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KANUNLAR 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 

değişt ir i lmesine ve ek maddelerin ç ı k a r ı l m a 
s ı n a dair kanun 

Kanun No: 4648 Kabul tarihi: 3/8/1944 

Madde 1 _ Millî Korunma Kanununun 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 uncu maddeleri aşağıda 
yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 6 I - Bu kanun hükümlerine uyarak îcra Vekilleri Heye
tince ittihaz edilen kararlar alâkalı vekâletler tarafından kendi teşkilâtı 
ve bu kanuna müsteniden kurulan veya tavzif edilen teşkilât ve müesse
seler vasıtasiyle infaz ve tatbik olunur; 

II - Bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden bir veya bir ka-
çiyle meşgul olmak ve bu kanundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere 
lüzum görülen Devlet teşkilâtında yeni memuriyetler ihdasına Hükümet 
salahiyetlidir. 

III - Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas olunacak kadrolar tat
bik ve derhal Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasdikma arzolu-
nur. Bu kadroların maaş ve ücretleri ile idare masrafları 43 üncü madde
deki sermayeden sarfolunur. 

IV - Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricinde ihdas olunacak vazi
feleri ve koordinasyon bürosunun kadroları îcra Vekilleri Heyeti karariyle 
tatbik edilir. 

V - Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını temine matuf bilûmum ticari 
ve sınai muameleleri ifa etmek ve Hükümet tarafından bu kanundaki salâ
hiyetler dairesinde verilecek diğer işleri görmek üzere tcra Vekilleri Hey
eti karariyle hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ihdas olunabilir. Bu mü
esseselerin kadroları tcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur ve bunlara bu 
kanunun 43 üncü maddesindeki paradan lüzumlu miktar sermaye tefrik 
ve tahsis olunabilir. 

VI - Bu müesseselerin ve memurlarının halk ile muamele ve münase
betlerinde hususi hukuk hükümleri caridir. Bu müesseselerin sermayeleri 
ve bütün malları Devlet mallarmdandır. Murakabeleri bu kanunun 51 inci 
maddesi hükümleri dairesinde yapılır. 

VII - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife ve işleri îcra Vekilleri 
Heyeti mevcut müesseselere de verebilir. 

VIII - îcra Vekilleri Heyeti lüzum göreceği her hangi bir daire veya 
müesseseyi, bütçe ve teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mahfuz kal
mak üzere, tamamen veya kısmen her hangi bir vekâlet veya daire emrine 
vermeğe salahiyetlidir. 

IX - Bütün'daire ve müesseseler bu kanunun tatbikatına mütedair 
olan karar ve tebliğleri derhal tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Her
hangi bir daire ve müesseseye mensup olursa olsun bu kanunun tatbikmda 
kusuru görülen memur ve müstahdemleri ve belediye reislerini Başvekil 
inzibati cezalardan herhangi biriyle, tertip gözetmeksizin, cezalandırabilir 
ve bu cezaları hafifletebilir veya kaldırabilir. Memurların memuriyetten 
ihraç cezası müstesna olmak üzere diğer inzibati cezalara karşı itiraz 
olunamaz ve dâva açılamaz. 

X - a) Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teşkilât ve müessese 
kadrolarında istihdam edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görü
lenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun hükümlerine göre müstahak olduk
ları maaş veya ücret tutariyle tâyin edildikleri kadrodaki maaş veya üc
ret tutarı arasındaki farkı geçmemek şartiyle ve Başvekilin tasvibiyle 
kadro tasarrufundan aylık maktu tazminat verilebilir. Şu kadar ki, 5 nci 
ve daha yukarı dereceli kadrolara tâyin edileceklere verilecek tazminat 
müstahak oldukları maaş veya ücret tutariyle iki üst derece tutarı arasın-' 
daki farkı geçemez. 

b) Millî Korunma Kanununa göre alınan ücretli kadrolardaki vazi
felerden murakabe işlerini bilfiil görenlere dâhil oldukları kadro ücretleri 
müktesep hak teşkil etmemek üzere tam olarak verilebilir. 

XI - Her hangi bir dairede tekaüde tabi maaşlı bir hizmette müs
tahdem olanlarla bu gibi memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunanlar
dan yukarıda yazılı daire ve müesseselerin ücret kadrolarına nakil ve tâ
yin olunanların 3656 numaralı kanunun maaşlı memurlar hakkındaki 
umumi hükümlerine göre almaları icabeden maaş tutarı istihdam edil
dikleri daire ve müesseselerdeki kadro tahsisatından tesviye olunur. Bun
ların tekaütlük hakları mhfuz olup buralarda geçen hizmetleri fiili hizmet 
sayılır. Aylıklarından aidat tevkifi suretiyle tekaüt haklarına malik olan 
memurlardan bu suretle nakledilecekler hakkında da aynı hüküm tatbik 
edilir. Şu kadar ki, aylıklarından kesilecek aidatla kendilerini istihdam 
eden teşkilât ve müesseseler tarafından verilecek muadilleri mensup ol
dukları tekaüt sandığına yatırılır. 

XII - 3656 numaralı kanuna tabi maaşlı memurlardan veya bu gibi 
memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunanlardan yukarıda yazılı daire, 
teşkilât ve müesseselere nakil ve tâyin edilmiş ve edilecek olan memurlar 
hakkında Memurin Kanununun maaşlı memurlara ait hükümleri tatbik 
olunacağı gibi bu yerlerde geçen hizmet müddetleri de maaşlı vazifelerde 
geçmiş sayılır ve terfilerinde bu hizmetleri maaşlı vazifelerde geçen hiz
metlerine katılmak suretiyle hesap edilir. Bu memurlara 3656 numaralı 
kanunun 14 üncü maddesine tevfikan ücret kadrosundaki fark dahi ayrıca 
ücret olarak verilir. 
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XIII - 3656 numaralı kanunun 6 ncı ve 13 üncü maddelerine ve 3659 
numaralı kanunun 9 ve 10 uncu maddelerine ve 3968 numaralı kanunun 
hükümlerine göre istisna, ihtisas ve ihtiyaç mevkilerinde maaş veya üc
retle müstahdem iken yukarıda yazılı daire, teşkilât ve müesseselere nak
len tâyin edilmiş ve edilecek olanlar bu tâyinden evvel müstahdem olduk
ları mevkilerdeki maaş veya ücretleriyle ve bu mevkilerine mütaallik terfi 
hakları mahfuz olarak tâyin edilir ve bu vazifelerinden ayrıldıklarında 
dahi evvelki mevkilerine veya aynı dereceye tekabül eden mevkilere aynı 
derece ve haklarla tâyinleri yapılır. 

