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K A N U N L A R 

Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı kanunla 
değiştirilen 14 üncü maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 

Kanun No: 4370 Kabul tarihi: 14/1/1943 

Madde 1 — 1861 sayılı Jandarma Erat Kanununun 4248 sayılı ka
nunla değiştirilen 14 üncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Jandarma eratı, tayinat ve yem kanununa göre kazandan iaşe edi
lirler. Yemeğini kazandan alamıyanlarla jandarma birlik ve müessese
lerinde dağınık bir halde bulunmaları hasebiyle kazandan iaşeleri müm
kün olanjıyanlarm istihkakları ayda maktuan 25 lira ödenmek suretiyle 
bedelen ve peşinen verilir. 

Ölüm halinde ibu bedeller geri alınmaz. 
Madde 2 — Birinci maddede tesbit edilen 25 lira bedel daimî ol

mayıp memleketin muhtelif yerlerinde iktisadi durumların göstereceği 
lüzuma göre, Vekiller Heyeti karariyle değiştirilebilir. 

Madde 3 — Bu kanun 31 ikincikânun 1943 tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, Da

hiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 
16/1/190 

fio. 

1861 
4243 

Bas hin 
Düstur 
Tertin 

Jandarma Efradı Kanunu 30/7/1931 
Jandarma Erat Kanununa bir madde eklenmesine Ve bu 
kanunun 3155 sayılı kanunla değiştirilen 14 uncu maddesinin 
tadiline dair kanun 6/6/1942 
T a y i n a t ve Yem K a n u n u : 
(12 eylül 1330 tarihli Askerî Tayinat ve Yem Kanunu mu
vakkati 2 ncı tertip 6 ncı cilt düsturun 1286 ncı sahıfesın-
dedirO 

Cósete 
Cilt Sahife Sayı 

1860 

(125 

Orman Koruma Teşkilât Kanununun 4283 saydı 
kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin (B) 

fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No. 4371 Kabul tarihi: U/1/1943 

Madde 1 — 3157 sayılı Orman Koruma Teşkilât Kanununun 3490 
sayılı kanunla değiştirilen 14 üncü maddesinin 4283 sayılı kanunla de
ğiştirilen (B) fıkrası aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir; 

B) Talimgahtan ayrılıp orman koruma kıt'alarına dâhil oldukla!» 
günden itibaren iskân ve ijbastan başka çavuşlara (15), onbaşılara (10) 
ve erlere (5) lira maaş verilir ve iaşeleri tayinat ve yem kanununa gör» 
kazandan yapılır. 

Ancak kazandan iaşeleri mümkün olmıyanlann istihkakları ayda 
maktuan (25) lira ödenmek suretiyle nakten verilir, ölüm, halinde b« 
bedeller geri alınmaz. 

Madde 2 — Birinci maddede zikredilen 25 lira bedel sabit olma* 
yıp memleketin muhtelif mahallerindeki iktisadi duruma ve atiyen vuku 
bulacak ucuzlama veya pahalılaşmağa göre, Vekiller Heyetince veril»» 
cek kararla değiştirilebilir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa, Ziraat 

ve Maliye Vekilleri memurdur. 
16/1/1943 

No. 

3157 
3490 

4283 

Basjuh TertiD Cilt Sakifo Sayı 

Orman Koruma Teşkilât Kanunu 5/5/1937 
Orman Koruma Teşkilât Kanununun 14 uncu maddesini de
riştiren kanun 13/7/1938 
Orman Koruma Teşkilât Kanununun 3490 sayılı kanunla de
ğiştirilen 14 uncu maddesinin değiştirilmesi kakkında kanun 

8/8/1942 
Tay inat ve Yem K a n u n u i 
[12 eylül 1330 tarihli Askeri Tayinat ve Yem Kanunu mu
vakkati 2 ncı tartıp $ ncı eılt düsturun 128u neı Mhilasla-
ledir . l 

1» m w* 

M 1*7« 

Millî Korunma Kanununun verdiği salâhiyete binaen 
tera Vekilleri Heyeti karariyle tatbik mevkiine konulan 

İaşe Teşkilâtının kabul ve tasdikma dair kanun 

Kanun No: 4372 Kabul tarihi: 14/1/1943 

Madde 1 — 3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 25/12/1940 tarih 
ve 3954 sayılı kanunla tadil olunan 6 ncı maddesinin verdiği salâhiyete 
binaen İcra Vekilleri Heyetinin 14/2/1941 tarih ve 2/15168 saydı ve 
27/11/1941 tarih ve 2/16925 sayılı ve 13/4/1942 tarih ve 2/17675 sayılı v * 
25/5/1942 tarifti ve 2/17993 sayılı kararnameleriyle tatbik jnevJjsiine ko
nulan Ticaret Vekâletine bağlı iaşe teşkilâtına ailt olup 11/8/1942 tarih 
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ve 2/18530 sayılı kararname ile ilga edilen kadrolarının tatbik miid-
detlerince meriyetleri kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

16/1/1943 

14/2/1941 tarih ve 2/15168 sayılı kararname 

Madde 1 — Memleketin iaşe işlerinin tanzim, idare ve mürakabe-
siyle mükellef olmak üzere kurulan Ticaret Vekâleti iaşe teşkilâtı, Tica
ret Vekilinin emri altında bir müsteşarla bir müsteşar muavininden ve 
aışğıda yazılı heyetle merkez ve vilâyetler teşkilâtından terekküp eder; 

,a) İaşe işbirliği heyeti; 
b) iaşe Umum Müdürlüğü; 
c) Fiat Murakabe Müdürlüğü; 
d) Matbuat; muhasebe; zatişleri; levazım; evrak ve dosya ve 

şifre servisleri ve, 
e) Vilâyetler teşkilâtı^ 
Madde 2 — Ticaret Vekâletine bağlı (Toprak Mahsulleri Ofisi); 

(Petrol Ofisi) ve (Ticaret Ofisi) ile ileride aynı maksatla kurulacak 
teşekküllerin vekaletteki işleri iaşe Müsteşarlığında görülür. 

Madde 3 — İaşe müsteşarı, vekilin emrinde ve onun yardımcısıdır. 
Vekilin vereceği talimat dairesinde müsteşarlık işlerini vekil namına 
idare eder* 

Madde 4 — İaşe işbirliği Heyeti, Millî Müdafaa, Maliye, İktisat 
Münakalât ve Ziraat Vekâletleri mümessilleriyle Ticaret Vekilinin ten
sip edeceği daire âmirlernden mürekkeptir. Bu heyet iaşe işlerinin yü
rütülmesinde alâkalı vekâletlerle irtibat, tatbikatta sürat ve elbirliği te
miniyle muvazzaftır. 

İaşe müsteşarı heyetin reisi ve iaşe teşkilâtı âmirleri tabii âzasıdır. 
Madde 5 — iaşe müsteşar muavinliği, bir müsteşar muavininin ida

resinde yukarda 1 nci maddenin D fıkrasında yazılı servisleri ihtiva 
eder. Muavin müsteşarın kendisine vereceği işleri tedvir ve iaşe teşkilâ
tına dâhil teşekkül ve müesseseler arasında ahenkli Çalışmayı ve irtibatı 
temin eder. 

Madde 6 — iaşe Umum Müdürlüğü, memleketin iaşe ihtiyaçları
nın icabettirdiği şekilde ithal, ihraç stok ve tevzi işleriyle istihlâki tan
zim ve tedvir eder. Umum Müdürlük, ihtiyaçlar, ofisler ve nakliyat şu
belerinden mürekkeptir. 

Madde 7 — Fiat Murakabe Müdürlüğü, iaşe maddelerine müteallik 
fiatlarm ve icabında, muhtelif ticaret ve sanayi zümrelerinin âzami kâr 
hadlerinin tesbiti esaslarını hazırlar ve murakabe eder. Hayat pahalılığı 
seyrini tetkik eyler. 

Bütün fiat murakabesine ait mevzuatın, sair vekâlet veya makam
lara bıraktığı hususat hariç olmak üzere, tatbiki bu müdürlüğün vazi
fesi oümlesindendir. 

Madde 8 — iaşe teşkilâtının vilâyetlerdeki işleri, vekâletin vilâyet
ler teşkilâtı ve bu husus için kurulmuş ve kurulacak sair teşkilât tara
fımdan görülür. 

Madde 9 — iaşe teşkilâtının merkez kadrosu bağlı 1 sayılı cetvel
de, bu teşkilât dolayısiyle Ticaret; Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliği ve 
Hukuk Müşavirliği kadrolarına yapılan ilâveler 2 sayılı cetvelde gös
terilmiştir. 

Muvakkat Madde — Bağlı kadrolar mucibince maaş, ücretlerle 
tazminat ve harcırahlar ve bu teşkilâtın çalınması için lüzumlu bina 
kirası, mefruşat, demirbaşlar, kırtasiye, tenvir, teshin;, melbusat ve saire 
gibi masrafların 1 şubat ilâ 31 mayıs tarihli dört aylık devreye mün
hasır karşılığı oılmak üzere Millî Korunma Kanununun muaddel 6 ncı 
maddesinin 3 üncü fıkrası ve 43 ündü maddesi mucibince Ticaret Ve
kâletinin emrine 160 000 lira verilmiştir. 

17/8/1940 tarih ve 2/14203 sayılı icra Vekilleri Heyeti karariyle 
tasvip edilen 48 sayılı Koordinasyon Heyeti kararma tevfikan kabul 
edilmiş bulunan fiat murakabe teşkilâtı kadrosu ve tahsisatı yukardaki 
8 inci madde mucibince aynen bu teşkilâta ilâve olunmuştur. 

Madde 10 — işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

m SAYILI CETVEL 

Ticaret Vekâleti İaşe Müsteşarlığı Merkez kadrosu 

Ücret Aylık 4 aylık 
Adedi D. Memuriyetin unvanı Lira baliği baliği 

1 1 İaşe Müsteşarı 600 600 2 400 
1 2 » » Muavini 500 500 2 000 
1 2 » Umum Müdürü 500 '500 2 000 
1 3 Fiat Murakabe Müdürü 400 400 1 600 
2 3 Ofis Komiserleri 400 800 3 200 
3 4 Şube Müdürleri 300 900 3 600 
1 4 İaşe İş Birliği Heyeti Raportörü 1300 300 1 200 
2 4 Matbuat ve Hayat Pahalılığı Tetkik 

Servisler Şefleri 800 600 2 400 
¡12 5 Servis Şefleri 260 3 120 12 480 

n 6 Büro Şefleri 210 2 520 10 080 
10 7 Memur 170 1 700 6 800 
as 8 » 140 2 100 8 400 
7 9 » 120 840 3 360 
3 Daktilo 120 360 1 440 
6 » 100 600 2 400 
3 85 255 1 020 
1 (Başiodacı 50 50 200 
5 Odacı 35 175 700 
5 »t 00 150 600 
2 Evrak ve tevzi memuru 60 120 480 
1 Motosiklet Şoförü 70 70 280 

16 660 66 640 

•[2] SAYILI CETVEL 

Ticaret Vekâleti Teftiş Heyeti Reisliği ve Hukuk Müşavirliği 
kadrolarına yapılan ilâveler 

• A -

3 4 Müfettiş 300 900 3 600 
4 5 ,» 260 1 040 4 160 
4 6 » 210 840 3 360 
3 1 » 170 510 2 040 
1 8 », 140 140 560 
1 7 Büro Şefi 170 17Q 680 
1 8 Mümeyyiz 140, 140 560 
ıı 9 Memur 120 120 480 
1 10 » 100 100 400 
1 Daktilo 120 120 480 
1 100 1001 400 
1 » 85 85 340 
2 Odacı 40 80 320 

- B -

1 4 Hukuk Müşaviri Birinci Muavini 300 300 1 200 
1 5 Hukuk Müşaviri İkinci Muavini 260 260 1 040 
2 10 Memur 100 200 800 
2 Daktillo 100 200 800 

5 705 22 820 

27/11/1941 tarih ve 2/16925 sayılı kararname 

il — 14/2/1941 tarih ve 2/15168 numaralı kararname ile meriyete 
giren 102 sayılı kararın 9 uncu maddesinde zikrolunan ve Ticaret Vekâ

leti İaşe Müsteşarlığı merkez kadrosunu teşkil eden (1) sayılı cetvelde 
derece, memuriyet ve ücretleri miktarı tesbit edilmiş bulunan kadroya 
aşağıdaki cetvelde gösterilen kadro ilâvesi yapılmıştır. 

2 — Mezkûr 102 sayılı karara merbut İaşe Müsteşarlığı merkez kad
rosunu gösteren (1) sayılı cetvelde ismi geçen (Hayat Pahalılığı Tetkik 
Servisi Şefi) unvanı (Hayat Pahalılığı Tetkik Şubesi Müdürlü

ğü) unvanına ve yine ayna karara ilişik iki sayılı cetvelin B fıkrasındaki 
(Hukuk Müşavirliği Birinci Muavinliği) unvanı (Üçüncü Hukuk Müşa
virliği) ne ve (Hukuk Müşavirliği İkinci Muavinliği) unvanı da (Dör
düncü Hukuk Müşavirliği) ne çevrilmiştir. 
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3 — 102 sayılı kararın 6 ncı maddesi şu şekilde değiştirilmiştir: 
İaşe Umum Müdürlüğü, memleketin iaşe ihtiyaçlarının icabettirdiği şe
kilde ithal, ihraç, stok ve tevzi işleriyle istihlâki tanzim ve tedvir eder. 

Umum Müdürlük, Toprak Mahsulleri Ofisi muaınelâtiyle iştigal eden 
birinci şube, sair ilhltiyaç maddeleri ve ticaret işleriyle meşgul olan ikinci 
şube, petrol ve nakliyat muameleleriyle iştigal eden üçüncü şube, karar
lar ve muamelât ile meşgul olan 'dördüncü şubeden mürekkeptir. 

4 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

Ticaret Vekâleti İaşe Müsteşarlığı merkez kadrosuna 
yapılan ilâveleri gösteren cetvel 

Ücret 
Derece Vazifesinin unvanı Aded Lira 

4 Şube Müdürü 1 300 
5 Servis Şefi 3 260 
S Ressam 1 260 
6 Büro Şefi 1 210 
7 Memur 7 170 

Kaloriferci 1 60 
Odacı 2 35 

16 

13/4/1942 tarih ve 2/17675 sayılı kararname 

Madde 1 — İaşe Müsteşarlığı, memleket iaşe işlerinin tanzimi, ida
resi ve murakaJbesiyle mükellef olmak üzere, Ticaret Vekilinin emrinde 
bir müsteşar, bir müsteşar muavini ve alşağıda vazıh merkez ve taşra 
teşkilâtından terekküp eder: 

a) İaşe İş (Birliği Heyeti; 
b) Daimî Müşavere Heyeti; 
c) ılaşe Teftiş ve Murakabe Heyeti; 
d) Tespit ive ihtiyaçlar, tedarik ve dağıtma, ıfiat ive mücadele işleri, 

istihlâk ve dağıtımı teşkilâtlandırma umum müdürlükleri ve kararlar 
müdürlüğü; 

e) Önemli işler, Levazım ve Muhasebe, Zat 'İşleri, Arşiv Müdürlük
leri ve Basın Servisi Şefliği; 

f) Vilâyetler teşkilâtı; 
|g) Fiat Murakabe Heyetleri; 
b) Ofis Murakıpları. 
Madde 2 — Ticaret Vekâletine bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi, 

Ticaret Ofisi. Petrol Ofisi ve ilerde aynı maksatla kurulacak diğer te
şekküllerin işleri iaşe Müsteşarlığında görülür. 

Madde 3 — 'İaşe Müsteşarı Ticaret Vekilinin inhası ive İcra Ve
killeri Heyeti karariyle ve iaşe teşkilâtına dahil diğer memur ve müs
tahdemler, Ticaret Vekili tarafından tâyin olunur. 

Madde 4 — llaşe Müsteşarı Ticaret Vekilinin emrinde ve onun iaşe 
işlerinde yardımcısıdır. Vekilin vereceği talimat dairesinde müsteşarlık 
işlerini vekil namına idare ve murakabe eder. 

Madde 5 — Müsteşar muavini, müsteşarın tevdi edeceği vazifeleri 
ilfa eder. 

Madde 6 — İaşe İşbirliği Heyeti, Millî Müdafaa, Maliye, Sıhhat 
ve içtimai Muavenet, ılktisat, Münakalât, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat 
Vekâletleri mümessilleriyle Ticaret Vekilinin tensip edeceği daire âmir
lerinden terekküp eder. 

