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B. M. M. Yüksek Reisliğine
1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde yazılı müddetin uzatılmasına ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dair Adliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 3l-X-Q34
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesüe birlikte sunul
muştur efendim,
Başvekil
İsmet

Esbabı mucibe
1918 numaralı kânunla kurulan adli ihtisas mahkemeleri kaçakçılık fiillerine aid davaların
acele bitirilmesini ve faillerinin diğerlerine müessir ibret olacak kadar kısa bir zamanda ceza
landırılmasını ve bu suretle kaçakçılığın azalmasını temin eylediği cihetle kaçakçılığın tamamile önüne geçeebilmek için bu teşkilâtın bir müddet daha devamına ihtiyaç bulunduğundan
mezkûr kanunun 71 nci maddesindeki 3 senelik müddetin 1937 yılı mayısının sonuna kadar
uzatılması muvafık görülmüştür.
Ancak adlî ihtisas mahkemesi kurulan bazı yerlerde kaçakçılık davaları orada ve o mah
kemenin vücuduna i htiyac bırakmayacak derecede azalmış olduğundan bu yerlerdeki adlî ihti
sas mahkemelerinin vekâletimizce kaldırılabilmesi için selâhiyet alınmasına lüzum hâsıl olmuş
ve işbu kanun lâyihası bu esasa göre hazırlanmışttr.

Adliye encümeni mazbatası
T. BM. M.
AdUye encümeni
Karâr No. 7
Esas No. 1/1127

24-^X1-1934

Yüksek Reisliğe
1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde yazılı
anü&detm uzatılmasına ve bir madde eklenme
sine dair Adliye (bakanlığınca hazırlanan kanun

lâyihası Adliye encümenine havale olunmakla
Adliye vekili §. Saraçoğlu Beyin huzurile oku
narak görüşüldü:

Kaçakçılığın önünü almak için yapılmış olan
1918 sayılı kanunun takib ve muhakeme usul-.
1 eril e cezaya dair olan hükümlerinin lüzum görükm yerlerde o kanunun beşinci teşkilât faslına
göre üç. setıe müddetle kurulan Adliye ve Askerî
ihtisas mahkemelerinde bakılıb görülmesi kararlaştırdmış ve bu müddet te yakında bitmek üzerc bulunmuştur. Bu lâyiha için ileri sürülen scbeblerde ka.çakçdık suçuna karşı alınan ttrbirleritı ihtisas mahkemelerinde
yalnız bu işle
uğraşılarak hususî usul ve merasim dairesinde
çaibuk muhakemeler yapıldı karar verilmesi yö
nünden maksadı koruduğu vG^çok faide verdiği
anlaşıldığından. mahkemeler için kanunda ta
yin olunan müddetin 1937 yılınrn mayıs ayı so
nuna kadar uzatılması gösterilmektedir. Bu dü
şünceler encümenimizce yerinde görülerek lâyi
hanın kabule değer olduğuna karar verilmiş ve
ancak kaçakçılık suçu pek az olan yerlerde bu
mahkemelerin kalmasına lüzum olmazsa Ba

kanlar heyetinin kararı ile kaldırılması hük
mü de doğru görülerek bu hüküm lâyihadaki
gibi adlî ihtisas mahkemelerine münhasır birakılmayıb adlî ve askerî malıkemelerin her
ikisi için ihtiyaç ve lüzumu takdir ederek Ba
kanlar heyetinin mahkemeyi kaldırmaya karar
vermesi suretinde ikinci maddede değişiklik
yaprlmışıtr .
Encümence söz birliği ile kaibul" olunan lâyi
ha, havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur.
Kâ. *
Trabzon
Raif

•Salâhattin

M. M.
Kocaeli
Salâh at t in

Antalya:
Haydar

Çanakkale
Osman Niyazi

Ad. En. Rs. N.

Numam

A, Tevfik

Erzincan
Abdülhak

Kocaeli
Ragib
Balıkesir
Vasıf

Maliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Maliye encümeni
Kanar No. 22
Msas No, 1/1121

11 - XII - 1934

B. M. M. Yüksek Reisliğine
1918 saydı kanunun 71 nci maddesinde yazılı
müddetin uzatılmasına ve kanuna bir madde ek
lenmesine dair olub Adliye encümenince müza
kereden sonra encümenimize verilmiş olan kanun
lâyihası, inhisarlar vekâleti müsteşarı bulundu
ğu halde tetkik ve müzakere olundu:
Kaçakçılığın önünü almak için kurulan adlî
ve askerî ihtisas mahkemelerinin müddetlerinin
1937 yılı mayıs ayı sonuna kadar uzatılması encü
menimizee de faide! i görülmüştür.
Kaçakçılık suçlarının çok azaldığı yerlerdeki
Askerî ve mülkî ihtisas mahkemelerinin Bakan