XIV - Yukarıda yazılı hükümler bu kanuna göre tavzif edilen daire, 
teşkilât ve müesseselere alınmış ve alınacak memurlara da şâmildir. 

Madde 7 — Hükümet, halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını karşılıya-
bilecek şekil ve hacimde istihsalde bulunmaları için sanayi ve maadin mü
esseselerini kontrol ederek bunları lâzım gelen faaliyete sevkedebileceği 
ve imal ve işletme bakımından tadilâta tabi tutulabileceği gibi bu müesse
selere tesisatta iktiza eden tevsiatı da yaptırabilir ve bu maksatla sanayi 
ve maadin müesseselerine kredi, malzeme, işçi ve ihtisas elemanları temin 
edebilir. 

Sanayi ve maadin müesseselerinin sahipleri Hükümetçe lüzum gö
rülen tadilât ve tevsiatın yapılmasına muvafakat etmedikleri takdirde 
18 İnci madde mucibince bu müesseselere el koyarak lüzumlu tadil ve tev-
sileri Hükümet kendi hesabına yapabilir. 

Hükümetçe tadil ve tevsi suretiyle yapılan ilâveler müessesenin sahi
bine iadesi tarihinde değer kıymetiyle müessese sahibi tarafından satın 
alınmak istenmediği takdirde Hükümet müessesenin tamamını iş letmeğe 
yarıyan menkulleriyle birlikte usulüne tevfikan istimlâk veya eski haline 
irca ederek sahibine iade edebilir. 

Madde 8 — Hükümet, sanayi ve maadin müesseselerinden ve küçük 
sanat kooperatiflerinden istihsal programları ve diğer lüzumlu malûmatı 
istemek yahut bu müessese ve kooperatiflere doğrudan doğruya bu yolda 
program vermek salâhiyetini haizdir. 

Bu maksatla sanayi ve maadin müesseselerinin ve küçük sanat koo
peratiflerinin istihsallerini ve bunların hacmini, miktarını, çeşitlerini, cins
lerini ve nevilerini fevkalâde hallerin icaplarına ve müessese ve koopera
tiflerin tahammülü derecesine göre tâyin edebilir. 

Madde 9 Hükümet, sanayi ve maadin müesseselerinin istihsalle
rini ve diğer iş yerlerindeki mesaiyi, bu kanunun derpiş ettiği ihtiyacı kar-
şılıyabilecek hadde çıkarmak için lüzumlu olan işçi kadrosunu ve ihtisas 
elemanlarını temin eder. 

Bu maksatla vatandaşlara ücretli iş mükellefiyeti tahmil edilebilir. 
Ücretli iş mükellefiyetine tabi tutulanların iş yerlerine sevk ve na

killerine ve bu esnada iaşe ve ibatelerine muktazi masraflar ile celbo-
lundukları veya kendiliklerinden müracaat ettikleri tarihten işe başla
dıkları tarihe kadar çalıştırılacakları iş yerlerinde alacakları ücretin yarısı 
bunları çalıştıracak müesseselerce ödenir. 

Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti tahmil edilenlerle bunlardan iş 
yerlerinden kaçanlar icabında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üze
rine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevkolunabilirler. 

Sevk ve nakilleri esnasında veya iş yerlerinden kaçan ücretli iş mü
kelleflerinin iş yerlerine şevkleri ve sevk esnasındaki iaşe ve ibateleri için 
muktazi masraflar bunları çalıştıran müesseseler tarafından ödenmekle 
beraber bu masraflar ücretlerinden münasip taksitlerle kesilir. 

Madde 10 Sanayi ve maadin müesseseleriyle bu müesseselere bağ
lı iş yerlerinde ve bu kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılamak maksadiyle 
hükümetçe tâyin edilecek diğer iş yerlerinde çalışan işçiler, teknisyenler, 
mühendisler, ihtisas sahipleri ve sair müstahdemler çalıştıkları müesseseyi 
veya iş yerlerini kabule şayan bir mazeret olmaksızın terkedemezler. 

Bu madde hükmüne tevfikan çalışmağa mecbur tutulanlara gördük, 
leri işe mukabil emsaline göre normal bir ücret verilir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne muhalefet edenler hakkında 
9 uncu maddenin 4 ve 5 inci fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

Madde 11 _ Hükümet, sanayi ve maadin müesseselerinin mamulle
rini ve istihsallerini normal maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr ilâvesi ile 
satın alabilir. 

Hükümet bunların satış, tevzi, toplama ve sevk işleriyle iştigal edebi
lir. 

Mubayaasına karar verilen maddelerin satın alma kararından evvel 
satılmış olsalar da bulundukları yerlerden başka yerlere müsaade alın
maksızın nakledilmeleri yasaktır. 

Bunların bulundukları yerlerde sahipleri veya zilyedleri tarafından 
Hükümet emrine teslim olunmaları mecburidir. 

Tevzi olunan malların hangi ihtiyaç için kullanılması Hükümetçe 
veya salahiyetli kılınan makam ve müesseselerce tesbit edilmişse ancak 
o ihtiyaca hasredilmesi mecburidir. 