Bu heyet, iaşe işlerinin yürütülmesinde alâkalı vekâletlerle, irtibat, 
tatbikatta sürat ve işbirliği teminiyle muvazzaftır. 

iaşe üsteşarı, Heyetin reisi ve müsteşar muavini ile umum mü
dürler, kararlar müdürü ve 'hukuk müşaviri tabii âzasıdır. Bu- heyetin 
raportörlüğü vazifesi»ve büro işleri (İaşe iş birliği heyeti raportörü) 
tarafından ifa edilir. 

Madde 7 — Daimî müşavere heyeti, en az ayda bir defa İaşe Müs
teşarının veya tevkil edeceği diğer bir zatın reisliğinde toplanarak Tica
ret Vekâleti iaşe işlerini ilgilendiren mevzuları tetkik ve bu mevzular 
üzerinde alınması gereken tedbirler hakkındaki 'görüşlerini bir raporla 
tesbit eder. 

Bu Heyete Umum Müdürler ve Kararlar Müdüriyle Teftiş ve Mu
rakabe Heyeti Reisi, Hukuk Müşaviri ve Ofislerin Umum Müdür veya 
mümessilleri iştirak ederler. 

Madde 8 — İaşe teftiş Heyeti, İaşe Müsteşarlığına bağlı veya mu
rakabesi bu müsteşarlığa ait daire, tesis ve teşkilleri Ticaret Vekili na-

mına teftiş ve murakabe ive icabedenler hakkında tahkikat yapmak ve 
piyasayı daimi bir nezaret altında bulundurarak lüzum gördüğü ahvalde 
kanuni icaplara tevessül etmek vazife ve salâhiyetlerini haizdir. 

Bu heyet, bir Teftiş Heyeti Reisiyle üç Başmüfettiş ve üç Başmu-
rakıptan ve kadrosunda aded ve dereceleri yazılı müfettişler ile mura
kıp komiserlerden terekküp eder. 

Madde 9 — Tesbit ive İhtiyaçlar Umum Müdürlüğü, iaşe mevzu
ları arasında alınmasına karar verilen memleket dahilinde mevcut bil
umum maddeferin miktar, nevi Ve cinslerini ve nerelerde bulundukları
nı tesbit ve bunların miktarlarındaki tahavvülleri takip ve ledelhace bu 
maddelerin meydma çıkarılması hususunda lâzımgelen arama ve tara
ma tedbirlerini tanzim ve aynı zamanda memleket dahilinde iaşe bakı
mından halk, Millî Müdafaa resmî ve hususi müesseseler ihtiyaçlarını ve 
iaşe mevzuları meyanına ithali icabeden ihtiyaç maddelerini tetkik ve 
tesbit eder. 

Bu Umum Müdürlük, bir muavin ile ordu, Ihalk ve müesseseler is
tihsal, imâl ve ithal şube müdürlüklerinden mürekkeptir. 

Madde 10 — Tedarik ve Dağıtma Umum Müdürlüğü, halk, Millî 
Müdafaa ve müesseseler ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç görü
len maddelerin tedarik ve bunların ihtiyaç mahallerine tertip ve nak
ledilmesi işlerini tanzim ve murakabe eder. 

Ofislere mütaallik işler bu Umum Müdürlük ^asıtasiyle takip ve 
intaç olunur. 

Bu Umum Müdürlük, bir muavinle Tedarik, Dağıtma ve Nakliyat 
Şube Müdürlüklerinden mürekkeptir. 

Madde 11 — Fiat ve Mücadele İşleri Umum Müdürlüğü, gerek 
memleket dahilinde istihsal ve imâl olunan ve gerek yabancı memle
ketlerden ithal edilen alelûmum iaşe maddelerinden, fiatlarının âzami 
kâr hadlerinin tesbiti icabedenleri tâyin ve bunlara mütaallik âzami 
fiat ve âzami kâr hadleri esaslarını ihzar eder ve memlekette fiatlar 
arasında en mâkul muvazeneyi temine çalışarak fiat politikasının ahenkli 
bir tarzda işlemesi imkânlarını araştırır ve bunun tatbikatını murakabe 
altılıda bulundurur. Hayat pahalılığı seyrini tetkik ve yukarda yazılı 
olduğu Veçhile, hangi maddeler ve hangi mevzular üzerinde ihtikârla 
mücadele edilmesi lâzımgeldiğini tetkik Ve tesbit ve ihtikârla mücadele 
tedbirlerini ittihaz eder. Bütün Fiat Murakabesine mütaallik mevzuatın, 
sair vekâlet ve makamlara bıraktığı hususat hariç olmak üzere, tatbiki 
'Fiat ve Mücadele İşleri Umum Müdürlüğünün vazifeleri cümlesindendir. 

Bu Umum Müdürlük, Fiatları tesbit, Fiat Derleme ve Murakabe 
ve ihtikârla mücadele Şube Müdürlüklerinden mürekkeptir. 

Madde 12 — istihlâk Ve Dağıtımı Teşkilâtlandırma Umum Mü
dürlüğü, köy birlikleri ve kasabalarda sokak ve mahalle birlikleri, tüc
car ve perakendeci esnafı birlikleri, Devair ve müessesesat birlikleri ve 
diğer İstihlâk Birlikleriyle dağıtma ve yoğaltım işlerini düzenliyecek ve 
kolaylaştıracak diğer teşkilleri kurmak ve bu esaslar dahilinde kurulmuş 
mevcutlardan da istifade etmek suretiyle yoğaltımı ve dağıtımı teşkilât
landırmak ve tanzim etmek vazifelerini ifa eder. 

Bu Umum Müdürlük, İstihlâk Birlikleri, Halk ve Ticaret ve pera
kendeci esnafı birlikleri Ve müesseseleri birlikleri şube müdürlüklerin
den mürekkeptir. 

Madde 13 — Kararlar Müdürlüğü, iaşe işlerinin yürütülmesi için 
ittihaz edilecek kararların projelerini ihzar etmek, kabul olunan karar
ların tatbikatına mütaallik talimatnameleri yapmak ve bu kararların 
tatbikatından elde edilecek neticelere ıgöre bunların tadili veya kaldırıl
ması Veyahut yeni kararlar ittihazı hususunda tekliflerde bulunmak; 
yabancı memleketlerde ittihaz edilmiş olan kararları ve mevzuatı tetkik 
ve takip etmek vazifelerini ifa eder. 

Bu Müdürlük, bir muavin ile kararları ihzar ve takip ve yabancı 
mevzuatı tetkik şubelerinden terekküp eder. 

Madde 14 — Millî Müdafaa, Nafıa, İktisat, Sıhhat ve İçtimai Mua
venet, Gümrük ve İnhisarlar, Zirat ve Münakalât Vekâletleri, ihtiyaç 
halinde, kendi vekaletleriyle iaşe teşkilâtı arasındaki münasebetleri tan
zim ve işlerin süratle yürütülmesini temin maksadiyle vekâletleri kad
rolarından münasip görecekleri bir irtibat bürosunun iaşe Müsteşarlığı 
emrine verirler. 

Bunlardan (Münakalât İrtibat Bürosu) Tedarik ve Dağıtma Umum 
Müdürlüğüne ve diğer irtibat büroları ise Tespit ve İhtiyaçlar Umum 
Müdürlüğüne bağlı bulunurlar. 

Bu büroların başında bulunan şefler, kendi mevzu ve ihtisasları 
dahilinde İaşe Müsteşarlığının Müşavirliği vazifesini de ifa ederler, 
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Madde 15 — Ticaret Vekâletinin vilâyetlerdeki iaşe işleri vilâyet 
merkezlerinde Vilâyet İaşe Müdürlükleri ve mülhak kazalarda kaza iaşe 
amirlikleri tarafından ifa ve murakahe olunur. 

Madde 16 — İstanbul'da Valiliğe hağlı ıbir Bölge İaşe Müdürlüğü ve 
belediye hudutları dahilindeki kazalarda Bölge İaşe Müdürlüğüne bağlı 
olmak üzere birer İaşe Müdürlüğü kurulmuştur. 

Madde 17 — Bölge ve Vilâyet İaşe Müdürlükleri doğrudan doğruya 
valiye ibağlı olup iaşe işlerinde valinin direktifleri dahilinde hareket 
ve bu hususta valinin vereceği vazifeleri Vali namına tedvir ederler. 

İstanbul belediye hudutları dahilindeki kaza iaşe müdürlükleri, 
•doğrudan doğruya Bölge İaşe Müdürlüğüne ve diğer kazalar iaşe amir
likleri ise kaymakamlıklara bağlıdırlar. 

Madde 18 — İaşe Müdür ve amirliklerinin vazifeleri ve yekdiğerle
riyle münasehet ve muhabereleri ive yekdiğerine karşı olan vazife ve sa
lâhiyetleri Ticaret Vekâletince bir talimatname ile tâyin olunur. 

Madde 19 — İstanbul Bölge İaşe Müdürlüğü, Müsteşarlık merke
zindeki umum müdürlüklerin teşkilâtına mütenazır şube teşkilâtına ma
lik olup bu şubeler, umum müdürlüklerin merkezde ifa eyledikleri 
vazifelerin, İstanbul Vilâyeti dahilindeki tatbikatını yürütmekle mükel
leftirler. 

Madde 20 — Vilâyet ve kazalardaki iaşe müdür ve amirlikleri, 
kendilerine verilen emir ve direktifler dairesinde aşağıda yazılı vazife
leri ifa ederler: 

>a) Mevcudu ve ihtiyaçları tesbit; 
b) İstihlâki teşkilâtlandırma ve dağıtma; 
c) Fiyat murakabesi ve ihtikârla mücadele. 
Madde 21 — Ticaret Vekili tarafından lüzum görülen yerlerde 

muayyen ücretle tâyin edilen bir reis vekili ile iki ilâ dört azadan terek
küp etmek üzere fiyat murakabe heyetleri teşkil olunur. 

Bu heyetlerin kararları rey ekseriyetiyle verilir. Valinin Teislik 
yaptığı toplantılarda reyler arasında müsavat olduğu takdirde valinin 
iştirak ettiği tarafın kararı muteber olur. 

Valinin bulunmadığı toplantılarda reis vekiline vali namına imza 
salâhiyeti verilmediği takdirde bu heyetin vereceği kararlar valinin tas
dikiyle tekemmül eder. 

Fiyat murakabe heyetleri, teşkil olundukları yerlerde fiyat mura
kabe komisyonlarının yerine kaim olurlar. 

Madde 22 — Fiyat murakabe heyetleriyle fiat murakabe komis
yonları yalnız 11 inci madde esasları dâhilinde tesbit edilecek mevzu ve 
maddeler üzerinde vazife görürler. 

Bu mevzu ve maddeler haricindeki fiat ve murakabe ve ihtikârla 
mücadele vazifesi belediyelere aittir. 

Bu heyetler ve bu heyetlerin bulunmadığı yerlerde fiat murakabe 
komisyonları, Ticaret Vekâletinin direktiflerine göre mahallî fiatları 
kontrol ve lüzumunda yine bu vekâletin direktifi dâhilinde tesbit ve 
murakabe işleri üzerinde çalışırlar. 

Fiyat murakabe heyetleriyle fiyat murakabe komisyonlarının ma
hallî fiatları ne suretle tesbit edecekleri, murakabe ve kontrol vazifele
rini hangi esaslar dairesinde yapacakları Ticaret Vekâletince bir tali
matname ile tesbit ve tanzim olunur. 

Fiyat murakabe heyetlerinin, fiat tesbiti hususunda 'bilûmum haki
kî ve hükmi şahıslarla resmî daire ve müesseselerden şifahen veya tah
riren talep edecekleri malûmat, geciktirilmeksizin kendilerine doğruca 
verilir. 

Madde 23 — Ofis murakıpları, murakabesine memur edildikleri 
Ofislerin tekmil muamelâtını Ticaret Vekili namına daimî ve sıkı bir 
murakabe altında bulundururlar. 

Madde 24 — Mevcudu teshit işiyle, Ticaret Vekâletince lüzum gö
rülecek diğer iaşe işlerinde valilerin tensip edeceği memurlar esas vazi
felerine halel gelmemek şartiyle ve lise ve daha yukarı okul öğrenicileri 
tatil zamanlarında valiler tarafından iaşe işlerinde istihdam olunabilir
ler. Bu takdirde bu gibilere âzami beş liraya kadar yevmiye verilir. 

Madde 25 — 8 ilâ 14 üncü maddelerde yazılı daireler, icra ve kara
ra taallûk etmiyen hususatta, bilûmum vekâletlerin alâkalı daireleriyle, 
Ofisler ve diğer resmî hususi devair ve müessesat ve vilâyet iaşe teşki-
lâtiyle resen muhabere etmek salâhiyetini haizdirler. 

Bu daireler tarafından yukarıda yazılı olduğu veçhile talep edile
cek bilgiler doğruca verilir. 

Madde 26 — Ticaret Vekâletince lüzum görülecek ahvalde mevcut 
kadrolardan her hangi biri yerine iki derece madun bir kadro ikame 
-edilebilir. 

Madde 27 — 2/15168 ve 2/16925 numaralı kararnamelerle Ticaret 
Vekâleti Hukuk Müşavirliği kadrosuna yapılanı ilâveler ve verilen 
unvanlar, Milılî Korunma Kanununun 6 nci maddesi hükümlerine tevfi
kan kurulmuş olan bu teşkilâta ilave ve kabul olunmuştur. 

Madde 28 — Millî Korunma Kanununun muaddel 43 üncü madde
sindeki sermayeden İaşe Müsteşarlığının merbut kadro masraflarına 
(mahsuben, Iİ942 takvim senesi için, 1.500.000- (tbSr milyon 4>eş yüz bin) 
lira ve idare masraflarına karşılık olarak ta 400.000 (dört yüî bin) lira 
tahsis edilmiştir. 

Madde 29 — 17. VIII. 1940, 14 II. 1941, 14 V. 1941, 31 V. 1941, 
9. VL 1941, 8. X. 1941, 27. XI. 19ü, 13. 1. 1942 ve 23. II. 1942 tarih Ve 
2/14203, 2/15168, 2A5804, 2/15894, 2/15914, 2/16697, 2A6924, 2/16925, 
2/17146 ve 2/17382 numaralı kararnamelerle meriyet mevkiine konan 48, 
102, 151, 156, 158, 203, 224, 225, 252 ve 272 sayılı kararlar ilga ve bu karar
larla İaşe Müsteşarlığı için Ticare tVekâleti emrine verilen tahsisat 
bakiyeleri iptal olunmuştur. 

Madde 30 — işbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Muvakkat madde 1 — 29 uncu madde ile lâğvedilen kararnamelerle 

kurulmuş olan teşkilâtta istihdam edilmekte olan bilûmum memur ve 
müstahdemler, işbu kararname ile kurulan İaşe Müsteşarlığı merkez ve 
vilâyetler teşkilatındaki kadrolara tâyin edilinciye kadar eski,vazife
lerinde devam eder ve almakta bulundukları ücretlerini kemafissabık 
alırlar. 

Yeni kadrolara nakil ve tâyin edilecekler aTasında tazminat alan
lar, yeni kadrolarda aynı ücretle veya daha az ücretli bir vazife aldık
ları takdirde de tazminat almağa devam ederler. 

