
T.C. 
Resmî Gazete 

Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 

r i 

idare ve gazı işleri için 

Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne 

müracaat olunur \ 

10 T E M M U Z 1932 

PAZAR 
SAYI: 2146 

K A N U N L A R 
menkul malların tasarruf muamelelerine mütedair işgal müdde-
tince Y u n a n memurları veya müftiler tarafından tanzim ve tas
dik kılınan beyi ve ferağ vesaikinin sıhhati mahallen icra 
kılınacak tahkikat ile tebeyyün eylediği takdirde harç alınmak
sızın malikleri namına tescil edilir. 

Madde 2 — Bu Kanun hükmü Bozcaada ve imroz kazala
rında tarihi istirdatlarına ve bir inci maddede mezkûr diğer 
mahallerde 1 eylül 1338 tarihine kadar cereyan eden tasarruf 
muamelelerine münhasırdır. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden itibaren ik i sene 
müddetle caridir . 

Madde 3 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Maliye V e k i l i 
memurdur. 

5/7/1932 

Devlet Sanayi Ofisi teşkili hakkında kanun 

Kanun No:2058 Kabul tarihi: 3/7/1932 

Madde 1 — Devlet teşebbüsü şeklinde kurulacak sanayi 
müesseselerinin doğrudan doğruya veya bilvasıta tesisine 
hizmet ve kanunu mahsusu ile kurulanlardan maada Türkiye 
Sanayi ve Maadin Bankası tarafından idare edilmekte olanlarla 
Devlet sermayesile tesis edilmiş ve edilecek her türlü fabrika
ları ve Devlet iştiraklerini idare ile mükellef olmak üzere 
İktisat Vekâletinin murakabesi altında hükmî şahsiyeti haiz ve 
üçüncü şahıslarla olan bilcümle münasebat ve muamelelerinde 
ticaret ve hususî hukuk ahkâmına tâbi bir (Devlet Sanayi O f i s i ) 
teşkil edilmiştir. 

Madde 2 — Aşağıda yazılı menkul ve gayri menkul mallar, 
Devlet Sanayi Ofis inin idaresinde bulunur: 

A - Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının alacağı yeni 
şekil neticesinde mülkiyetleri mezkûr bankadan fekkedilen 

Hükümetçe Ziraat Bankasına mubayaa ettirilecek 
buğday hakkında kanun 

K a r m n j X \ 2056 Xa6u7 t a r i h i ^ ^ 3J7/J932 

Madde 1 — Buğday fiatini korumak ve tanzim etmek 
maksadile Hükümet lüzum gördüğü takdirde müstahsilin satılığa 
arzedeceği buğdayı tesbit edeceği hatlarla Ziraat Bankası 
vasıtasile alıp satmağa mezundur. 

Madde 2 — Buğday alım, satım, muhafaza tarz ve şartla-
rile alım ve satış mahalleri ve buna müteferri diğer hususlar 
İcra Veki l le r i Heyeti kararıle tanzim ve tayin olunur. 

Madde 3 — Mubayaa edilecek buğdayların elden çıkarı
larak tasfiyesi neticesinde tahassul edecek senevî bir milyon 
l iraya kadar zarar Hükümetçe tesviye ve elde edilecek kâr silo 
ve depolar inşasına tahsis olunur. 

Madde 4 — Buğday mubayaası için Ziraat Bankasınca 
açılacak kredinin miktarı ve buna hesap edilecek faizin nisbeti 
icra Veki l ler i Heyet i ile banka arasında kararlaştırılır. 

Madde 5 — Ziraat Bankası pazar yerlerinde alacağı buğ
day bedellerini peşin olarak sahiplerine tesviye eder. 

Madde 6 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 — Bu Kanunu icraya icra Veki l ler i Heyet i me

murdur. 
5/7/1932 

İşgale uğrayan bazı mahallerde vukubulmuş olan 
tasarruf muameleleri hakkında olunacak 

muameleye dair kanun 

Kanun No:2057 Kabul tarihi 3/7/1932 

Madde 1 — Yunan işgaline uğrayan Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ vilâyetlerile Gel ibolu , Bozcaada ve İmroz kazalarında 
ve Çatalca kazasının işgal altında kalan kısmında kâin gayri 

Kanun No:2057Kabul tarihi 3/7/1932 
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fabrikaların menkul ve gayri menkul tesisatı ve işletme ve 
amortisman sermayeleri; 

B - Alelûmum sanayi müesseselerindekı Devlet iştirak 
hisseleri; 

C - A ve B fıkralarındaki fabrika ve hisselerin satışından 
ve işliyen fabrikaların kârlarından icra Veki l ler i Heyetince her 
sene gerek yeni tesisata ve gerek mevcut fabrikaların ıslâh, 
tevsi veya idaresine tahsis edilmek üzere ayrılacak miktarlar; 

D - İcra Veki l ler i Heyetinin tasvibi ile İktisat Vekâletinin 
aktedeceği mukavelelere müsteniden kurulan fabrika sermaye
lerinin her sene amorti edilecek miktarı nisbetindeki tesisatı; 

E - Doğrudan doğruya Devlet bütçesine tahsisat konulmak 
suretile vücude getirilecek sanayi müesseselerinin icra Veki l le r i 
Heyet i kararile Devlet sanayi ofisine devredilen sabit ve mü-
tedavil sermayeleri. 

