-1929 
tarihli içtimamda Yüksek meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasımn ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasmı rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

11 nisan 334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük kanunlarile müzeyyelâtının bazı maddelerinin 
tadilâtı hakkında esbabı mucibe lâyihası 

Birinci madde — 4 — \\ nisan 334 tarihli kanunun işbu dördüncü maddesinde (taharriyat 
ifası iktiza ettiği takdirde yetmiş altı ve yetmiş yedinci maddeler ahkâmına tevfiki hareket 
olunur ) denilmiş, halbuki taharriyat şekli kanunun yetmiş beş ve yetmiş altıncı maddelerinde 
gösterilmiş olduğundan bunlar 75 ve 76 olarak tashih edilmiştir. 

Madde 11 — i l nisan 334 tarihli kanunun işbu maddesinde siyakı ibare ( aktarma edime-
dikçe ) tabirinin ( aktarma etmedikçe ) şeklinde tashihini istilzam eylediğinden o suretle tashih 
edilmiştir. 

Madde 12 — 7 haziran 926 tarih ve 906 numralı kanunun işbu maddesinde « bir mal 
tabi olduğu gümrük resminden ve masarifinden ve ücuratından, ve sair bilcümle tekâlifi 
devletten ve cezayi naktiden dolayi zaman ve teminat hükmündedir ) denilmekte olduğuna 
göre bu hüküm ile istihdaf olunan gaye mal gümrükten çıkarıldıktan sonra o male ait varidat 
tahakkuk evrakının alelusul şubei aidesince yapılacak tetkikatı neticesinde sehvi hesap ve 
hatayi maddiden veya tarifenin yanlış tatbikatından dolayi noksan resim istifa edilmiş 
miş olduğu tebeyyün ettiği takdirde istifası muktazi matlubatı hazinenin müsareaten temini 
tahsili olduğu halde mezkûr maddenin keyfiyeti icrada sakit bulunması hasebile ahkâmı umu-
miyeye tebaan hüküm istihsaline mecburiyet hasıl olmakta ve esasen bu sukut dolayısile 
mahkemeler ekseriya Rüsumat aleyhine karar vermektedir. Bugün gümrükten geçirildikten sonra 
yapılan tetkikat neticesinde resmi noksan istifa edildiği tahakkuk etmiş ve resmi yüz binlerce 
liraya baliğ olmuş eşya mevcuttur. 

Maddenin bu şekilde müeyyideli olarak tadili her hangi suretle na tahsil kalan matlubatı 

T. C. 
BAŞVEKÂLET 

Muamelât Müdürlüğü 
Şube 1 

Sayı 6/2007 
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Hazinenin bir*çok merasime ihtiyaç bırakmaksızın hemen tahsilini temin edecektir. 

Madde 13 — Gümrük kanununun 906 numara ve 7 haziran 1926. tarihli kanunun birinci 
maddesile muaddel işbu 13 üncü maddesinde mevzu on ve yirmi para vezin ücreti bugünkü. 
hale nazaran cüzi görüldüğünden bir ve iki kuruşa iblağ edilmiştir. 

Madde 20 — İşbu muaddel yirminci madde bir limana ve başlıca İstanbul limanına gelem 
bir vapur mahiyetine veya aidiyetine göre hamulesini o limanda bulunan bir kaç gümrüğe 
çıkarmakta ve her gümrüğe çıkarılan eşya için manifesto sureti itası mukteazi bulunmakta 
olduğundan mahallinin ihtiyacına göre bir kaç suret manifesto itasını teminen madde tadil 
edilmiştir. 

Madde 26 — Bu muaddel maddede muharrer bir sefine bir limandan haraket etmeden 
kaptanın sefineye o limanda tahmil olunan emvale ait manifesto ile sair vesaiki gümrük: 
idaresine itaya mecburiyeti sefinenin tehiri hareketini mucip olmasına ve limanlarımıza munta
zaman seyrüsefer yapan ve daimî acentası bulunan sefainin o limanda tahmil eyledikleri emvale: 
ait manifesto ve vesaikin sefinenin hareketinden sonra acentalar tarafından itası mümkün 
bulunmasına binaen bu gibi sefainin tehiri hareketine mani olmak için madde o suretle tadil 
edilmiştir. 

906 No. 7 haziran 1926 tarihli kanunun: 
Madde 39 İşbu muaddel maddede beher elli kilogram için yevmi alınacağı gösterilen yirmi 

beş para ardiye ücreti gümrük kanununun kırk ikinci muaddel maddesinin verdiği salâhiyete 
istinaden İcra Vekilleri Heyetinin 5517 5621 No. ve H ağustos 1927 ve 20 eylül 1927 
tarihli kararnameleri ile yevmî on beş paraya tenzil edilmiş idi isede bu hal eshabı eşyanın 
mallarını uzun müddet çekmiyerek gümrüklerde eşyayı ticariye izdihamına sebebiyet verdiği 
bittecrübe anlaşıldığından bu miktarın âtiyen lüzum ve ihtiyaca göre daha tezyit veya tadili 
başkaca teemmül ve icabı icra edilmek üzere ücreti mezkûre maddenin tadilinden evvelki şekle 
iblâğen yirmi beş para olarak vazolunmuştur. 

Bu maddenin 3 ve 4 üncü fıkralarında ardiye ücretinden müstesna gösterilen eşya tarife 
kanunu mucibince gümrük resminden muaf bulunan ecnebi süfera ve sefarethaneler ile ceneral 
konsolos ve konsolos vekillerile konsoloshanelere mahsus eşya olup halbuki 26 mayıs 1927 
tarihli ve 1054 numaralı kanun mucibince Hariciye ve Maliye Vekaletlerince tesbit edilecek 
diplomasi memurlarile siyasî murahhaslara da muafiyet bahşedilmiş olmasına ve bunlara ait 
eşya gümrük resminden muaf tutulduğu halde ambarlarda müddetinden ziyade kalacakları 
eyyam için ardiye ücreti istifası muvafık olamıyacağına binaen bunların eşyasının da ardiye ücr
etinden istisnasını teminen ve mezkûr fıkralar tevhiden tadil ve ahkâmı mevzuai mevcudeye 
halel gelmemek şartile telhis edilmiştir. 

Birde Tüccare ait eşyanın ambar ve anterepolarda eşyayi saire arasına karışmasından dolayı 
sahibinin müracaatında bıılunamayup taharriyat yapıldığı veya ekseri eşyanın nizamnamei 

mahsusu mucibince Gümrükçe muayenesine ve tahliline ihtiyaç görülüp Kimyahaneye sevkedildiği 
yahut bazı eşyanın her hangi bir cihetten dolayı gümrükçe imrarında tereddüt hasıl olarak ma
fevk makam ile muhabere icrasına lüzum görüldüğü veya gümrük ile eşya sahibi arasında 
tarife tatbikatından dolayı tahaddüs eden ihtilâf üzerine mes'elenin halli için sahibi eşyanın 
işi Hakem Hey'etine sevketmesile bittedkik lehinde karar sadir olduğu alelekser vaki olmaktadır 
Eshabı eşyanın sun'n taksirine ve ihtiyarına taalluk etmeyen bu ve bu kabil hususattan dolayı 

geçecek eyyam için eshabmdan ardiye ücreti istifası muvafıkı nasafet ve madelet olamıyacağından 
bu mühimmeyi temin için mezkûr maddeye dördüncü fıkra ilâve edilmiştir. 

Gümrük kanununun sahipsiz eşya hakkındaki ahkâmı gösteren 43 üncü maddesi ( muayyen 
müddetten ziyade gümrüklerin dahil ve haricinde ve anterepolarda klan eşya) yi sahipsiz adde
tmekte olup bunda hariçte kalacağı gösterilen eşya gümrüğe teslim muamelesi ifa edilmiş ve 
fakat ağırlığından, cesametinden veya kabalığından dolayi ambara ithali gayri mümkün 
veya bilüzum görülerek gümrüğün haricine konulmuş olanlara maksur olduğu halde bazı 
taraflarca henüz gümrükçe tesellüm edilmiyerek muamelei rüsumiyesinin ifasına intizaren sahibi 
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tarafmdan kendi mes-'uliyeti tahtında gümrüğün kurp ve civarına bırakılan eşyayı sakilenin bu 
idada dahil ve o delaletle de ardiye ücretine tabi olacağı zannu' zehap edilmekte olduğundan 
buna meydan bırakmamak üzere gümrük ambar ve antrepolarınca kayden ve filen tesellüm 
edilmiyen ve gümrüğün tahtı zamanına girmiyen eşyanın istisnasını mübeyyin beşinci fıkra 
ilâve edilmiştir. 

11 nisan 334 tarihli kanunun: 
Madde 62 — Bu maddenin şekli hazırına nazaran müdürler ile başkâtipler ücret alamadık

larından mesai saatları haricinde vazife başında kalmakta teallül ettikleri ve binaenaleyh 
eshabınm işleri teahhüre dü1çar olduğu görülmektedir. 

Halbuki memurini saire^'i fazlai mesaiden dolayi ücrete müstahak görürken aynı sebepten 
dolayi vazife başında geaVen müdürler ile başkâtipleri istisna etmek tecrübeten münasip 
görülemediğinden bu memurla ra da ücret verilebilmesi için maddedeki kaydı istisna kaldırıl
mıştır. Keza bu maddedeki ücreti mesai 705 numaralı kanunla dört misli tezyit edilmiş 
olmasına mebni bu yeni tadi lât meyamnda maddedeki yirmi ve on kuruşlar tezyiden baliğ 
olduğu yüz ve elli kuruş olara k gösterilmiş ve artık vücuduna ihtiyaç ^kalmıyan mezkûr 
705 numaralı kanunun ilgası yea' lâyihanin sonuna mevzu bir maddede irae olunmuştur. 

Q06 numaralı ve 7 haziran 19 26 tarihli kanunun: 
Madde 64 — Eşyanın takibi mı kelesi bu maddede umumî bir şekilde zikredilmiş olduğun

dan «tarihi vuku» tabiri tavzih ve yalnız gümrükler tarafından yapılacağı manası istihraç 
alunan takibata zabıtanın dahi' mûbâ  '«eret ederek bu suretle de müruru zamanın katedilebileceği 
tasrihan ilâve edilmiştir. 

Kaçak olduğu halde müruru zama n dolayısile nakdî zeza tatbik edilemiyüp yalnız resim 
alınan eşyanın muhbirlerine bittabi bLr Şey verilememekte ve bu ise onların kesri gayretini 
mucip olmakta olduğundan muhbire bü tçeye mevzu ihbariye tahsisatından ikramiye verileceği 
ilâve olunarak maddeye vuzuh ve saraha. t verilmiştir. 

11 nisan 1334 tarihli kanunun: 
Madde 97 — Kaçak eşyanın sureti fün 'ihtu kanunda gösterilmemiş olduğundan bunun sureti 

icrası elyevm Meclisi Âlî Bütçe Encümenini 1e muaddel şekli derdesti müzakere olan 43 üncü 
maddede muharrer eşya hakkındaki usul ve merasime ;temsil edilmiş ve ikramiye olarak tevzi 
edilmek üzere emanet hesabına alınan mebali. ğden esbabı istihkaktan her hangi birine beşyüz 
liradan fazla ikramiye itası icap ettiği taktı rde bunun Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin 
inhası üzerine Maliye Vekilinin emir ve tasvih'ile verilmesi muvafık görülerek böyle bir fıkra 
ilâve olunmuştur. Bir de lüzum ve münasip görüldüğü zaman ikramiye verilebilmesi için 
(sene nihayetinde) kaydi refedilmiştir. 

Kaçak eşyanın bedeli müzayedesi bazen rüsum v^ masarife tekabül edemiyor. Harice götürü
lmek üzrede talip zuhur etmiyor . Şuhalde bunlar için de 43 üncü maddenin derdesti müzake
re olan şekli muaddeline göre muamele ifası lâzım geliyor. Binaenaleyh işbu 97 inci maddenin 
bu kısmı dahi 43 üncü maddenin arzolunan muaddel şekline tevfik edilerek sahipsiz ve kaçak 
eşya muamelâtında vahdet temin olunmuştur. Bunun, la beraber muhbir ve müsadire verilecek 
bir hisse kalmıyacak olan eşya için emanet hesabındak 'i paradan muhbir ve müsadirlere gümrük 
resminin muayyen bir nisbeti derecesinde akça verilme si suretile devami hizmetlerinin temini 
düşünülmüştür. 

906 No ve 7 haziran 926 taril. ili kanunun : 
Madde 105 106 Bu maddelerde re's üzerine tediyt *i resim edenler meskût bırakılmış 

olduğundan ilâve edilmiştir. 
906 No ve 7 haziran 226 tarihli kanunun : 

Madde 107 — Bu madde hükmü mutlak ve binaenaleyh kemale masruf olduğundan sahi
bi mal ve beyanname mümzisi kim olursa olsun umnmiyetle vv- bilâ istisna ceza tatbik edilmekte 
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ve yalınz nisbeti ceza beyannameyi imza edenin sevabikına , seciyyesine .., fark ve tefavvütün 
derecei ehemmiyetine ve sebep olacağı noksan resmin nisbeti yüzde beşten dun veya efzun 
olduğuna göre tayin kılınmaktadır. 