Muvakkat madde 2 — 29 uncu madde ile lâğvedilen teşkilâtın halen 
mevcut bulunan bilûmum eşya ve malzemesi İaşe Müsteşarlığının işba 
kararla vücuda getirilen merkez ve vilâyetler teşkilâtına devredilir 

tAŞE MÜSTEŞARLIĞI KADROSU 

A — Merkes memürran 

Barem 
D. Memuriyetin unvanı 

Aylık 
Memul ieretf 
adedi Lira 

1 Müsteşar 
2 > Muavini 

Teftij ur Murakabe Beyeû 

2 Reis 
4 Başmüfettiş 
5 Müfettif 
6 » 
7 » 
8 » 
4 Başmurakıp 
5 Murakıp Komiser 

Memur 
» 

6 
7 
7 
8 
9 

Tesbit ve İhtiyaçlar Umum 

2 Umum Müdür 
3 » » Muavini 
4 Şube Müdürü 
5 Servis Şefi 
6 Büro Şefi 
7 Memur 
8 » 
9 > 

Tedarik ve Dağıtma Umum Müdür: 

2 Umum Müdür 
3 » » Muavini 
4 Şube Müdürü 
'5 Servis Şefi 

1 
i 

$ 
4 
4 
4 
3 

5 
5 
$ 
2 
4 

1 
1 
S 
5 

10 
S 

10 
S 

1 
1 

600 
S00 

OTO 
260 
210 
T70 
140 
300 
260 
210 
170 
170 
340 
130 

§00 
400 
âos 
260 
um 
170 
140 
120 

500 

260 
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Barem 
D. Memuriyetin unvanı 

Aylık 
Memur ücreti 
adedi Lira 

i 
4 
5 
6 
î 
B 
9 

t 
4 
S 
6 

B 
9 

i 
6 
7 
6 
9 

10 

6 
7 

9 

6 Büro Şefi 
7 Memur 
8 » 
9 » 

6 
9 

/ ta* t>e Mücadele işleri Umum Müdürlüğü 

Umum Müdür 
§ube Müdürü 
Servis Şefi 
Büro Şefi 
Memul' 

» 

1 
3 
3 
6 
6 
3 
2 

istihlâk ve Dağıtımı Teşkilâtlandırma Umum Müdürlüğü 

tlmum Müdür 
Şube Müdürü 
Servis Şefi 
Büro Şefi 
Memur 

» 
Kırarlar Müdürlüğü 

8 Müdür 
4 » Muavini 

Mütercim 
» 

5 Servis Şefi 
tf Büro Şefi 
7 Memur 
0 > 
9 » 

6 Mudur 
<5 Büro Şefi 
7 Memur 
S * 

önemli isler Müdürlüğü 

Levazım ve Muhasebe Müdürlüğü 
Müdür 
Büro Şefi 
Memur 

> 
> 
» 

Şoför 

Elektrikçi ve Telefin Memuru 
Kaloriferci 
Marangoz 
Bahçıvan 
Gece Bekçisi 
Başodacı 
Q d a « 

Zat işleri Müdürlüğü 

Müdür 
Doktor 
Büro Şefi 
Memur 

» 

Grafik Ressamı 

1 
3 
3 
6 
5 
S 
1 

l 
1 
3 
S 
2 
2 
2 
2 
2 

3 
3 

12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 

34 

121 

1 
1 
3 
3 
4 
7 
1 

210 
170 
140 
120 

500 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

500 
300 
260 
210 
170 
140 
120 

400 
300 
260 
210 
260 
210 
170 
140 
120 

260 
210 
170 
140 
120 

300 
210 
170 
140 
120 
100 
100 
85 

100 
60 
6D 
60 
50 
50 
40 
35 

260 
300 
210 
170 
140 
120 
120 

Barem 
D. Memuriyetin unvanı 

Aylık 
Memur ücreti 
adedi Lira 

Arşiv Müdürlüğü 

5 
6 
7 
8 
9 

Müdür 
Büro Şefi 
Memur 

Teksir Memuru 
Daktilo 

» 

Tevzi Memuru 

4 
6 
7 
9 

Basın Servisi Şefliği 

Servis Şefi 
Büro Şefi 
Mütercim 

» 
Memur 

iaşe işbirliği ve Daimî Müşavere Heyeti Raporla 

İaşe İşbirliği Raportörü 
Büro Şefi 
Memur 

% 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci İaşe Hukuk Müşavirliği 
İkinci İaşe Hukuk Müşavirliği 
Memur 

1 
2 
1 
8 

12 
2 
1 
6 

10 
14 
2 

Ofis Murakıpları 

3 Ofis Murakıbı 

260 
210 
170 
140 
120 
75 

140 
120 
100 
85 
60 

260 
210 
210 
210 
170 
140 
120 

300 
210 
170 
120 

400 
300 
170 
120 

400 

102 

25/5/1942 tarih ve 2/17993 sayılı kararname 
1. 13/4/1942 tarih ve 2/17675 numaralı kararname ile meriyet mev

kiine konulan 307 sayılı kararın birinci muvakkat maddesi ilga ve 27 ve 
29 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

«Muaddel madde 27 — Ticaret Vekâleti Hukuk Müşavirliğinin 14 
şubat 1941, 27 ikinciteşrin 1941 tarih ve 2/15168, 2/16927 numaralı karar
namelerle meriyet mevkiine konulan 102 ve 225 sayılı kararlarla veril
miş olan ilâve kadro İaşe Müsteşarlığına bağlanmış ve 13 nisan 1942 
tarih ve 2/17675 numaralı kararname ile meriyet mevkiine konulan 307 
sayılı karara ilişik teşkilât cetvelinin Hukuk Müşavirliği kısmı aşağı
daki şekle konmuştur:» 

Aylık 
Aded Derece ücreti 

1 3 400 
1 4 300 
1 7 170 
2 9 120 
2 10 100 
2 — 100 

Hukuk Müşaviri 

Memur 

Daktilo 

Muaddel madde 29 - 17/8/1940, 14/2/1941, 14/5/1941, 31/5/1941, 
9/6/1941, 8/10/1941, 27/11/1941, 13/1/1942 ve 23/2/1942 tarih ve 2/14203, 
2/15168, 2/15804, 2/15894, 2/15914, 2/16697, 2/16924, 2/16925, 2/17146 ve 
2/17382 numaralı kararnamelerle meriyet mevkiine konan 48,102,151,156, 
158,203,224,225, 252 ve 272 sayılı kararlar ilga ve bu kararlarla İaşe Müs-
teşarlığı için Ticaret Vekâleti emrine verilen tahsisat bakiyeleri iptal 
olunmuştur. 

İaşe Müsteşarlığı teşkilâtında istihdam edilmekte olanlardan işbu 
karara merbut kadro cetveliyle unvanı değişmiş bulunan memuriyetlere 
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getirilecek olanlar tâyin muamelesinin ikmaline kadar almakta bulun
dukları ücret ve tazminatlariyle eski vazifelerine devam ederler. 

2. İşbu karar 13/4/1942 tarihinden itibaren meri'dir. 

Baal IRI 

Resmi 

3780 
W 4 

4L56 

4180 

2/14203 

2'15168 

2/15804 

2/15894 

2/15914 

2/16697 

2/16924 

2/16925 

2/17146 

2/17382 

I - B u kanunda eözü geçen kanunlar : 
M i l l î Korunma Kanunu 20/1/1940 
M i l l î Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun 28/12/1940 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun 23/12/1941 
M i l l î Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine v e bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 

3/2/1942 
II - B u kanun la i lga edilen kararnameler t 
Fiat murakabe teşkilâtı hakkında Koordinasyon Heyetinin 
48 numaralı kararının merıvete konulmasına dair 

22/8/1940 
İaşe işlerinin tanzim, murakabe vc ıdaresıvle mükel lef olmak 
üzere Ticaret Vekâletine bağlı bir iaşe teşkilâtı kurulması 
hakkındaki Koordinasyon Heyetinin 102 sayılı kararının 
meriyetine dair 18/2/1941 
Fiat murakabe kadrosuna ilâve hakkındaki Koordinasyon He
yetinin 151 sayılı kararının meriyetine dair 24/5/1941 
Ankara, istanbul ve izmir'de (İaşe Müdür lükler i ) ve diğer 
vilâyetlerde (iaşe Hevetler î ) teşk'l ı hakkındaki Koordmas 
yon He \e t ın ın 156 sayılı kararma dair 5/6/1941 
İaşe teşkilâtının 1/6/1941 tarihinden itibaren bir senelik 
kadro ve idare masrafla' ma mütedair Koordinasyon Heyeti
nin 158 sayılı kararının meriyeti hakkında 13/6/1941 
Vilâyet ler fiat murakabe teş\ ı lâ t ı kadrosuna karşı l ık olmak 
üzere Ticaret Vekâlet i emrine 15.000 lira tahsis edildiği hak
kında Koodina&yon He\etinin 203 sayılı kararına dair 

13/10/1941 
inkara, I&taribul ve izmir İaşe Müdür lük ler i kadrolarında 
değişiklik ve ilâveler yapılmasına dair 224 sayılı Koordinas 
yon kararının yıırurlueu hakkında \ 5/12/1941 
Ticaret Vekâlet i İaşe Müsteşarlığı merkez kadrosunda deği
şiklik ve i lâveler yapılmasına dair 225 sayılı kararın yürür
lüğü hakkında 5/12/1941 
Lüzum gördüğü yerlerde Vi lâyet iaşe Müdür lük ler i veya 
Vilâyet iaşe Amirlikleri kurması iç in Ticaret Vekâletine 
salâhiyet verilmesi hakkında 252 sayılı kararın vunırluğune 
dair 19/1/1942 
48, 102, 151, 156, 203 224 225 ve 252 sayılı Koordinasyon 
kararlarına müsteniden kurulan vilâyet iaşe teşkilâtlarının 
1942 takvim y ı l ı sonuna kadar 11 ayl ık kadro masraflar ını 
kargıl ık olarak T ı r ire t Vek ileti emrine 689.500 ve idare 
masraflarına karşıl ık olarak ta 216 500 lira tahsisat konul 
masına dair 272 sayılı kararın yururluğu hakkında 28/2/1942 

Tertip Cilt Sahife 6ay 

3 21 433 1417 

3 22 121 4698 

3 23 107 4991 

3 23 232 5023 

21 2109 4594 

22 266 4737 

22 601 4816 

22 1292 4826 

22 1330 4833 

22 1599 4936 

23 34 4976 

23 36 4976 

23 166 5010 

23 287 5015 

Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma 
Kanunu 

Kanun No: 4373 Kabul tarihi: 14/1/1943 

Madde 1 — Yüksek seviye gösteren umumî ve hususi, kapalı veya 
akar suların taşmasîyle su altında kalan veya su baskınlarına uğraya
bilecek olan sahaların sınırları Nafia Vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı ile tesbit ve ilân edilir. 

Madde 2 — Birinci madde hükümlerine göre tesbit ve ilân edilen 
sahaların sınırlan içinde suların akmasına engel olan bina. tesisler, fi
dan, ağaç, 'set, savak gibi manialarla değirmen ve sulama arkları hak
kında aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 

a) Bina ve tesisler hakkında İstimlâk hükümlerine göre muamele 
yapılır. Bu bina ve tesislerin arsaları ve bitişik arazileri sahiplerinin 
faydalanabilecekleri durumda ise, bunların kıymetleri istimlâk bede
linden indirilir ve arsa veya arazi sahiplerine terkedilir. 

b) Fidan, ağaç ve asmalıklarla esaslı bent ve savaklar belediye sı
nırı içinde ise belediye encümeninin, bu sınır dışında ise vilâyet daimî 
encümeninin seçeceği üç vukuf ehli tarafından kıymetleri takdir edile
rek, bedelleri sahiplerine peşinen ödendikten sonra kaldırılır veya yı
kılır. Bunların takdir olunan kıymetleri için tebliğ tarihinden itibaren 
beş ıgün zarfında ilgililerce vilâyet idare heyetlerine itiraz edilebilir. 
Vilâyet idare heyetlerinin nihayet bir ay içinde karar vermeleri lâzımdır. 
Bu kararlar icrayı durdurmaz. Ancak bu fıkra hükmü dairesinde kaldı-
rılcu-ak veya yıkılacak olan fidan, aüaç ve asmalıklarla bent ve savak
ların kısmen veya tamamen başka yerlere nakli için sahiplerince alâkalı 
makamlara yazı ile vuku bulacak müracaatlar üzerine lüzumlu ve müm
kün mühletler verilir. Bu hallerde takdir edilmiş olan bedellerden nak
ledilen kısımlara isabet eden miktarlar indirilir. Kaldırılan fidan, ağaç 
ve aşinalıkların arazisi sahiplerince hiç bir surette kullanılmıyacak hale 
girmiş bulunursa, bunlar da (a) fıkrası hükümlerine göre istimlâk 
olunur. 

c) Yukarıki fıkralara göre takdir edilecek bedeller Nafia Vekilli
ğince ödenir. Ancak Devlet ve beledi)eye ve hususi idarelerle köy hük

mi şahıslarına veya Vakıflar İdaresine ait olan bina, tesisler, fidan, ağaç 
ve asmalıklarla diğer manialar için hiç bir tazminat verilmez. 

d) Adi bent ve setlerle çit, dolma Ve toprak birikintisi gibi mani
alar da hiç bir tazminat verilmeksizin kaldırılır. 

e) Baskın sahalarının dışındaki değirmenlere, sınai tesislere veya 
ekim sahalarına giden ve su baskın sahasından geçen ark ve kanallardan 
zararlı olanların fennî icaplara uygun olarak düzeltilmeleri için sahip
lerine kâfi bir mühlet verilir. Bu müddetin sonunda düzeltilmedikleri 
takdirde yukarıki hükümler tatbik olunur. 

Madde 3 — Birinci madde hükümleri dairesinde tesbit ve ilân edil
miş olan sınırlar içinde tesisat, inşaat veya tadilât yapmak, fidan veya 
ağaç dikmek yasaktır. Müsaade verilmesi, Su işleri Müdürünün, bu-
lunmıyan yerlerde Nafia Müdürünün fennî mahzur olmadığı hakkında 
rapor vermiş olmasına bağlıdır. 

Birinci fıkra hükmüne muhalif olarak izin istihsal edilmeden ya
pılan ve suyun akmasına veya su seviyesinin yükselmesine tesiri olan 
tesisat, inşaat veya tadilât, dikilen fidan veya ağaçlar mahallî Su İşleri 
Müdürünün, yoksa Nafia Müdürünün teklifi üzerine valinin karariyle 
yıktırılır Veya kaldırılır ve bu hususta yapılan masraflar sahiplerinden 
alınır. 

Madde 4 — Daimî bakıma tabi olsun olmasın kenar ve setlerin 
taşkın sularla yıkılma tehlikesine veya halkın su afetine maruz bulun
duğunu görenler, bunu derhal mahallin Su İşleri, Nafia Müdür ve teş
kilâtına veya en yakın muhtarlara, jandarma dairelerine veyahut mül
kiye âmirlerine haber vermeğe medburdurlar. 

Bu mecburiyet, suların kabarma ve taşması mevsimlerinde halka 
ilân edilir. 

Madde 5 — Tehlikenin aşağı mıntakalara sirayeti ihtimali varsa 
keyfiyet o mıntakalara da en seri vasıtalarla ihbar olunur. 

Madde 6 — Taşkın sularla kenar ve setlerin yıkılma ve yarılma 
tehlikesine maruz bulunması veva yakın arazinin su baskınına uğraması 
gibi hallerde, hadisenin vukubulduğu mahallin en büyük mülkiye me
murunun emriyle tehlike ile karşılaşan köy ve kasabaların 18 yaşını bi
tirip 50 yaşını doldurmamış bulunan erkekleri, ellerinde bulunan ve yı
kıntıları düzeltmeğe yarayacak her türlü alât, edevat ve malzeme ve 
vasıtalarla tehlike yerine yardıma koşmağa ve gösterilen işlerde çalış
mağa mecburdurlar. 

Köylünün temin edemiyeceği anlaşılan lüzumlu vasıtaları Nafia 
Vekilliği önceden kâfi miktarlarda ve taşkın sahalarında bulundurur. 

Tehlike ile karşılaşan veya tehlikeye uğrayan mahaller halkı ile 
bu afetin önlenemiyeceği anlaşıldığı takdirde, tehlike mıntakası dışın
da kalan komşu köy ve kasabalar halkı da birinci fıkra hükümleri dai
resinde yardıma çağırılırlar. (Bunlar da gösterilen işlerde çalışmağa 
mecburdurlar. 

Mülki idare mıntakası ayrı dahi olsa komşu köy ve kasaba halkı 
tehlikeye maruz mahallin en büyük mülkiye memurunun bu yoldaki 
emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Şu kadar ki bu komşu köy ve 
kasabaların bağlı bulunduğu vilâyet veya kazaya derhal malûmat veri
lir ve yardım istenilir. 

Yardıma giden komşu köy ve kasabalar halkı da ellerinde bulu
nan alât ve malzeme ve vasıtaları, ameliyatı idare edenlerin emrine ver
meğe mecburdurlar. 

Vali ve kaymakamlarla nahiye müdürleri ve köy muhtarları ve ci
vardaki askerî ve jandarma, gümrük muhafaza ve orman koruma kıta 
komutanları mafevklerinden emir beklemeksizin tehlike ile karşılaşan 
yerlere yardımcı göndermek ve icabında bizzat tehlike yerine gitmekle 
mükelleftirler. 

Madde 7 — Altıncı maddede yazılı mükelleflerin önceden köy ve 
belediyelerce ikişer nüsha defterleri tanzim ve taşkın sahasının tabi ol
duğu vilâyet makamınca tasdik olunarak birer nüshası köy muhtarla
rına, belediye reislerine ve birer nüshası da mahallin en büyük mülkiye 
memuruna tevdi edilir. Lüzumu halinde mükellefler bu defterler mu
cibince işe davet ve sevkolunurlar. 

Madde 8 — Tehlike büyük ve geniş görünürse koruma işlerini ida
re eden âmir, gerek o mahalde ve gerek o civarda bulunan askerî ve 
mülki veya hususi, tahlis işlerinde faydalı teşekkül ve vasıtalardan yar
dım :stemeğe ve bu hususta kendisine müracaat olunan her makam da 
derhal yardım etmeğe mecburdur. 