Madde 3 — Bu kanunun ikinci maddesinin A , B, D ve E 
fıkralarile Devlet sanayi ofisine verilen sermayelerin müesses 
kısımları ofisçe teklif ve İktisat Vekâletince tasvip edilecek 
miktar ve şerait dahilinde hisse senetlerile temsil olunur. Bu 
hisse senetleri mezkûr sermayelerin hisse ihracı esnasındaki 
kıymetleri esas tutulmak suretile hesap edilir . 

İşbu hisse senetleri ofis tarafından satılamayıp, yarı mik
tarını geçmemek üzere, b u hisse senetlerinin Sanayi K r e d i Ban
kası tarafından bu bankanın kanunu mahsusu mucibince çıka
rılacak obligasyonlara ve yapılacak istikrazlara karşılık göste
rilmesi caizdir . 

Madde 4 — Devlet sanayi ofisinin vazife ve salâhiyetleri 
berveçhi a t i d i r : 

A - Bu kanunun altıncı maddesi mucibince kurulması mü
saadeye tâbi olan veya İktisat Vekâleti tarafından teklif ve 
icra Veki l l e r i Heyetince kabul edilen mukavelelere tevfikan 
kurulan fabrikaların tesisine ve bilâhare bu fabrikaların mu
kavelelerinde mevcut olan işletme şeraitinin tatbikatına İktisat 
Vekâletinin vereceği direktifler dahilinde nezaret etmek; 

B - Y e r l i iptidaî maddelerin imal kabiliyetini arttıracak ve 
sürümünü temin edecek teşebbüs ve tecrübelerde bulunmak 
ve bu hususlar hakkında iktisat Vekâletinden direktif almak; 

C - IcraVekil leri Heyetince Devlet teşebbüsü şeklinde 
tesisine karar verilen fabrikaların projelerini ihzar etmek ve 
bunlardan İktisat Vekâleti tarafından tasdik edilenleri tatbik 
etmek; 

D - iktisat Vekâleti tarafından lüzum gösterilecek teftiş 
ve tetkikleri yapmak vc vekâlet tarafından kendisine havale 
edilecek fennî meseleler ve sanayi tesisi projeleri hakkında 
mütalaa beyan etmek; 

E - Bu Kanun hükümlerine tevfikan idareleri keddisine 
tevdi olunan sanayi müesseselerinin idarî, malî, ticarî ve fennî 
bilcümle umur ve muamelâtını iktisat Vekâleti tarafından ihzar 
ve İcra Veki l l e r i Heyetince tasdik edilecek ofis nizamnamesine 
tevfikan tedvir ve bu müesseselerin senelik bütçelerini ve faa
liyet programlarını tanzim eylemek. 

Madde 5 - Devlet sanayi ofisi ik inci maddenin (B) fıkrası 
mucibince kendisine intikal eden Devlet iştiraklerinin aşağıda 
yazılı esaslar dahilinde idaresile mükelleftir: 

A - Devlet sermayesinin iştirak etmiş olduğu bilûmum 
sanayi müesseselerinin fennî idaresi Devlet sanayi ofisine 
mevdudur. B u fabrikaların müdür ve mühendislerile imalât ve 
fen şube şefleri ve mütehassısları ofis tarafından tayin olunur. 

Bunlardan Devlet sermayesinin iştirak nisbeti % 50 y i tecavüz 
edenlerin idare meclisi reisi veya murahhas azası g ib i imza 
vaz'ına salahiyetli olanlardan birini de ofis tayin eder. 

B - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseselerinin idare mec
lislerinde Devlet sermayesi Devletin iştirak hisseleri nisbetinde 
temsil olunur. Devlet hisselerinin reyi yalnız bir aza tarafından 
dahi istimal olunabilir . 

C - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseselerinin tesisatının 
tadil , tecdit veya tevsii veyahut şirket sermayelerinin tezyidi 
Devlet sanayi ofisinin muvafakatine bağlıdır. A d e m i muvafakat 
halinde esbabı mucibesinin şirkete bildiri lmesi icabeder. Of is 
bu muvafakati Devlet sermayesine bir külfet tahmil etmediği 
ahvalde idarenin hüsnü suretle devamını temin edecek şeraitin 
tayini suretile resen vermek salâhiyetini haizdir. Devlet serma
yesine külfet tahmil eden tadıl, tevsi veya sermaye tezyidi 
hallerinde İktisat Vekâletinin muvafakati istihsal olunur. Of i s in 
ademi muvafakatine rağmen şirket heyeti umumiyeleri tesisatın 
tadil ve tevsiine veya sermayenin tezyidine karar verdikleri 
takdirde bu kararın tatbiki için evvelemirde Devlet sermayesi
nin ofise iadesi şarttır. 