Alâkalı vekâletin yazılı muvafakati alınmaksızın bu maddelerin satıl
ması, rehin edilmesi, her hangi bir surette başkasına verilmesi yasaktır. 

Şu kadar ki, şahsi ihtiyaç ve istihlâk için tevzi edilen maddelerin 
kâr temini maksadına matuf olmaksızın yardım hissiyle veya zaruret se
bebiyle örf ve âdetin cevaz verdiği miktarı tecavüz etmemek üzere her ne 
suretle olursa olsun başkalarına devri yukarıki fıkra hükmünden müstes
nadır. 

Madde 12 — Hükümet, bu kanunun derpiş ettiği hizmetleri ifa mak
sadiyle salâhiyetlerini kullanırken icabeden müesseselere ve küçük sanat 
erbabına ve iş sahiplerine lüzumu olan krediyi temin eder. 

Bu kredi, nakit, ham madde, veya yardımcı malzeme vermek ve yahut 
bir banka tavsit edilmek suretiyle yapılabilir. 

Bu kredinin tahsis edildiği işde kullanılması mecburidir. 
Madde 13 I. - Hükümet Millî Korunma Kanununun mer'i bulun

duğu müddet zarfında primleri veya sürprimleri herhangi bir sebeple olur
sa olsun ödenmeyen her nevi hayat sigortalarını inkıtaa tabi tutabilir. 

II - Sigortalının inkıta devresi esnasında vefatı halinde, inkıta ta
rihine kadar tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten tediye tarihine 
kadar hesap edilmiş teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir, 
inkıta devresi esnasında sigortalının tenzil ve iştira haklarına' halel gel
mez. 

III - İnkıta devresi içinde askerî vazifede iken ölen sigortalıların 
hak sahiplerine 3.000 liraya kadar olan müemmen meblâğların tamamı 
ve bu miktardan yukarı olanlarının 3.000 liradan aşağı olmamak üzere 
Hükümetçe tâyin edilecek miktarı ve fazlasının riyazi ihtiyatı ve harbde 
ölen sigortalıların hak sahiplerine müemmen meblâğların tamamı ödenir. 
Sigorta bedelinin Hükümetçe tâyin edilecek kısma ait ödenmemiş prim
lerle sürprimler teknik faizleriyle birlikte bu tediyeden tenzil edilir. 

IV. - Sigortası inkıtaa tabi tutulmuş olan sigortalı inkıta devresi 
sonunda hayatta ise sigorta mukavelesi tıbbi muayeneye lüzum kalmadan 
yeniden mer'iyet iktisap eder ve sigortalılar inkıta devresine ait primlerle 
surprimlerin teknik faizleriyle birlikte tediyesiyle Hükümetçe tesbit edi
lecek şartlar dairesinde mükellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nis
pette uzatılmak suretiyle inkıta müddetine ait prim ve sürprim borçla
rından ibra olunur. 

V - Ticaret Kanununun 1000 inci maddesinin ve mevcut sigorta mu
kavelenamelerinin bu maddenin II, III ve IV üncü fıkralarına ve bu fıkra
lara müsteniden alınacak kararlara muhalif hüküm ve şartları tatbik 
olunmaz. 

VI - Bu maddenin II, III ve IV üncü -fıkralarında yazılı hükümlere 
aykırı hareket edenler, sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair 
3392 sayılı kanunun 10 uncu maddesine göre cezalandırılır. 

VII - Millî Müdafaanın ve halkın ihtiyacı için ithal edilen madde
lerin ve bunlara mukabil yapılan ihracatın ve Millî Korunma Kanunu 
hükümlerine tevfikan yapılan ve yaptırılan stokların ve bunlara ait tesi
satın harb tehlikesine karşı sigortasının bizzat veya yangın ve nakliyat 
sigortalariyle iştigal eden şirketlerle müşterek yapmağa ve bu işlerle meş
gul olmak üzere alâkalı Devlet teşekkül, müessese ve ofisleri sezdinde bü
rolar kurmağa ve sigorta edilen maddelerin satış f iyatına zam yapmak 
suretiyle prim tahsiline Hükümet mezundur. 

VIII - Sigorta masraflarının ve primle tamamen karşılanmıyan ha
sar tazminatının karşılığı olmak üzere sarfına lüzum görülecek mebaliğ 
Millî Korunma Kanununun 43 üncü maddesine tevfikan temin edilecek 
sermayeden ayrılır. Primler, tefrik olunan paralar miktarına baliğ olduğu 
ve sigorta tazminatının tediyesine rağmen sigorta işlerinin tasfiyesinden 
para arttığı takdirde artan para Hazineye intikal eder 

Madde 14 I - Hükümet, halkın ve Millî Müdafaanın ihtiyacı olan 
her nevi madde ve yardımcı malzemeyi, değer fiatının tediyesi mukabilinde 
el koyarak almağa ve maksada göre tevzie ve satmağa ve ihtiyacı olan
lara kârsız vermeğe salahiyetlidir. 

II - Birinci bentte yazılı maddelerin ve yardımcı malzemenin el-
koyma kararından evvel satılmış bulunmaları dolayısiyle veya her hangi 
bir sebeple bulundukları yerlerden başka mahallere müsaade alınmaksızın 
nakledilmeleri memnu olup bulundukları yerlerde sahipleri veya zilyedleri 
tarafından Hükümet emrine teslim olunmaları mecburidir. 

III - Hükümet, hakikî ve hükmi şahıslardan ellerinde bulunan her 
nevi madde ve yardımcı malzemenin nev'i, miktar ve vasıflarının bildiril
mesini ve bunlar hakkında lüzumlu görülecek diğer bütün malûmatın 
verilmesini istiyebilir. Bu malûmatın alâkalılar tarafından doğru ve tam 
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olarak Hükümetçe tâyin olunan müddet içinde verilmesi mecburidir. B u 
beyyanameler damga resminden muaftır. 