Madde 9 — Yukarıki maddelerde yazılı koruma işlerinde çalışan
ların beraberlerinde getirdikleri veya amelivatı idare edenlerin emrine 
verdikleri alât ve edevat ve malzeme ve vasıtalardan kırılan veya kay
bolanların bedelleri Hükümetçe sahiplerine ödenir. 

Madde 10 — Taşkın tehlikesine maruz bulunan yerlere gelecek
lerin muayyen tarifeli vasıtalarla hareket etmeleri takdirinde, nakliye 
ücretleri Hükümetçe ödeneceği gibi müstacel hallerde salahiyetli me-
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murların gösterecekleri lüzum üzerine bunlar kamyon, araba gibi diğer 
vasıtalarla gönderilirler. (Bunların nakliye ücretleri de Hükümetçe öde
nir. Bu işlerde çalıştırılanlara bu mesailerine mukabil ücret verilmez. 
Yalnız çalıştıkları müddetçe kendilerine parasız ekmek Ve katık temin 
edilir. 

Madde 11 — ıBu işlerde çalıştırılırken sakatlananların sakatlık de
recelerine göre kendilerine ve ölenlerin ailelerine polis ve jandarma ef
radı için tatbik edilen esaslar dairesinde tazminat verilir. Yaralananlar 
veya sakatlananlar en yakın hastanelere sevkedilir. Bütün hastaneler 
bu yaralı ve sakatları hemen kabul ve tedaviye mecburdurlar. Devlet 
ve âmme müessesesi hastanelerinde bunlar parasız tedavi ettirilirler. Hu
susi hastanelerde yapılan tedavi bedelleri Hükümetçe ödenir. 

Madde 12 — Taşkınlar için çekilen tel yazılarını ve telefon mu
haberatını Posta, Telgraf ve Telefon merkezleri ve demiryol istasyon
ları parasız ve acele olarak kabul etmeğe ve tel yazıyı alan memurlar 
da hemen mahalline göndermeğe mecburdurlar. , 

Madde 13 — Mahallî Hükümetin veya BU işleri veya Nafia Mü
dürlüğü memurlarının sevk kâğıtları üzerine taşkınları önlemeğe gi
decek olanları Devlet Demiryolları istasyon memurları asker tarifesiyle 
ve mahsubu bilâhare yapılmak üzere hadise mahalline veya civarına in
dirmek şartiyle yolcu veya marşandiz katarları ile göndermeğe mec
burdurlar. 

Madde 14 — Bu kanunun muhtelif maddelerinde yapılacağı ve öde
neceği tasrih edilen masraflar Nafia Vekâleti bütçesinden ödenir. 

Madde 15 — 6 ncı maddeye göre taşkınları önlemek, yargın ve yı
kıntıları kapamak üzere salahiyetli memurlar tarafından hadise mahal
line gitmeleri emrol imanları, hastalık veya diğer makbul bir sebep ol
madıkça iş başına cebren sevketmeğe mahallin en büyük mülkiye me
muru mezundur. Bu husustaki emirleri zabıta kuvvetleri derhal ifaya 
mecburdurlar. 

Davet anında köy ve kasabalarında bulunup ta sıhhi vaziyetleri mü
sait olduğu halde ve başkaca makbul bir sebep olmaksızın bu davete 
icabet etmiyenlerle gidip çalışmıyanlardan kaymakam veya valinin ka
rariyle beş liradan on liraya kadar hafif para cezası alınır. Bu kararlar 
katidir ve âmme cezalarının tahsili hakkındaki hükümlere tevfikan icra 
olunur. 

6 ncı maddede yazılı memurlardan hadise mahalline yardımcı gön-
dermiyenlerle bu kanunun hükümlerini tatbikte ihmali görülenler hak
kında Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Madde 16 — Bu kanunun hükümlerinin tatbikına ait esaslar alâ
k a l ı Vekaletlerce müştereken tesbit olunur. 

Madde 17 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 18 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
16/1/1943 

Düstur Gflznte 
No. Baslığı Tertip Cilt Sahîfe Sayı 

Bu kanunda sözü gecen t 
765 Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 3 7 850 320 

(Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 
inhisarı hakkında kanun 

Kanun No. 4374 Kabul tarihi: 14/1/1943 

Umumî hükümler 

Madde 1 — Aşağıda yazılı maddelerin yapılması, memlekete so
kulması ve memleket içinde satılması Devlet inhisarı altındadır: 

a) Her nevi av ve taş barutları; 
b) Lâğım patlatmakta kullanılan her nevi patlayıcı meddelerle 

bunların fitil, kapsül, ateşleme aletleri gibi bütün ateşleme ferileri; 
c) Kullanılması yasak olmıyan revolver ve tabancalarla fişekleri 

ve bunların parçalan; 
d) Her nevi nişan tüfek ve tabancaları, fişekleri ve bunların par

çaları ve tazyik edilmiş hava ile işliyen silâhlar ve bunların fişekleri ve 
parçaları (Oyuncak ve eğlence nevinden olanlar hariçtir) ; 

e) Her nevi şenlik fişekleri, ımehtap ve benzerleri (Oyuncak ne
vinden lolanlar hariçtir) ve doluya karşı kullanılan havai fişekler; 

f) Dolu veya boş av fişekleriyle bunların hazırlanmasında kullanı
lan tapa, kapsül gibi av malzemesi, av saçması ve kurşunları; 

ıg) Yivli av tüfekleri ve fişekleri ve bunların parçaları; 
b) Tababet ve sanayide kullanılanlar müstesna olmak üzere po

tas ıgüherçilesi. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı inhisarlar, İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünce işletilir. Bunlardan: 

a) Birinci maddenin (f) fıkrasında yazılı av malzemesi ve av saç
ma ve kurşun ve fişeklerinden başka inhisar maddeleri Askerî Fabri
kalar tarafından yapılır. 

b) Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü inhisarlar idaresinin ih
tiyacı olan inhisar maddelerini ne kadar vakitte ve ne miktarlarda 
imal ve teslim edebileceğini, İdarenin bu husustaki tebliğinden itibaren 
30 gün içinde inhisarlar İdaresine bildirmeğe .mecburdur. 

c) Askerî Fabrikaların yapmadığı veya yapamıyacağım veya iste
nilen zamanda veremiyeceğini bildirdiği maddeleri İnhisarlar İdaresi 
yabancı memleketlerden getirebileceği veya fennî ehliyetleri tahakkuk 
etmiş şahıs ve müesseselere kendi murakabesi altında ve göstereceği 
şartlar dahilinde yaptırabileceği gibi İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tesbit edilecek esaslar dairesinde olmak üzere kendisi de yapabilir. 

d) Ordu ve emniyet kuvvetlerinin birinci maddede yazılı barut ve 
patlayıcı maddelerin teferruatına, silâh ve cebhanelerine ait ihtiyaçları 
Millî Müdafaa ve Dahiliye Vekilliklerince tedarik olunur. 

Madde 3 — İnhisarlar İdaresi hariçten ithal edebileceği inhisar 
maddelerinden bazılarının, ithal ve satışı için, muayyen partilere inhi
sar etmek ve ithal ile satış hakkındaki mevzuata tabi olmak kaydiyle 
icabı halinde başkalarına da izin verebilir. 

Madde 4 — Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü dışardan güher-
çile getirtebilir. İçeriden de yalnız İnhisarlar İdaresince güherçile yap
mağa için verilmiş âmillerden tedarik edebilir. 

Bu âmillerin imalâtı İnhisarlar İdaresince murakabe edilir. 
Madde 5 — Askerî Fabrikaların yapacağı inhisar maddelerinin 

fabrika yükleme istasyonunda vagonda veya fabrika iskelesinde kayıkta 
teslim bedelleri maliyetlerine % Si geçmemek üzere bir pay ilâvesiyle 
tesbit olunur. Maliyetlerin ne gibi esaslar dairesinde tesbit edileceği, 
Millî Müdafaa ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti erince müştereken ka
rarlaştırılır. 

İnhisarlar İdaresiyle Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü arasın
da maliyet bedelinin tesbiti hususunda anlaşma hasıl olmadığı takdirde 
bu bedel Umumî Murakabe Heyetince tesbit olunur. Bu suretle tesbit 
olunan bedel katî olup aleyhine idari veya kazai mercilere müracaat 
edilemeze 

Tesbit olunan bedeller, gümrük ve diğer vergi ve resimler ile mas
raf dahi dahil olduğu halde yabancı memleketlerin mümasil mamulâ-
tmın - primli ve muzır rekabet fiatları nazarı dikkate alınmak şartiyle-
mal olacağı bedelden % 10 dan fazla olursa İnhisarlar İdaresi bu gibi 
maddeleri yabancı memleketlerden tedarik etmeğe salahiyetlidir. 

Madde 6 — Yabancı memleketlerden gelen yolcuların beraberle
rinde getirecekleri kullanılması yasak olmıyan bir tabanca veya revol
ver ve bir yivli av veya nişan tüfeği ile bunların ellişer fişeği, inhisar 
resmi alınmaksızın ithal olunur. 

Beyan edilmiş olmak şartiyle bu gibi yolcuların beraberlerinde 
getirecekleri silâhlara ait 500 e kadar fişeğin 50 den fazlasının vergi ve 
Tesimleri ödenmek kaydile yurda sokulmasına müsaade olunur. 

Ancak bu gibi yolcuların beraberlerinde getirmiş oldukları tabanca 
ve revolverin ve yivli ise av tüfeklerinin ve bu silâhlara mahsus fişek
lerin sahibine teslimi, zabıtadan silâh taşıma ruhsatı alınmış olmasına 
bağlı tutulur. Bu gibi eşya, sahipleri taraıfmdan ruhsat tezkeresi alının
caya kadar İnhisarlar İdaresince saklanır. Altı ay zarfında sahibi tara
fından ruhsat tezkeresi alınmadığı veya memleket dışına çıkarılmadığı 
takdirde bu eşya İnhisarlar İdaresine mal edilir. 

İlmî tetkikler yapmak veya tertip edilecek beynelmilel atış müsa
bakalarına iştirak etmek veya memlekette avcılık yapmak üzere hariç
ten geleceklerin birinci fıkrada yazılı miktardan fazla getirecekleri bu 
kanunun şümulüne giren silâhların, 3 üncü fıkraya göre sahipleri tara
fından taşınmalarına zabıtaca müsaade edildiği takdirde, en çok altı 
ay zarfında yurttan çıkarılmaları şartiyle ve teminat mukabilinde inhi
sar resmi alınmadan ithaline izin verilebilir. Bu silâhlara ait fişekler 
7 nci maddede yazılı inhisar resmine tabidir. Altı aylık müddet dol
duğu halde taşıma ruhsatı almmıyan silâhlar ive fişekleri İnhisarlar 
İdaresine maledilir. Taşıma ruhsatı alınıp da bu müddet içinde yurt 
dışına çıkarılmıyan silâhlar için alınmış olan teminat İnhisarlar İda
resince irat kaydolunur. 

Satış hükümleri 

Madde 7 — Bu kanunla inhisar altına alınan maddelerden, cinsle
rine göre beher aded paket, kutu, metre veya kilosundan alınacak inhisar 
resminin asgari ve âzami hadleri İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 
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ıBu maddelerin yurt içindeki satış Katı, maliyetlerine, yukanki fık
raya göre tesbit edilecek hadler arasında inhisar resmi ilâve edilmek 
suretiyle İnhisarlar Umuım Müdürlüğünce tâyin ve Gümrük ve İnhisar
lar Vekâletince tasdik olunur. 

Şahıslarca İnhisarlar İdaresinden alınacak izinle dışarıdan ithal 
veya içeride imal edilecek inhisar maddelerinin satış Katlarının tesbitin-

ayrıca % 20 yi geçmiyecek bir kâr hesap olunur. 
İnhisar maddelerinin perakende satışı yurdun her tarafında aynı 

fiatla yapılır. Bunların tâyin olunan fiatlardan fazlaya satılması ya
taktır. 

Maden işletme ve araması ve taşocakları gibi iktisadî teşebbüsler 
ısaliiplerine ve bu yolda çalışan müesseselere lüzumu olan patlayıcı 
maddeler ve ferileri ile taş barutlarını Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
nin teklifi üzerine; maliyet bedelinin aşağısına düşmemek üzere carî 
ifiadar indirilerek sattırmağa İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Madde 8 — Kanunda yazılı inhisar maddelerini, İnhisarlar ida
resi ya bizzat satar veya satıcılar vasıtasiyle sattırır. Bu maddeleri sat
mak isiyenler İnhisarlar idaresinden ruhsat tezkeresi almağa mecbur
dur. Tezkereler, satıcılığı istiyenler hakkında bulundukları yerler za
bıtasının mütalâası alındıktan sonra verilir. 

Satış tezkerelerinden aşağıda miktarı yazılı harçlar alınır: 

Sınıf Yıllığı Altı aylığı 

1 S 2,5 lira 
2 3 1,5 » 
8 1 0,5 > 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünce köylerdeki satıcılarla köylerin 
pazar yerlerinde satış ya>pan seyyar satıcılara verilecek satış tezkerele
rinden harç aranmaz. 

Satış tezkereleri şahsa mahsus olup başkasına devrolunamaz. Dük
kânda satış yapacakların tezkereleri yalnız tezkerede gösterilen mahal 
ve seyyar satıcıların satış tezkereleri dahi tezkerede tâyin olunan daire 
te mevki için muteberdir. 

Madde 9 — Bu kanunda yazılan inhisar maddelerini satanlara, 
aldıkları maddelerin satış bedelinden "beyiye ile satış depolarından iti-
BaTen mahallin uzak ve yakınlığına göre nakliye masrafı ve zayiat kar
şılığı olarak tenzilât yapılır. 

Madde 10 — Ruhsatlı satıcılaT, terkibinde kamilen İnhisar İdaresi 
•tarafından satılan veya satışına izin verilen maddeler kullanılmak şar-
tiyle müşterilerinin isteklerine göre av fişeği doldurabilirler. Bu halde 
emeklerine mukabil müşterilerinden İnhisarlar İdaresince tâyin edile
cek hadleri aşmamak üzere bir bedel istiyebilirler. 

Madde 11 — İnhisarlar İdaresinden nakliye tezkeresi aılmmaksızın 
bu kanunda yazılı inhisar maddelerinin memleketin bir yerinden diğer 
bir yerine nakili ve nakliye tezkeresinde yazılı yerlerden başka bir yere 
götürülmesi yasaktır. 

Ancak, şehir ve kasabalar içinde İnhisarlar İdaresinin veya satıcı
nın faturası beraber olmak şartiyle vukubulan nakillerde nakliye tez
keresi aranmaz. 

Taşınmasına izin alınmış veya taşınması izne bağlı bulunmamış 
©lan silâhlarla bir kilo av barutu, beş kilo av saçması, yüz aded hazır
lanmış veya parça halinde av fişeği ile 1O0 tane revolver veva tabanca 
veya 100 tane nişan fişeğinin veya satış bedeli üç lirayı geçmiyen şenlik 
fişeklerinin taşınması nakliye tezkeresine tabi değildir. 

Nakliye tezkerelerinde ne kadar müddet için muteber olacağı yazı
lır. 'Bu müddet eşyanın gideceği yerin uzaklığı, taşıma vasıtası ve <mev-
»ita göz önünde tutularak hesap ve bir o kadar müddet de eklenmek 
«uretiyle tesbit olunur. Ancak müddet üç günden az olamaz. 

Bu müddet 'geçtikten sonra nakledilecek inhisar maddeleri tezkere
si* sayılır. Mücbir sebeplerle geçen müddetler kabul olunur. Mücbir 
sebeplerin tevsiki, vuku bulduğu yerin İnhisarlar İdaresine ve bulunmı-
yan yerlerde belediye encümenlerine, belediye encümeni olmıyan yer
lerde ihtiyar meclislerine aittir. Belediye encümenlerinin ve ihtiyar mec
lislerinin verecekleri vesikalar mahallin en büyük mülkiye amirince 
tasdik olunur. 

Madde 12 — Nakliye tezkerelerinin, inhisar maddelerinin gideceği 
yere varmasından itibaren 48 saat içinde mahallî inhisarlar idaresine ve
rilmesi mecburidir. 

İnhisar maddeleri sahipleri tarafından bizzat nakledilmediği tak
dirde ̂ ttrioej fıkrada yazılı (mechuriyet hımları nakledenlere aittir. 

İnhisarlar idaresi hulunmıyam yerlerde tezkerelerin gümrük me
murlarına ve bunların da bulunmadıkları yerlerde en büyük maliye, 
onun da bulunmadığı yerlerde mülkiye memurlarına ve köylerde muh

tar veya ihtiyar meclislerine verilmesi caizdir. Bu suretle verilen tezkere
leri alanlar da en yakın İnhisarlar İdaresine göndermeye mecburdurlar. 