Halbuki resmî ve Beledî Daireler ve Müesseselere ait eşyanın beyannamelerinde görülen fark 
ve tefavûtlerde ne sahibinin nede beyanname mümzisinin seciyesi seviyesi, menfaati mevzubahis 
ve haizi tesir olamıyacağından muvazenei umumiyeye dahil veya mülhak bütçeye tabi devair 
ve müessesat, Devlet teşkilâtına mensup idareler; belediyeler ve beledî müesseseler eşyasını 
istisnaen madde tadil edilmiştir. 

906 numaralı 7 haziran 926 tarihli kanunur,: 
Madde n o — Gümrük kanununun doksan sekizden 109 uncuya kadar olan mevaddı 

mucibince ve yüzonuncu madde delâletile gümrük idarelerince rjittaktir hükmolunan cezai 
naktilerin maddenin son fıkrası hükmüne tevfikan iktisabı kat'iyet. T/e muhkûmiyeti tesbit edilip 
ancak eshabının bunları birriza tediyeden imtinaı üzerine, maddede sureti icra ve infaz sakıt 
kalmakta olması dolayısile halen mehakime intikal ettirilen t )\r çok davaların « kavanini 
hususiyede yazılı cezayi naktilerin hapise ancak kavanin mezkûr? .de sarahat vücuduna mütevek-
kif ve cezayi naktilerin hapse tahvil olunacağına dair güm' rük kanunundaki sarahatin ise 
seksen beşinci maddede münderiç hususata maksur bulunmasa/ .ıa binaen seksen beşinci maddei 
kanuniye haricindeki cezayi naktilerin hapise tahvili cihetine g idilmiyeceği » yolunda ınehakimi 
cezaiyece ittihaz olunagelmekte bulunan mukarrerat mantar lTıei temyizce de tasdike iktiran 
eylemekte bulunmuş ve şü suretle doksan sekizden yüz doka- /uncu' maddeye kadar olan madde
lerdeki cezaların kabiliyeti icraiyesi kalmadığından maddemr t gösterilen şekilde tavzihen tadiline 
lüzum hasıl olmuştur. 

Birde bu maddedeki mafevk makam tabiri umumî okfci;ğu cihetle en küçük bir idarede cere
yan eden bir vaka tçin eshabının böyle% kazai bir mes'elede o idarenin bir derece 
mafevkine müracaat ederek kararı müttehazı nakzettirme/ /e muvaffak olması gibi bir ihtimale 
mahal bırakmamak lâzım geldiğinden mafevk makamın başmüdür veya Umum müdürlüğe 
hasren tasrihi suretile madde tavzih edilmiştir. 

İkinci madde — 905 numaralı ve 7 haziran 1926 tarihli kanunun: 
Madde 7 — Hilafı hakikat beyanname tanzimi strretile veya her hangi bir sui istimal ile 

muamelesi yapılarak gümrükten çıkarılan eşyanın gö\nrük kanununun 75 ve 76 inci maddeleri 
mucibince takibi için maddenin koyduğu iki ay mnddet pek az olduğundan ve bukadar müd
det zarfında hilafı hakikat beyanname ile mal geçirildiğinin tetkik ve izharı bile müşkil ve 
hemen mümteni olacağından ekseriya müruru ^am.ana oğrıyan bu kabil vakayi dolayısile ziyaa 
duçar olan hukuku hazinenin temini için bu nıüd.det bir seneye iblağ edilmiştir. 

905 numaralı 7 haziran 926 tarihli kanunim: 
Madde 12 — Bu maddede re's üzerinden rfjsim verenler dahil olmadığından bu kerre ilâve 

edilmiştir. 
905 numaralı ve 7 haziran 1926 tarihli İdamımın: 
Madde 4 — Bu madde gümrük resmi. * tğ ı r 0lan mevadın gümrüklerden hini imrarında 

üzerlerine gümrük idarelerince alâmeti farika aaz'ı ve bu alâmatı hamil olmıyarak ele geçecek
lerin kaçak addedilmesini ve böyle eşya oldtif >u anlaşılan mehalde gümrük memurlarının tetkikatta 
bulunabilmesini amir olup şimdiye kadar îer a edilen tecarübe istinaden İtalyada cari olan bu şeklin 

Şimdilik memleketimizde fiilen tatbiki pek müteassır ve gayri mümkün olduğu anlaşıldı
ğından maddenin flgası kesbi zaruret etr niştir. 

Üçüncü madde — 705 No ve 4 kâr umusani 926 tarihli kanun Gümrük kanunuun altmış 
ikinci maddesindeki mesai ücretlerini »/dörder misil tezyit etmekte idi . Mezkûr madde bu kere 
diğer bir cihetten dolayı tadil edilmekte ve bilvesile mesai ücretleride mevzu bahs kanun ile baliğ 
olduğu dörder misil fazlasile gösterüm' -kte olduğundan tarihen mukaddem kalacak olan balâdaki 
kanunun devamı mer'iyetine lüzum k almamıştır, 
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T. B. M. M. 
Maliye Encümeni 

Karar No. 27 

11 nisan 334 ve 7 haziran 1926 tarih ve 905,906 numaralı gümrük kanunlarüe müzeyyeiâtrnm 
bazı maddelerinin tadili hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan lâyihanın İcra Vekilleri Heyeti 
kararile gönderildiğine dair Başvekâletin 12-5-929 tarih ve 6/2007 numaralı tezkeresile 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Encümenimize havale buyrulmakla memurini mahsu-
sası hazır olduğu halde müzakere ve tetkik ve maddeler-aşağıdaki şekilde bazı tadilât icrasile 
kabul olunmuştur. 

Birinci madde 
Muaddel dördüncü madde — 11 nisan 334 tarihli kanunun işbu dördüncü maddesinde taharriyatın 

76 ve 77 inci maddeleri ahkâmına tevfikan icrası yazılmış isede şekli taharri 75 ve 77 inci madde
lerde tasrih edilmiş olduğundan madde metnindeki rakamlar Hükümetin teklifi veçhile ' tasrih 
edilmiştir. * 

Muaddel on birinci madde — 11 nisan 334 tarihli kanunun işbu maddesindeki "Aktarma edil
medikçe,, tabiri siyakı ibareye uygun gelmediğinden "Aktarma etmedikçe,, şeklindeki Hükümetin 
teklifi kabul edilmiştir. 

Muaddel on ikinci madde — 1 haziran 926 tarih ve 906 numaralı kanunun işbu maddesini, tesbit 
etmekten vazı kanunun istihdaf ettiği gaye gümrük resmine tabi bir maldan gümrük resmile sair 
tekâlifi Devletin ve cezayi naktinin sür 'atle istifasını temin olduğundan sehvi hesap veya hatayi 
maddî veyahut tarifenin yanlış tatbik edilmesinden dolayı gümrük resmi noksan alındığı tahakkuk 
ettiği takdirde mahkemeye müracaatla istifayi hukuka teşebbüs eylemek gayet sarih ve aşikâr olan 
hazine hukukunun bir çok zaman istifasını işkâl ve tehir edeceğinden bunun da tahsili emval kanunu
na tevfikan tahsili muvafık görülmüş ve ancak sehvi hesap ve hatayi maddiden dolayı tahsil 
usulü ile tarifenin yanlış tatbikından mütevellit tahsil şekli maddede yazıldığı ve Hükümetin 
teklifi veçhile ayrı ayrı usullere bağlanmıştır. Tarifeyi yanlış tatbik eden memurlar hakkında da 
ayrıca maddeye bir fıkra ilâvesi encümenimizee karargir olarak olveçhile maddeye bir fıkra daha 
ilâve olunmuştur. 

Muaddel on üçüncü madde — 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı gümrük kanununun bu on 
üçüncü maddesindeki on ve yirmi para vezne ücreti bu günkü hale nazaran pek az görüldüğün
den teklif veçhile bir ve iki kuruş olarak tesbit edilmiştir. 

Muaddel yirminci madde — Meselâ İstanbul gibi müteaddit gümrük müdiriyet ve idarelerini 
muhtevi bir limana gelen bir vapur hamulesini müteaddit gümrük antirepolarına ayrı ayrı çıkar
mak istediği takdirde kanunda yazılı olan « manifestolar » kifayet etmediğinden teksirinin cevazı 
teklifi kabul edilmiştir. 

Muaddel yirmi altıncı madde — İşbu madde mucibince bir sefine kaptanı limanda hareket et
meden mukaddem manifesto ve sair vesaikini gümrük idaresine vermekle mükellef olup bilâhare 
verilmesi tecviz edilmemişti. 

Plalbuki bu hal ekseriya seyriseferin bilâfüzum tehirini mucip olduğu cihetle muntazam seyrise-
fer yapan ve daimî acenteleri bulunan sefainin hareketinden cüz'î bir zaman sonra manifesto 
itası bir güna mahzuru dai olmadığından azamî kırk sekiz saat zarfmda manifestonun acente 
tarafından verilmesi caiz olacağı şeklindeki teklif ve madde aynen kabul edilmiştir. 

Muaddel otuz dokuzuncu madde — işbu muaddel maddenin birinci fıkrasında beher kilogram 
için yevmî alınacağı gösterilen yirmi beş para ardiye ücretinin gümrük kanununun kırk ikinci 
muaddel maddesinin verdiği salâhiyete istinaden îcra Vekilleri Heyetinin kararile tenzil edile
ceğinden badema mezkûr ardiye ücretinin tenzile tabi olmıyarak alâhalihi kalması Hükümetin 
esbabı mueibesinde zikredilmiş ise de kırk ikinci madde baki kalmadıkça bu kaydın hükmü olmr-
yacağından esbabı mucibe varit görülmemiştir. 

Maliye Encümeni mazbatası 

23 - I I I - 1930 

Yüksek Reisliğe 
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Bu maddenin üç ve dördüncü fıkralarında ardiye ücretinden müstesna gösterilen eşya ecnebi 

süfera ve sefarethaneler ve ceneral konsolos ve konsolos ve konsolos vekillerile konsoloshanelere 
mahsus eşya olup ahiren 26 mayıs 1927 tarih ve 1054 numaralı kanun ile 1 - 7 - 1929 numaralı 
gümrük tarifesi kanununun 6 inci maddesi mucibince ayrıca hükümler vazedilmiş olduğundan her 
iki fıkra birleştirilerek Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir. 

Bir de tüccara ait eşyanın gümrük ambar ve antirepolarında kalmasında ashabının sun'u tak
siri bulunmadığı ekseriya vaki olduğundan bu kabil hususattan dolayı geçecek günler için ashabın
dan ardiye ücreti istifası muvafıkı maddelet olmıyacağından bu noktanın temini için mezkûr 
maddeye dördüncü bir fıkra ilâvesine dair Hükümetin teklifi kabul edilmiştir. 

Gümrük kanununun sahipsiz eşya hakkındaki ahkâmını gösteren « 43 » üncü maddesi « muay
yen müddetten ziyade gümrüklerin dahil ve haricinde ve antirepolarda kalan eşya » yi sahipsiz 
addetmekte ise de şu ibarei kanuniye bir takım yanlış zehaba da meydan vermekte olduğundan 
gümrüğün tahtı zımanma girmiyen eşyadan ardiye ücretinin alınmamasına dair Hükümetin 
esbabı mucibesi ve beşinci fıkrası aynen kabul edilmiştir. 

Bir de kaçak eşyanın elde edilmesile müsaderesinin kat'ileşmesi arasında bir çok merasim 
geçmekte ve bu merasim sebebile bazan gümrük ambarlarında senelerce kalmaktadır. Bu eşyanın 
ardiye ücretine tabi tutulmaları halinde müsaderesinin kat üleşmesinde ve satışında ardiye 
ücretinden olan borcu satış bedelini geçecektir. Bu ise muhbir ve müsadirlerin ve müsadere 
edilen eşyanın derunundaki hak sahiplerinin zararına olmaktadır. Bu mülâhazaya binaen 
bu eşyanın ihale tarihine kadar ardiye ücretinden istisnası kabul olunarak maddeye altıncı fık
ra ilâve olunmuştur. 

11 nisan 1334 tarihli kanunun tadil edilen maddeleri 
Muaddel altmış ikinci madde -— Saati mesai haricinde muamelei rüsumiye ifasına devam olun

duğu halde verilecek ücretten gümrük müdürlerile başkâtiplerinin istisnası muamelei rüsumiye-
nin tetvir ve tesrii noktasından muvafık görülemediğinden maddedeki istisnaî kayit kaldırıl
mış ve madde Hükümetin teklifi veçhile kabul olunmuştur. Ancak maddeye "bu işle iştigal 
eden vazifedar memurin,, kaydi ilâve olunarak ücretin kimlere verileceği daha sarih bir 
şekifde ifade olunmuştur. 

Muaddel altmış dördüncü madde — Müruru zaman ne gibi sebeplerle kesileceği ve müruru 
zaman dolayısile alınamıyacak para cezalan için muhbir ve müsadirlere bütçeye mevzu ihbar
iye tahsisatından ikramiye verileceği hususlarına mütedair Hükümetin esbabı mucibesi verit 
görülmüş ve maddeye ait tadil teklifinin Meclisi Âliye sevkedildiği zaman yeni kaçakçılık 
kanunu vaz ve tedvin edilmemiş olduğu ve mezkûr kanun kaçakçılık hakkında umumî ve şamil 
bazı hükümler koyduğu cihetle bu hükümlerin ve aynını teminen bir fıkra ilâvesi muvafrk 
görülmüştür. 