D - (A) fıkrasında yazılı sanayi müesseselerinin tesisatı 
fennî ve iktisadî esbabın icabına göre Devlet sanayi ofisince 
tayin olunacak nisbetlerde amorti edilir . B u amortiler tesisatın 
tecdidine mahsus olup bunların muvakkaten sermayei muteda-
vileye ilâve edilebilmesi için ofisin muvafakati alınması lâzımdır. 

E - (A) fıkrasında yazılı müesseseler bir seneden fazla 
mütemadiyen faaliyetlerini tatil ettikleri takdirde Devlet sanayi 
ofisi bunun esbabını ve bu fabrikaların tekrar faaliyete get ir i l 
mesi veya tasfiyeye geçmesi için icap eden tedbirleri iktisat 
Vekâletinin tetkikine arzetmekle mükelleftir. Bu g ib i müessese
ler Vekâletin, ofisin müracaatı üzerine veya resen teklifi ve 
icra Veki l le r i Heyet i kararile tasfiye olunabilir. 

Madde 6 — Büyük sanayiden madut olup memleketin 
sürüm şeraiti dolayısile ancak mahdut miktarda fabrikaların 
tesisine müsait bulunan veyahut mevzu favkalâde himaye ted-
birlerile sürümü Hükümetçe temin olunan sanayiin tesisi İktisat 
Vekâletinin teklifile İcra Veki l le r i Heyetince verilecek hususî 
bir müsaadeye bağlıdır. 

Bu nevi sanayiin bir listesi İktisat Vekâletince ihzar 
olunarak gerek bu liste ve gerek bunun üzerinde sonradan 
ihtiyaca göre yapılacak tadiller İcra Veki l ler i Heyetinin tasvi
bine arzolunur. 

Bu maddede yazılı sanayi müesseseleri icra Veki l ler i Heye
tinin tasvibine iktiran edecek olan mukavele veya müsaadena-
melerinde Teşviki Sanayi Kanunundaki esaslara muvafık olarak 
tayin edilecek vergi , rüsum ve saire muafiyetlerinden ve diğer 
himayelerden müstefit olurlar (sif kıymetinin nısfı veya nısfının 
fazlası derecesinde gümrük resmine tâbi mevaddı imal eden 
alelûmum fabrikalar mamulâtı üzerine dahilî istihlâk resmi 
vaz'ı hakkı mahfuzdur). 

Bu maddede yazılı sanayi müesseselerinin kontrol şekilleri 
mukavelelerinde veya müsaadenamelerinde tesbit olunur. 

Madde 7 — Devlet Sanayi Ofis inin senelik blânçosunun 
tanziminde aşağıdaki esaslar nazarı i t ibara alınır: 

A - Fabrikalar tesisatının her sene Ofisçe fennî ve iktisadî 
esbabın icap ettirdiği nisbetlerde tespit edilecek amortileri 
ayrılır. 
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Bu amo'tıler tesisatın tecdidine mahsus olup İcra Veki l le r i 
Heyetinin kararıle muvakkaten sermayei mütedavıleye ilâve 
olunabilir. 

B - Amort i ler çıkarıldıktan sonra geriye kalan hasılaltan 
%*10 ihtiyat akçesi ve seımayeye verilecek %5 ttmettu tefrik 
olunur. 

Bu suretle her sene ayrılan ihtiyat akçesi umum serma
yenin % 25 ine baliğ olduktan sonra aıtık ihtiyat akçesi tefrik 
edilmez. 

C - İhtiyat akçesi ve sermaye temettüü de çıkarıldıktan 
sonra geriye kalan safı hasılattan azamî i k i aylık miktarı geç
memek üzere umum müdürlük ve fabrikalar memur ve müstah
demlerine ikramiye verilebilir. Bu ikramiyelerin tevzi şekil ve 
suretleri ofis nizamnamesüe tesbit olunur, işletme ikramiyesine 
tâbi olanlara senelik ikramiye verilmez. 

D - Bu tenzilâttan sonra kalan kârın % 10 una kadarı ile 
(B) fıkrasında zıkrolunan sermayenin temettü hissesi İktisat 
Vekâletinin tasvibile mevcut fabrikaların mübrem tevsıat ve 
ıslâhatına sarfedılmek üzere tefrik edilerek mütebaki mebalığ 
iktisat Vekâletinin teklifi ve İcra Veki l ler i Heyet i kararıle 9 
uncu madde mucibince sarf ve tevzi olunur. 

Madde 8 — Devlet Sanayi Ofis inin umum blânçosu ile 
fabrikalar blânço ve bütçeleri ve murakıp raporları Ofis umum 
müdürü, iktisat Vekâleti sanayi ve ticart umum mudurlerile sanayi 
baş müşaviri ve Maliye Vekâleti tarafından gönderilecek bir 
murahhastan mürekkep bir heyet tarafından tetkik edildikten 
sonra tanzi-n edilecek bir raporla birlikte iktisat Veki l ine tevdi 
olunur. İktisat Vekâleti blânço, bütçe ve raporları Buyuk Millet 
Mecl is inin Bütçe ve İktisat Encümenlerinden mürekkep olarak 
teşekkül edecek heyeti umumiyenin tetkik ve tasdikina tevdi 

eder. İşbu heyeti umumiye, lüzum gördüğü takdirde arasından 
ayıracağı bir komisyona blânço ve muamelâtı umumiyeyi dahi 
mahallinde tetkik ettirerek kararını verir ve bir raporla Büyük 
Millet Meclisi azasının ıttılaına arzeder. 