Madde 13 — Taş barutu ile sair patlayıcı maddelere ve fitil ve kap
sül gibi teferruatına ihtiyacı olanlar, (mahallin en büyük mülkiye âmi
rinden alacakları müsaade yazısını İnhisarlar idaresine vermek sure
tiyle istediklerini alabilirler. 

Bu gibi maddeleri alanlar, bunları almaya ve kullanmağa mezun 
olanlara dahi satamazlar ve veremezler. Bu inhisar maddelerini tenzilli 
tarife üzerinden alanlar, bunları tahsis edildikleri yerden başka yerlerde • 
kullanamazlar. 

Biten işten artan taş barutu ve patlayıcı maddelerle teferruatının, 
sahibi tarafından zabıtaya haber verilmesi ve İnhisarlar İdaresine iade 
edilmesi mecburidir. İade edilecek patlayıcı maddelerden vasıflarını 
kaybetmemiş olanların bedeli evvelce yapılan satış muamelesi esası 
üzerinden kendilerine verilir ve satış kabiliyetini kaybetmiş olanlar im
ha edilmek üzere bedelsiz alınır. 

Ceza hükümleri 

Madde 14 — İnhisarlar İdaresinden tarifesine veya tenzilli tarifeye 
göre aldıkları taş barutu, patlayıcı maddeler ve teferruatını bu idareden 
izin almadan başkasına devredenler veya satan veya bu maddeleri bilerek 
alanlar ve terazilli tarifeye göre almış oldukları 'maddeleri tahsis edil
dikleri yerlerden başka yerlerde kullananlar Türk Ceza Kanununun 
264 üncü maddesinin 3 ünoü fıkrasında yazılı cezalarla cezalandırılırlar. 

Tenzilli tarife ile aldıkları maddeler üzerinde yukarıda yazılı suç
ları işliyenlerden ayrıca bu maddelere ait inhisar resmi âzami haddinin 
iki katı, tekerrürü halinde dört katı İnhisarlar İdaresince Tahsili Emval 
Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur. Mükerrirlere bir daha tenzilli 
tarife ile bu kanunda yazılı inhisar maddeleri verilmez. 

Madde 15 — Türk Ceza Kanununun 264 üncü maddesinin şümulü 
dışında kalan maddelerden olup bu kanunla inhisar altına alınan her 
nevi silâhlarla bunların parçalarını, fişek ve mermilerimi, her nevi şen
lik fişekleri, mehtap ve benzerlerini, doluya karşı kullanılan hava fişek
lerini, dolu veya boş aıv fişekleriyle (bunların hazırlanmasında kullanı
lan tapa. kapsül gibi av malzemesini, her büyüklükte av saçması ve 
kurşunlarını, lâğım patlatmakta kullanılan her nevi fitil, kapsül ateşle
me aletleri gibi bütün ateşleme vasıtalarını, tababet ve sanayide kulla
nılanlar müstesna olmak üzere potas güherçilesini ruhsat tezekersi ol
maksızın satanlardan 25 liradan HM) liraya kadar hafif para cezası alınır 
ve ellerindeki bu mllar müsadere olunur. 

Madde 16 — On beşinci maddede yazılı inhisar maddelerini nakliye 
tezkeresi olmaksızın bir yerden diğer vere veva tezkerede yazılı bulunan 
yerlerden başka yerlere nakledenler (5) 'liradan (50) liraya kadar hafif 
para cezası ile cezalandırılır ve bu maddeler müsadere olunur. 

(Bu suretle nakledilen inhisar maddelerini baışjka madde veya eşya 
arasında gizlemiş olanlardan alınacak hafif para cezası 25 (liradan aşağı 
olamaz. 

Tezkeresiz olarak inhisar maddelerini nakledenler ruhsatlı satıcılar 
ise haklarında yukanki fıkralarda yazılı cezalar tatbik edilmekle bera
ber ruhsat tezkereleri inhisarlar idaresince iptaledilir ve müsadere 
olunan maddelerden başka ellerinde kalan bu kanunda yazılı inhisar 
maddeleri, ruhsat tezkeresini haiz olan bir satıcıya devrolununeaya 
kadar namlarına, mühürlü olarak, inhisarlar idaresi depolarında alta 
aya kadar saklanır. Bu müddet içinde devir işi yapılmazsa bu maddeler 
inhisarlar idaresine mal edilir. 

Madde 17 — 12 nci maddede yazılı mecburiyetlere riayet etmiyen-
lerden beş liradan on liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 18 — Bu kanunda yazılı inhisar maddelerini muayyen fi-
attan fazlasına satan satıcılardan beş liradan 25 liraya kadar hafif 
para cezası alınır ve ruhsat tezkereleri inhisarlar idaresince iptal olu
nur. 

Bunların ellerinde kalan inhisar maddeleri hakkında 16 nci mad
denin son fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Madde 19 — Bu kanunda yazılı inhisar maddelerinin bandrol ve 
etiketlerini bozarak ve zarflarını açarak satmak yasaktır. 

Kutu ve zarfları açılmış olarak tutulacak inhisar maddeleri inhi
sarlar idaresince müsadere olunur. 
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Şu kadar ki, şenlik (fişeklerinin ve diplerine inhisarlar idaresinin 
alâmeti konulmuş bulunan av kovanları ve av ve revolver ve tabanca 
fişeklerinin ve köy ve nahiyelerde bu gibi fişeklerden başka av saçması
nın kutusuz olarak satılması caizdir. 

Madde 20 — Bu kanunda yazılı inhisar maddelerinden güherçile-
den gayrisinin kaçakçılarından alınacak para cezası, tutulan kaçak eş
yanın benzeri olan inhisar maddelerinin satış fiatlarının üç katıdır. 

Kaçak olarak yakalanan maddeler yabancı memleketler mamulâtı 
olursa para cezası yukarıda yazılı miktarın iki katı olarak alınır. 

Kaçakçılık yapanlar inhisarlar idaresinin ruhsatlı satıcıları ise, 
bunların satış tezkereleri iptal edilir ve satmak üzere ellerinde bulunan 
bu kanunda yazılı inhisar maddeleri dahi inhisarlar idaresi menfaatine 
müsadere olunur. 

Madde 21 — Kara Ibarut imalinde kullanılan potas güherçilesini 
izinsiz olarak memlekete ithal veya memleket içinde istihsal ve imal 
edenler yahut bu güherçileyi işgalleri altında bulunan yerlerde veya 
yanlarında bulunduranlardan tutulan güherçilenin her bir kilosundan 
veya yüzde 5 veya daha fazla güherçileyi havi toprak veya mahlûlün 
her bir kilo veya litresinden (1) lira ağır para cezası alınır. Kilo veya 
litre kesirleri kilo veya litre sayılır. 

Madde 22 — Mezuniyetleri olmaksızın barut, av saçması ve kurşu
nu imaline ve güherçile tasfiyesine yarayıp bu işlerde kullanılmış ol
dukları veya kullanılacakları belli olan dibek, kazan, elek ve kalıp 
gibi aletleri ellerinde veya işgal ettikleri mahallerde bulunduranlardan 
veya bunları yapan, satan, kullanan ve bilerek nakledenlerden beher 
alet için f,15) liradan (50) liraya kadar ağır para cezası alınır ve alet
ler ve parçalan müsadere ve imha olunur. 

Madde 23 — Mezuniyetle patlayıcı maddeler ve teferruatını veya 
taş barutunu alıp kullandıktan sonra artanları vaktinde haber vermiyen 
ve inhisarlar idaresine iade etmiyenler bir aydan altı aya kadar hapis 
ve otuz liradan üç yüz liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılrlar. 

Madde 24 —• Bu kanun hükümlerine göre müsadere edilen patla
yıcı maddelerden muhafazası mahzurlu olanlar menşei, cinsi ve sınıfları 
miktarı ve durumu inhisarlar idaresi memurlarınca tanzim edilecek 
bir raporla tesbit edilerek mahkeme kararı beklenmeksizin hemen yok 
edilir ve keyfiyet bir zabıt varakasiyle ayrıca tevsik olunur. Gerek rapor 
ve gerek yok etme zabıt varakaları suçun işlendiğini gösteren evrak ile 
beraber mahkemeye tevdi edilir. 

Madde 25 — Barut ve patlayıcı maddelerin muhafaza, nakil ve 
istimallerine dair nizamnamede yazılı emniyet tedbirlerinin alınmasında 
ihmali görülenlerden fiilleri umumî hükümlere göre daha ağır cezayı 
müstelzim olmadığı takdirde elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Madde 26 —• Gerek Ibu kanunda ve gerek bu kanunun tatbik su
retini gösteren nizamnamede yazılı olup kanunda cezası tâyin edilmiyen 
ve emniyet gayesine taallûk eden memnuiyet ve mecburiyetlere riayetsiz
lik gösterenlerden birinci defasında bir liradan beş liraya ve tekerrürü 
halinde beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para cezası alınır. 

Madde 27 — Bu kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hak
kında yapılacak takiplerde ve hükmolunacak cezaların infazında 3437 
sayılı kanunun 106, 107, 108, 109 ve 110 uncu maddeleri hükümleri 
tatbik olunur. 

Madde 28 — 15 inci madde ile 16 ncı maddenin birinci fıkrasında 
ve 18,19 ve 26 ncı maddelerde yazılı cezalar hakkında İnhisarlar İdaresi, 
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin muvafakatiyle hükümden evvel veya 
katileşmiş olsun olmasın hükümden sonra sulh olabileceği gibi bu ce
zaları takip Ve tahsilden de vazgeçebilir. 

Madde 29 — 20, 21 Ve 22 nci maddelerde yazılı inhisarlar mad
deleri kaçakçılıkları hakkında kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
1918 sayılı kanunla zeyil ve tadilleri hükümleri de tatbik olunur. 

Madde 30 — Bu kanuna göre müsadere edilen inhisar madde
lerinden kaçak olmıyanları bedelsiz olarak İnhisarlar İdaresine mal 
edilir. 

Müteferrik hükümler 

Madde 31 — Taşınması yasak olmıyan silâhlar hakkındaki 2637 
sayılı kanunda yazılı av barutları, aV fişek ve kovanlariyle kapsül ve 
tapaları ve av saçması gibi av "malzemesiyle yivsiz av tüfekleri, tazyik 
edilmiş hava ile işleyen salon silâhları ve çapları 5,ı6 milimetreden fazla 
olmıyan nişan silâhları ve bu silâhlara ait fişeklerin alım ve satımı 
2637 sayılı kanunda yazılı kayitlere tabi değildir, 

Madde 32 — Üçüncü madde gereğince verilecek iznin ne gibi şart
lar altında verileceği, 8 inci maddeye göre satıcıların sınıflarının mev
kii ve satış miktarları gözönünde tutularak ne suretle tâyin edileceği, 
9 uncu madde mucibince inhisar maddeleri satıcılarına ne miktarda ten
ziller yapılabileceği 13 üncü maddeye nazaran barut ve patlayıcı madde 
alanların bunların naklinde, muhafazasında ve kullanılmasında nelere 
riayete mecbur olacakları ve bu kanunun diğer hükümlerinin nasıl tat
bik edileceği (bir nizamname ile tâyin ve tesbit olunur. 

Muvakkat Madde 1 — (Ellerinde hava tüfek ve tabancalariyle mer
mileri Ve nişan tüfek ve tabancalariyle fişekleri ve bunların parçaları ve 
büyük avlara mahsus yivli av tüfekleriyle fişekleri ve lağım patlatmaya 
mahsus işletme aletleri ve kullanılması yasak olmıyan tabanca ve re
volver parçaları bulunan silâh satıcıları, silâhların sistem ve numarası
nı dahi gösterir bir beyanname ile bu maddelerin cins ve miktarlarını 
kanunun neşrinden itibaren bir ay içinde İnhisarlar idaresine bildirmeğe 
mecburdurlar. 

Bunlardan 7 nci maddenin 2 nci fıkrasına göre tesbit edilecek mik
tarlarda inhisar resmi alınır. Beyanname alındıktan sonra inhisarlar 
İdaresince tâyin olunacak müddet içinde inhisar resmini ödemiyenler 
hakkında Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik ve tahsilat İnhisar
lar İdaresi tarafından icra olunur. 

Birinci fıkrada* yazılı bir aylık müddetin sonunda beyanname ve
rildiğine dair vesika gösteremiyenlerin bu cins malları İnhisarlar İda
resi menfaatine müsadere ve haklarında kaçakçılık hükümleri tatbik 
olunur. 

Muvakkat Madde 2 — Ellerinde revolver ve tabanca fişeği imalinde 
kullanılması mümkün kapsül, kovan ile mermi gömleği bulunan tüccar 
ve esnaf bir ay içinde bunları inhisarlar İdaresine teslim etmeye mec
burdur. 

İnhisar depolarında kendi naımlarma saklanacak olan bu madde
ler, kamunun meriyetinden itibaren altı ay içinde sahipleri tarafından 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğüne satılmadığı veya memleket dı
şına çıkarılmadığı takdirde İnhisarlar İdaresince yedi günlük bir mühlet 
daha verilir. 

Bu müddetler içinde sahipleri isterlerse bütün masraflarını ödeme
leri şartiyle bu maddeler inhisar mevzuunda kullanılmryacak bir hale 
getirilerek kendilerine verilir. 

Yedi günlük mühlet içinde dahi satılamamış veya çıkarılamamış 
veya şekli değiştirilerek tesellüm edilememiş olan maddeler İnhisarlar 
İdaresinin, malı olur. 

Bunlardan istifade edilemiyecek olanlar inhisarlar İdaresince yok 
edilir. 

Muvakkat Madde 3 — Besinci madde mucibince Askerî Fabrikalar 
mamulleriyle dışarıdan getirtilecek emsali maddeler arasında % 10 ola
rak tesbit edilmiş olan fiat fazlalığı işbu kanunun neşri tarihinden itiba
ren beş sene sonuna kadar % 20 olarak kabul edilmiştir. 

Muvakkat Madde 4 — Birinci maddenin F fıkrasında yazılı mad
delerin İnhisarlar idaresince .imal edilebilmesi için 2441 sayılı kanunun 
muvakkat birinci maddesiyle Millî Müdafaa Vekâletine rabtedilmiş olan 
Silâhdarağa'daki saçma ve av malzemesi imal eden fabrika ve müştemi
lâtı Gümrük ve inhisarlar Vekâletine rabtedilerek inhisarlar Umum 
Müdürlüğüne bedelsiz devrolunur. 

Ancak bu devrin zaman ve şartları icra Vekilleri Heyeti karariyle 
tâyin ve tesbit olnnıır. 

ıDevrin filen yapılmasına kadar birinci maddenin F fıkrasında ya
zılı maddelerin imaline diğer inhisar maddeleri hakkındaki hükümler 
dairesinde Askerî Fabrikalarca devam olunur. 

Madde 33 — 2441 sayılı kanunun 6 ncı ve muvakkat iki ve üçüncü 
'maddelerinden maada hükümleriyle 23 ikincikânun 1291 tarihli Barut 
Nizamnamesi ve ek ve tadilleri ilga edilmiştir. 

Madde 34 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 35 — Bu kanun hükümlerinin icrasına tcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
16/1/1943 

No. 

765 
1918 
2441 

2637 
3437 

Baslığı 

B u kanunda sözü gecen : 
Türk Ceza Kanunu 13/3/1926 
Kaçakçılığın men ve takibine dair kanun 12/1/1932 
Barut ve Patlayıcı maddelerle av malzemesi Fişek ve Revel-
ver İnhisarları Kanunu 27/5/1934 
Taşınması yasak olmıyan silâhların alımı 27/12/1934 
Tutun ve Tutun İnhisarı Kanunu 25/6/1938 
(23 kânunusani 1291 tarihli Barut Nizamnamesi 1 inci tertip 
3 üncü cilt düsturun 477 nci sahifesindodir.) 

Düstur 
Tart l j ı 

Reaml 
Gazete 

CUt Sabite S a n 

7 
13 

15 
16 
19 

850 
75 

320 
2000 

518 2711 
104 2891 

1202 3943 
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Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa ek kanun 

Kanun No: 4375 Kabul tarihi: 14/1/1943 

Madde 1 — Belediye sınırları içinde işliyen muayyen tarifeli bü
tün npkil vasıtaları bilet bedelleriyle elektrik, havagazı ve telefon tari
felerine belediye meclislerinin kararı ve İcra Vekilleri Heyetinin tas-
vibiyle aşağıdaki miktar ve nispetleri aşmamak üzere belediye hissesi 
olarak zamlar yapılabilir-' 

'A) Belediye sınırları içinde işleyen muayyen tarifeli bütün nakil 
vasılta'lariyle banlliyo trenlerinin bilet bedellerine en çok iki kuruş; 

B) Belediye sınırları içinde sarf ve istihlâk edilen elektriğin be
her kilovatına ve havagazmm beher metre mikâbına en çok iki kuruş 
(Muharrik kuvvett olarak sarfoîunan elektriğin beher kilovatına en çok 
bir kuruş); 

|C) Şehirler arası ve Milletler arası muhabereleri hariç olmak üzere 
bütün telefon albonıe T e mükâleme ücretlerine en çok % 20. 

iMadde 2 — Banliyö trenlerinde bilet bedellerine yapılacak zam
lar tahsil edildikleri ay sonundan itibaren 75 inci günü akşamına kadar 
Ve diğerleri tahsil edildikleri ay sonundan itibaren 45 inci günıü akşa
mına kadar doğrudan doğruya bulundukları mahallin belediyelerine 
yatırılır. 