İstihlâk edilen kaçak eşyanın bedelini kaçakçıdan almak icap ettiğine göre bedelin tayini kabil 
olamıyan ahvalde resim hakkındaki hükümlere kıyasen maktu bir bedel tayini lâzım görülmüştür. 

Para cezalarının tevzi suretlerinin "97„ inci maddeye atfına dair olan fıkra, mezkûr maddeye 
bunu temin eden bir hüküm ilâve edildiği cihetle zait görülerek tayyedilmiş ve diğer fıkralar hak
kında Hükümet tarafından gösterilen esbabı mucibe aynen kabul ve madde o suretle tanzim 
edilmiştir. * 

Muaddel doksan yedinci madde — Kaçak olması hasebjle müsadere edilen eşyanın satış bedelin
den veya bedeli müsadere olarak alınacak paradan muhbir ve kaakçılık para cezalarından müsa-
direlere verilecek hisse hakkında Hükümetin teklifi muhbir ve müsadirleri tatmin ve teşvik edecek 
mahiyette görülmiyerek Encümenimizce kabul edilmemiş ve ilk önce muhbir ve müsadirleri ti 
hisselerinin tefriki esası, kaçakçılığın men ve takibini temin eden esaslı tedbirlerden görülmüş 
ve müsadere edilen eşyanın satış veya müsadere bedeli ile para cezalarının başka nisbet ve esaslar 
dairesinde halli lâzım addedilerek o suretle hükümler vazedilmiş ve diğer noktalar hakkında 
Hükümetin teklifi ve esbabı mucibesi muvafık bulunmuş olduğu cihetle madde o suretle tanzim 
edilmiştir. 



Gümrüklerle antrepolarda bulunup 1928 senesi sonuna kadar müsaderesi kat'ileşen eşya kıyme
tine fazla miktarda tesir edecek derecede evsafını değiştirmiş olacağı cihetle satış bedelinin güm
rük resmini tutması şartı gözetilmiyerek satılabileceği hakkında ahiren tadil edilen 43 üncü mad
deye kıyasen muvakkat bir.fıkra ilâvesi Encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Muaddel yüz beş ve yüz altıncı madde — Bu maddelere vuzuhu teminen hayvan tabirlerinin 
de ilâvesi peklinde tadilen Hükümetin teklifi encümenimizce muvafık görülerek kabul edilmiştir. 

Muaddel yüz yedinci madde — Bu maddeye mütedair tadil hakkında Hükümetin esbabı mu-
cibesi aynen kabul edilmiş, şu kadarki umumî, hususî ve mülhak bütçelere tabi Hükümet vilâyet 
ve belediye daire ve müesseseleri namına gelen eşyanın yoklama ve tartı ile beyanname muhte
viyatı arasındaki farkın bunlardan da alınması mültezem olduğuna ve yalnız para cezasından 
istisnaları maksut bulunduğuna göre istisnayi mutezammın fıkranın bu kasdi ifade edecek şekil
de aşağıya alınması suretile maddenin tanzimi encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Muaddel yüz onuncu madde — Bu maddeye dair olan tadil hakkında Hükümetin esbabı mu-
cibesi varit görülerek madde aynen kabul edilmiştir. 

İkinci madde 
905 numaralı kanunun tadil edilen maddesi: 
Muaddel yedinci madde — Hilafı hakikat beyanname veya her hangi bir sui istimal ile mua

mele yaptırılarak noksan resim verilmek suretile geçirilen eşyanın takibi için kaçak eşyaya kıya
sen bir sene müddet kabul edilmesi şeklindeki Hükümetin teklifi az çok bir gümrük resmi verile
rek ve gümrük muamelesi ifa ettirilebilerek geçirilen bu eşya hakkında varit görülmemiş ve bu 
kabil kaakçılıktan ayrı bir mahiyet arzeden fiiller hakkında tamamen kaçak ahkâmının tatbiki 
suretile eşyayı uzun müddet takibe maruz bırakmak muvafık olamıyacağı mülâhazasile müddet üç 
ay olarak tayin ve madde o suretle tanzim edilmiştir. 

905 numaralı ve 7 haziran 926 tarihli kanuna müteallik 
Muaddel on ikinci madde — Bu madde ahiren neşredilen 1510 numaralı kaçakçılığın men ve 

takibi hakkındaki kanun ile ilga edilmiş bulunduğundan tadiline lüzum görülmemiştir. 

Üçüncü madde 
905 numaralı ve 7 haziran 926 tarihli kanunun tadil edilen maddeleri 

Muaddel dokuz ve onuncu madde — Bu maddelerin ilgası hakkındaki Hükümetin teklifi, gösterilen 
esbabı mucibeye nazaran varit ve maddelerin ilgası encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Dördüncü madde 
705 numaralı ve 4 kânunusani 926 tarihli kanuna müteallik 

Bu kanun ile mesai zamanları haricinde çalışan gümrük memurlarına verilecek ücret zammı 
62 inci maddenin tadili sırasında nazara alınmış olduğu cihetle artık devamı mer 'iyetine* lüzum 
kalmamıştır. îlğası teklifi encümenimizce de kabul edilmiştir. 

îşbu esbabı mucibe mazbatasile kanun lâyihası ve diğer merbutatı havale mucibince Adliye 
Encümenine tevdi kılındı. 

Ma. E. Rs. M. M. Kâ. Âza Âza Âza Âza Âza 
ihsan A. Hilmi Sami M. Nedim Kâmil A. Şefik Şevket 
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Adliye Encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Adliye Encümeni 27 / V / 1930 

Karar No: 54 
Esas No: 1/493 

Yüksek Reisliğe 

11 nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük ktınunile müzeyyelâtmrn bazı maddelerinin ta
dili' hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan kanun lâyihası Başvekâletin 12 / V / 1929 tarih ve 
6/2007 numaralı tezkeresile Adliye Encümenine havale olunmakla bu bapta Maliye Encümeni 
tarafından yapılan tadilât ve esbabı mucibeyi havi mazbata ile birlikte Umum Gümrükler Mü
dürlüğü tarafından izam edilen müdirandan Cemil Beyle Hukuk Müşaviri hazır olduğu halde tet
kik ve müzakere olundu. 

Encümence Maliye Encümeninin tadilâtı esas ittihaz edilerek yapılan tetkikatta lâyihanın güm
rük kanunile 905 ve 906 numaralı kanunlarla evvelce mezkûr kanunun bazı maddelerinin muad
del şekillerinin bu kere tadiline mütedair olan hükümlerinin madde halinde tertibi değiştirilmiş 
ve yalnız bazı numaraların tashihine ve bir tabirin değişmesine ve bir fıkra ilâvesine münhasır 
olan tadilât için diğer hükümleri aynen ipka edilen maddelerin yeni baştan yazılması muvafık 
görülmiyerek yalnız bu tebdil ve tashih ve ilâveler yazılmak suretile lâyihanın maddeleri kaleme 
alınmıştır. 

Maliye Encümeninin 13 üncü madde vezin ücretlerinin arttırılmasına dair tadilâtı musip gö
rülmediğinden tayyedilmiş ve 62 inci maddede dahi mesai saati haricinde alâkadarların arzu-
larile çalışan memurların aldığı ücretlerin müdür ve baş kâtiplere de teşmil edilmek suretinde 
teklif edilen madde gümrük muamelesinin her ne kadar sahipleri tarafından gösterilen sebebe 
binaen arzuhalile mesai saati haricinde çalışmak mecburiyeti hasıl olduğu takdirde ayrıca mal sahiple
rinden memurların bir ücret alması muvafık ise de mesai saati içinde yapılabilmesi mümkün 
olan işlerin bu saat haricine memurlar tarafından ücret almak maksadile birakil.abil.mesi ih
timaline karşı müdür ve başkâtiplerin de ücretten istifadeleri halinde böyle bir hale mani 
olmak hususunda nezaret ve murakabelerini ihmâl etmeleri varit olabileceğinden bu hale 
meydan vermemek mülâhazasile eski hükmün ipkası muvafık görülerek teşmili mütezammın 
tadilât ekseriyetle kabul edilmiştir. 
64üucü maddede müsadere bedelini tayin ve tahkik mümkün olmıyan hallerde alınacak bu be
delin en yüksek haddinin kanunda tahdidini doğru bulmıyan encümen yalnız en aşağı haddi 
gösterilmek suretile iktifa edilmesini musip görmüş ve yine bu maddede zabıta tarafından 
yapılacak taharriyat ve tahkikatın müruru zamanı kesmesi yolundaki fıkra bu muamelenin 
gümrük idarelerinin iş'arile, olmadığı takdirde zabıtanın vazaifi asliyesinden olmamak iti-
barile resen zabıta tarafından yapılacak muamelelerin müruru zamanı kesen hallerden sa
yılması tecviz olunmamıştır. 

Zaten ceza muhakemeleri usulü kanununa göre bir suç için arama yapıldığında aramanın 
mevzuu olan hâdiseden gayri diğer memnu birfiilin vukubulduğu anlaşılırsa iktiza eden ka
nunî muamele o kanunda gösterilmiş olmasına mebni böyle bir hal vukuunda alâkadar olan 
gümrük idarelerine ihbar edilerek oraca takibata başlanacağı tabii olduğundan bu hükmün tayyı 
muvafık bulunmuştur. 

Yine 64 üncü maddede müruru zaman için kabul edilmiş olan bir sene müddetin maznun 
tarafından ispat edilmesi için bir kayit konması zait görülmüştür. Zira kaçakçılıktan 
maznun olanlar böyle bir defide bulunarak haklarındaki takibatın düşmesi lâzım geleceğini 
iddia ederlerse bu iddianın sübutü keyfiyeti umumî hükümler dairesinde cereyan edebilece
ğinden hiç bir cezayi kanunda mevzu olmıyan böyle bir kaydin bu kanuna konulması lüzumsuz 
addolunmuştur. 

http://birakil.abil.mesi


Lâyihanın bu tadillerle kabulüne encümence karar verilmiş 
Bütçe Encümenine tevdii arzoluııur. 

Ad. E. Rs. 
Manisa 

M. Fevzi 
Âza 

A. İhsan 
Âza 

Balıkesir 
Şadtk 

M. M. 
Kocaeli 

Salâhattin 
Âza 

İzmir 
Enver 
Âza 

Edirne 
İL Hayrı 

Kâ. 
Yozgat 

A. Hamdi 
Âza 

Kocaeli 
Ragıp 
Âza 

verilmiş 

Âza 
Erzincan 

Abdüllîak 
Âza 

Kayseri 
Reşit 

olup evrakın h 

Âza 
Antalya 
A. Saki 
Âza 

Manisa 
Kemal 

avale mucibine 

Âza 
Zonguldak. 

Nazif 
Âza 

T. Fikret 
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Bütçe Encümeni 
M, No. 169 

Bütçe Encümeni mazbatası , 

Yüksek Reisliğe 

11 - VI - 1930 ^ 
o 

11 nisan 1334 ve 7 haziran 1926 tarihli gümrük kanunile müzeyyelâtının bazı maddelerinin tadil 
ve ilgası hakkında Maliye Vekâletince hazırlanan kanun lâyihası Başvekâletin 12-VII-1929 tarihli 
2/2007 numaralı tezkeresile Bütçe Encümenine havale olunmakla bu bapta Maliye ve Adliye Encümen
leri tarafından yapılan tadilât ve esbabı mucibeyi havi mazbatalarla birlikte Maliye Vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

19 maddeyi havi olan bu tadillerden bir kısmı hakkında esaslı tetkikat icrasına lüzum görül
düğü ve vakit müsait olmadığı cihetle müstacel olan 12 ve 110 uncu maddelerin tefrikile Yüksek 

Meclise arzı muvafık görülmüştür. 
On ikinci maddenin tarifenin yanlış tatbikından mütevellit resim noksanları hakkındaki fık

rasının Hükümetçe teklif ve Maliye Encümenince kabul edilen şümullü şekli Maliye, Adliye Encü
menince tayyedilmiş ve filhakika gümrükten geçirilen bir mal için tarifenin yanlış tatbik edilmiş 
olduğu vesilesile tüccardan bir müddet sonra resim aranılmasının bazı ahvalde gadri mucip olacağı 
noktasında encümenimiz de Adliye Encümenile hem fikir bulunmuştur. Ancak ayrı cins ve vasıfta 
bulunan ve beyannamede pek sarih bir surette yanliş gösterilmiş malın resmi hakkında, çok has
sas olan tüccarın açık surette hata etmesi ihtimali pekte şayanı kabul değildir. Gerek memuru idlâl 
ve gerek gafletten istifade suretile noksan resim vererek geçirdiği mallar için hazinenin tüccara 
müracaat edememesi tecviz edilmemiştir. Gerek tüccarın ve gerek memurun iltibasa düşeceği nis-
bette bir tarife yanlışlığı vaki olan ahvalde bu mülâhaza ve sui niyet varit olamıyacağına göre 
yanlışlığın dosyadaki numuneye ve beyannamedeki izahata nazaran aşikâr bir yanlışlık olması kaydını 
ilâvesi ve tavzih suretile Hükümetçe teklif edilen fıkra tadilen kabul olunmuştur. Tarife işinden 
anlamıyan ve ticaretle de meşgul ve meluf olmıyan eşhasın beyannamelerinde gösterecekleri tarife 
maddesi aşikâr bir yanlışlıkla malûl olsa da kendilerine fark için müracaata mahal olamıya-
cağından maddeye bu yolda bir fıkra da ilâve edilmiştir. 