I V - Hükümetçe veya salâhiyetti kılman makam ve müesseselerce 
hakikî ve ktihmi şahıslara tevzi olunan, satılan ve ihtiyacı olanlara kârsız 
verilen maddelerin veya yardımcı malzemenin bunlar tarafından kullanıl, 
ması ve hangi ihtiyaç için kullanılması tesbit edilmişse ancak o ihtiyaca 
hasredilmesi mecburidir. Alâkalı vekâletin yazılı muvafakati alınmaksızın 
bu maddelerin ve yardımcı malzemenin satılması ve rehin edilmesi ve her 
hangi bir suretle başkasına devredilmesi ve muvakkat veya daimi olarak 
bir başkasına verilmesi yasaktır» 

On birinci maddenin son fıkrasında yazılı istisnai hüküm bu fıkranın 
tatbikmda da caridir. 

V - Hükümet tarafından tevzi edilen veya ettirilen veya satılan ve
yahut kârsız olarak verilen maddelerin ve yardımcı malzemenin nerede ve 
ne suretle kullanılacağım veya sarfedildiğini gösteren kayıt lat ın tutul
ması ve tevsik edilmesi mecburi kılınabilir. 

V I - Tukardaki bentlere tevfikan Hükümet tarafından tevzi edilen, 
satılan ve ihtiyacı olanlara kârsız verilen her türlü madde ve yardımcı 
malzemenin tahsis edildiği işlerde kullanılmaması halinde alâkalıların 
keyfiyeti mahallin en büyük mülkiye memuruna büdirmeleri mecbiridir. Bu 
maddelerin ve yardımcı malzemenin tahsis edildiği İşlerde kullanılma
dığı gerek alâkalıların bildirmesi ve gerekse sair surette öğrenilmesi ha. 
ünde mezkûr maddelerin ve yardımcı malzemenin mahallin en büyük mül
kiye memurunun yazılı emriyle ve kendisinin evvelce verdiği bedeli geç
memek üzere değer pahası verilmek şartiyle Hükümet emrine geri alın
ması yoluna gidilebilir. 

Madde 20 Hükümet, memleket ihtiyacı için hariçten ithali zaruri 
olan maddelerin miktar, cins ve nevilerini tâyin ve tesbit ve memleket 
ihtiyacı için zaruri olmıyan maddelerin ithalini tahdit veya menedebüir. 

Hükümet, dâhilde imâl ve istihsal edilen maddelerin memleket İhti
yacından fazla olan miktarım harice çıkartmak maksadiyle yapılacak sa
tışların şekil ve şartlarım, âmil ve müstahsillerin hak ve menfaatlerine 
zarar vermiyecek surette tanzim edebilir. 

Memeleket mahsullerinden birinin İhracı Hükümetçe tahdit ve mene-
dümesinden dolayı dahili satış f iatma düşüklük arız olursa müstahsili bu 
yüzden maruz kalacağı zarardan vikaye için Hükümet bu mahsulleri 
ya değer pahasiyle satın alır, yahut bunların terhini mukabilinde müstah
sillere para ikraz edilmesini temin eder. 

Madde 21 I - Hükümet, her tür lü malların ithal veya imal yahut 
İstihsalinden müstehlike kadar intikalini düzenlemek ve ihtikârı önlemek 
maksadiyle ticaretin usul ve şekillerini tâyin ve tesbit edebileceği gibi 
tacirleri ticaretlerinin mahiyetlerini gösterir bir vesika almağa ve yapa
cakları muamelelerde bu vesikaları ibraz etmeğe mecbur tutabilir. 

n - Hükümet lüzum gördüğü maddelerin alım ve satımım, her ne 
suretle olursa olsun başkasına devrini, İmalini, istihlâkini, istimalini ve 
naklini menedebüir. Bu maddelerin ne şekil ve suretle, nerelerde, hangi 
şar t lar altında ve ne miktarda alınıp satılacağım, devir, imal, istihlâk, 
istimal ve nakledileceğini tanzim ve tahdit edebilir ve vesikaya bağlıyabilir. 

TTT - Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı vesikaların alınıp satılması 
veya her ne sebeple olursa olsun başkasına devredilmesi veya devir alın
ması yasaktır . 

I V - Bu maddede yazılı vesikalar damga resminden muaftır . 
Madde 22 _ Hükümet, halk ve M i l l i Müdafaa ihtiyacım karşı lamak 

maksadiyle her türlü madde ve yardımcı malzeme stokları vücude getire
bilir ve tensip ettiği ticaret müesseselerini ve ticaret birliklerini de mem
lekette stok yapmağa mecbur tutabilir ve bunları döviz, kredi, akreditif ile 
teçhiz edebilir. 

B u müessese ve birlikler Hükümetin murakabesine tabi tutulur. 
Hükümet tarafından yaptırılan stokların alâkalı makamlarca ve

rilen talimat hilâfına stok yapanlar tarafından istihlâki, kullanıl
ması, her ne suretle olursa olsun elden çıkarılması veya her hangi bir se
beple bulundukları yerden başka bir yere müsaade alınmaksızın nakledil
mesi yasaktır . 

Bir inci fıkrada yazılı döviz, kredi ve akreditifin tahsis edildiği yerde 
kullanılması mecburidir. 

Madde 24 _ I - Hükümet, mali müesseselerin açtıkları ticari kre. 
dileri murakabe, tahdit, takyit veya menedebüir. 

H - Hükümet, ticaretle iştigal etmek üzere kurulacak her türlü şir
ketlerin ve kooperatiflerin teşekkül ve tescil muamelelerini ve kurulmuş 
olanların da her nevi faaliyetlerini teftiş, murakabe, takyit, tahdit veya 
menedebüir. 

Madde 26 _ Hükümet, halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını temin, 
ihracatı tanzim ve müstahsili himaye maksadiyle memleket mahsul ve ma

mullerini satın almak ve memleket İhtiyacım temin ve ithalâtı tanzim 
maksadiyle hariçten mal mubayaa etmek ve bunların satış, tevzi, toplama 
ve sevk işleriyle iştigal etmek salâhiyetlerini haizdir. 