Bu zamları yukarda yazılı müddetler içinde tahsil etmiyen veya 
tahsil ettikleri paraları yatırmıyan fertlerle müesseselerden ve Devlete 
ait müesseselerin ita amirleriyle muhasiplerinden, tahsil etmeye veya 
yatırmaya mecbur bulundukları paralar yüzde on zamlariyle birlikte 
Tahsili Emval Kanununa göre belediyelerce tahsil olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
16/1/1943 

Başlısı 
Düstur 
Tertip 

Resmi 
Cueır 

Sahile Sar 

1236 

2551 

3756 

21 
55 
66 

78 

161 

187 

188 

46 

53 

316 

692 

734 

I - Kanunlar : 
Belediye Vergi ve Re>imleıı Kanunu 
TBu kanunun duhuliye resmine ait hükümleri 2256 numaralı 
kanunun 4 uncu maldesıvle mülgadır 
Bu kanuna ait 1003 numaralı kanunun 7 ncı maddesi 26 
şubat 1340 tarih ve 423 Belediye Vergi ve Resimleri Kamı 
nuriun 10 uncu maddesinde muharrer hamal, kayık ve saire 
gibi bilcümle vesaiti naklıyeve belediyelerce birer numara 
vaz ve tahrir ve tevzi hakkındaki .ahkâm baki kalmak üzere 
mezkûr maddenin ahkâmı saıresı mülgadır. Bu kanunun 1 
ve 3 uncu maddeleri 1454 numaralı kanunun 14 uncu mad
desiyle kaldırılmıştır.! 
26 şubat 1340 tarihli Rüsumu Belediye Kanununun 20 inci 
maddesi makamına kaim kanun 14/5/1928 
Belediye Vergi ve resimleri kanununa bir madde ilâvesine 
dair kanun 9/7/1934 
Belediye vergi ve resimleri hakkındaki 26 şubat 1340 tarihli 
ve 423 sayılı kanuna ek kanun 29/12/1939 
II - Tefsirler : 
Rüsumu Belediye Kanununun 24 uncu maddesinin tefsiri 
Belediye Vergi ve Resimlen Kanununun tefsin 14/1/1341 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 15 inci maddesinin 
tefsiri 23/11/1341 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 5 mcı maddesinin 
tefsiri 23/1/1341 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 22 nci maddesinin 
son fıkrasının tefsin 10/6/1930 
Belediye Vergi ve Resimlen Kanununun 41 ıncı maddesinin 
tefsiri 7/6/1933 
Belediye Vergi ve Resimlen Kanununun 14 uncu maddesinin 
tefsiri 14/6/1933 
III - Kararlar : 
Rüsumu Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin tefsirine 
lüzum olmadığı hakkında karar 
Rüsumu Belediye Kanununun 13 uncu maddesinin tefsirine 
mahal olmadığı hakkında karar 
Rüsumu Belediye Kanununun 1 inci maddesiyle müsakkafa
tın iradı gavrı safilerinin 3 ve 6 misline iblâğı ile vergileri 
nin ona gore tahakkuk *e intifasından bahis olan 11 kâ
nunusani 1339 tarihli kanunun 4 uncu maddesi arasında vâki 
mubayenetin tefsirine hacet kalmadığı hakkında karar 

31/3/1927 
Belediye Vergi ve Resimlen Kanununun 31 ıncı maddesinin 
tefsirine mahal olmadığı hakkında karar 5/4/1932 
Mektep binalarının belediye vergi ve resimleri kanununun 
6 ve 7ncı maddeleri hükmüne dahil ve resme tâbi olup 
olmadığının tefsirine mahal bulunmadığına dair karar 

26/11/1932 
Belediye Vergi ve Resimleri Kanununun 6 ncı maddesindeki 
apartman kaydına dair karar 11/1/1933 

9 

15 

21 

5 
6 

7 

7 

11 

14' 

14 

794 

1352 

164 

453 
50 

109 

216 

1606 

1322 

1458 

888 

2747 

4397 

82 

226 

252 

1516 

2421 

2427 

462 

501 

381 

167 

14 

14 

581 

2069 

2261 

2301 

Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında Türkiye ile 
Romanya arasında nota teatisi suretiyle yapılan 

Anlaşmanın lasdikma dair kanun 

Kanun No: 4376 Kabul tarihi: 14/1/1943 

100 ton bakır teslimi ve geri kalan kısmının da ley olarak ödenmesi 
suretiyle tesviyesi hakkında Türkiye ile Romanya Hükümetleri arasımda 
nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşma kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 
16/1/1943 

T. e. 
Hariciye Vekâleti Ankara, 15 haziran 1942 

Bay Elçi, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü Te-

meşvar'da kâin Reşitsa Anonim Şirketi fabrikasına vaktiyle 1136 ton lo
komotif ve tramvay bandajı sipariş eylemişti. Bandajların bedeli 6298 
ton türfc menşeli döküm teslimi suretiyle tesviye olunacaktı. 

Bu bandaşlardan şimdiye kadar 510 tonu Reşitsa fabrikası tarafın
dan teslim olundu ve mukabilinde Romanya'ya 2500 ton döküm gön
derildi. 

B978 ton dökümün teslimi, uygun nakil vasıtası fikdanı hasebiyle, 
çak büyük müşkülât ile karşılaştığından Türkiye Hükümeti geri kalan 
826 ton bandajın bedelini, 12 ilkkânun 1941 tarihli Türk - Romen tediye 
Anlaşmasına merbut tasfiye protokolünün 5 inci maddesi hükümlerine 
rağmen 100 ton «Blister» bakırı teslimi suretiyle ve mütebakisini Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Romanya Millî 'Bankası nezdindeki 
«Lev tasfiye hesabı» nın zimmetiyle ley olarak ödemek hususunda mu
tabıktır. 

Şurası mukarrerdir ki yukarda anılan 100 ton bakır 12 ilkkânun 
1941 tarihli Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına merbut A listesinde 
münderiç 1.000 tonluk bakır kontenjanına ilâveten Türkiye tarafından 
teslim edilecektir, 

Yukardaki husus hakkında Romanya Hükümetinin mutabık bulun
duğunu bana teyit eylemenizi rica ederim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Madde 1 — Devlet Demiryolları idaresi tarafından Romanya'da 
kâin Reşitsa fabrikasına sipariş edilmiş lOİan 626 ton bandajın bedelinin 

[Ekselans 
Bay Alexandre Telemaque 
Romanya Elçisi 

-Şehirde 

N. Menentencioğlu 

Türkiye'de Romanya 
Kıra'Ilığı Elçiliği Ankara, 15 haziran 1942 

No. 802 
(Bay Büyük Elçi, 
Muhtevası aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektubunuzun alın

dığını size bildirmekle şerefyabım: 
«Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 

Temeşvar'da kâin Reşitsa Anonim Şirketi fabrikasına vaktiyle 1136 ton 
lokomatif ve tramvay bandajı sipariş eylemişti. Bandajların bedeli 6.298 
ton Türk menşeli döküm teslimi suretiyle tesviye olunaoaktı. 

Bu bandajlardan şimdiye kadar 510 tonu Reşitsa fabrikası tarafın
dan teslim olundu ve mukabilinde Romanya'ya 2.500 ton döküm gön
derildi. 

8.978 ton dökümün teslimi, uygun nakil vasıtası fıkdanı hasebiyle, 
çok büyük müşkülât ile karşılaştığından Türkiye Hükümeti geri kalan 
626 ton bandajın bedelini, 12 ilkkânun 19411 tarihli Türk - Romen Tediye 
Anlaşmasına merbut tasfiye protokolünün 5 inci Imaddesi hükümlerine 
rağmen. lr" ton «Blister» bakın teslimi suretiyle ve mütebakisini Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Romanya Millî Bankası nezdindeki 
«Ley tasfiye hesabı» nın zimmetiyle ley olarak ödemek hususunda mu
tabıktır. 

IŞurası mukarrerdir ki yukarda anılan 100 ton bakır 12 ilkkânun 
1941 tarihli Türk - Romen Ticaret Anlaşmasına merbut A listesinde 
münderiç 1.000 tonluk bakır kontenjanına ilâveten Türkiye tarafından 
teslim edilecektir. 

Yukardaki husus hakkında Romanya Hükümetinin mutabık bulun
duğunu bana teyit eylemenizi rica ederim.» 
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Romanya Hükümetinin, yukardalki mektubunuzun muhtevası 
rinde mutabık bulunduğunu ıttılaınıza arza müsaraat eylerim. 

Derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

No. 

Ekselans 
(Bay Numan Menemencioğlu 

Büyük Elçi, Hariciye Vekâleti 
Umumî Kâtibi 

Şehirde 

Baslığı 

Al. Télémaque 

342 

1672 

3358 

3680 

3856 

3926 

4203 

4208 

2/3346 

2/3654 

2/4681 

2/8089 

I - K a n u n l a r : 
Lozan Sulh Muahedesine bağlı Türkiye - Romanya Ticaret 
Mukavelesi 
Türkiye • Romanya arasında mun'akid ikamet. Ticaret ve 
Seyrısefam Mukavelenamesinin tasdıkına dair kanun 

21/6/1930 
Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmaları hüküm
lerinin tasdikma dair kanun 19/4/1938 
Türk - Romen Ticaıel Anlaşmasına muzeyyel Anlaşma hık 
kında kanun 12/7/1939 
Türkiye ile Romanya arasında aktedılen 9 son teşrin 1939 
tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının tasdıkına dair kanun 

S/6/1940 
Türkiye ile Romanya arasında 26 evlûl 1940 tırıhınde akıd 
ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalatıv le merbutları 
Din tasdiki hakkında kanun 28/11/1940 
Türkiye ile Romanya arasında mevcut 9 son teşrin 1939 ta 
rihli Ticaret Anlaşmasına zeylen 15 haziran 1940 tarihinde 
imzalanan protokolün tasdıkına ait kanun 4/1/1941 
Türkiye ile Romanya arasında 29 son t î a u r 1940 tarihinde 
teati edilen mektup ile buna mutefeırı 30 temmıır ve 9 ağus
tos 1940 tarihli mektupların tasdiki hakkında kanun 

4/1/1941 
Türkiye ile Romanya arasında mevcut 9 son teşnn 1939 ta
rihli Tediye Anlaşması mucibince açılmış bulunan kliring 
hesaplarına yapılacak peşin tediyeler hakkındaki anlaşmanın 
ve iki ticari prolokolun tasdiki hakkında kanun 4/1/1941 
Romanya'ya ısmarlanmış olan kâğıtların Romanya'ya ihraç 
edilecek palamut ve balıkyağı ile takası hakkında teati olu
nan notaların tasdiki hakkında kanun 13/6/1941 

Türkiye ile Romanya arasında mevcut 26 eylül 1940 tarihli 
Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının merbutları ile beraber 1 
teşrinievvel 1941 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair 
kanun 23/12/1941 
Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmalarıma 1 son 
kânun 1942 tarihine kadar temcidi hakkında kanun 
Türkiye ile Romanya arasında 12 ilk kânun 1941 tarihinde 
akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmalarıyle mer
butlarının tasdiki hakkında kanun 30/4/1942 

II - Kararnameler : 

Romanya Hükümeti ile imzalanan Ticaret ve Kliring Anlaş
masının tasdiki hakkında 23/10/1935 
Romanya Hükümeti ile imzalanan 4/10/1935 tarihli Ticaret 
Anlaşmasına bağlı 1 savılı listede bazı değişiklikler yapılma
sına dair 21/12/1935 
Türkiye Romanya Ticaret Anlaşmasına bağlı 2 numaralı lis
tedeki «275 a» pozisyonuna giren kontenjanın geçirilmesi ve 
bu kontenjanın 50 tondan 400 tona çıkarılmasına dair ka 
ranname 6/7/1936 
Türkiye - Romanya Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 
12/1/1938 tarihinden itibaren meriyete konulması hakkında 

31/1/1938 

Re«3ı1 
D ü s t u r (.tuet-
T t r t i t » C i l t S a h i f e Say 

5 14 — 

11 1396 1525 

19 506 3886 

20 1592 4256 

21 1174 4527 

22 22 4672 

22 138 4703 

22 139 4703 

22 139 4703 

22 1323 4833 

23 10", 4091 

23 443 5083 

2Í 196 5096 

Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile vazelin 
ve parafinin 12 ilkkâmın 1941 tarihli Türkiye-Ro
manya Ticaret Anlaşmasına bağlı (A) listesinde yazılı 
bilcümle Türk mallariyle takas edilebilmesi için Tür

kiye ile Romanya arasında yapılan Anlaşmanın 
tasdiki hakkında kanun 

Kanun No: 4377 Kabul tarihi 14/1/1943 

Madde 1 — Romanya'dan satın alınacak madenî yağlar ile vazelin 
ve parafinin 12 ilkkânun 1941 tarihli Türkiye - Romanya Ticaret Anlaş
masına bağlı (A) listesinde yazılı bilcümle Türk mallariyle takas edi
lebilmesi hususunda Türkiye ile Romanya arasında 12 haziran 1942 
tarihinde nota teatimi suretiyle yapılan anlaşma kabul ve tasdik edil
miştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16/1/1943 

Türkiye ile Almanya arasmda Ticari Mübadelelerin tan
zimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 1 nu
maralı listesinde yazılı 55 milyonluk kontenjana 450 
bin lira kıymetinde 2250 kilo atebrin ilâvesine muka
bil Almanya'ya ihraç olunacak afyon kontenjanının da 

ona göre artırılması hakkında taati edilen notaların 
tasdiki hakkında Kanun 

Kanun No: 4378 Kabul tarihi: 14/1/1943 

Madde 1 — Türkiye ile Almanya arasında Ticari Mübadelelerin 
tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmanın 1 A numaralı liste
sinde mezkûr 55 milyonluk kontenjana ilâve olarak Almanya Hükümeti 
tarafından 450 bin lira kıymetinde 2250 kilo atebrin ihracına müsaade 
edilmesi ve mukabilinde aynı Anlaşma mucibince Almanya'ya ihraç 
olunacak Türk mallarını gösterir 1 numaralı listedeki afyon kontenja
nının ona ıgöre artırılması hususunda Alman Hükümeti ile teati edilen 
notalar kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbika icra Vekilleri Heyeti 

mamurdur. 
16/1/1943 

Almanya Sefareti 
A 3308/42 

Ankara, 23 haziran 1942 

Bay Büyük Elçi, 
Rayş Hükümetinin, Ticari Mübadelelerin tanzimine dair 9 ilk

teşrin 1941 tarihli Anlaşma çerçevesi dahilinde ve işbu Anlaşmanın 
1 A listesinde mezkûr 55 milyon Türk lirasına zasnimeten takriben 450.000 
Türk lirası kıymetinde 2250 kilo atdbrinin Türkiye'ye ihracına müsaade 
eylemeyi taahhüt ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kesbeylerim. 
Şurası, mukarrerdir ki sözü ıgeçen Anlaşmanın 1 numaralı listesinde 'gös
terilen afyon kontenjanı ona göre artırılacaktır. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını teyit buyur
manızı dilerim Ray Büyük Elçi. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Büyük Elçi. 

(Ekselans 
Bay Numan Menemencioğlu 
Büyük Elçi 
Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi 

Ankara 

F. Von Papen 

T. C. 
Hariciye Vekâleti 

29635/154 
Ankara, 23 haziran 1942 

Bay Büyük Elçi, 
Meali aşağıya naklolunan bugünkü tarihli mektuplarını aldığımı 

Ekselansınıza 'arz ile şeref kesbeylerim : 
[«ıRayş Hükümetinin, Ticari Mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteş

rin 1941 tarihli Anlaşma çerçevesi dahilinde ive işbu Anlaşmanın 1 A 
listesinde tnezikûr 55 milyon Türk lirasına zamimeten, takriben 450.000 
Türk lirası kıymetinde 2.250 kilo atebrinin Türkiye'ye ihracına müsaade 
eylemeyi taahhüt ettiğini Ekselansınıza bildirmekle şeref kesbeylerim. 
Şurası mukarrerdir ki sözü geçen Anlaşmanın 1 numaralı listesinde 
'gösterilen afyon kontenjanı ona göre arttırılacaktır. 