Madde 9 — Y e d i n c i madde mucibince Devlet Sanayi O f i 
sinin, senelik blânçolarnda gösterilecek kârın mezkûr madde
de yazılı tenzilâttan kalan miktarından İktisat Vekâletince her 
sene yapılacak teklife göre Hükümetin mevcut fabrikalarda 
veya yeni sanayi teşebbüslerindeki tasavvurlarının kuvveden 
fule isalı için tahsis olunacak mebalığ ayrılır ve geriye kalan 
mebalığ Sanayi K r e d i Bankası sermayesine ilâve olunur. 

Madde 10 — Devlet Sanayi Of is i bir umum müdürün 
riyasetinde ticaret, muhasebe ve icabı kadar fen şube müdür
lerinden mürekkep bir idare heyeti vasıtasile idare olunur. 

Madde 11 — Devlet Sanayi Of is i nezdınde murakabeyi 
temin etmek üzere Maliye ve İktisat Vekâletlerince müştereken 
daimî bir ve indelicap i k i murakip tayin olunur. 

Madde 12 — Ofis , müessesatını Sanayi K r e d i Bankasından 
başka bankalara teminat suretile terhin edip kredi alamaz. 

Madde 13 — Devlet Sanayi Of i s i Devlet ve belediyelerle 
hususî idareleri ve mülhak bütçeli idarelerle imtiyazlı şirketlerin 
siparişlerine ait münakaşalara diğer hususî müesseseler gibi 
serbestçe iştirak eder. 

Bir inci fıkrada yazılı idare ve müesseselerin imtiyazlı şir
ketlerden maadası tarafından tanzim edilip memlekette müesses 
millî fabrikalarca imal edilen eşyaya ait bulunan alejûmum 

münakaşa şartnameleri tiplerine iktisat Vekâletinin mütaleası 
alındıktan sonra nihaî şekilleri veril ir . Bu münakaşalarda 
fabrikalarca maliyet fiatının dununda bir fiat teklif edilmek 
suretile millî iktisat menafiini ihlâl edecek bir vaziyet tahaddüs 
ettiği takdirde iktisat Vekâleti itiraz hakkına maliktir. 

| iktisat Vekâleti ile alâkadar vekâlet veya idare arasında 
j bu hususta bir itilâf husule gelmezse İcra Veki l ler i Heyet i 

kararile hallolunur. 

Madde 14 — Bu kanunun neşri tarihine kadar Türkiye 
Sanayi ve Maadin Bankası tarafından idare edilen fabrikaların 
teşviki sanayi muafiyet ruhsatnameleri Devlet sanayi ofisine 
devrolunur ve ofis merkezi , muamelâtı dolayısile dahi mezkûr 
muafiyetlerden mevzu kanunlar hükümlerine göre istifade eder. 
Sınaî şirketler hakkında Teşviki Sanayi Kanununun 8 inci 
maddesi ahkâmı ofise de şamildir. 

Madde 15 — Devlet Sanayi Ofis inin muamelât ve sarfiyatı 
Muhasebei Umumiye ve Müzayede, Münakaşa ve ihale kanun
ları ahkâmına ve Divanı Muhasebatın murakabesine tâbi 
değildir. 

Madde 16 — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasının K r e d i 
Bankasına kalbi neticesinde mezkûr bankadan irtibatı kesilecek 
olan fabrikalarla bilcümle Devlet iştiraklerinin İktisat ve Maliye 
Vekâletleri ile Sanayi Bankasından intihap edilecek birer mu
rahhastan mürekkep bir heyet marifetile ofisin teşekkülünden 
itibaren üç ay zarfında Devlet Sanayi Ofisine devri icra edilir . 
Bu müddeti İktisat Vekâleti icabı hale göre temdit dahi 
edebil ir . 

Madde 17 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 1 8 — Bu Kanunun tatbıkına İki sat ve Maliye 
Veki l ler i memurdur. 

5/7/1932 

Menkul kıymetler ve kambiyo hakkındaki kanuna 
müzeyyel kanun 

Kanun No: 2059 Kabul Tarihi _3l7jJ932 

Madde 1 — Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları hak
kındaki 1447 numaralı kanunun 31 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir-. 

A n c a k Merkez Bankası bu hükümden müstesnadır. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun hükmünü icraya Maliye V e k i l i 
memurdur. 

5/7/1932 

Talebe olmıyanların mekteplere mahsus kasket 
taşımalarının inenine dair kanun 

Kanun No:2060 Kabul tariki: 3/7/J932 

Madde 1 — Mektep talebesinin giyecekleri kasketlerin nu
muneleri Maarif Vekâletince tesbit olunur. 