Maddenin ikinci fıkrasında maddî hesap hatası sebebile noksan alınan resimler mevzubali3 edil
miş olduğu halde hiç resim verilmeksizin geçirilen malların resimlerinin ne suretle istifa edileceği 
yazılmamış olduğundan ilâve edilmiş ve mal geçirilmek suretile teminatsız kalan gümrük matluba-
tmın diğer Devlet resim ve vergileri gibi tahsili emval kanununa tevfikan tahsili lüzumu derkâr 
olduğundan fıkra o suretle tadilen kabul edilmiştir. 

110 uncu maddede umuru belediyeye müteallik ceza hükümleri kanunununa ahiren tezyil edilen 
kanun ile, tütün kanununda para cezalarının tahsil ve infazı hakkında kabul edilen formüle tey* 
f ik ve telif suretile tanzim edilmiştir. 



-Müstacelen müzakere ve kabulü Umumî Heyete arzohmur, 
Âza Âza Âza 

Aydın Burdur Erzurum 
Mühendis Milat Vahit E. Aziz 

Âza Âza 
Niğde Elâziz 
Faik II. Tahsin 

B. E. Rs. 
namına 

Muhlis 
Âza 

İsparta 

M. M. 
G. Antep 
'Remzi 

Âza 
Konya 

Âza 
Kütahya 

Niyazi Asını 

M ük er rem K, Hüsnü 
fclıTi"^'-lLB{MR|i ı'ı'mf'̂ u • * 

Hükümetin teklifi 
11 nisan 1334 tarihli Gümrük Kanunu ile 905 ve 

906 numaralı kanunların bazı mevadının tadili 
veya ilgası hakkında kanun 

Birinci madde — Gümrük kanununun 4, 11, 12, 
13, 20, 26, 39, 62, 64, 97, 105, 106, 107, ve 110 nuneu 
maddeleri berveçhi ati tadil edilmiştir: 

Madde 4 — Gümrük mıntakası dahilinde bu
lunan eşya gümrük resminin istifasını teminen 
Gümrük İdaresinin teftiş ve nezaretine tabidir. 
Bu mıntaka dahilindeki kura ve kasabatta işbu 
teftiş ve nezaretin icrası zımnında taharriyat iktiza 
ettiği takdirde 75 ve 76 inci maddeler ahkâmına 
tevfiki hareket olunur. Mıntakai mezkûre haricinde 
emtia ve eşya nakliyatı serbesttir. Şu kadar ki ; 
hile ile âşırıldığı delâil ve emaratı kavviye ile 
anlaşılan emtia ve eşya mıntakai mezkûreyi teca
vüz etmiş olsa bile derdest edilebilir. 

Madde 11 — Safain, naklettikleri eşyayi tica
riydim vasıl oldukları limanlara çıkarılması 
lâzımgelenleri temaman ihraç veya aktarma etme
dikçe veyahut Gümrük İdaresinden tahriren ruhsat 
almadıkça o limandan diğer eşya kabul edemezler. 

Madde 12 — Bir mal tabi olduğu gümrük 
resminden ve her türlü masarif ve ücüratından 
ve sair bilcümle tekâlifi Devletten ve cezayi nak-
tiden dolayı zaman ve teminat hükmündedir. 

Mal gümrükten iınrar edilmiş olupta buna ait 
matiubatı hazinenin her hangi sehvi hesap veya 
hatayi maddiden dolayı noksan alındığı tezahür 
ederse Gümrük İdaresince vaki tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay zarfında sahibi noksanı mezkûru 
tesviyeye mecburdur. Aksi takdirde gümrükçe 
vaki olacak iş'ar üzerine matiubatı mezkûre ma
hallî mal memurlıığunca tahsili emval kanunu ah
kâmına tevfikan istifa ve Gümrük İdaresine ita 
kılınır, 

Tediyesi talep olunacak hukuku hazine tarife 

Maliye Encümeninin tadili 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanunu ile 7 haziran 
926 tarih ve 905,906 numaralı kanunların bazı me

vadmın tadili veya ilgası hakkında kanun 

MADDE 1 — Gümrük kanununun 4, 11, 12, 
13, 20, 26, 39, 62, 64, 97, 105, 107, 110 uncu mad
deleri berveçhi ati tadil edilmiştir. 

Muaddel madde 4 — Gümrük mıntakası dahilinde 
bulunan eşya gümrük resminin istifasını temin güm
rük idaresinin teftiş ve idaresine bağldır. Bu mın
taka dahilindeki kura ve kasabatta işbu teftiş ve 
nezaretin icrası zımnında taharriyat iktiza ettiği tak
dirde 75 ve 76 inci maddeler ahkâmına tevfik hareket 
olunur, mıntakai mezkûre haricinde emtia ve eşya 
nakliyatı serbesttir şukadar ki hile ile âşırıldığı delâil 
ve emaratı kuyut ile anlaşılan emtia ve eşya mınta
kai mezkûreyi tecavüz etmiş olsa bile derdest edilir. 

Muaddel madde 11 — Sefain naklettikleri eş
yayi tüccariyeyi vasıl oldukları limanlara çıkarıl
ması lâzım gelenleri tamamen ihraç veya aktarma 
etmedikçe veyahut gümrük idaresinden tahriren 
ruhsat almadıkça o limandan diğer eşya kabul 
edemezler. 

Muaddel madde 12 — Bir mal tabi olduğu 
gümrük resminden ve her türlü masarif ve ücurat-
tan ve sair bilcümle tekâlifi Devletten ve cezayi 
naktiden dolayı zaman ve teminat hükmündedir. 
Mal gümrükten imrar edilmiş olupta buna ait 
matiubatı hazinenin herhangi sehvi hesap veya 
hatayi maddiden dolayı noksan alındığı tezahür 
ederse Gümrük İdaresince vaki tebliğ tarihinden 
itibaren bir ay zarfında sahibi noksanı 
mezkûru tesviyeye mecburdur. Aksi takdirde 
gümrükçe vaki olacak iş'ar üzerine matiubatı 
mezkûre mahallî mal müdürlüğünce tahsili emval 
kanunu ahkâmına tevfikan istifa ve gümrük ida
resine ita olunur. 

Tediyesi talep olunacak hukuku hazine tarife 
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Adliye Encümeninin tadili 
11 nisan 1334 tarihli gümrük kanunu e 7/6/926 
tarih ve 905 ve 906 numaralı kanunların bazı mad

delerini tadil ve ilgası hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 gümrük kanununun dördüncü mad
desindeki (76 ve 77 inci maddeler) tabiri yerine 
(75 ve 76 inci maddeler) cümlesi ve 11 inci mad
dedeki (aktarma edilmedikçe) tabiri yerine de 
(aktarma etmedikçe) cümlesi konmuştur. 

MADDE 2 — Gümrük kanununun 12 inci 
maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Bir mal tabi olduğu gümrük resminden ve her 
türlü masarif ve üeürattan ve sair bilcümle tekâlifi 
Devletten ve para cezalarından dolayı zaman ve 
teminat hükmündedir. 

Mal gümrükten imrar edilmiş olupta buna ait 
hazine matlubatı herhangi maddî hesap hatası 
sebebile noksan alındığı anlaşılırsa gümrük idare
since vaki olacak tebligat tarihinden bir ay içinde 
sahibi bu noksanı ifaya mecburdur. Aksi halde 
gümrükçe vukubulacak işler üzerine noksan kalan 
bu matlubat mal müdürlüklerince tahsili emval 
kanunu hükümlerine tevfikan istifa ve gümrük 
idarelerine ita olunur. 

Bütçe Encümeninin tadili 

Gümrük kanununun. 12 inci ve 110 uncu 
maddelerini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük kanununun 12 inci mad
desi aşağıda yazıldığı şekilde tadil edilmiştir: 

Bir mal tabi olduğu gümrük resminden ve her 
türlü masraf ve ücretlerden ve gümrük idaresince 
tahsil edilecek bilcümle Devlet vergilerinden ve 
para cezalarından dolayı zaman ve teminat hük
mündedir. 

Mal gümrükten geçirilmiş olupta buna ait yu
karıda sayılı matlubat alınmamış veya her hangi 
maddî hesap hatası sebebile noksan alınmış oldu
ğu anlaşılırsa gümrük idaresince vaki olacak 
tebliğ tarihinden bir ay içinde sahibi bu matlubatı 
vermeğe mecburdur. 

Aksi halde gümrükçe vukubulacak iş 'ar üze
rine bu matlubat, tahsili emval kanununa tevfi-



tatbikatından mütevellit ise sahibi tebliğ tarihin
den itibare^ı on beş gün zarfında Gümrükler 
Umum Müdürlüğüne^ ve oraca' da derecei saniye
de ittihaz v^ tebliğ olunfteak karar aleyhine keza-
lik on beş gftn zarfında 8 nisan 1334 tarihli kanun 
hükmüne tevfikan hakem heyetine müracaatla 
itirazatmı dermeyan edebilir. Muayyen müddetler 
zarfında itiraz edilmediği veya itirazı vaki hakem 
heyetince .reddedildiği takdirde matlubatı hazine 
sahibi maldan fıkrai ulâda münderiç sarahat 
veçhile istifja ve tahsil olunur. Maamafih bu hü
kümler 1000 numaralı ve 2G mayıs 1927 tarihli 
muhasebe! ıfımumiye kanununun on üçüncü mad
desinin başkaca tatbikma mani olmaz. 

MADDE 13 — Adet veya re's üzerine istif ayi 
resim olunanlardan maada ticarete ait ithalât 
eşyasından kap başına ( bir ) ve döküm halinde 
bulunan eşyadan tonilâto başına ( ik i ) kuruş ve
zin ücreti istifa olunur. 

MADDE 20 — Türkiye limanlarına vurut eden 
sefain kaptanları veya yerlerine kaim olanlar 
vusulleri anından itibaren ( 24 ) saat zarfında 
sefine derutıunda bulunan bilûmum hamuleyi 
mübeyyin manifestonun nüshai asliyesini güm
rük idaresine ibraz ve limana çıkarılacak veya 
aktarma "vje transit edilecek eşyanın bir kıt 'a 
orijinal majıifesto suretile limanın ihtiyacına gö
re iki veyi daha ziyade Türkçe suretini taraf
larından musaddak olarak tanzim ve itaya 
ve eğer seffne boş gelmiş ise keyfiyeti ve sebe
bi vürudunu tahriren bildirmeğe mecburdur. 
Bundan maada gümrük idaresi kaptandan ge
miye ait evrakı talep edebilir. Fakat gümrük 
idaresi manifestodaki kuyudat ile hamulenin 
ahvalini daii şüphe gördüğü takdirde balada 
mezkûr evrakı kaptandan her halde talep eder. 

Sefine limana geceleyin dahil olursa yirmi 
dört saatteh ibaret müddet ferdası tulûü şemisten 
itibaren başlar. Eyyamı tatiliyyeyi resmiye ile 
karantinadan ve sair esbabı mücbireden müte-
yellit ahv^ıl müstesnadır. Ancak Rüsumat Mü
düriyeti uniumiyesi mahzursuz gördüğü takdir
de gümrük resmine gayri tabi eşyayı hamilen 
jsirf Türkiyfe limanlarında icrayı sefer eden ve 

tatbikatından mütevellit ise sahibi tebliğ tarihin
den itibaren on beş gün zarfında (rümrükler U-
mum Müdürlüğüne ve oraca da derecei sani
yede ittihaz ve tebliğ olunacak karar aleyhine 
kezalik on beş gün zarfında 1929 temmuz tarihli 
ve 14"9'9 numaralı gümrük tarifesi kanununun 
olbzta.cn niaddesinde gösterilen ekisperler heye
tine mürae'aâifa itirazatını dermeyan edebilir. 
Muayyen müddetler' zarfında1 itiraz edilmediği 
takdirde itirazı vaki ekisperler heyetince redde
dildiği takdirde matlubat hazine sahibi mal
dan fıkrai ulâda münderiç Sarahat veçhile is
tifa ve tahsil olunur. Maamafih bu hükümler 
1050 numara ve 26 mayıs 1927 tarihli muhesebei 
umumiye kanununun ön üçüncü maddesinin. 
başkaca tatbikma mani olmaz. Tarifeyi yanlış 
tatbik eden memurların birincisinde bir aylık, 
ikinci defasında iki aylık maaşları katolunur. Bir 
daha tekerrürü halinde memuriyetlerinden azlo-
lunurlar. 

Muaddel madde 13 — Adet veya hayvanat üze
rine istifayı resim olunanlardan maada ticarete 
ait ithalât eşyasından kap başına «bir» ve döküm 
halinde bulunan eşyadan tonilâto başına «iki» ku
ruş vezin ücreti istifa olunur. 