Cumhuriyet Hükümetinin bu husustaki mutabakatını teyit buyur
manızı dilerim Bay Büyük Elçi.» 

Bu mektubun mealine Hükümetimin mutabakatını Ekselansınıza 
teyide müsaraat eder ve en derin saygılarımın kabulünü rica ederim 
Bay Büyük Elçi. 

Ekselans 
Bay F. Von Papen 
Almanya Büyük Elçisi 

Ankara 

N. M&nfi^ncioğlu 

Türkiye - Romanya Ticaret Anlaşmaları 4376 sayılı kanun altına tahşiye edilmiştir. 17/12/1942 tarih ve 5285 sayılı Resmî Gazetede mundoriç 4324 numaralı kanun altında haşiye 
vardır. 
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Maaş Kanununa ek Kanun 
Kmm No: 4379 Kabul tarihi: 15/1/1943 

Madde 1 — Asli bir vazifeye tâyin edildikten sonra muvazzaf as
kerlik hizmetini ifa için silâh altına aljnanların memuriyetleriyle alâ
kalan kesilir. Bunlardan terhislerinden itibaren üç sene zarfında memu
riyet talebinde bulu&anlar eski sınıf ve derecelerine muadil memuriyet
lere tercihan tâyin olunurlar. 

Kısa müddete tabi olup ta asli bir memuriyete tâyininden evvel ve
ya sonra muvazzaf askerliğini yapan ve yedek sabay olarak terhis edi
lenlerin terhislerinden itibaren üç sene zarfında memurluk için müraca
at etmeleri şartiyle yedek subay okulunda ve subaylıkta geçirdikleri 
müddet, terfi müddetlerine ilâve edilir. 

Ancak, bu müddet namzetlik, stai ve mecburi hizmetleri için hesa
ba katılmaz. 

Madde 2 — Bu kanun hükümleri 3659 sayılı kanuna tâbi müessese-
lej» de şamildir. 

Madde 3 — 20/6/1927 tarih ve 1108 sayılı Maaş Kanununun 21 ve 
22 nci maddeleriyle 27/1/1937 tarih ve 3104 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — Bir memuriyette iken muvazzaflık hizmetini 
tam veya kısa olarak yapmak üzere silâh altına alınmış ve bu kanunun 
neşri tarihinde terhis edilmemiş olanlar hakkında eski hükümlerin tat-
bikına devam olunur. 

Ancak bir memuriyete girmeden ve eylül 1939 tarihinden sonra mu
vazzaflık hizmetini kısa olarak yapımak üzere silâh altına alınmış olan
larla bu gibilerden muvazzaflık müddetinden fazla yedek subay olarak 
askerlikte kalmış olanlar hakkında da bu kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Maddfc 5 — Bu kanunum hükümlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
18/1/1943 

(1108 sayılı Maaş Kanununun ek ve tadilleri 5281 sayılı Resmî Gacetede mundenc 4311 no-
mve*k itajaua a l t ı n * tahşiye edilmiştir.) 

Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki 3066 sayılı kanunun 2 nci 

ve 3 üncü fıkralarının tadiline dair kanun 

Kanun No: 4380 Kabul tarihi: 15/1/1943 

Madde 1 — 3066 sayılı kanunun birinci maddesinin ikinci ve üçün
cü fıkraları aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

2 - Birinci fıkrada gösterilen membalard'an yetişen subaylardan 
gayri diğer yardımcı sınıf subayları ile askerî memurların lise ve mu
adili tahsillerini ikmal ederek mesleklerine mahsus fakülte, okul ve mü
esseselere girdiklerinden bir sene sonraki tarihten başlar. 

3 - Bunlardan tekaüt hakkı başladıktan sonra sınıf terfi edeme
yenlerin geçirdikleri fazla tahsil seneleri tekaütlük müddetinden indi
rilir. 

Muvakkat Madde — Bu kanunun neşrinden evvel henüz talebe iken 
harp dolayısiyle görülen ihtiyaca binaen kıtaata tevzi edilip talebe ola
rak ordu hizmetinde çalıştırılan ve harpten sonra tahsilleri ikmal ettiri
leni ve bu sebeple subay nasıp tarihleri geciken askerî tıbbiye, veteriner, 
eczacı okulları talebelerinin hizmette geçirdikleri b-j müddetler tekaüt 
müddetlerine zam ve ilâve edilir. 

Madde 2 •— Bu kanun neşri tarihinden mer'idir! 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini tatbika icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
18/1/1943 

0683 sayılı Askerî ve M ü l k i Tekaüt Kanununun ek ve tadilleri 5297 aftyıh Resmî Gazeted» 
mündenç 4346 sayılı kanun altına tahşiye edilmiştir,) 

2t KÂNUNUSANİ 1943 

İnhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine 
ve şehit yetimlerine tevzii hakkındaki 1485 saydı ka

nunun 4 üncü maddesine bir f ıkra eklenmesine 
dair kanun 

Kanun No: 4381 Kabul tarihi 15/1/1943 

Madde 1 — inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve 
şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanunun 4 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Şu kadar ki, vefat eden harp malûllerinin son senede hisselerine 
isabet eden miktarın beş misli, müteakip senedeki beyiye üçte birlerinin 
malûllere ait kısmından mahsup edilmek ve bir defalık olmak üzere 
ölen subay ve erlerin 1683 sayılı kanunun 48 inci maddesinde gösterilen 
yetimlerine ikramiye olarak verilir. 

lAncak bu ikramiyeler 1943 de taayyün eden miktaTİann iki mislini 
geçemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa' ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 
18/1/1943 

B..al 
Duştur AâMGt* 

No. Bsslı&ı Ter f i» C i l t Sabite 9«n 

1485 inhisar bey'iyeleri üçte birlerinin harp malûl ler ine ve şehit 
yetimlerine tahsis »e tayinine dair kanun 8/ ,6/1029 3 10 1549 İ S I » 

(1683 sayılı Askeri ve M ü l k i Tekaüt Kanununun ek ve tadilleri 5297 Havili R»mS Gu»t«4» 
•münderıc 4316 savıl] kanun altına tahşiye edilmiştir . ) 

• • . 

11942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A) ve (D) işaretli cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 4382 Kabul tarihi: 15/1/1943 

Madde 1 — 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 211 S53 lira mun
zam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Düyunu Umumiye kısmındaki 316 nci faslın 2 nci 
(25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı) maddesinden 
120 000 lira tenzil edilerek aynı kısımda (Millî Müdafaa istikrazı ikra
miye, komisyon ve sair masrafları) adiyle yeniden açılan 325 inci fasla 
fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 3 — 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelin Dahiliye Vekâleti kısmında (Mebus seçimi masraf
ları) adiyle yeniden açılan 428 inci fasla 300 000 lira fevkalâde tahsisat 
konulmuştur. 

Madde 4 — 4228 sayılı kanunun 1 inci maddesiyle Millî Müdafaa 
Vekâleti kara kısmı 1942 malî yılı bütçesinde {Muhtelif müdafaa hizmet
leri) adiyle açılan fasla 64 000 000 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 5 — 1942 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı 
(D) cetvelindeki nakil vasıtaları kadrolarının Ticaret Vekâletine ait 
kısmına, ilişik cetvelde yazılı nakil vasıtaları ilâve edilmiştir. 

Madde 6 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 7 — Bu kanun 'hükümlerini icraya Maliye Vekili memurdur» 

18/1/1943 

CETVEL 

F. M . Muhassasatm nev'i Lira 

Büyük Millet Meclisi 

1 Tahsisat 
1 Riyaset tahsisatı 2 415 
2 Âza tahsisatı -S16 810 

(Resmî Gazete) 
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M. Muhassasatm nev'i Lira 

3 Divanı Riyaset Âzası tazminatı 
4 Muvakkat tazminat 
5 Murakıp huzur ücreti 

2 1 Âza harcırahı 

6 210 
128 400 

518 

Fasıl yekûnu 654 353 

429 000 

34 3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Mec
lis binasının inşaat masraf lan ve istimlâk bedeli 

Başvekâlet 

85 Tahsisatı mesture 

150 000 

350 000 

Malîye Vekâleti 

I © 2 Tamir 500 

348 Kitap, rrfecmtra bedeli ve Maliye mecmuası masrafı 

260 Çocuk Esirgeme Kurumuna yardım 

275 Orman bütçesine yardım 

3 000 

25 000 

500 000 

Maarif Vekâleti 

719 $ Üniversitenin merkez masrafları ile Fakültelerin 
Ve bunlara bağlı Mtün müessese ve teşekküllerin 
masraflan 100 000 

YEKÛN 2 211 853 

CETVEL 

A d e d N e v i Motor No. 
Tkhsîs edilen isin 

mahiyeti Miadı 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Lira tarihi 

45 Kamyon 

i Kamyonet 

Toprak Mahsulleri Ofisi 

Ofise ait nakil 4 
işlerinde kulla
nılmak üzere 
Kamyonlardan 4 
müteşekkil nak
liye kollariyle 
alım merkezleri 
faaliyetlerinin 
tanzim ve kont
rolünde kulla
nılmak üzere 

6 500 
beheri 
takribi 

6 500 
beheri 
takribi 

(W0B: «tnl ı Tteeml Caieted« mfederfe 4363 «etylh kanun altında n«t *tcdıl.) 

Orman Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapdması 

hakkında kanun 

Kanun No. 4383 Kabul tarihi: 15/1/1943 

Madde 1 — 1942 malî yr'h Orman Umrum Müdürlüğü Bütçe Ka
nununa bağlı A işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine bir mil
yon lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Ziraat Ve

killeri tttemurdur. 
18/1/1943 

F. M. 

CETVEL 

Muhassasatm nev'i Lira 

35 1 Maaş 

39 4 İcar bedeli 

r40 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Müfettişler harcırahı 

ıFasıl yekûnu 

41 'Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 

42 I Tayınat ve tayın bedeli 
3 Mahrukat, tenvir ve teshin 

14 219 

7 000 

5 000 
2 000 

7 000 

Fasıl yekûnu 

43 1 Melbusat 
2 Teçhizat 

44 Nakliyat 

Faaıl yekûnu 

45 1 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
2 Levazımı sıhhiye 

Fasıl yekûnu 

$6 (Nakil vasıtaları masraflan 

775 ÖÖÖ 
25 000 

800 000 

115 681 
20 000 

135 681 

30 000 

a 000 
2 500 

4 560 

1 000 

Bağlığı 

YEKÛN 1 000 000 
R'jml 

Düstur Gazet« 
Terri» Ci Ii Sahire Sayı 

4234 Orman Umum Müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe Kanunu 
S/6/1942 2* ı sa 

Devlet Demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve mü
teharrik edevatın siparişi için taahhüde girişilmesine 

dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 4384 Kabul tarihi: 15/1/1918 

Madde 1 — 11/6/1937 tarih ve 3247 sayılı kanunun 14/1/1938 ta
rih ve 3319 sayılı kanunla değiştirilen birinci maddesiyle verilen taah
hüt salâhiyetine müsteniden 1942 malî yılı içinde yapılacak 4 milyon 
liralık tediye miktarı 11 milyon liraya çıkarılmıştın 

Madde 2 — 3247 sayılı kanunun 3 üncü maddesi kaldınlmrştır. 
Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 — Bu kanunun haküınlerini icraya Maliye ve Münaka

lât Vekilleri memurdur. 
18/1/1943 

No. Baalıar 

Devlet Demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve mütehar
rik edevatın siparişi için 16 000 000 liraya kadar taahhüd 
yapılmasına dair kanun 24/6/1937 
3247 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi mtk-
ktarfa kanun 21/1/1888 

Reatryl 
Düatur Gazete 
Teftin C i l t Sabi t» S a n 

3 18 1378 363B 

S> ' » 387 3814 
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K A R A R N A M E L E R 

Kararname No. 19269 Kararname No: 19322 

13/4/1942 tarihli ve 2/17695 sayılı kararnameye ektir: 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri tarifesinde ilişik şekildeki gibi 

değişiklik yapılması ve bu değişikliklerin bu kararnamenin neşrinden 
on beş gün sonra tatbik edilmesi; Münakalât Vekilliğinin 4/12/1942 
tarihli Ve 19758 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye Vekilliği
nin 28/12/1942 tarihli ve 183266/3359 sayılı mütalâanamesi üzerine 2721 
sayılı kanunun birinci ve 2822 sayılı kanunun 29 uncu maddelerine tev
fikan, İcra Vekilleri Heyetince 5/1/1943 tarihinde kabul olunmuştur. 

5/1/1943 

REİSİCUMHUR 
İSMET tNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
$. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCIOĞLU A. R. ARTUNKAL R. PEKER 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili Nafıa Vekili 
N. MENEMENCIOĞLU F. AĞRALI YÜCEL A. F. CEBESO} 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
S. R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAS 

Münakalât Vekili 
F. ENGİN 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

No. Baslığı 
Düstur 
Tertip 

Resmî 
Gazete 

Cilt Sahife Sar ı 

î /17695 Posta, Telgraf ve Telefon ücretleri tarifesinin kabulü hak
kında 29/4/1942 

16/5/1942 tarihli ve 2/17906 sayılı kararnameye bağlı 150-600 ton
luk vapur ve motorlerin yevmiyeleri cetveline bir motor ilâvesine mü
tedair olan ilişik K/426 sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri 
Heyetince 16/1/1943 tarihinde kabul olunmuştur. 

16/1/1943 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil Adliye Vekili Millî Müdafaa Vekili 
;>. SARAÇOĞLU H. S. MENEMENCIOĞLU A. R. ARTUNKAL 

Hariciye Vekili Maliye Vekili Maarif Vekili 
V. MENEMENCIOĞLU F. AĞRALI YÜCEL 

Dahiliye Vekili 
R. PEKER 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOY 

İktisat Vekili 
SIRRI D AY 

Ziraat Vekili 
R. HATİPOĞLU 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
Dr. H. AL AT AŞ 

Münakalât Vekili 
F. ENGİN 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
Dr. B. UZ 

Karar sayısı : 426 

1 — 16/5/1942 tarih ve 2/17906 numaralı kararname ile meriyet 
mevkiine konulmuş olan K/325 sayılı karara bağlı 150-600 tonluk va
pur ve motorlerin yevmiyeleri cetveline aşağıda yazılı satır ilâve olun
muştur. 

18 b Azarbeycan 220 ,90 
2 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer'idir. 

No. Baslığ' 
Düstur 
Tertip Ci l t 

R e m 1 

G u s t s 
SaMfe S ı n 

2/17906 50 hamule tonilâtosundan yukarı bilûmum makineli teknele
rin seyirlerinde navlunlarının tesbıtine mütedair 325 sayılı 
Koordinasyon Kararının meriyeti hakkında 22/5/1942 

Posta, Telgraf ve Telefon ücret tarifesinin postaya ait kısmının 18 inci maddesi 
3 üncü fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri 

/Bugünkü şekli 
3 — Bir mmtaka içinde taşınacak paketlerin her 3 kilo veya kesrinden 21 kuruş 

İki » » » » » 3 » » 21 » 
Üç » » » » » 3 » » 33 » 
Dört > > » » » 3 » > 39 > 
Be§ » » » » ı » 3 » » 45 » 

ücret alınır. 

Mahreci ile mevridi veya bunlardan yalnız biri demiryolu üzerinde 
yeya deniz kıyısında bulunmayan paketlerin her 3 kilo veya kes
rinden mıntaka adedi ne olursa olsun 27 kuruşluk maktu bir ücret 
yukarda yazılı ücretlere munzam olarak istifa edilir. 

Yeni alacağı şekil 
3 — Bir mmtaka içinde taşmacalk paketlerin her 3 kilo veya kesrinden 36 kuruş 

iki » » » » » 3 » » 45 » 
Üç » » » » » 3 » » 60 » 
Dört » » » » » S » » 75 » 
Beş » » » » » 3 » » 90 » 

ücret almır. 

Mahreci ile mevridi veya bunlardan yalnız biri demiryolu üzerinde 
veya deniz kıyısında bulunmayan paketlerin her 3 kilo veya kes
rinden mıntaka adedi ne olursa olsun 45 kuruşluk maktu bir ücret 
yukarda yazılı ücretlere munzam olarak istifa edilir. 