Madde 27 — Hükümetçe akdolunan mukaveleler veya ittihaz edilen 
tedbirler dolayısiyle bir malın dahilî satış flatiyle haricî satış fiatı arasında 
fazla kâ r hâsıl olduğu takdirde, memlekete olan ithalâtı daha müsait 
şar t lar la yapmağı temin ve dahilî fiyatları veya ihracatı tanzim maksa
diyle Hükümet bu fazla kârdan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında 
bir fon tesis edebilir. 

Şu kadar k i , Hükümetin aldığı tedbirlerle alâkalı olmıyarak ve kendi 
gayret ve teşebbüsleriyle Hükümetçe tâyin edilmiş olan ihraç fiyatlarının 
fevkinde satış yapmış olan tacirlerin elde ettikleri fazla kâ r münhasıran 
kendilerine aittir. 

Bu madde mucibince Hükümetin almağa salahiyetli olduğu paralar 
Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre istifa olunur. 

Madde 28 Gümrüklere gelmiş olan mallar alâkalılarca, güm
rüklerden çekilmesi lüzumunun Resmî Gazete ile ve varsa ayrıca ma
hallî gazetelerden biriyle ilânı tarihinden itibaren bir haftadan aşağı 
olmamak üzere Hükümetçe tâyin olunacak müddet içinde çekilmediği 
takdirde alâkalılar nam ve hesabına memlekete sokulabilir. 

Hükümetçe birinci fıkraya göre ithal edilecek malların ahdî tari
felere göre resimlendirilmesinde menşe şahadetnamesi aranmaz. 

B u suretle memlekete sokulan mallar Hükümetçe tâyin edilecek 
esaslara göre satılır. 

Tukanki fıkraya göre satılan mal bedelinden bunlara teret tüp eden, 
vergi, resim, harç, ceza ve masraflar ve faiz çıktıktan sonra geri kalan 
miktar alâkalılar hesabına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ya
tırılır ve bu paradan malı gönderenin alacağı varsa usulü dairesinde ha
vale ettirilir. 

Hükümetçe memlekete sokulmuş mali arın alâkalıları henüz mallar 
satılmadan önce müracaatla tesellüme hazır olduklarını bildirdikleri tak
dirde gümrükten çekmemelerindeki makbul mazeretlerini ispat etmek, 
dördüncü fıkrada gösterilen paraları peşin olarak vermek ve Hükümetçe 
gösterilen yerlere veya ihtiyaç sahiplerine hemen satmak şartiyle mallar 
kendilerine teslim olunabilir. 

Memlekete transit olarak geçirilmek kaydiyle gelen mallar bu hü
kümden müstesnadır. 

Madde 29 I - Hükümet, ithal ve ihraç maddeleri için fiat ve kâr 
hadleri tâyin ve muayyen fiyattan fazlaya ithal veya muayyen fiattan 
noksana ihraç yapılmasını menedebilir. 

n - Hükümet, her türlü ithal ve ihraç maddelerine veya dâhilde is
tihsal ve istihlâk olunan maddelere prim verebilir ve bunlardan prim 
alabilir. 

İ Ü - İkinci bende göre alman primler 27 nci maddedeki fona ilâve 
olunur. Verilen primler de bu fondan ödenebilir. 

IV - Bu maddenin ikinci bendi mucibince Hükümetin almağa salahi
yetli olduğu paralar Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre istifa 
olunur. 

Madde 30 I - B u kanunun tatbikte bulunduğu müddet içinde 
şehir, kasaba, iskele, liman ve istasyonlarda gayrimenkullerin (Tarla, 
bağ, bahçe, bostan gibi müsakkaf olmıyanlar hariç) k i ra bedelleri, bu ka
nunun tatbik mevkiine konmasına tekaddüm eden sene içindeki son kira 
mukavelenamesiyle muayyen olan k i ra bedellerinden hiç bir suretle fazla 
olamıyacağı gibi mukavele şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik ya
pılamaz. 

H - a) K i ra l an mukavelename Üe muayyen olmıyan veya bu kanu
nun meriyete girmesinden sonra kiraya verilmeğe başlanan yahut kul
lanma tarzı tamamen değiştirilerek kiralanan gayrimenkullerin ki ra be
delleri, o mahal veya semtteki mümasilleri nazara alınarak 1939 takvim 
senesinin rayicine göre belediye encümenlerince takdir olunur. 

b) B u kanunim tatbik mevkiine konmasından sonra inşa edilen veya 
aslı heyeti tevsi veya tebdil edilmek suretiyle esaslı olarak tadil edil
miş olan gayrimenkullerde Bina Vergisi Kanununa göre tahakkuk eden 
gayrisâf i iratlar k i ra olarak kabul edilir ve mukavele şart ları emsali nazara 
alınarak mahallî örfe göre belediye encümenlerince tâyin olunur. 

III - Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkullerin yukarki fıkralara 
göre taayyün eden k i ra bedellerine, mobilyaların belediyelerce takdir 
edilecek kıymetinin yüzde yirmisi zammolunabilir. Şu kadar k i , bu su
retle zammedilecek miktar ki ra bedelinin yüzde ellisini geçemez. 

I V - a) K i r a mukavelelerinin bütün hükümlerine kiracılar tarafından 
riayet edildiği müddetçe bu kanunim meriyetten kalkmasından üç ay son-
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raya kadar k i rac ı la r aleyhine tahliye dâvası mesmu değildir. K i r a müd
detinin h i t amından en az on beş gün evvel k i rac ı gayrimenkulu tahliye 
edeceğini kiralayana yazı ile bildirmediği takdirde mukavele aynı ş a r t 
lar la bir sene için uzat ı lmış sayıl ır . 

b) Kiracı t a ra f ından gayrimenkulun tahliye edileceği yazı ile b i l 
diri lmiş o lmas ına r a ğ m e n gayrimenkul tahliye edilmezse veya gayrimen
kulu kendisi için mesken olarak kullanmak mecburiyetinde ka l ı r sa mal) 
sahibi k i ra mukavelenamesinin h i t amında tahliye talebinde bulunabilir. 

c) Malsahibi kendisi için mesken olarak kullanmak üzere tahliye et
t i rd iğ i gayrimenkulu mücbir sebep olmaksız ın bir sene müddet le b a ş k a 
s ına kiralayamaz. 