Madde 2 — Mektep kasketlerini talebe olmryanlar taşı
maktan memnudur. 
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Madde 3 — Memnuiyet hilâfına mekteplilere mahsus kas
keti giyenler yirmi beş İn aya kadar hafif para cezasile ceza
landırılır. 

Bunu hususî bir kasıtla taşıdıkları anlaşılanlar bir haftadan 
bir aya kadar hafif hapis veya yirmi beş l iradan elli l iraya 
kadar hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mekteplıleıe mahsus kasketi taşıyan ceza ehliyetini haiz 
olmıyan küçüklerin veli veya vasileri hakkında Türk C e z a 
Kanununun 53 üncü maddesinin son fıkrası hükmü tatbik 
olunur. 

Madde 4 — Bu Kanunun tatbik tarzı bir nizamname ile 
tesbit olunacaktır. 

M a d d e 5 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu Kanunun hükümlerini icraya A d l i y e , D a 
hiliye ve Maarif Veki l ler i memurdur. 

5/7/1932 

T ı ı r k i > e af>on y e t i ş t i r i c i l e r sa t ı ş b i r l i y i h a k k ı n d a 
k a n u n 

KanunjM^206I Kabul tarihi: 3J7//932 

B i r i n c i fasıl 

U m u m i h u k u m 

Madde 1 — A f y o n u n satılması münhasıran teşkilâtı ik inci 
fasılda gösterilen Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği tara
fından yapılır. 

Bu teşekkülün sermayesi mütehavvil olup beheıi yarım 
liralık gayrimahdut hisselere ayrılır. 

Bu Kanunda gösterilen evsafı haiz müstahsiller birliğin 
azasını teşkil ederler. 

Türkiye afyon yetiştiriciler satiş birliği bu kanunda yazılı 
vazife ve salâhiyetleri haiz bir hükmî şahsiyettir. 

İkinci fasıl 

T e ş k i l â t 

Madde 2 — Türkiyede malık vaya kiracı olduğu araziye 
afyon eken her çiftçi afyonun memleket dahilinde veya hari
cinde satışı itibarile Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği 
azasındandır. 

Araziye sahip olmadan ortaklık suretile afyon yetiştrenler 

dahi birliğin azasındandırlar. 

Madde 3 — Bir l ik azasının her b i r i bir reyi haiz olup 
teşkil edilecek heyetlere aza seçmek ve seçilmek haklan vardır. 

A f y o n ekmeği bir b ir i üstüne dort sene terk edenler aza-
lıktan düşerler. Bundan sonra üç sene içinde tekrar afyon 
ekmeğe başlıyanların azalık hakları geri gelir. 

Madde 4 — Türkiye, afyon birliği itibarile mıntakalara 
ve bunlar da tâli mıntakalara ayrılırlar. Mıntaka ve tâli mıntaka-
lar adedi nizamnameye gore tayin olunur. Bunların hudutları 
bir l ik idare meclisi tarafından kararlaştırılır ve lüzum görülürse 
zaman zaman değiştirilebilir. 

Madde 5 — Her tâli mıntakada birl ik azası tarafından bir 
sene müddetle ve nizamnamede yazılı usule gore seçilmiş üç 
kişilik bir idare heyeti bulunur. 

Madde 6 — H e r mıntakada bunun ayrıldığı tâli mıntakalar 
murahhasları tarafından iki sene müddetle seçilmiş beş kişilik 
bir mıntaka idare heyeti bulunur. 

Ziraat Bankası tarafından 17 inci maddeye gore birliğin 
malî işleri temin olunduğu müddetçe idare heyetinin bir azası 
mezkûr bankaca tayin olunuı. 

Madde 7 — Birl ik idare meclisinin müntahap azası, mın
taka idare heyetleri tarafından nizamnamede gösterilen usul 
dairesinde seçilir. 

Madde 8 — Beşinci maddede yazılı tâli m ntaka idare 
heyetleri bu kanunun meriyete girdiği tarihten iık i k i sene 
için belediye ve bulunan yerlerde ziraat ve ticaret odaları ve 
Ziıaat Banka şubesi veya sandıkları idare heyetleri tarafından 
nizamnamede gösterilen usul dairesinde seçilirler. 

Madde 9 — Birl ik idare meclisi altısı yedinci maddede 
gösterilen mıntaka idare heyetleri tarafından seçilecek ve ik is i 
İktisat ve bir i Ziraat Vekâletlerince tayin olunacak dokuz zat
tan terekküp eder. 

Ziraat Bankası tarafından 17 nci maddeye göre birliğin 
malî işleri temin olunduğu müddetçe altı azadan bir i mezkûr 
banka tarafından tayin olunur. 

Madde 10 — Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliğinin 
İktisat Vekâletinin inhası üzerine icra Veki l ler i kararile Reisi
cumhur tarafından tayin olunacak bir umumî kâtibi vardır. 

Umumî Kâtip idare meclisinin tabiî azasındandır. 