Muaddel madde 20 — Türkiye limanlarına vü-
rut eden sefain kaptanları veya yerlerine kaim 
olanlar vusulleri anından itibaren «24» saat zar
fında sefine derununda bulunan bilûmum hamu
leyi mübeyyin manifestonun nüshai asliyesini 
gümrük idaresine ibraza ve o limana çıkarılacak 
veya aktarma ve transit edilecek eşyanın bir kıt 'a 
orjinal manifesto suretile limanın i h r a c ı n a göre 
iki veya daha ziyade Türkçe suretini tarafların
dan musaddak olarak tanzim ve itaya ve eğer 
sefine boş gelmiş ise, keyfiyeti ve sebebi vürudu
nu tahriren bildirmeğe mecburdur. Bundan maada 
gümrük idaresi kaptandan gemiye ait evrakı talep 
edebilir. Fakat gümrük idaresi manifestolardaki 
kuyudat ile hamulenin ahvalini dai şüphe gördü
ğü takdirde balâda mezkûr evrakı kaptandan her 
halde talep eder. Sefine limana geceliyin dahil 
olursa 24 saatten ibaret müddet ferdası tuluu 
şemisten itibaren başlar. Eyyamı tatiliyei resmiye 
ile karant eden ve sair esbabı mücbireden müte
vellit ahval müstesnadır. Ancak Rüsumat Müdüri
yeti Umumiyesi mahzursuz gördüğü takdirde 
gümrük resmine gayri tabi eşyayı hamilen sırf 
Türikye limanlarında icrayi sefer eden bu hacmi 
istiabileri 20 tunayı tecavüz etmiyen sefain hak-

http://olbzta.cn


kari alınır. 
Dosyasına bağlı numunesine veya beyanname

sine göre aşikâr surette yanlış tarife tatbik edile
rek noksan resim alınan eşya sahiplerinden bu 
noksanın ödenmesi gümrük idaresince talep edi
lir. Bu talebin tebliğinden itibaren on beş gün 
içinde Gümrükler Umum Müdürlüğüne ve oraca 
da ittihaz ve tebliğ olunacak karar aleyhine yine 
on beş gün içinde tarife kanununda yazılı "ekis-
perler heyetine itiraz edilebilir. 

İşbu itiraz ckisperler heyetince de reddedildi
ği takdirde hazine matlubatı yukanki fıkrad^ı 
yazılı sarahat veçhile tahsil olunur. 

Şu kadarki resmi noksan verilen mal, beyanna
me sahibinin san'at ve meslekine dahil olmıyan ne
viden ise noksanının ikmali için gümrük idaresi
nin kendisine müracaata hakkı yoktur. 

'Bununla beraber yukanki fıkralarda yazılı 
hükümler memurun vazifesinden mütevellit ceza 
ve tazmin takiplerine mani değildir. 

MADDE 3 — 906 numaralı kanunun birinci 
maddesile tadil edilen gümrük kanununun yirminci 
maddesinin birinci fıkrasında Gemi kapatan
ları veya yerlerine kaim olanlar tarafından 
o limana çıkarılacak veya aktarma ve transit edile
cek eşyanın gümrük idaresine verecekleri manifesto, 
bir kıt 'a orjinal suret ile limanın ihtiyacına 
göre taraflarından musaddak iki veya daha zi
yade Türkçe suret olacaktır. 
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hacıriL istiabileri yirmi tonayı tecavüz etmiyen ı 
sefain hakkında ahkâmı anife cari olmaz. Bu 
gibi sefain muvasalât ettikleri limanlarda kap
tanları veya yerlerine kaim olanlar gümrük ida
relerine veya memuru mahsuslarına şeraiti ani
feye tevfikan imzaları tahtında m al fim at r şifahi
ye ita ederler. 

MADDE 28 — Bir sefine bir limandan hareket 
etmeden kaptanı sefineye o limanda tahmil olu
nan emvale ait manifesto ile sanr vesaiki Gümrük 
idaresine iraeye ve manifesto suretini itaya ve 
boş gidiyorsa, tahriren ihbara mecburdur. Ancak 
daimî acentesi bulunan sefaine ait manifestoların 
sefinenin hareketinden itibaren azamî kırk seki/ 
saat zarfında acentesi tarafından itası caiz 
olabilir. 

. Türkiye limanlan arasında icrayi sefer eden 
ve hafimi istiabileri yirmi tondan fazla olmıyan 
sei'ain kaptanları hareket ettikleri limanda güm
rüğe manifesto itası mecburiyetinden vareste olup 
bu gibi kaptanlara Gümrük idaresince bir ruhsat
name ita edilir. 

MADDE 39 — Gümrüğe tarihi ithalinden iti
baren bir hafta zarfında kaldınlmıyan ithalât 
eşyasından sekizinci ve ihracat eşyasından üçüncü 
ve aktarma ve transit eşyasından on beşinci ve 
ticareti dahiliye eşyasından mahreç gümrüğünce | 
üçüncü ve mevrit gümrüğünde sekizinci gününden 
itibaren sikleti gayri safiye üzerinden beher elli 
kilogram için yevmî beş para ardiye ücreti talınır. 
Küsur dahi tam addolunur. Posta paketleri hak
kında da bu ahkâm caridir. Ancak sikleti bir ki
lodan noksan olan münferit kaplar ile zirde tadat 
olunan eşya ardiye ücretinden müstesnadır: 

1 - Hududa mücavir kura ahalisi tarafından 
kara hududundan geçirilip ithal edenin istimali 
zatisine mahsus olduğuna Gümrük idaresince ka
naat hasıl olan ve mecmu rüsumu beş kuruşu teca 
vüz etmiyen eşya; 

2 — Mehakimden verilecek şehadetnameler mu
cibince tahkikatı adliyede vesaik makamında 
istimal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip 
iade olunacak eşya; 

3 - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim 
Düveli ecnebiye elçilerile sefaret ve konsoloshane
lere ve cenaral konsolos ve konsolos ve konsolos 
vekillerine ve bazı diplomasi memurlarile siyasî 
murahhaslara ait olup kanunen gümrük 
resminden muaf tutulan eşya; 

4 - Gümrükçe muayene ve tahliline ihtiyaç | 

kında hhkâmı ânife cari olmaz-. Bu gibi sefain 
muvasalat ettikleri limanlarda kaptanları veya 
yerlerine kaim olanlar gümrük idarelerine veya 
memuru mahsuslarına şeraiti anifeye tevfikan 
imzaları tahtında malûmatı şifahiye ita ederler; 

Muaddel madde 26 — Bir sefine bi.' limandan 
hareket etmeden kaptanı sefineye o limanda tah
mil olunan emvale ait manifesto ile sair vesaiki 
gümrük idaresine iraeye ve manifesto suretini 
itaya ve boş gidiyorsa tahriren ihbara mecburdur» 
Ancak daimî acentesi bulunan sef aine ait manifes
tonun sefinenin hareketinden itibaren azamî kırk 
sekiz saat zarfında acentesi tarafından itası caiz 
olabilir. 

Türkiye limanları arasında icrayi sefer eden ve 
hacmi istiabileri 20 tondan fazla olmıyan sefain 
kaptanları hareket ettikleri limanda gümrüğe 
manifesto itası mecburiyetinden vareste olup bu 
gibi kaptanlara gümrük idaresinde bir ruhsatname 
İta edilir. - ; HM^fJ 

Muaddel madde 39 — Gümrüğe tarihi ithalin
den itibaren bir hafta zarfında kaldınlmıyan it
halat eşyasından sekizinci ve ihracat eşyasından 
üçüncü aktarma ve transit eşyasından on beşinci 
ve ticareti dahilî eşyasından mahreç gümrüğünce 
üçüncü ve mevrit gümrüğünce de sekizinci gü
nünden itibaren sikleti gayri safiye üzerinden 
beher elli kilogram için yevmi yirmi beş para ar
diye ücreti alınır. Küsur dahi tanı addolunur. 
Posta paketleri hakkındada bu ahkâm caridir. 
Ancak sikleti bir kilodan noksan olan münferit 
icaplar ile zirde tadat olan eşya ardiye ücretinden 
müstesnadır. 

1 - Hududa mücavir kura ahalisi tarafından 
kara hudutlarından geçirilip ithal edenin isti
mali zatisine mahsus olduğuna gümrük idaresin
ce kanaat hasıl olan ve mecmuu rüsumu beş ku
ruşu tecavüz etmiyen eşya; 

2 - Muhakemeden verilecek şahitnameler mu
cibince tahkikatı adliyede vesaik makamında 
istimal olunarak tahkikatın ikmalini müteakip 
iade olunacak eşya; 

3 - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim dü
veli ecnebiye elçilerile sefaret konsoloshaneleri 
ve ceneral konsolos ve konsolos vekillerine ve ba
zı diplomasi memurlarile siyasî murahhaslara ait 
olup kanunen gümrük resminden muaf tutulan 
eşya; 



Madde 4 — 906 numaralı kanunla tadil edil
miş olan gümrük kanununun 26 inci maddesinde 
yazılı (mecburdur) tabirinden sonra gelen fıka-
rata aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Ancak daimî acentesi bulunan sefaine ait ma
nifestonun sefinenin hareketinden itibaren en faz
la kırk sekiz saat içinde acentesi tarafından da 
verilmesi caizdir. 

Madde 5 — 906 numaralı kanunla tadil edilen 
gümrük kanununun 39 uncu maddesinin (salisen 
ve rabian) diye yazılı fıkraları yerine aşağıdaki 
fıkralar konmuştur: 

3 - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde mukim ya-
banci devletler elçilerile sefaret ve konsoloshane
lerine ve jeneral konsolos ve konsolos vekil
lerine ve bazı diplomasi memurlarile siyasî 
murahhaslara ait olup kanunen gümrük resminden 
muaf tutulan eşya, 

4 - Gümrükçe muayene ve tahlile ihtiyaç gö
rülen, sahibinin müracaatına mebni kendisine 
teslim edilmek üzere ait olan memurlarca sair 
eşya arasında taharri olunan, imrannda gümrükçe 
tereddüt hasıl olarak hakkında muhabere açılan, 
ekisperler heyetine sevkedilerek sahibi lehinde 
karar sadır olan, hulâsa gümrükte bekletilmesi 
sahibinin ihtiyarile olmıyan sebepten • ileri gelen 
caya (muayene, tahlil, taharri, muhabere ve tet
kik ve müzakere için geçen günlere mahsus olmak 
şartile), 

5 - Ambar kuyuduııa geçirilmek suretile te
sellüm edilmiş ve zaman altına alınmış olmıyan 
eşya, 

6 - Müsaderesi katileşen kaçak eşyanın müş
terisine ihalesine kadar, 



görülen, sahibinin müracaatına mcbni kendisine 
.eslim edilmek üzere memurini aidcsince sair eşya 
ırasında taharri . olunan, imrarında gümrükçe 
.ereddüt husulüne mebni hakkında muhabere 
açılan, hakem heyetine sevkedilerek sahibi lehinde 
tarar sadir olan ve hulâsa gümrükte tevakkufu 
sahibinin yedi ihtiyarında bulunmıyan esbaptan 
ileri gelen eşya (muayene ve tahlil, taharri, muha
bere, tetkik ve müzakere için geçen eyyama mahsus 
olmak şartile; 

5 - Ambar kuyuduna geçirilmek suretile güm
rükçe tesellüm edilmiş ve tahtı zamana alınmış 
olmıyan eşya; 

Madde 62 — Altmışıncı maddede tayin olunan 
zamanı mesai hareinde dahi muamclei rüsumiye 
ifasına devama alâkadaran tarafından lüzum 
gösterildiği takdirde vazifedar memurine beher 
saat için yüzer ve kolculara ellişer kuruş ücret 
verilir ve bu ! ücret iş sahibinden tahsil olunur. 

Zamani iştigal bir saatten ziyade imtidat ederse 
fazla müddet zarfında her saat için muayyen üc
retin nısfı ita olunur. Saat küsuratı tam hesap 
edilir. Şu kadar ki esasen altmışıncı maddede ta
yin olunan zamanı mesai haricinde de ifayi va
zife ile mükellef olan memurine bu veçhile ücreti 
mesai verilmez. 

MADDE 64 — Türkiyeye ithal veya Türkiye-
den ihraç veya transit ve aktarma suretile imrar 
olunması memnu olan eşyayi ithal veya ihraç 
veya imrar etmek veya buna teşebbüs eylemek 
veya Türkiyeye ithali serbest ve gümrük res
mine tabi eşyayı ahkâmı kanuniye ve nizami
yeyi ifa ve ikmal etmeksizin ithal veya imrar 
etmek veya, buna teşebbüs eylemek kaçakçılık
tır. Suveri meşruhada kaçırıldığı veya kaçırılma
sına teşebbüs olunduğu sabit olan eşya müsa
dere ve kaçakçıdan o eşyanın gümrük resmile 
beraber tabi olduğu rüsumu sairei devlet mik-
tarınca naktî ceza ahzolunur. Kaçırılan eşya 
ketim veya istihlâk edilip te derdest ve müsade
resi kabil olmazsa sahibi rüsumundan maada 
bedelini de tediyeye mecbur tutulur. 

, Kaçak eşya hakkında takibata mübaşeret, 
kaçırma vak'asının tarihi vukuundan itibaren 
bir sene hitamına kadar caiz olabilip zabıta tara
fından taharriyat ve tahkikata başlanılması dahi 
müruru zamanı kat'eder. Bu müddetin müru
runu ispat etmek maznuna aittir, İspat vuku-. 