V - B u madde Kükümel r ine göre aç ı l acak tahliye dâva la r ı sul mah
kemelerinde görülür . 

V I - Kalor i fer l i binalarda k ö m ü r f iya t ındaki değişikliklerin k i r a be
dellerine inikası nisbeti halin icabına göre bir kararname ile tâv in olunur. 

V I I - H ü k ü m e t lüzum gördüğü yerlerde boşalan k i ra l ık gayrimenkul-
lerini belediyelere veya mahalle m u h t a r l a r ı n a bi ldirmeğe ve bunlar ı mu
rakabe tesisini temin ve icabında belediyelere ilân ettirmek için her ma
hallede muhtarlarca tutulacak defterlere kayde t t i rmeğe ve tây in edile
cek müdde t içinde k i raya ve rmeğe gayrimenkul sahiplerini mecbur tuta
b i l i r , ve t â y i n edilen müdde t içinde talibi bulunduğu ve muhik bir sebep 
mevcut olmadığı halde k i raya verilmeyen ki ra l ık gayrimenkullere el 
koyarak bunlar ı k i raya verebilir. 

Bu bent h ü k m ü n ü n tatbik şekli bir kararname ile t ây in olunur. 

V I I I - B u madde hükümler in in tatbik olunacağı yerleri H ü k ü m e t t ây in 
ve ilân eder. B u yerlerde 2490 numara l ı kanunun bu maddeye muhalif 
hükümle r i tatbik olunmaz. 

Madde 31 I - Hükümet , dâhilde lüzum gördüğü maddelerin âza
m i fiatlarını, maliyet unsurlariyle bu maliyete zammedilebilecek âzami 
k â r hadlerini ve bu maddelerin cinslerini, nevilerini ve vasıf larını tesbit 
ve tây in edebileceği gibi komüsyon, nakliye ve nakliye komüsyonu, tel
laliye, simsariye gibi ücret ler in ve bir hizmet ve sanat veya emek mu
kabilinde a l ınacak sair ücret ler in âzami mik ta r ın ı t ây in edebilir. 

Hükümet , bu f ık rada yazılı ücre t ler in âzami mik ta r l a r ın ı belediye
ye, ticaret ve sanayi ve esnaf odalar ına da tesbit ettirebilir. 

I I - B u suretle tesbit olunan fiyatlar veya k â r hadleri yahut ücre t le r 
fevkinde veya cins, nevi veya vasıf lara muhalif olarak bir malın sat ı l 
mas ı veya sa t ı şa a rzolunması ve ücre t istenmesi veyahut a l ınması veya 
maliyet unsur la r ın ın yukar ık i f ık ra mucibince tesbit edilen esaslar ha
ricinde hesap l anmas ı yasak t ı r . 

III - Sair kanunlar hükümler ine müsteniden mercilerince tesbit olu
nan fiatlar fevkinde bir mal ın sa t ı lması veya sa t ı şa arz ı ve tanzim veya 
tasdik olunan tarifeler fevkinde ücret a l ınması veya istenmesi yasak t ı r . 

I V - Toptan ve perakende ticarette hak ik î veya hükmi şahıs lar ara
sında yapı lan a l ım ve s a t ı m muamelelerinde sa t ı lan mal için sat ıcı tara
f ından fatura verilmesi ve f a tu ra la r ın muayyen bir müddet zarf ında sa
tanlar, sa t ın alanlar ve varsa m u t a v a s s ı t l a r t a ra f ından muhafaza edil
mesi mecburi kıl ınabileceği gibi tacir s ı fa t ım haiz şahıs lar ın ticaret için 
fa turas ız mal s a t ı n a lmas ı menedilebilir. 

V - 100 k u r u ş t a n fazla yapı lan alış ver iş lerde müş te r in in talebi 
üzerine sat ıcı fatura ve rmeğe mecburdur. 

V I - Tacir sıfatını haiz hak ik i veya h ü k m i şah ıs la r a ras ında yapı lan 
a l ım ve s a t ı m muamelelerinde, bir mal ın mevcudu bulunmadığ ı satıcı ta
ra f ından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti mübeyyin bir vesika talep ey
lediği takdirde bu ves ikanın verilmesi mecburidir. 

V I I - Her dükkân , m a ğ a z a , ticarethane veya satmak kasdiyle ma l 
konulabilen mahallerde ve pazar yerlerinde perakende veya toptan sa
t ı ş a arzedilen muayyen mallara cins ve fiatı gös te ren etiket veya mah
sus i şare t konulmas ı ve mal ın mahiyeti etiket veya mahsus İşaret koy
m a ğ a müsa i t olmayan hallerde herkesin görebileceği b i r yere fiat ve cins 
listelerinin ası lması mecburidir. Muayyen mal la r ın neden ibaret olduğu 
Ticaret Vekâle t ince salahiyetli k ı l ınacak merciler t a r a f ı ndaa i lân edilir. 