Üçüncü fasıl 

Vazife ve salâhiyetler 

Madde 11 — Bir l ik azası yetiştirdikleri afyonu satılmak 
üzere idare meclisinin tayın ettiği zamanda birliğe teslim eder
ler. Şu kadar k i nizamnamede tayın olunacak miktarlar dahilinde 
olmak üzere müteaddit yetiştiricilerin afyonlarını içlerinden 
seçecekleri b i r i vasıtasile ve onun namına kaydettirerek birliğe 
teslim edebilirler. 

idare meclisi kararile cüz'î miktarda afyon yetiştirenlerin 
mahsulleri birl ik hesabına mahallerinde satın alınabilir. Meclis, 
bu miktarın azamî haddini her sene mahsulün idrakinden i k i 
ay evvel tayin ve ilân eder. 

Madde 12 — Türkiye afyon yetiştiriciler satış birliği idare 
meclisi aşağıda yazılı işleri yapabil ir : 

1 - Azanın kendisine teslim ettiği afyonların ticarî muame
lâtını ve satış işlerini yapmak ve faydalı göreceği her türlü 
taahhütlere girmek; 

2 - Birliği mehakim ve devairde her sıfatla temsil etmek 
veya ettirmek; 

3 - Azasına teslim ettikleri afyon mukabilinde avans vermek 
ve ikrazatta bulunmak; 

4 - Kendisine teslim olunacak afyonları işleyerek yeniden 

tasnife tâbi tutmak; 
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5 - Muayyen bir "alâmeti farika, patent, imtiyaz, ruhsat, 
ihtira beratı ve sair müsaadat talebinde bulunmak, bunları 
iştira ve sair suretlerle elde etmek ve ahare devredebilmek. 

6 - Bir l ik için lüzumlu olan gayr i menkullere malik olabilmek; 

7 - Bir l ik teşekkülünün maksadına uygun ve istifadeli olan | 
işlerde diğer şahıslarla ortaklık yapmak ve itilâf ve mukave
leler akdetmek; 

8 - K i t a p , broşür, gazete g ib i vasıtalar ve diğer suretlerle 
reklâm ve propaganda yapmak; [ 

9 - Münasip şekillerde istikraz yapmak; ' 

10- Birliğin kendi muamelâtından doğan vadeli senetleri, 
poliçeleri, konşimentoları, antrepo, depo, ambar, makbuzlarını 
varanları ve sair cirosu kabi l olan ve olmayan senetleri ihzar, 
kabul ve c iro veya iskonto etmek; ı 

1 1 - yaptığı istikrazlarda azasının kendi nezdinde bulunan 
afyonlarını karşılık göstermek suretile birliğin taahhütlerinin 
ifasını temin etmek; 

12 - Gayesine varmak için zarurî görülen her türlü mua- ı 
meleleri icra etmek. 

Madde 13 — Bir l ik azası tarafından teslim olunan afyonlar 
aza tarafından harice teminat gösterilmiş veya azanın alacak
lısı tarafından haczedilmiş olsa bile yine birl ik tarafından satılır 
ve üçüncü şahısların teminat veya hacizden doğan hakları ken
diliğinden bedel üzerinde teessüs eder. 

Madde 14 — Birlikte mevcut afyonlar birlikten alacağı 
olanlara karşı teminat olarak gösterılmemişse bunların satışın
d a n hasıl olan paralar birliğin alacaklıları tarafından alınamaz. 

Madde 15 — Bir l ik , kanunî yollara müracaat hakkı mahfuz 
ka lmak şartile kendisine borçlu olan bir azanın satış bedelin
d e n olan istihkakını dava açmağa ve icra takibinde bulunmağa 
hacet olmaksızın alacağına mahsup edebilir. 

Madde 16 — Miktar ve nisbeti birl ik idare meclisi tara
fından tayin ve İktisat Vekâletince tasdik edilecek olan umum 
idare masraflarile sigorta, depo, nakliye ücretleri ve komisyon 
g ib i satış muamelesinin ifa ve ikmaline müteallik masraflar 
satış tutarından tenzil edildikten sonra geri kalanı teslimat 
nisbetinde birl ik azasına dağıtılır. 

Madde 17 — Geçen maddedeki maksatları karşılamak ve 
bir l ik azasına teslim ettikleri afyonlara mukabil avans vermek 
üzere Ziraat Bankası tarafından birl ik emrine kâfi miktarda j 
kred i açılır. | 

Bu kredinin miktarı Ziraat Bankası mümessilinin iştirakıle 
her sene mahsulün idrakinden evvel idare meclisi tarafından ' 
tayin olunur. ı 

Madde 18 — 11 inci madde mucibince yetişdirdikleri 
afyonları birliğe teslim etmiyenler bir aya kadar hafif hapis 
veya i k i yüz l iraya kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar. 

Bu kanunun hükümlerine muhalif olarak afyon alanlar v e 
| satanlar sulh mahkemelerince bir haftadan altı aya kadar hapis 

ve yüz liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasına mah
kûm edilirler. 

1 Madde 19 — Bu kanunun tatbikına, azanın birl ikle olan 
[ münasebetlerine ve murahhas ve idare heyetleri azasının bir-
I lige karşı vazife ve mes'uliyetlerine ve azanın murakabe hak

larına ait hususat İktisat Vekâletince tanzim ve İcra Veki l le r i 
Heyet i tarafından tasdik edilecek nizamname ile tayin olunur. 

