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B İ R İ N C İ MADDE — Türkiyeye ithal olunacak eşyanın manifesto veya barnamelercle, zurufuna ait marka ve numaralarından başka eşyanın cins ve miktarı
gösterilmek mecburidir.
İ K İ N C İ MADDE — Eşya cinseıı manifestoya veya
barnameye
mübaym
zuhur ederse işbu eşyanın tâbi olduğu gümrük resminin bir rubundan bir
misline kadar eezayi naktî alınır. Ancak mübayeneti vakıanın suiniyete mukarin bulunmayan bir sehivden ileri geldiği sabit olduğu takdirde ceza aranmaz.
Eşyanın cinsen manifestoya
veya barnameye mübayin zuhuru halinde kap
ların adedi ve haricî alâmetleri manifestoya veya barnameye muvafık oldukça
nâkillere mesuliyet terettüp etmez, aksi halde vesaiti nakliye ashabından veya
vekillerinden gümrük idaresince kap başına bir liradan elli liraya kadar eezayi
naktî alınır.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Hacmi istiabisi yüz tondan dun sefain ile memaliki ecnebiyeden Türkiyeye eşya ithali memnudur. Ancak mahsulât ve mamûlâtı dahi
liyeyi harice nakleden veya her sefer için gümrük idaresini haberdar ettiğini mübeyin vesikayı hâmil olan Türk sefaini işbu seferlerinde İm kayıt memnuiyetten is
tisna olunur.
_
DÖRDÜNCÜ MADDE — Yolcu ve mürettebatın istihlâkine mahsus olarak
sefaini ecnebijre derunıında bulunan mevaddan lüzumu mikdarmdan maadası mü
hür altına alınır ve sefine Türk sularında bulundukça ihtiyaca kâfi miktarı ih
raç ve ita olunur. Bu mühürün memurini rüsumiyeden başkası tarafından fekki
gümrük kanununun seksen altıncı maddesinin tatbikini istilzam ederBEŞİNCİ MADDE — İthalât beyannameleri tealLûk ettiği eşyanın tâbi ol
duğu tekâlifi Devletin tediyesini mutazammın bir taahhütname mahiyetinde olup
beyannamesi verilen eşyanın, hudut haricine iade Veya aktarma edilse bile, te
kâlifinin tediyesi mecburidir. İşbu mecburiyet bu eşyayı gümrüğe terkettiklerini ashabının tahriren beyan etmesile sakıt olur. Eşya bir sebebi kanuniden do
layı eezayi naktiye tâbi ise bu da başkaca tesviye olunur.
ALTINCI MADDE — Muamelei rüsunıiyenin ifasında bir beyannamenin her
kalemi ayrı bir beyanname addolunur. Bir kalemin noksanı diğer kalemin fazlasile karşılaştırılmayarak her kalem müstakillen nazarı dikkate almır. Kalemden
maksat beyanname muhteviyatından tarife kanununun ayni numarasına tâbi olan
eş\ranm heyeti umumiyesidir.
YEDİNCİ MADDE — Hilafı hakikat beyanname veya her hangi bir suiis
timal ile muamelesi ifa ettirilerek noksan resim verilmek suretile memlekete
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ithal edildiğine dair delâil ve emaratı kaviye veya tahrirî ihbarat mevcut olan eş
ya, tarihi ithalinden itibaren iki ay zarfında gümrük kanununun 75 ve 76 ncı mad
delerine tevfikan takip ve sübutu halinde müsadere ile beraber hile istimal ederek
o eşyayi ithal edenler hakkında başkaca ceza kanunu mucibince takibatı adliye ic
ra olunur.
S E K Î Z Î N C Î MADDE — Memaliki ecnebiyeden gelen yüz ton hacmi istiabisiııden dun sefain, esbabı mücbire olmaksızın, evrakının irae ettiği mahal güzer
gâhı haricinde Türk sularında tesadüf edildiği takdirde hamulesi müsadere ve
hamulesi bulunmadığı ve hamulesi olmadığını veya ahar bir limana çıkarıldığını ve
ya avarya olduğunu ispat edemediği halde, kaptan veya acentasmdan ton basma
bir liradan beş liraya kadar ağır cezayi naktî istifa edilir.
DOKUZUNCU MADDE — Gümrük resmi ağır olan me vadin gümrüklerden
hini imrarında üzerlerine gümrük idarelerince alâmatı farika vaz ve bu alâmatı hâ
mil olmayarak ele geçecekler kaçak addolunur.
îşbu mevadın hangilerine ne nevi alâmet konulacağı Rüsumat müdüriyeti
umumiyesinin teklifi üzerine Maliye vekâleti tarafından tayin edilir.
ONUNCU MADDE — Gümrüğün mafevk memuru ile müfettişi bir mahalde do
kuzuncu madde ahkâmı tatbik edilmemişeşya bulunduğuna kanaat hâsıl ettikleri
takdirde, bu mahallerde tetkikat icrasına ve malûmatı kaydiye talebine salâhiyettardırlar.
ON BTRINCÎ MADDE — Memaliki ecnebiyeden ithal edilecek âdi camlarla
ayna camları ve ticaret örfüne mugayirbir surette muhtelif fabrikaların mamulâtmdan olan gayri mütecanis mevat ayni kaplarda ve muhtelif rüsuma tâbi pa
muk iplikleri bir pakette birleştirilemez. Birleştirilmiş olursa fazla resme tâbi me
vat kaçak ad ve kaçak hükmünü vermeğe mâni esbabı muhaffefe mevcut olduğu tak
dirde bu mevadın cümlesinden aralarında en ağır resme tâbi maddenin resmi
tahsil olunur. Ancak esbabı fenniye ve nakliye dolayısile ambalajı tevhit edilmiş
mevad ithaline mecbur olanlar kablelmu amele her kapta mevcut mevadnı mufas
sal bir listesini gümrük idaresine tevdi ve esbabı mucibesini tahriren izah eylemek
şartile bu madde hükmünden vareste tutulacakları gibi yolcuların beraberlerin
de nakledilen resme tâbi eşya ile kezalik resme tâbi eşyayi zatiye de bu maddedeki
takyidatta müstesnadır.
ON i K Î N O l MADDE — Manifesto veya barııamcye kaydedilmesi lâzım gelir
ken kaydolunmayan eşyanın her kabı, döküm halinde ise her tonu için kaptan ve
ya acentasmdan veyahut nâkilinden, bu eşyanın müsaderesinden başka, beş lira
dan yüz liraya kadar hafif cezayi naktî alınır. Ancak gümrük kanununun 69 ve
104 ncü maddeleri ahkâmı bu madde hükmünden hariçtir.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kaçak eşya muhbir ve müsadirlerine verilecek hak
kı ihbariyeye mahsuben bidayeten ve tavizen nısfı miktarı avans olarak verilebi
lir.
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Rüsumat memur larınm if ay i vazife esnasında
giyecekleri elbisenin şekli bir talimatname ile tayin olunur.
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ON B E Ş İ N C İ MADDE — Hududa mücavir mahaller ahalisinin hududun diğer
tarafında kalmış olan arazileri mahsulâtını suhuletle nakledebilmeleri için Rüsu
mat müdüriyeti umumiyesince - kaçakçılığa mâni olmak şartile - tedabiri hususi
ye ittihaz olunur.
ON ALTINCI MADDE — Bu kanun neşri tarihinden iki ay sonra meridir.
ON YEDİNCİ MADDE — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Dahiliye, Ti
caret ve Maliye vekilleri memurdur.
7 haziran 1926
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