Madde 32 Aşağ ıdak i hareketlerde bulunmak y a s a k t ı r : 
a) Muh ik sebep olmaksızın bir mal ı fazla f iat la satmak; 
b) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fiatla s a t ı ş a arzetmek; 
c) Muh ik sebep olmaksızın mevcut mal ı sa t ı şa arzetmemek; 
ç) Muh ik sebep olmaksızın mevcut mal ı s a t ı ş t an imtina etmek; 
d) Mevcut mal ı herhangi bir suretle k a ç ı r m a k veya saklamak; 
e) Mevcut ma l ı muvazaa yoluyla elden ç ı k a r m a k ; 
f) Piyasada dar l ık veya fiatlarda yüksekl ik doğuracak veya Kat

lar ın inmesine mân i olacak surette mal la r ı mahdut ellerde toplamak ve
ya imha etmek veya sair f i i l ve hareketlerde bulunmak; 

g) Herhangi bir maddenin H ü k ü m e t ç e tesbit edilen esaslar haricin
de muhtelif ellerden geçir i lmesi suretiyle f ia tmın yükseltilmesini istihdaf 
veya in taç eden zincirleme muameleleri yapmak; 

h) T ica r i t eamüle aykı r ı olarak diğer bir malın da sat ın alınmasını 
mecburi k ı lmak suretiyle s a t ı ş t a bulunmak veya sa t ı şa bu şar t la mal ar
zetmek; 

i) F a z l a f iat la s a t m a ğ a matuf herhangi bir f i i l ve harekette bu
lunmak veya vesika tanzim ve bilerek ist imal etmek; 

j ) F i a t l a r ı yükse l tmek maksadiyle propaganda yapmak; 
k ) Müstahsi lden mal alanlar veya müstehl ike ma! satanlar arasın

da fiat birl iği y a p ı l a r a k veya yap t ı r ı l a r ak a n l a ş m a yoluyla halkı istis
mar etmek. 

Madde 33 I - H ü k ü m e t halk ve Millî Müdafaa ih t iyacından ma-
dut olan her tür lü eşyanın konulması için muk taz imahfuz mahalleri ve 
depolar ı bu kanunun tatbik mevkiine konduğu seneye t ekaddüm eden 
senedeki İcar bedelleri ve icar bedelleri t a a y y ü n e tmemiş bir yer ise gayri-
sâfi irat mik ta r ınca tâyin edilecek bir k i ra mukabilinde işgal ve istimal 
eyleyebilir. 

B u gayrimenkuller icar veya işgal için tahliye ettirildikleri takdir
de şagil lerinin bundan mütevel l i t mas ra f l a r ı H ü k ü m e t ç e tediye olunur. 

I I - B u kanunla H ü k ü m e t i n ist imal, işgal veya intifaa salâhiyet l i 
olduğu gayrimenkullerin tahliyesi î c r a ve İflâs Kanununun mukavelena
me ile kiralanan gayrimenkullerin tahliyesine mü teda i r hükümler ine göre 
icra . olunur. 

Madde 34 Hükümet , lüzum gördüğü m ı n t a k a l a r d a muayyen mal
la r ın ihracı, ithali, imali , toptancıl ığı ve perakendeci l iği , komüsyonculuğu, 
mümessi l l iği veya nakliyeceliği veya nakliye komüsyonculuğu ile meşgul 
olan tacirlerin ve büyük ve küçük sanayi erbabının bir l ikler kurmalar ın ı 
emredebilir. 

Or t ak l a r ı na diğer t icar i ş i rke t le rde olduğu gibi sermaye koymak 
ve şer ik sıfatiyle k â r ve zarara ve hukuki mesuliyete -iştirak etmek ve
cibesi tahmil etmemek üzere bu bir l ikler hükmi şahsiyet i haizdir. Bun
lar ın teşki lâ t ve idare tarzlariyle teft iş ve murakabe usullerini gösteren 
s t a tü l e r a lâkal ı lar ın mü ta l âaa s ı a l ındık tan sonra Ticaret veya İk t i sa t 
Vekâle t ince tanzim ve î c r a Veki l le r i Heyetince tasdik olunur. Statülerde 
azanın bir l ikten ç ıkar ı lmasını icabettiren sebepler de gösteri l ir . 

B i r inc i f ık rada yazılı tacirler ve b ü y ü k ve küçük sanayi erbabı 
m ı n t a k a l a r ı n d a k i birliklere â z a o lmadıkça o bir l ik ler in iştigal mevzuu 
olan işlerle iş t igal edemezler. 

Madde 35 H ü k ü m e t , halk ve Millî Müdafaa ihtiyacı için lüzumlu 
olan her tü r lü nak i l vas ı ta la r ın ın ve depo, ambar ve sair mahfuz mahal
lerin işletilmesine, tamirine ve kendine a i t . o l an la r ın da adedlerinin a r t ı 
r ı lmas ına veya yeniden inşas ına muktaz i pa r a l a r ı 43 üncü maddede ya
zılı sermayeden alâkal ı vekâle te veya müesseseler emrine verebilir. 

Madde 36 I - Hüküme t , her t ü r lü hususi naki l vas ı ta lar ının seyrüse
ferini tanzim, tahdit veya menedebileceği gibi âzami naki l ücretlerini de 
t ây in edebilir, ücret ler ini vererek bunlar ı lüzum gördüğü yerlerde çalış
t ı rabi l i r ve bu maksatla, her tür lü hususi naki l vas ı ta la r ında çalışanla
r ın kabule şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terketmelerini menede-
bilir . B u suretle ça l ı şmağa mecbur tutulanlara sayilerine mukabil emsa
line göre normal bir ücret veril ir . 

I I - B u madde mucibince çal ış t ı r ı lması ka ra la ş t ı r ı l an kara ve de
niz naki l vas ı ta la r ı ve bunlar ın sahip, müs tahdem, kaptan, gemi adam
lar ı icabında val i ve kaymakamların yazılı emirleri üzerine zabı ta kuv
vetiyle işe sevkolunabilirler. 

I I I - Hükümet , lüzum gördüğü takdirde kara naki l vası talarını be
deli mukabilinde ve deniz naki l vas ı ta lar ın ı 1/9/1939 tarihinden evvel ya
pı lan son sa t ı ş bedeli mukabilinde sa t ın alabilir. 