Madde 20 — Bu kanunun tesis ettiği inhisar 1933 senesi 
J mahsulüne şamil olmak üzeye 1 mayıs 1933 tarihinden itibaren 
i mer' idir . 

A n c a k birliğin teşkilât ve nizamnamesinin yapılması ve 
diğer müteferri ihzarî muameleler kanunun neşri tarihinden 
itibaren başlar. 

Muvakkat madde 1 — A f y o n tacirleri 1 mayıs 1933 tari
hinden itibaren.dört ay içinde mevcut afyonların evsafını, mik
tarını ve nerede bulunduklarını bir beyanname ile birliğe b i l 
dirmeğe mecburdurlar. 

2 - 1 numaralı fıkrada yazılı beyannameyi vermeyen veya 
verdikleri beyannamenin hakikate uygun bulunmadığı sabit 
olanlardan gizledikleri afyonun her ki losu için sulh mahkeme
lerince yirmi beş l i ra para cezası alınmasına hükmolunur. 

3 - A f y o n tacirleri ellerinde bulunan afyonları 1 nisan 
1933 tarihine kadar ihraç etmeğe mecburdurlar. İhracatın be
yannameye uygun olduğu birl ik idare meclisi tarafından tasdik 
edilmek lâzımdır. 

4 - Kanunî müddetler içinde ihraç edilmiyen afyonlar, 
sahipleri tarafından birliğe teslim edilir . Bir l ik bu afyonların 
bedelini satış yaptıkça satış tutarından masrafı çıkarıldıktan 
sonra % 2 komisyon alıkoyarak üstarafını sahiplerine öder. 

5 - Tüccar tarafından birliğe teslim edilecek afyonlar bir
liğin malûmatıle sahiplerince bankalara rehnedilebilir. 

1 6 - İhzarî devreye ait masraflar için Ziraat Bankasınca 
| kâfi miktarda avans veril ir . Bu avans 16 ıncı madde mucibince 
j b ir l ik tarafından ödenir. 

| Madde 21 — B u Kanunun hükümlerini icraya A d l i y e , 
I İktisat ve Ziraat Veki l l e r i memurdur. 

ı 5/7/1932 

T. B. M. M. KARARLARI 

Askerlik çağına girdikten veya tekaüt edildikten 
sonra yaptırılacak yaş tashihleri hakkında 

Karar No:723 

Binbaşı Şevki Bey namında bir zatın, T a h d i d i sin Kanununa 
tevfikan tekaüdü icra edildikten sonra yaşını mahkeme kararı 

ile yedi sene tashih ettirerek sınıfı muvazzafa naklen istihda
mını istida etmesi üzerine, Asker l ik Mükellefiyeti Kanunu 
mucibince sinni mükellefiyete vusulden sonra yapılan tashihi 
sin muamelesinin tekaüt ve saire g ib i bütün muamelâtı askeri
yede muteber olup olmıyacağının tef siren halli talep edilmiş 
ise de: 
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1 — Mükellefiyeti Asker iye Kanununun gerek unvanındaki 
sarahate, gerek birinci maddesinde «her erkek işbu kanun mu
cibince askerlik yapmağa mecburdur» denilmesine ve gerekse 
seksen birinci maddesinde «askerlik çağına girdikten sonra 
yaşlarını değiştirenlerin yaşlarınca yapılacak değişikliklerin 
askerliklerine tesiri yoktur» diye muharrer olmasına nazaran 
bu kanun münhasıran efradın askerlik mükellefiyetlerine ait 
olup zabitana taallûku olmadığından mezkûr kanunun mumaileyh 
Şevki Beyin tashihi sin meselesile veçhi münasebeti görülmemiş 
ve bu husus için bir tefsir kararı ittihazına da mahal ve imkân 
bulunamamıştır. 

2 — 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 
65 inci maddesinde ise «tekaüt hakkı başladığı tarihten itibaren 
bilûmum mülkî ve askerî memur ve zabitlerin ve maaş bağlandık
tan sonra yetimlerin yaptırdıkları yaş tashihlerinin tekaüt ve 
yetim muamelelerine müessir olmıyacağı» sarahaten gösteril
diğinden tashihi sin muamelesinin tekaüt işlerinde müessir olup 
olmıyacağındaki tereddütler zail olmuş ve binaenaleyh bu me
sele de şu suretle halledilerek bunun için de bir tefsir yapıl
masına lüzum kalmamıştır. 

3 — Şevki Beyin yaptırdığı yaş tashihinin tekaüdüne mü
essir olup olamıyacağı meselesine gelince, hadise her nekadar 
askerî ve mülkî tekaüt kanunu meriyete geçmeden evvel vaki 
olmuş isede mumaileyh künyesi kaydına, yedindeki nüfus tez
keresinde muharrer tevellüt tarihine ve 28 kânunuevvel 1325 
tarihli tahdidi s in kanununun 2 nci maddesine tevfikan tekaüt 

Resmî 

D E V L E T DEMİRYOLLARI İLÂNLARI 

10 000 ton Lave maden kömürü kapalı zarfla münakaşaya 
konmuştur. 