(S

lar Heyeti kararile kaldırılabilmesi de maslahata
uygun bulunmuş ve lâyiha Adliye encümeninin
tadili veçhile onaylanmıştır.
Reisliğe sunulur,

Maliye E. R.
Güımüşane
II. F. Ataç

M. M.
Kâtib
İsparta
Aydın
Kemal Ünal
Adnan
Ajza
Aza
Aza
Kütahya
istanbul
Diyaribekir
Naşid TJlug
Hamdi Oürsoy
Zülfü
Balıkesir
izmir
Konya
Tahir
Pertev
Kândl Dursun
Kâzım.
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eîreümeııi
T.B,M.M.
Bütçe encümeni
Karar No. 49
Ehs Nö. 1/1124

17 -XII -1934

Yüksek Reîsîiğe
1918 sayılı kanunun 71 »ei maddesinde ya
zılı müddetin »uzatılmasına ve 'bu kanuna-bir
mâVKta eMenmesine dair oHKb Yüksek h e l i s e
sunulan BaŞvekMetitl 8 teşrinievvel İ934 tarih
ve 6/3087 sayılı tezTfgresiM Adliye ve Maliye
encüm«»İ€rinm ıbu hususa dıar olan mazbataları
Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı Adil
bulunduğu halde okundu ve konuşuldu.
Kavakçılığın önünü almak mafesadile ve
1918 sayılı kânun mücifbince üç sene müddetle
kurulan Adlî ve Askerî ihtisas mahkemelerinin
müddetlerinin 1937 yılı mayıs ayı sonuna kadar
uzatılması ve kaçakçılrk suçlarının azaldığı yer
lerde Adlî ve Askerî ihtisas mahkemelerinin
Bakanlar Heyeti kararile kaldmlalbilmesi için
Bakanlar Heyetine salâhiyet verilmesi hususunçiaiki Adliye ve Maliye encümenlerinin düşünce
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leri yerinde bulunmuş ve Adliye encümeninin
düzelterek hazırladığı kanun lâyihası eneümenimizce de oMuğu gibi onaylanmıştır. Mfüstîıçelen
nrüızalrefe eSümesi dSleğile Umumî heyetin tas
vibine konulmak üzere Yuikfrek Iteislîğe sunuldu.
Reis
Burdur
M. Ş. Özkan
Çorum .
MvMafa
İstanbul
BMdÜtin
Kş^lareli
Ü.KaMd
Mlardin

ît. Erim
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R. V.
M. M.
Kâtib
İsparta Bayazıd
Balıkesir
Enver
M. Unsal
îhsan
Giresun
Erzurum
A. ArasU
Kâzım Akay
İzmir
Kayseri
K. tnmç
A. Hfömi
Kırklareli
Manisa
M. İ%rgut
ş.öâm
Ydz^ad

8. îç$z
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞÎ

HÜKÛMİETÎN TEKLİFİ
1918 numaralı kanunun (71)nci maddesinde ya
zılı müddetin uzatılmasına ve bu kanuna bir
madde eklenmesine dair kanun lâyihası
MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine
dair olan 1918 numaralı kanunun (71) nci maddesile tayin olunan müddet 1937 yılı mayısmm
sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 1 — Kaçakçılığın men ve takibine
dair olan 1918 sayılı kanunun 71 nci maddesinde
konulmuş olan müddet 1937 yılı mayıs ayının
sonuna kadar uzatılmıştır.

MADDE 2 — Adliye vekili adlî ihtisas mah
kemelerinden kalmalarına lüzum görülmeyenleri
tora Vekilleri kararile kaldırır.

MADDE 2 — Adlî ve askerî ihtisas mahke
melerinden kalmalanna lüzum görülmeyenler
Bakanlar Heyeti kararile* kaldnılir.
MADDE 3 — Bu kanun neşri günlemecinden hükmü yürür.

MADDE 3
muteberdir.

Bu kanun neşri tarihinden

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya tçra Vekilleri Heyeti memurdur.
31 - X - 1934
M. M. V.
Da. V.
Bş. V.
Ad. V.
Zekâi
Ş. Kaya
İsmet
Ş, Saraçoğlu
Mİ V.
Na. V.
Ha. V.
Mal V.
Abidin
Ali
Dr. T. Rüştü
Fuad
G. 1. V.
Zr. V.
lk. V.
S. 1. M. V.
M. Celâl
Dr. Refik
Ali Ramı Muhlis

(S

'

.

•

-

,

.

-

.

.

•

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Bakanlar Heyeti memurdur.
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