Grümrükçe muayene ve tahlile ihtiyaç görülen 
sahibinin müracaatına mebni kendisine teslim edil
mek üzere memurini aidesince sair eşya arasına 
taharri olunan imrarında gümrükçe tereddüt 
husulüne mebni hakkında muhabere açılan ekis-
perler heyetine sevk edilerek sahibi lehinde 
karar sadır olan ve hülâsa gümrükte tevakkufu 
sahibinin yedi ihtiyarında bulunmıyan esbaptan 
ileri gelen eşya ' ' muayene ve tahvil, - taharri, 
muhabere tetkik ve müzakere için geçen eyyamı 
mahsus olmak şartile,,: 

5 - Ambar kuyuduna geçirilmek suretile tesel
lüm edilmiş ve tahtı zamana alınmış olmıyan eşya: 

6 - Müsaderesi kat'ileşen kaçak eşya, müşteri
lerini ihalesine kadar ardiye ücretine tabi değildir, 

Muaddel madde 62 — Altmışıncı maddede ta
yin olunan zamanı mesai haricinde dahi muamefei 
rüsumiye ifasına devama alâkadaran tarafından 
lüzum gösterildiği • takdirde bu işle iştigal eden 
vazifedar memurinin beher saat için yüzer ve kolcu
lara ellişer kuruş ücret verilir. Ve bu ücrete 
esbabından tahsil olunur. Zamanı iştigal bir 
saatten ziyade imtidat ederse fazla müddet 
zarfında her saat için muayyen ücretin nısfı ita 
olunur. Saat küsuratı tam hesap edilir. Şukadarki 
esasen altmışıncı maddede tayin olunan zamanı 
mesai hareinde de ifayi vazife ile mükellef olan 
memurine bu veçhile ücreti mesai verilmez. 

Muaddel madde 64 — Türkiyeye ithal veya 
Türkiyeden ihraç veya transit veya aktarma 
suretile imrar olunması memnu, olan eşyayi ithal 
veya ihraç veya imrar etmek veya buna teşebbüs 
eylemek veya Türkiyeye ithali veya Türkiyeden 
imrarı serbest ve fakat gümrük resmine tabi eşya
yı kanun ve nizamların hükümlerini yapmaksızın 
ithal veya imrar etmek veya buna teşebbüs eylemek 
kaçakçılıktır. Bu suretlerle kaçırıldığı veya kaçırıl
masına teşebbüs olunduğu sabit olan eşya müsadere 
olunur. Ve kaçakçıdan o eşyanın gümrük resmi ve 
tabi olduğu sair Devlet resimleri tutarınca ağır 
para cezası alınır. 

Kaçırılan eşya gizlenmiş veya istihlâk edilmiş 
olupta derdest veya müsaderesi kabil olmazsa sahibi 
para cezasından başka bedelini de vermeğe mecbur' 
tutulur. 

Bedelin tahkik ve taayyünü kabil olroazsa yirmi 
liradan yirmi bin liraya kadar müsadere bedeli 
alınır. 

| Resimler tayin olunamadığı takdirde; her kap 
I için beş liradan iki bin liraya ve dökı ne eşyanın 
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MADDE 6 — 906 numaralı kanunla tadil edi-1 
len 64 üncü madde aşağıda yazılı şekilde tebdil 
edilmiştir: 

Türkiyeye ithal veya Türkiyeden ihraç veya I 
transit veya aktarma suretile imrar olunması J 
memnu olan eşyayı ithal veya ihraç veya imrar 
etmek veyahut bunlara teşebbüs eylemek veya 
Türkiyeye ithali veya Türkiyeden imrarı serbest ı 
ve fakat gümrük resmine tabi eşyayı kanun ve i 
nizamların hükümlerini ifa etmeksizin ithal veya ı 
imrar etmek veyahut bunlara teşebbüs eylemek : 
kaçakçılıktır. Bu suretlerle kaçırıldığı veya kaçı
rılmasına teşebbüs olunduğu sabit olan eşya mü- j 
sadere olunur ve kaçakçıdan o eşyanın gümrük 
resmi ve tabi olduğu Devlet resimleri tutarınca J 
ağır para cezası alınır. 

Kaçırılan eşya gizlenmiş veya nstihlâk edilmiş 
olupta elde edilmesi veya müsaderesi kabil olmaz
sa sahibi para cezasından başka o eşyanın bedeli- j 
ni de vermeğe mecbur tutulur. Bedelin tahkik ve [ 
tayini kabil olmazsa yirmi liradan aşağı olmamak 
üzere müsadere bedeli alınır. i 
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unda eşyanın bedeli müsaderesi ve cezası talep 
olunmayip yalnız tabi olduğu her nevi rüsumu 
devlet bittayin istifa ve irat kaydedilerek büt
çeye mevzu ihbariye ve ikramiye tahsisatından 
resmi mezkûrun rub'undan nısfına kadarı muh
birine ita olunur. 

Rüsum tayin olunmadığı takdirde rüsuma be
del her kap için beş liradan iki bin liraya kadar 
ve dökme eşyanın her tonası için bir liradan on 
liraya kadar cezayi nakti ahzolunur. 

Bu suretle alınan cezayi naktilerin sülüsü dok
san yedinci madde ahkâmına tevfikan var ise 
muhbirine verilir. 

MADDE 97 — Müsadere olunan kaçak eşya 
kırk üçüncü maddede gösterilen usul ve merasim 
dairesinde bilmüzayede satılır ve her türlü masa
rif ve tahakkuk eyliyecek bilcümle tekâlifi Devlet 

' badelistifa mütebaki mebaliğin ve işbu maddeye 
kadar olan maddelerde yazılı cezayi naktilerin 
sülüsanı eşyayı tutan ve haber verenlere tevzi 
edilir. Diğer sülüsü yalnız umuru muhafazada hiz
met ve gayreti meşhut olanlara Rüsumat Müdü
riyeti Umumiyesince ikramiye olarak tevzi edil
mek üzere emanet hesabına geçirilir. Bu paradan 
eshabı istihkaktan her hangi birine beş yüz lira
dan fazla ikramiye itası Maliye Vekilinin emrü 
tasvibine mütevakkıftır. 

Kaçak sşyadan rüsumu hamiyeye tabi olanla
rın ihale bedeli işbu rüsumun nısfını temin etme
diği takdirde eşya memaliki ecnebiyeye ihraç 
edilmek şartile satılır. Bu suretle müşterisi zuhur 
etmiyen eşya ile rüsumu hamiyeye tabi olmıyan 
eşyadan > her hangi bir bedel mukabilinde satıla-
mıyanlar hastanelerle cemiyeti hayriyelere elve
rişli olduğu takdire piyasalarda satmamak şartile 
bilâ bedel oralara verilir. Müessesatı hayriyenin 
işine yaramıyan ve ya şeraiti temin edilmiyen 
eşya imha edilir. 

Bedeli müzayede ancak masarif ve mütehak-
kık tekâlifi Devlet ve rüsumu hamiyeye tabi 
eşya için de tayin olunan nisbet derecesine teka
bül eden bir bedel ile satılabildiği yahut her 
iki nevi eşyanın balâdaki şerait dahilinde satıl-
mayıp müessesatı hayriyeye ita veya imhasına 
mecburiyet hasıl olduğu ahvalde o eşya için baş-

her tonası için bir liradan on liraya kadar ağır 
para cezası alınır. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki (1510) 
numaralı kanunun hükümleri mahfuzdur. 

Kaçak eşya hakkında takibata başlamak ka
çırma vak'asının vukuu tarihinden bir sene hita
mına kadar caiz olabilip zabıta tarafından tahar-
riyat ve tahkikata başlanılması dahi müruru za
manı keser. 

Bu müddetin geçtiğini ispat etmek maznuna 
aittir. İspat vukuunda müsadere bedeli ve para 
cezası istenemeyip yalnız tabi olduğu her nevi re
sim ve vergileri ve tayin edilmiyen ahvalde her kap 
veya tonası için yukardaki fıkrada yazılan miktarda 
resim bedeli alınır ve irat kaydedilir. Ve bütçe
ye konulan ihbariye ve ikramiye tahsisatından 
bu resmin dörtte birinden yansına kadarı muh
birine verilir. 

Muaddel madde 97 — Müsadere olunan kaçak 
eşya 43 üncü maddede yazılı usul ve merasim 
dairesinde açık artırma ile satılır. Gerek bu sa
tış bedelinden ve gerek altmış dördüncü maddede 
yazıldığı veçhile müsadere bedeli olarak alınması 
icap eden paradan beşte ikisi haber verenlere ve 
tutanlara dağıtılır. Bşte biri yalnız muhafaza 
işlerinde hizmet ve gayretleri görülenlere Güm
rükler Umum Müdürlüğünce ikramiye olarak da
ğıtılmak üzere emanet hesabına geçirilir. Geri 
kalan beşte ikisinden sırasile gümrük resmi ve 
diğer Devlet vergi ve resimleri alınır. 

Artırmaya konulan eşya hiç olmazsa gümrük 
resmi derecesinde bir değer tutmak şarttır. 

Bu değeri tutamazsa o eşya ecnebi memleket
lere gönderilmek şartile alıcısına satılır ve satış 
parasından beşi dördü haber verenlere ve tutan
lara dağıtılır ve beşte biri muhafaza ikramiyesine 
müteallik emanet hesabına geçirilir. 

Bu suretle de alıcısı çıkmıyan eşya hastaneler
le diğer hayır ve cemiyet ve müesseselerine elve
rişli olduğu takdirde piyasalarda satılmamak 
şartile bedelsiz ve resimsiz oralara verilir. Bu 
müesseselerin işine yaramıyan veya yukarıdaki 
şart temin edilmiyen eşya yok edilir. 

Hayır müesseselerine verilen veya yok edilen 
eşyanın haber verenlerine ve tutanlarına o eşya 
için: ayrıca hükmedilmiş para cezası varsa bunun 
üçte ikisi ve yok ise Gümrükler Umum Müdürlü
ğü emanet hesabındaki paradan o eşyaya ait güm
rük resminin yarısı tutarınca ikramiye dağıtılır. 

64 üncü maddeden bu maddeye kadar olan 
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Resimler tayin olunmadığı takdirde her kap j 

için beş liradan iki bin liraya ve dökme eşyanın 
her tonası için bir liradan on liraya kadar para 
cezası alınır. 

Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 1510 
numaralı kanun hükümleri mahfuzdur. Kaçak 
eşya hakkında takibata başlamak kaçırma vaka
sının vukuu tarihinden bir sene nihayetine kadar 
caiz olabilir. Bu müddetin geçtiği sabit olursa 
müsadere bedeli ve para cezası istenmeyip yalnız 
tabi olduğu her nevi resim ve vergileri ve tayin 
edilmiy^n hallerde her kap veya tonası için yuka-
rıki fıkrada yazılı miktarda resim bedeli alınır. 

Bütçeye konulan ihbariye ve ikramiye tahsisa
tından bu resmin dörtte birinden yansına kadarı 
muhbirine verilir. 

MADDE 7 — Gümrük kanununun 97 inci ve 
905 numaralı kanunla zeyledilen maddesi aşağıda 
yazılı şekilde tadil edilmiştir: 

Müsadere olunan kaçak eşya 43 üncü maddede 
yazılı usul ve merasim dairesinde açık arttırma 
ile satılır. Gerek bu satış bedelinden ve gerek 
64 üncü maddede yazıldığı veçhile müsadere bedeli 
olarak alınması icap eden paradan beşte ikisi haber 
verenlere ve tutanlara dağıtılır. Beşte biri yalnız 
muhaf az işlerinde hizmet ve gayretleri görülenlere 
Gümrükler Umum Müdürlüğünce ikramiye olarak 
dağıtılmak üzere emanet hesabına geçirilir. Geri 
kalan beşte ikisinden sırasile gümrük resmi ve 
diğer Devlet vergi ve resimleri alınır. Artırıl-
may konulan eşya hiç olmazsa gümrük resmi de
recesinde bir değer tutmak şarttır. Bu değeri 
tutmazsa o eşya ecnebi memleketlere gönderilmek 
şartile alıcısına satılır. Ve satış parasından 
beşte dördü haber verenlere ve tutanlara dağıtılır. 
Beşte biri de muhafaza ikramiyesine müteallik 
emanet hesabına geçirilir. 

Bu suretle de alıcısı çıkmıyan eşya hastane
lerle diğer hayrı cemiyet ve müesseselere elverişli 
olduğu takdirde piyasada satılmak şartile bedelsiz 
ve resimsiz olarak verilir. 

Bu müesseselerin de işine yaramıyan veya yu
karıdaki şart temin edilmiyen eşya yok edilir. 
Hayrî müesseselere verilen veya yok edilen eşya
yı haber verenlere ve tutanlara o eşya' için ayrıca 
karar verilmiş para cezası varsa bunun üçte ikisi; 
yoksa Gümrükler Umum Müdürlüğü emanet hesa
bındaki paradan o eşyaya ait gümrük resminin I 



ka hükmedilmiş cezayi naktî var ise muhbir ve 
müsadirlerine bunun sülüsanı ve yok ise müdürü-
yeti umumiyedeki emanet hesabında mevcut 
paradan o eşyaya ait gümrük resminin rub'undan 
nısfına kadar tevzi ve ita olunur. ' 

MADDE 105 — Manifestoda muharrer eşyadan 
noksan zuhur ettiği ve bunun esbabı gümrükçe 
tayin olunan müddet zarfında gümrüğe kanar 
at bahşolacak surette izah ve ispat olunmadığı 
takdirde eşyayı mezkûreyi hamil vapurun kap
tanından veya acentesinden veyahut sefine 
sahibinden bu nevi eşya için tarifede muharrer 
en ağır gümrük resminden maada resmi mezkû
run bir mislinden beş misline kadar cezayi nak
tî ıhzolunur. Miktarı resim tayin edilmezse 
noksan kapların her biri için on liradan iki bin 
liraya kadar cezayi naktî istifa edilir. Döküm 
veya re's halinde gelen eşya ve hayvanatın mani
festoda muharrer miktarile vezin ve tadat ne
ticesinde zuhur eden miktarı beyninde görülen 
noksan yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdirde 
bu miktar noksan için resim alınmaz. 
fazla miktar yüzde ikiyi tecavüz etmezse yalnz bir 
kat gümrük resmi ahzolunur. Fakat noksan veya 
fazla miktarı yüzde ikiyi tecavüz eder ve bu fark
ların esbabı mucbireden veya tabiati eşyadan 
mütevellit olduğu gümrüğe izah olunmazsa bunlar 
için manifestodan fazla veya noksan eşya hakkında
ki ahkâm tatbik ollnur. 

