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B Î R Î N C İ MADDE — 11 nisan 1934 tarihli gümrük kanununun 49 ncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Transit eşyanın son gümrükten çıkarıldığı yazılı müddeti içinde ve yollarına
uygun olarak isbat edilemezse, temin olunan gümrük resmile başka vergiler irad
kaydedilir.
Türkiye sınırları içinde mücbir sebeblerden dolayı telef ve zayi olan teminata
bağlı transit eşyasile transit nakil vasıtalarının vergi ve resimleri sahihlerinden
aranmaz. Eşyanın bozulması veya basara uğraması bu hükmün dışındadır.
Mücbir sebcbler ve doğurdukları telef ve ziyalar mahkeme ilâmile isbat edilir.
Ancak telef ve zıyaı doğuran mücbir sebebler meşhud suç şeklinde işlenmiş
gasb ve yağma olursa hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet müddeiumumileri
alâkalılara bir belge verirler.
Eğer bu telef ve zıya her kesce bilinen ve duyulan başka türlü hâdiseler yüzün
den olmuş ise o yerin idare heyeti bunu tahkik ederek bir mazbata verir.
Alâkalılar yukarıdaki belge veya mazbatayı, teminatı almış olan gümrük idare
sine verirler.
Gümrük idareleri lüzumunda bunları A^eren makamlarla muhabere ederek ek
sikleri tamamlandığında teminatı geri verirler.
Gümrük idareleri teminatı geri vermedikleri hallerde alâkalılar vekâlete itiraz
edebilirler. Vekâlet kararları aleyhine idarî kazaya gidilebilir.
Teminata bağlı transit eşya nakil vasıtalarının telef ve zıyaı idare heyeti mazbatasile isbat edilebilir.
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meriyetinden evvel birinci maddedeki
şekillerde telef ve zayi olubda henüz vergi ve resimleri varidata geçirilmiş olmayan
transit eşyasile transit nakil vasıtaları da bu kanun hükümlerine tâbidir.
Î K Î N C Î MADDE — Bu kanun neşri

tarihinden muteberdir.

ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun hükümlerini Adliye, Maliye ve Gümrük ve
inhisarlar vekilleri yerine getirir.
24 kânunuevvel 1934

Cumhuriyet Reisliğine yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
:
Bu kanunun neşir ve ilânının Başvekilliğe bildi
rildiğine dair Cumhuriyet Reisliğinden gelen tez
kerenin tarih ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların
cild ve sayıfa numaraları
:

23 - XII - 1934 ve 1/468
24 - XII
Cild
11
25

- 1934 ve 4/1255
Sayıfa
56
207,255,256,277:280