Tarifenin 21 inci maddesi 

Bugünkü şekli 
Ardiye ücreti 

*il — İhbarnamelerinin mürselünileyhlerine ve icabında mürsil-
lerine teslimi ve postrestant olanlarının dahi vururları ta-* 
rihinden itibaren üç gün hitamında alınmayan paketlerden-
resmî tatil günleri hariç olmak üzere . geçecek her gün 
için paket başına B kuruş 
iBu ücretin âzami haddi: 
Kıymetli paketler için 900 » 
Kıymetsiz paketler için 360 » 

Yeni alacağı sekili 
Ardiye ücreti 

21 — İhbarnamelerinin mürselünileyhlerine ve icabında mürsil-
lerine teslimi ve postrestant olanlarının dahi kurutları tari
hinden itibaren üç gün sonunda alınmayan paketlerin -res
mî tatil günleri hariç olmak üzere - geçecek her günü için 
her 3 kilo veya kesrinden 8 kuruş 
Bu ücretin âzami haddi: 
Kıymetli paketler için 1800 ı» 
Kıymetsiz paketler için .900 & 
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Bugünkü şekli 
D) Paket ve kıymetli mektuplardan gayri müraselâtın ımiirsilılerine 

iadesi veya mürselünileyhlerine tekrar şevki yeniden ücret istifa
sını icap ettirmez. Yalnız şehir dahili ücretle kabul edilmiş olan 
mektupların şehir harici bir mahalle tekrar şevkinde ücret farkı 
ıbir kat alınarak teslim olunur. 

Tarifenin müteferrik hükümlerinin 5 nci maddesinin D fıkrası 

,Yeni alacağı şekil 
D) Paket ve kıymetli mektuplardan gayri müraselâtın mürsillerine 

üdasei veya mürselünileylerine tekrar sevkı yeniden ücret istifasını 
icap ettirmez. 

Tarifenin müteferrik hükümlerinin 6 nci maddesi 

Bugünkü şekli 
Mürsilleri tarafından geri alman müraselâtın ücretleri: 
iMadde 6 — MürsîMer tarafından geri alınan veyahut mücbir sebep

ler dolayısiyle mevritlerine kadar ıgönderilımesi kabil olmayarak mür
sillerine geri yerilen her türlü müraselâtın posta ücreti geri verilmez. 

Yeni alacağı şekil 
Geri verilen müraselâtın ücretleriyle âdi vasıtalarla sevk edilen 

tayyare müraselâtınm munzam ücretleri: 
Madde 6 — Mürsiller tarafından ŝ eri alınan veyahut mücbir sebep

ler dolayısiyle mevritlerine kadar ıgönderilımesi kabil oılmayarak mür
sillerine geri verilen her türlü müraselâtın posta ücreti geri verilmez. 

Mücbir sebeplerle kısmen veya tamamen hava yolundan ıgönderile-
meyip yerlerine âdi vasıtalarla sevk edilen tayyare müraselâtınan mun
zam ücretleri de iade edilmez. 

Tarifenin müteferrik hükümlerinin 7 nci maddesinin B fıkrası 

Bugünkü şekli 
B) Geri alma, adres değiştirme, başka yere yollama ve saire gibi 

kendi isteklerine münhasır olarak mürsil veya mürselünileyhıler tarafın
dan Vâki olacak müracaatlarda bu hizmetler için tarifede yazılı posta 
ücereti peşin alınır. Bu hizmetlere müteallik muhaberenin telgrafla ya
pılması istenilirse yalnız telgraf ücreti alınır. Kıymetli mektup ve kıy
metli paketlerle havalelerde telgrafla yapılacak adres değiştirmeleri için 
telgraf ücretlerinden başka posta ile yapılacak teyit için ilâveten bir 
taahhütlü mektup ücreti dahi alınır. Geri. alma, başka yere yollama ve 
adres değiştirme isteği aynı kimse tarafından aynı adrese olarak aynı 
zamanda aynı merkeze verilmiş olan birden fazla mürasele maddeleri 
hakkında ise mürsiıl posta ile yapılacak her tebliğ için bir âdi taahhütlü 
mektup ücretini- ive telgrafla yapılacak her tebliğ için de bütün bu mad

delere ait malûmatı ihtiva eden telgraf ücretini verir. Haber istemelerde 
her madde için ayrı ücret ailmır. 

Yeni alacağı şekil 
B) Geri alma, adres değiştirme, başka yere yollama ve saire gibi 

kendi isteklerine ımünhasır olarak mürsil veya mürselünileyhler tarafın
dan vâki olacak müracaatlarda bu hiametler için tarifede yazılı posta 
ücreti peşin alınır. Bu hizmetlere müteallik muhaberenin telgrafla ya
pılması istenilirse yalnız telgraf ücreti alınır. Kıymetli mektup ve kıy
metli paketlerle havalelerde telgrafla yapılacak adres değiştirmeleri için 
telgraf ücretlerinden başka posta ile yapılacak teyit için ilâveten bir ha
ber isteme ücreti dahi alınır. Haber isteme, ıgeri alma, başka yere yolla
ma ve adres değiştirme isteği aynı kimse tarafından aynı adrese olarak 
aynı zamanda aynı merkeze verilmiş olan birden fazla mürasele madde
leri hakkında ise mürsil posta ile yapılacak her tebliğ için bir haber 
isteme ücretini ve telgrafla 'yapılacak her tebliğ için de bütün bu mad
delere ait malûmatı ihtiva eden telgraf ücretini verir. 

İ L Â N L A R 

Sıhhat ve ılçtimai Muavenet Vekâleti Refik Saydam Merkez Hıf
zıssıhha Müessesesi Satın Alma Komisyonundan : 

Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ihtiyacı için 100 ton arpa veya 
yulaf 2490 sayılı kanunun 46 nci maddesinin R fıkrasına tevfikan pa
zarlıkla satın alınacaktır. 

Ellerinde az ve çok arpa ve yulafı bulunup satmak isteyenlerin 
Müessese Satın Alma Komisyonuna müracaat etmeleri. 

2106/4-1 

Cinsi Miktarı 
Muhammen 

bedel 

Serum ampulü S cc 
» » İS cc 

Ampul desteresi 
Lastik mantar 
Çiçek aşısı tüpü 

200000 aded 
100000 » 
'60000 » 

1200 kilo 
1000000 aded 

4000 
2500 

660 
2000 

10000 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ihtiyacı için cins, miktar ve mu

hammen bedeli yukarda yazılı malzeme 2490 sayılı kanunun 46 nci 
maddesinin R fıkrasına tevfikan pazarlıkla satm alınacaktır. 

Ellerinde az ve çok bu malzemelerden bulunanların Müessese Satın 
Alma Komisyonuna müracaat etmeleri. 

2107/4-1 

Hasanoğlan Köy Enstitüsü ve Eğitmen Kursu Müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı 
Muhammen 

bedeli Tutarı 

Muvakkat 
teminatı 
L. K. 

Ekmeklik buğday 55.000 0.75 41250.00 3093.75 
Patates 15.000 '35 5250.00 393.75 
Fasulya kuru 12.000 60 7200.00 540.00 
Pekmez 2.O00 1.50 3000.00 450.00 
Zeytin 2.000 80 1600.00 128.00 
Beyaz peynir 1.000 1.35 1350.00 101.25 

1 — Enstitümüzün yiyecek ihtiyacı olan yukarda, cins, miktar, mu
hammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı 6 kalem yiyecek maddesi 
8/1/1943 tarihinden itibaren eksiltmiye çıkarılmıştır. 

2 — Şartnameler Enstitü Müdürlüğünde ve Çankaya Malmüdürlü-
ğünde görülebilir. 

3 — ihale 25/1/1943 pazartesi günü saat 10.30 da Çankaya Malmü-
dürlüğü binasında yapılacaktır. 

4 — Muhammen bedeli tutarı (15.000) lirayı geçen ekmeklik buğ
day kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. 

5 — Teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 25/1/1943 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 10 dan evvel Çankaya Malmüdürlüğü 
veznesine yatırılımış olacaktır. 

6 — Eksiltmeye girenlerin 2490 sayılı kanunun 2 nci, üçüncü ve 
4 üncü maddelerindeki şartları haiz olmaları lâzımdır. 

2082/4-J2 
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DEVLET DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammenn bedeli ( 48.730,—) lira olan 15 kalem muhtelif cins 
Ampuller 8/3/1943 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3654,75) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka
dar adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

2045/4-2 

Muhammen bedeli (2.100,—) lira olan 7 adet Mors sistemi sabit tel
graf makinası ile Band çarkları 4/2/1943 perşembe günü saat 15,30 da 
açık eksiltme usulü ile Ankara'da idare binasında toplanan Merkez 9 
uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (157,50) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ile birlikte ayni gün saat 15,30 da adı geçen 
Komisyonda hazır bulunmaları lâzımdır. 

Şartnameler Ankara'da Malzeme Dairesinde, Haydarpaşa'da Tesel
lüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 

2064/4- 2 

Muhammen bedeli 21.000 lira olan 200 M 3 çam dilme 3/2/1943 
çarşamba günü sâat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare Bi
nasında toplanan Merkez 9uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1.575 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

2072/4-2 

Muhammen bedeli (21.600) lira olan muhtelif boy amerikan sar
gıları 4/2/1943 perşebme günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1620,00) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden temin olunur. 

2076/4-2 

Ankara Ticaret Odası Riyasetinden: 

Sicilli Ticaretin 1424 numarasında müseccel olan mahdut mesuli-
yetîi Güzel Evler Yapı Kooperatifi namına imzaya salâhiyettar olan ze
vatın tatbik imzaların havi noterden musaddak sirkülerin dairede vesa-
ika müsteniden ve vâki olan talebe binaen 18/1/1943 tarihinde tescil 
edildiği ilân olunur. 

2108 

M. M . V. 1 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

1 — Garnizon ihtiyacı olan 150 ton kuru soğan kapalı zarfla alı
nacaktır. 

2 — ihalesi 8/2/1943 günü Ankara Levazım Amirliği binasında 
yapılacaktır. 

3 — Muhammen bedel 30.000 lira olup muvakkat teminat 2250 l i 
radır. 

4 — ı Şartname her zaman komisyonda görülebilir. 
5 — isteklilerin kanuna uygun teklif mektuplarını belli gün ve 

saatten bir saat evvel komisyona vermeleri. 
2104/41 

• — — 

M . M . V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Beher çiftine 1250 kuruş fiat tahmin edilen 3.000 çift er fotini mûta-
ahhit nam ve hesabına 5/2/1943 Cuma günü saat 15 te açık eksiltme sure
tiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 37.500 lira olup ilk teminatı 2812 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi her gün Komisyonda görülebilir, isteklilerin belli gün 
ve saatte Ankara'da M. M. V. 3 numaralı Satın Alma Komisyonuna gel
meleri. 

2125/4-1 • 
M . M . V. 4 numaralı Satın Alma 

Komisyonundan 
Muhammen bedeli 23.000 lira olan 200 m3 gürgen kalası 25/1/1943 

pazartesi günü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. Katî teminatı 
5 450 liradır Şartnamesi Satın Alma Komisyonundan verilir, isteklilerin 
ihale gün ve saatında M M. V. 4 numaralı Satın Alma Komisyonuna 
gelmeleri. 

2126/2-1 

M . M . V. 5 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Kapalı zarf usuliyle komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dâhilinde 
50 ton suni vazelin satın alınacaktır. Hepsine tahmin edilen bedel 140.000 
yüz kırk bin lira olup muvakkat teminatı 8.250 liradır, ihalesi 22/1/1943 
cuma günü saat 15 tedir. Şartnamesi 700 kuruş mukabilinde her gün ko
misyondan alınabilir, isteklilerin teklif mektuplarını ve icap eden ka
nuni vesaiki ihale saatinden bir saat evveline kadar M. M. V. 5 numaralı 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. 

1975/4- 4 

Pazarlıkla komisyonda mevcut evsaf ve şartlar dahilinde 100 ton 
kesif Asit Nitrik satın alınacaktır, hepsine tahmin edilen bedel doksan 
bin lira olup kat'î teminatı 11500 liradır, ihalesi 29/1/1943 cuma günü 
saat 15 tedir. Şartnamesi 450 kuruş mukabilinde her gün komisyondan 
alınabilir, isteklilerin kat'î teminatlariyle birlikte muayyen gün ve sa
atte M . M . Vekâleti 5 numaralı Satın Alma Komisyonuna müracaatları. 

2103/3-1 

Ankara Numune Hastanesi Baştabipliğinden : 

Is; mı Miktarı 
Tutarı 
L. Kr. 

Tarlatan bezi 3000 metre 1650 00 

Muvakkat teminat 
L. Kr. 

123 75 

ihale tarihi 

27/1/1943 
Çarşamba S : 15 
27/1/1943 S : 15 
27/1/1943 S : 15,30 

ihale §ekli 

Açık 
Kapalı 
Açık 

Eczayı tıbbiye 83 kalem 5700 00 427 50 
Yerli ampuller 13 kalem 1950 00 146 25 

1 — Ankara Numune Hastanesinin 1942 malî yılı eczayı tıbbiye ve malzeme ihtiyacı eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Taliplerin 2490 sayılı kanunun tarif atı dairesinde açık eksiltme için teminat mektubu veya makbuzu ile Ticaret Odası vesikaları ile 

birlikte muayyen gün ve saatte hastanede müteşekkil Komisyona müracaatları. 
3 — Kapalı zarf usuliyle yapılacak eksiltme için de hazırlıyacakları teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveline kadar Komis

yona vermeleri. 
4 — ı Şartnameler her gün Hastane idaresinde görülebilir. 2013/4-.S 

Başvekâlet Devlet Matbaası A n k a r a 
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İÇİNDEKİLER 

           Sayfa 

Kanunlar  

4370  Jandarma Erat Kanununun 4248 Sayılı Kanunla Değiştirilen 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi  
 Hakkında Kanun           1 
 

4371  Orman Koruma Teşkilât Kanununun 4283 Sayılı Kanunla Değiştirilen 14 üncü Maddesinin (b)  
 Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun         1 

 
4372  Millî Korunma Kanununun Verdiği Salâhiyete Binaen İcra Vekilleri Heyeti Karariyle Tatbik  

 Mevkiine Konulan İaşe Teşkilâtının Kabul ve Tasdikine Dair Kanun      1 
 

4373 Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu       6 
 
4374 Barut ve Patlayıcı Maddeler, Silâh ve Teferruatı İnhisarı Hakkında Kanun     7 
 
4375 Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa Ek Kanun        10 
 
4376 Romanya'dan Alınacak Bandajlar Hakkında Türkiye ile Romanya Arasında Nota Teatisi Suretiyle  

Yapılan Anlaşmanın Tasdikine Dair Kanun         10 
 

4377 Romanya'dan Satın Alınacak Madenî Yağlar ile Vazelin ve Parafinin 12 İlkkânun 1941 Tarihli  
Türkiye-Romanya Ticaret Anlaşmasına Bağlı (a) Listesinde Yazılı Bilcümle Türk Mallariyle  
Takas Edilebilmesi için Türkiye ile Romanya Arasında Yapılan Anlaşmanın Tasdiki Hakkında  
Kanun             11 
 

4378 Türkiye ile Almanya Arasında Ticari Mübadelelerin Tanzimine Dair 9 İlkteşrin 1941 Tarihli  
Anlaşmanın 1 Numaralı Listesinde Yazılı 55 Milyonluk Kontenjana 450 Bin Lira Kıymetinde  
2250 Kilo Atebrin İlâvesine Mukabil Almanya'ya İhraç Olunacak Afyon Kontenjanının da 
Ona Göre Artırılması Hakkında Taati Edilen Notaların Tasdiki Hakkında Kanun    11 
 

4379 Maaş Kanununa Ek Kanun          12 
 
4380 Askerî ve Mülki Tekaüt Kanununun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki 3066 Sayılı  

Kanunun 2 nci ve 3 üncü Fıkralarının Tadiline Dair Kanun       12 
 

4381 İnhisarlar Beyiyeleri Üçte Birlerinin Harp Malûllerine ve Şehit Yetimlerine Tevzii Hakkındaki  
1485 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun     12 
 

4382 1942 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanununa Bağlı (a) ve (d) İşaretli Cetvellerde Değişiklik  
Yapılması Hakkında Kanun          12 
 

4383 Orman Umum Müdürlüğü 1942 Malî Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiklik 
  Yapılması Hakkında Kanun         13 
 
4384 Devlet Demiryollarının İhtiyacı Olan Muharrik ve Müteharrik Edevatın Siparişi İçin Taahhüde  

Girişilmesine Dair Olan 3247 ve 3319 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun   13 
 

Kararnameler 

 
2/19269  Posta, Telgraf ve Telefon Ücretleri Tarifesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Değişikliklerin Bu 

 Kararnamenin Ne  rinden On Beş Gün Sonra Tatbik Edilmesi Hakkında Kararname   14 
 

2/19322 16/5/1942 Tarihli ve 2/17906 Sayılı Kararnameye Bağlı 150-600 Tonluk Vapur ve Motörlerin  
Yevmiyeleri Cetveline Bir Motör İlâve Edilmesine Dair Kararname      14 
 

İlanlar             15 
 

ş 
 