Madde 106 — Barnamede muharrer eşyadan 
noksan zuhur eder ve bunun esbabı yüz beşinci mad
de mucibince ispat ve izah edilmezse noksan çıkan 
eşyanın tarifede muharrer en ağır gümrük resmi 
naklinden tahsil olunur. 
Miktarı resim tayin edilmediği takdirde buna 
mukabil her kap için on liradan iki bin liraya 
kadar bir meblağ istifa olunur., 

Döküm veya re 's halinde gelen eşya ve hay va-
natm noksanı yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdirde 

maddelerde yazılı para cezasının üçte biri haber 
verenlere ve tutanlara verilir ve üçte biri iade 
edilir ve üçte biri de muhafaza işlerinde hizmeti 
görülenler Gümrükler Umum Müdürlüğünce ikra
miye olarak dağıtılmak üzere emanet hesabına 
geçilir. Emanet hesabına geçirilen paralardan beş 
yüz liradan fazla ikramiye verilmesi Maliye Veki
linin uygun görmesine bağlıdır. 

Muvakkat fıkra: 
Gümrüklerle antrepolarda bulunup 1926 senesi 

sonuna kadar müsaderesi kat'ileşmiş olan eşya 
gümrük resmi derecesinde değer tutması şartı 
gözetilmiyerek ithal edilebilmek üzere alıcısına 
satılır. 

Muaddel madde 105 — Manifestoda muharrer 
eşyadan noksan zuhur ettiği ve bunun esbabı güm
rükçe tayin olunan müddet zarfında gümrüğe 
kanaatbahş olacak surette izah ve ispat olunma
dığı takdirde eşyayi mezkûreyi hamil vapurun 
kaptanından veya acentesinden veyahut sefine 
sahibinden bu nevi eşya için tarifede muharrer 
en ağır gümrük resminden maada resmi mezkû
run bir mislinden beş misline kadar cezayi naktî 
ahzolunur. Miktarı resim tayin edilemez ise nok
san kapların her biri için on liradan iki bin 
liraya kadar cezayi naktî istifa edilir. Hay
vanat ile döküm halinde gelen eşyanın manifes
toda muharrer miktar ile vezin ve tadat netice
sinde zuhur eden miktarı beyininde görülen nok
san yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdirde bu 
miktarı noksan için resim alınmaz. Fazla miktar 
yüzde ikiyi tecavüz etmez' ise yalnız bir kat güm
rük resmi ahzolunur. Fakat noksan veya fazla 
miktarı yüzde ikiyi tecavüz eder ve bu farkların 
esbabı mucbireden veya tabiatı eşyadan müte
vellit olduğu gümrüğe izah olunmazsa bunlar için 
manifestodan fazla veya noksan eşya hakkındaki 
ahkâm tatbik olunur. 

Muaddel madde 106 — İhbarnamede muharrer 
eşyadan noksan zuhur eder ve bunun esbabı yüz 
beşinci madde mucibince ispat ve izah edilemezse 
noksan çıkan eşyanın tarifede muharrer en ağır 
gümrük resmi nakilinden tahsil olunur. 

Miktarı resim tayin edilmediği takdirde buna 
mukabil her kap için on liradan iki bin liraya 
kadar bir meblâğ istifa olunur. 

Döküm ve hayvanat halinde gelen eşyanın 
noksanı yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdirde de 
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yansının tutarı ikramiye dağıtılır. I 

64 üneü maddeden bu maddeye kadar olan 
maddelerde yazılı para cezalarının üçte biri hab^r 
verenlere ve tutulanlara verilir ve üçte biri irat 
kayit edilir. Ve kalan üçte biri de muhafaza işle-
lerinde hizmeti görülenlere umum gümrükler mü
dürlüğünce ikramiye olarak dağıtılmak üzere 
emanet hesabına geçirilir. 

Emanet hesabına geçirilen paralardan beş yüz 
liradan fazla ikramiye verilmesi Maliye Vekilinin 
tasvibine bağlıdır. 

. Muvakkat fıkra — Gümrüklerle antrepolarda 
bulunup 1928 senesi sonuna kadar müsaderesi 
kat'ileşmiş olan eşya gümrük resmi derecesinde | 
değer tutması şartı gözeldilmiyerek ithal edilebil
mek üzere alıcısına satılır. 

MADDE 8 — 906 numaralı kanunla tadil edi
len 105 inci maddenin ikinci fıkrasının ilk kısmı 
(hayvanat ile döküm halinde gelen eşyanın mani
festoda muharrer miktarı ile tadat ve vezin netice
sinde zuhur eden miktarı beyninde görülen noksan 
yüzde ikiyi tecavüz etmediği takdirde bu miktar 
noksan için resim alınmaz) suretinde ve 106 inci 
maddenin üçüncü fıkrasile beşinci fıkrasının (şu 
kadar ki) cümlesinden sonra (hayvanat ile) tabiri 
ilâve edilmiştir. 
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bu miktar için resim alınmaz. Fakat miktarı mez
kûru mütecaviz noksanın gümrük resmi alınır. 
, Süveri meşruhanın gümrükçe kilit ve mühür 

vaz ve talik olunan demiryol vagonlarında zuhur 
eden noksan hakkında tatbiki alâtı sedd iyenin fek 
ve tebdil edilmemiş olmasile meşruttur. Gümrük 
resminden istifade maksadile kilit ve mühürleri 
fek ve tebdil edilen demiryol vagonları muhteviya-
tilc mütecasirleri hakkında seksen altıncı madde 
ahkâmı tatbik edilir. 

Barnamede mukayyet eşyadan zuhur eden 
fazlanın yalnız gümrük rsmi ve her kap için iki 
liradan yirmi liraya kadar cezayi naktî istifa 
olunur. Şu kadarki döküm veya re's halindeki eşya 
ve hayvanatın yüzde ikiyi tecavüz eden fazlasının 
esbabı mücbireden ileri geldiği vesaiki makbule ile 
ispat edilemediği takdirde fazlanın gümrük res
minden başka bu resmin rub'undan dun ve nıs
fından efzun olmamak üzere bir cezayi naktî alı
nır. 

MADDE 107 — Ellinci maddede mezkûr fark 
ve tefavüt ile muvazenei umumiyeye dahil veya 
mülhak bütçeye tabi devair ve müessesat, devlet 
teşkilâtına mensup idareler, belediyeler ve be
ledî müesseseler eşyasına ait fark ve tefavütler 
müstesna olmak üzere beyanname muhteviyatile 
vezin ve muayene netayici arasında görülen fark
lar gümrük resminin yüzde beşi kadar noksan 
istifasını mucip olacak derecede bulunur ise ilk 
defasında yalnız o farka ait gümrük resmi alınır. 
Tekerrüründe işbu resmin bir misli de ayrıca 
cezayi naktî olarak tahsil olunur. îşbu farklar 
gümrük resminin yüzde beşten ziyade noksan 
istifasını mucip olacak derecede bulunursa o far
ka ait gümrük resminden maada resmi mezkûrun 
bir katından dört katına kadar eyrıca cezayi 
naktî istifa olunur. Şu kadar ki bu farkların 
taallûk ettiği muamelede alâkadaranın gümrüğe 
ibraz ettiği evrak hilafı hakikat veya muharref 
bulunduğu takdirde faili hakkında kanunu ceza 
ahkâmı tatbik olunur. Bu suretle alınan cezayi 
naktilerin nısfı farkları meydana çıkaranlara ve 
nısfı diğeri Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesince 
gayret ve hüsnü hizmetleri meşhut olanlara ve
rilir. 

bu miktar için resim alınmaz. Fakat miktarı 
mezkûru mütecaviz noksanın gümrük resmi alınır. 

Suveri meşruhanın, gümrükçe kilit ve mühür 
vaz ve talik olunan demiryolu vagonlarından 
zuhur eden noksa hakkında tatbiki, alâtı seddiye-
nin fek ve tebdil edilmemiş olmasile meşruttur. 
Gümrük resminden istifade maksadile kilit ve 
mühürlerin fek ve tebdil edilen demiryolları va
gonları muhteviyatile mütecasirleri hakkında 
seksen altıncı madde ahkâmı tatbik olunur. 

Barnamede mukayyet eşyadan zuhur eden faz
lanın yalnız gümrük resmi beher kap için iki lira
dan yirmi liraya kadar cezayi naktî istifa olunur. 
Şu kadarki hayvanat ile döküm halindeki eşyanın 
yüzde ikiyi tecavüz eden fazlasının esbabı mücbi
reden ileri geldiği vesaiki makbule ile isbat edil
mediği takdirde fazlanın gümrük resminden baş
ka bu resminin ruhundan dun ve nısfından afszun 
olmamak üzere bir cezayi naktî alınır. 

Muaddel madde 107 — Ellinci maddede anı
lan fark ve tefavüt müstesna olmak üzere beyan
name muhteviyatı ile ( t a r t ı ve yoklama netice
leri ) arasında görülen farklar gümrük resminin 
yüzde beşi kadar noksan alınmasını mucip olacak 
derecede bulunursa ilk defasında yalnız o farka ait 
gümrük resmi alınır. Tekerrüründe işbu resmin 
bir mislide ayrıca ağır para cezası olarak tahsil 
olunur. îşbu farklar gümrük resminin yüzde be
şinden ziyade noksan alınmamasını icap ettirecek 
derecede bulunursa o farka ait gümrük resminden 
başka o resmin bir katından dört katına kadar 
ayrıca ağır para cezası alınır. 

Umum muvazeneye dahil veya mülhak veya 
hususî bütçeye tabi resmî daire ve müesseselerle 
belediyelere ve onlara mensup müesseseler eşya
sına ait fark ve tef avütler için para cezası alınmaz. 
alınmaz. 

Yukarıdaki fıkralarda yazılan fıkraların taal
lûk ettiği muamelelerde alâkadaranın gümrüğe 
ibraz ettiği evrak hilafı hakikat veya muhar
ref bulunduğu takdirde faili hakkında Türk 
ceza kanunları hükümleri tatbik olunur. Bu suret
le alınan para cezalarının yarısı farkları mey
dana çıkaranlara ve diğer yansı Gümrükler U-
mum müdürlüğünce gayret ve eyi hizmetleri 
görülenlere verilir. 



MADDE 9 — 906 numaralı kanunla tadil edi
len 107 inci maddenin birinci fıkrasile ikinci fıkrası 
arasına aşağıda yazılı fıkra ilâve edilmiştir: 

Umumî muvazeneye dahil veya mülhak veya 
hususî bütçeye tabi resmî daire v£ müesseselerle 
belediyelere ve onlara mensup müesseseler eşyası
na ait fark ve tefavütler için para cezası alınmaz. 

MADDE 10 — 906 numaralı kanunla tadil 
edilen 110 uncu madde aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

98 den 109 uncu maddeye kadar olan madde
lerde yazılı para cezalarına idareten karar verilir. 
Bu kararlar gümrük idareleri tarafından doğ
rudan doğruya aleyhinde karar verilenlere tebliğ 
olunur. Alâkadarlar tarafından verilen kararlara 
kanaat edilmezse tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün içinde gümrüğün mensup olduğu başmü
dürlük veya Gümrük Umum Müdürlüğüne itiraz 
olunur. Bu itiraz reddedildiği takdirde ret kara
rının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde 
ait olduğu mahkemeye müracaatla itiraz olunabi
lir. 

Muayyen müddetler içinde itiraz yapılmazsa 
karar kat'ileşir. Bu suretle kat'ileşen para ce
zaları rıza ile tesviye olunmadığı halde Cumhuri
yet müddei ıımumiliğince Türk ceza kanununun 
mevkii mer'iyete vaz'ına müteallik 825 numaralı 
kanunun 6 inci maddesi hükmü tatbik olunur. 

Gümrüğe ait kanunlar da kimin tarafından ka
rar verileceği tasrih edilmiyen umum para ce-
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MADDE 110 — Doksan sekizinciden yüz do
kuzuncu maddeye kadar olan maddelerde muhar
rer cezayi nakliler idareten hükmolunur. Bu hü
kümler gümrük idareleri tarafından doğrudan 
doğruya mahkûmu aleyhlere tebliğ olunur. Mez
kûr hükme alâkadarlar tarafından kanaat edil
mezse evvel emirde tebliğ tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında gümrüğün mensup olduğu Baş 
Müdürlük veya Gümrükler Umum Müdürlüğü 
nezdinde ve bu itiraz reddedildiği takdirde keza
lik tarihi tebliğden itibaren on beş gün içinde 
mahkemei aidesine müracaatla serdi itiraz oluna
bilir. Muayyen müddetler zarfında itiraz yapıl
mazsa gümrüğün kararı kesbi kat'iyet eder. Mah
kemeye müracaat halinde lâhik olacak hükmü 
kat ' i infaz olunur. Bu suretle kesbi kat'iyet eden 
cezayi naktiler birriza tediye edilmediği takdirde 
müddei umumilikçe Türk ceza kanununun mevkii 
mer'iyete vaz'ına müteallik 26 nisan 1926 tarihli 
ve 825 numaralı kanunun altıncı maddesi ahkâmı 
tatbik olunur. 