Münakaşa 24/7/1932 tarihinde A n k a r a d a Umumî Müdürlük 
binasında yapılacaktır. 

Fazla malûmat, A n k a r a ve Haydarpaşada İdare Veznele
rinde 5 l iraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdıı. 

548/5-4 

10 000 ton kömürün havzai fahmiyeden, Derince Haydar
paşa ve Mersin Limanlarına nakli münakaşası kapalı zarf 
usulile 25/7/1932 tarihinde A n k a r a d a Umumî Müdürlük bina-
sinda yapılacaktır. 

edilmiş olup esasen tekaüt muamelesi tekemmül ettikten sonra 
yaşını tashih ettirmiş olmasına ve 1076 numaralı İhtiyat Zabit
leri ve ihtiyat Askerî Memurları Kanununun 16 ncı maddesinde 
de (her ne suretle olursa olsun ordudan ayrılanlar muvazzaf 
sınıfa nakledılemezler) denilmekte bulunmasına göre mumailey
hin tashihi sin muamelesinin nazarı itibare alınmasına imkân 
bulunamamış ve bu cihetin de tefsirine mahal görülmemiştir. 

4/7/1932 

Memurin Kanununun 70 inci maddesine dair 

Karar N:o: 724 

Divanı Muhasebat Encümenince, Divanı Muhasebatın martr 
ağustos 1927 aylarına ait raporları üzerine ittihaz olunan ve 
«Memurin Kanununun 70 inci maddesi tekaütlük için 30 sene 
yerine 25 seneyi kabul etmiş olduğu cihetle 25 sene hizmet 
edenlere mezkûr kanunun neşrinden evvel 30 sene hizmet eden 
memurlara tahsis edilmekte olan tekaüt maaşının tahsisi tabiî 
olduğundan b u zeminde ittihaz olunan karar da musip görül
müştür» den itibaren olan 2 numaralı fıkra hakkında, Memurin 
Kanununun 70 inci maddesi Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 
72 nci maddesile i lga edilmiş bulunmasına mebni, tayini mua
meleye mahal olmadığına karar verilmiştir. 

4/7/1932 

Fazla tafsilat, beşer l iraya A n k a r a ve Haydarpaşada idare 
veznelerinde satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. 

549/5-4 

Yüksek Mühendis Mektebi Mubayaat Komisyonundan: 
Münakaşanın 

Erzakın cinsi Tarihi Saati Şekli münakaşa 

Et (Koyun, kuzu, sığır) 13/7/1932 14 Kapalı zarf 
Yüksek Mühendis Mektebinin mayıs 1933 gayesine kadar 

ihtiyacı olan koyun, kuzu, sığır etleri kapalı zarf suretile mü
nakaşaya konmuştur. Münakaşası 13/7/1932 tarihine müsadif 
çarşamba günü saat (14) te icra edileeektir. Tal iplerin bu 
hususa ait şartnameyi görmek üzere Mektebe müracaatları ve 
münakaşada Ticaret Odası vesaiki ibraz eylemelerinin mecburî 
bulunduğu ilân olunur. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Başvekâlet Müdervaaat Matbaası 

T A S H İ H 
Gazete Sayı: Kanun K s : Sayıfa Madde Satır Yanlış Doğru 

2142 2040 1674 Mukavelename 1 2 seyrisefain seyrisefer 
2142 2040 1676 » 28 2 sureti sür'ati 
2143 2049 1686 16 7 tasvibi Vekâletin tasvibi ve Vekâletin 

» » 1687 2 8 2 altına altında 

İ L Â N L A R 
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                                                              İÇİNDEKİLER 

                                                                                                                                                                                                                             
 
                                                           
Kanunlar                                                                                                         Sayfa 
 
2046 Hükümetçe Ziraat Bankasına Mubayaa Ettirilecek Buğday Hakkında Kanun 1
 
2057 İşgale Uğrayan Bazı Mahallerde Vukubulmuş Olan Tasarruf Muameleleri  
        Hakkında Olunacak Muameleye Dair Kanun      1
 
2058 Devlet Sanayi Ofisi Teşkili Hakkında Kanun      1
 
2059 Menkul Kıymetler ve Kambiyo Hakkındaki Kanuna Müzeyyel Kanun  3
 
2060 Talebe Olmayanların Mekteplere Mahsus Kasket Taşımalarının Menine  
        Dair Kanun          3
 
2061 Türkiye Afyon Yetiştiriciler Satış Birliği Hakkında Kanun    4
 
T. B. M. M. Kararları 

 
Askerlik              Girdikten  veya  Tekaüt  Edildikten  Sonra  Yaptırılacak Yaş   

      Tashihleri Hakkında Karar        5
 
Memurin Kanununun 70 inci Maddesine Dair Karar     6
 

 6
 
 
İlanlar           6
 
 

 
 

 
 
 
 
      
 
 
 
   
 
         
 
 
 
 

Çağına

Tashih 