Gümrüğe müteallik kavaninde sureti hükmü 
tasrih edilmiyen bilûmum cezayi naktiler hak-
kmda dahi bu madde hükmü caridir. 

Bu maddenin hükmü tarihi mer'iyetten mu
kaddem idareten hükmolunan veya kesbi kat'iyet 
ettiği tarihten itibaren müruru zamana uğra'mıyan 
cezayi naktilere de şamildir. 

İKİNCİ MADDE — 905 numaralı ve 7 haziran 
1926 tarihli kanunun 7 ve 12 inci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

MADDE 7 — Hilafı hakikat beyanname veya 
her hangi bir sui istimal ile muamelesi ifa ettirile
rek noksan resim verilmek suretile memlekete 
ithal edildiğine dair delâil ve emaratı kaviye 
veya tahrirî ihbarat mevcut olan eşya tarihi 
ithalinden itibaren bir sene zarfında gümrük ka
nununun 75 ve 76 inci maddelerine tevfikan takip 
ve sübutü halinde müsadere ile beraber hile isti
mal ederek o eşyayı ithal edenler hakkında başkaca 
Türk ceza kanunu mucibince takibatı adliye icra 
olunur. 

Muaddel madde 110 — Doksan sekizinciden 
yüz dokuzuncu maddeye kadar olan maddelerde 
muharrer cezayi naktiler idareten hükmolunur. 

Bu hükümler gümrük idareleri tarafından 
doğrudan doğruya mahkûmu aleyhlere tebliğ 
olunur. Mezkûr hükme alâkadarlar tarafından 
kanaat edilmezse evvelemirde tebliğ tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında gümrüğün mensup 
olduğu başmüdürlük veya Gümrükler Umum 
Müdürlüğü nezdinde ve bu itiraz reddedildiği 
takdirde kezalik tarihi tebliğinden itibaren on 
beş gün içinde mahkemei aidesine müracaatla 
serdi itiraz olunabilir. 

Muayyen müddetler zarfında itiraz yapılmaz
sa gümrüğün kararı kesbi kat'iyet eder. Mahke
meye müracaat hâlinde lâhik olacak hüküm 
kat'î infaz olunur. Bu suretlerle kesbi kat'iyet 
eden cezayi naktiler birriza tediye edilmediği 
takdirde müddei umumilikçe Türk ceza kanunu
nun mevkii mer'iyete vaz'ına müteallik 26 nisan 
926 tarihli ve 825 numaralı kanunun altıncı mad
desi tatbik olunur. 

Gümrüğe ait kavaninde ( sureti hükmü ) tas
rih edilmiyen bilûmu mcezayi naktiler hakkın
da dahi bu madde hükmü caridir. 

Bu maddenin hükmü tarihi mer'iyetten mu
kaddem idareten hükmolunan veya kesbi kat'iyet 
ettiği tarihten itibaren müruru zamana uğra-
mryan cezayi naktilere de şamildir. 

İKİNCİ MADDE — 905 numaralı ve 7 hazi
ran 926 tarihli kanunun 7 inci maddesi aşağıdaki 
şeîdlde tadil edilmiştir. 

Muaddel madde 7 — Hilafı hakikat beyanname 
veya herhangi bir sui istimal ile muamelesi ifa 
ettirilerek noksan resim verilmek suretile memlekete 
ithal edildiğine dair delâil ve emareti kaviye ve ta-
tahriri ihbarat mevcut olan eşya tarihi ithalinden iti
baren üç ay zarfında gümrük kanununun 75 ve 76ın-
cı maddelerine tevfikan takip ve sübutu halinde 
ithal edenler hakkında başkaca Türk ceza kanunu 
mucibince takibatı adliye icra olunur. 



25 
zaları hakkında dahi bu madde hükmü caridir. 

Bu kanun meriyete girmeden evvel idareten 
verilen veya kat'ilestiği tarihten itibaren müruru 
zamana uğramıyan para cezaları hakkında da 
bu madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 11 — 7 haziran 926 tarih ve 905 nu
maralı kanunun yedinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Hakikate muhalif bir beyanname ile veya 
her hangi bir sui istimal ile gümrük muamelesi i-
fa ettirilerek noksan resim verilmek suretile 
memlekete ithal edildiğine dair delâil ve kavi 
emarat mevcut olan eşya ithal tarihinden itibaren 
üç ay içinde gümrük kanununun 75 ve 76 inci 
maddelerine tevfikan takip ve sübutu halinde mü
sadere ile beraber hile istimal ederek o eşyayı 
ithal edenler hakkında başkaca Türk ceza kanu
nuna tevfikan takibat yapılır. 

MADDE 2 — Gümrük kanununun muaddel 
110 uncu maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir. 

Gümrüğe, müteallik kanunlarda kimin tarafın
dan karar verileceği tayin edilmiyen bilumum 
para cezalarına idareten karar verilir. Bu kararlar 
gümrük idaresi tarafından aleyhine karar verilen 
kimseye tebliğ olunur. Karar aleyhine alâkadar
lar tarafından tebliğ tarihinden itibaren on beş 
gün içinde gümrüğün mensup olduğu baş müdür
lüğe veya Gümrükler Umum Müdürlüğüne itiraz 
olunabilir. Bu itiraz reddedildiği takdirde ret ka
rarının tebliği tarihinden on beş gü niçinde ait 
olduğu mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. 
Muayyen müddetler içinde itiraz yapılmazsa karar 
kat 'ileşir. 

Gümrük kanunlarile zeyillerinde yazılı para 
cezaları gümrük idareleri tarafından infaz ve tah
sil olunur. 

Cezayı vermiyenlerin hapis hükmü müstesna 
olmak üzere tahsili emval kanunu mucibince inal
larına müareaat edilir. 

Malı bulunmıyanların para cezalarının hapse 
çevrilmesi için gümrük idarelerinin verecekleri 
müzekkereler . Cumhuriyet Müddei Umumilikle
rince infaz olunur. 

Bu hükümler, mer'iyet tarihinden evvel idare
ten karar verilen ve kat'ilestiği tarihten itibaren 
müruru zamana uğramıyan para cezalarına da 
şamildir. 
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MADDE 12 — Manifesto veya barnameye 

kaydedilmesi lâzım gelirken kaydolunmıyan eş
yanın her kabı, döküm halinde ise her tonu 
için kaptan veya acentesinden veyahut naki
linden bu eşyanın altmış dokuzuncu madde mu
cibince müsaderesinden başka beş liradan yüz 
liraya kadar hafif cezayı naktî alınır. Hayvanatta 
ceza miktarı re's için bir liradan beş liraya ka
dardır. Ancak gümrük kanununun yüz dördün
cü maddesi ahkâmı bu madde hükmünden ha
riçtir. 

ÜÇÜUCÜ MADDE — 905 numaralı ve 7 ha
ziran 926 tarihli kanunun 9 ve onuncu madde
leri mülgadır. 

r 
DÖRDÜNCÜ MADDE — 705 numaralı ve 4 

kânunusani 926 tarihli kanun mülgadır. 
BEŞİNCİ MADDE — İşbu kanun tarihi neş

rinden muteberdir. 
ALTINC IMADDE —- İşbu kanunun ahkâmı

nı icraya Maliye ve Adliye Vekâletleri memurdur. 
8 - V - 1929 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M. Esat M. Abdülhalik 
Da, V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü Ş. Saraçoğlu 
Mİ V. Na. V. îk. V. S.Î.M.V.V. 

Cemal Hüsnü Recep M. Rahmi Recep 

Üçüncü madde — 905 numara ve 7 haziran 926 
tarihli kanunun .9 ve 10 uncu maddeleri mülgadır. 

Dördüncü madde — 705 numara ve 4kânunu-
sanî 926 tarihli kanun mülgadır. 

Beşinci madde — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Altıncı madde — İşbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
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MADDE 12 — 7 haziran 1926 tarih ve 905 nu
maralı kanunun 9 ve 10 uneu maddelerile 4 kânu
nusani 1926 tarih ve 705 numaralı kanun mülga
dır. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini icra-
•ye Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MADDE 3 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 

• 

• • ^c^flEr^s"0* " •• 
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ıza'lan hakkında dahi bu madde hükmü caridir. 

Bu kanun meriyete girmeden evvel idareten 
yerilen veya kat'ilestiği tarihten itibaren müruru 
zamana uğramıyan para cezaları hakkında da 
îhu madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 11 — 7 haziran 926 tarih ve 905 nu
maralı kanunun yedinci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde tadil edilmiştir: 

Hakikate muhalif bir beyanname ile veya 
her hangi bir sui istimal ile gümrük muamelesi i-
fa ettirilerek noksan resim verilmek suretile 
memlekete ithal edildiğine dair delâil ve kavi 
emarat mevcut olan eşya ithal tarihinden itibaren 
üç ay içinde gümrük kanununun 75 ve 76 inci 
maddelerine tevfikan takip ve sübutu halinde mü
sadere ile beraber hile istimal ederek o eşyayı 
ithal edenler hakkında başkaca Türk ceza kanu
nuna tevfikan takibat yapılır. 

MADDE 2 — Gümrük kanununun muaddel 
110 uncu maddesi aşağıda yazılı şekilde tadil 
edilmiştir. 

Gümrüğe müteallik kanunlarda kimin tarafın
dan karar verileceği tayin edilmiyen bilumum 
para cezalarına idareten karar verilir. Bu kararlar 
gümrük idaresi tarafından aleyhine karar verilen 
kimseye tebliğ olunur. Karar aleyhine alâkadar
lar tarafından tebliğ tarihinden itibaren on beş: 
gün içinde gümrüğün mensup olduğu baş müdür
lüğe veya Gümrükler Umum Müdürlüğüne itiraz 
olunabilir. Bu itiraz reddedildiği takdirde ret ka
rarının tebliği tarihinden on beş gü niçinde ait 
olduğu mahkemeye müracaatla itiraz olunabilir. 
Muayyen müddetler içinde itiraz yapılmazsa karar 
kat 'ileşir. 

Gümrük kanunlarile zeyillerinde yazılı para 
cezalan gümrük idareleri tarafından infaz ve tah
sil olunur. 

Cezayı vermiyenlerin hapis hükmü müstesna 
olmak üzere tahsili emval kanunu mucibince mal
larına müarcaat edilir. 

Malı bulunmıyanların para cezalarının hapse 
çevrilmesi için gümrük idarelerinin verecekleri 
müzekkereler Cumhuriyet Müddei Umumilikle
rince infaz olunur. 

Bu hükümler, mer'iyet tarihinden evvel idare
ten karar verilen ve kat'ilestiği tarihten itibaren 
müruru zamana uğramıyan para cezalarına da 
şamildir. . 
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MADDE 12 — Manifesto veya barnameye 

kaydedilmesi lâzım gelirken kaydolunmıyan eş
yanın her kabı, döküm halinde ise her tonu 
için kaptan veya acentesinden veyahut naki
linden bu eşyanın altmış dokuzuncu madde mu
cibince müsaderesinden başka beş liradan yüz 
liraya kadar hafif cezayı naktî alınır. Hayvanatta 
ceza miktarı re's için bir liradan beş liraya ka
dardır. Ancak gümrük kanununun yüz dördün
cü maddesi ahkâmı bu madde hükmünden ha
riçtir. 

ÜÇÜUCÜ MADDE — 905 numaralı ve 7 ha
ziran 926 tarihli kanunun 9 ve onuncu madde
leri mülgadır. 

$ DÖRDÜNCÜ MADDE — 705 numaralı ve 4 
kânunusani 926 tarihli kanun mülgadır. 

BEŞÎNCl MADDE — îşbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir. 

ALTINC IMADDE — işbu kanunun ahkâmı
nı icraya Maliye ve Adliye Vekâletleri memurdur. 

8 - V - 1929 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet M, Esat M. Abdülhalik 
Da.V. Ha.V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Büstü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. Ik. V. S. t. M. V. V. 

Cemal Hüsnü Recep M. Rahmi Recep 

Üçüncü madde — 905 numtara ve 7 haziran 92S .-
tarihli kanunun 9 ve 10 uncu: maddeleri mülgadır. 

Dördüncü madde — 705 numara ve 4kânunu-
sani 926 tarihli kanun mülgadır. 

Beşinci m&eîde — îşbu kanun tarihî neşrinden 
muteberdir. 

Altıncı madde — işbu kanunun ahkâmını icra
ya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 



- 2 7 -

MADDE 12 — 7 haziran 1926 tarih ve 905 nu
maralı kanunun 9 ve 10 uncu maddelerile 4 kânu
nusani 1926. tarih ve 705 nıamaralı kanun mülga
dır. 

MADDE 13 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini icra-
ye Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

MADDE 3 — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — İşbu kanunun icrasma Maliye 
ve Adliye Vekilleri memurdur. 
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