Deniz naki l vas ı ta la r ın ın sa t ın a l ınmasında icabına göre bu bedele 
İc ra Veki l le r i Heyetince tây in olunacak bir tazminat ilâve olunabilir. 

I V - H ü k ü m e t , ha lk ın ve Millî Müdafaanın ihtiyaçlarını ka r ş ı l amak 
maksadiyle lüzumunda yabanc ı l a ra ait deniz naki l vasıtalarını ve bun
lar ın T ü r k tabiiyetinde olsun olmasın kaptan ve gemi adamlarını da üc
retlerini vererek r ızalar ı ile çalışt ırabilir . 

V . Sair kanunlar hükümle r ine müsteniden mercilerince tesbit olu
nan nak i l vas ı ta la r ı ücret ler i fevkinde ücret al ınması veya istenmesi ya
sak t ı r . 

V I - T ü r k bayrağ ın ı t a ş ıyan gemilerin Hükümet in müsaadesi olma
dıkça yabanc ı l a ra sa t ı lması , k i r aya verilmesi ve her ne suretle olursa 
olsun devredilmesi yasak t ı r . 



Madde 37 Hükümet, ziraatte çalışabilir her vatandaşı, kendi z i 
raat işi yüzüstü kalmamak şartiyle, mmtaka münasebetlerini, ildim ve 
sıhhat şar t lar ım nazara alarak gerek Devlete ve gerek şahıslara ait zira
at işletmelerinde ihtiyaca göre, bir buçuk ayı geçmemek ve mahallî örf 
ve rayice göre ücret verilmek üzere zirai iş mükellefiyetine tabi tuta
bilir, kadınlar ancak kendi köy ve kasaba ve şehir sınırları içinde çal ış
tırılabilir. 

Şahıslara ait ^iraat işlerinde mükellefiyet ancak vilâyet veya hem 
hudut vilâyetler halkı hakkında tatbik olunabüir. 

Zirai iş mükellefiyetine tabi tutulanların işyerlerine sevk ve nakille
rine ve bu esnada iaşe ve ibatelerine muktazi masraflar, celboîundu İdari 
veya kendiliklerinden müracaat ettikleri tarihten işe başladıkları tarihe 
kadar çalıştırılacakları işyerlerinde alacakları ücretin yarısı bunları ça
lıştıracak müesseselerce ve şahıslarca ödenir. 

Kendilerine zirai iş mükellefiyeti tahmil edilenlerle bunlardan işyer
lerinden kaçanlar icabında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üze
rine zabıta kuvvetiyle işyerlerine sevkolunabilirler. 

işyerlerinden kaçan zirai iş mükelleflerinin işyerlerine şevkleri ve 
sevk esnasındaki iaşe ve ibateleri için muktazi masraflar bunları çalış
tırsın müesseseler veya şahıslar tarafından ödenmekle beraber bu mas
raflar ücretlerinden münasip taksitlerle kesilir. 

Hükümet, zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen bölgelerde eşhasa ait 
olupta sahibine ka t î lüzumu olmıyan her nevi ziraat vasıtalarından mü
nasip bir k i ra mukabilinde istifade edebilir. 

Madde 38 I - Hükümet, lüzum gördüğü ttiıntakalarda yapılacak 
zeriyatın nev'ini, çeşidini ve bunların nispetini tâyin, herhangi bir mahsu
lün ekimini men, ziraatın ve hayvan yetiştirmenin usul ve istikametlerini 
tesbit edebilir. 

n - Hükümet, büyük ve küçük baş hayvanların şahsi ihtiyaç hari
cinde alım ve satımım herhangi bir suretle halkasına devrini, naklini ve 
kesimini tanzim, tahdit ve menetmeğe ve bunlara 14 üncü madde hüküm* 
leri dairesinde el koymağa salahiyetlidir. 

Madde 39 Hükümet, sahipleri tarafından işletilmeyen araziyi tâyin 
edeceği münasip bir bedel mukabilinde işletebilir. 

Madde 42 I - Hükümet, her türlü ziraat aletlerini, makinalarını, 
vasıtalarını ve malzemelerini, zirai ilâçları ve tohumları ve damızlık hay
vanları lüzumuna göre satabilir, parasız, ariyet veya ödünç veya bir kira 
mukabilinde olarak ihtiyacı olanlara tevzi edebilir ve çiftçiye ödünç pa-
na verebilir. 

n - Hükümetçe, satı lan veya tevzi edilen maddelerin ve damızlık 
hayvanların ve ödünç verilen paranın tesbit edilen İhtiyaca hasredilmesi 
mecburidir. 

Madde 53 I - a) Yedinci madde mucibince yapılacak kontrola 
ve lâzımgelen faaliyete sevk kararma muhalefet edenler; 

b) 8 inci maddeye müsteniden sanayi ve ma adin müesseseleri hak
kında Hükümetçe istenilen malûmatı vaktinde tam ve doğru olarak ver-
miyenler ve müttehaz karara riayet etmiyenler hakkında 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 1.000 l i ra
ya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

I I - 9 uncu maddede yazılı ücretU iş mükellefiyetine riayet etmiyen
ler, alacakları günlük ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde ik i misli para cezasiyle 
birlikte on beş günden i k i aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

İÜ - 10 uncu maddede yazılı sanayi ve maadin müesseselerindeki ve 
bu müesseselere bağlı olan veya Hükümetçe tâyin edüen diğer işyerlerin
deki hizmeti mazeretsiz terkedenler hakkında 100 liradan 1.000 liraya ka
dar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2.500 liraya kadar 
ağı r para cezasiyle birlikte bir aydan alt ı aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

I V - a) 11 inci madde hükümlerine riayet etmiyenler hakkında 250 
liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte suç ?nevzuunu teş
k i l eden malların müsaderesine hükmolunur. F i i l in ağırlığı halinde ayrıca 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezasma ve suç mevzuunu teşkil eden 
malların aynı cinsten mevcut bakiyeleri tamamının müsaderesine hük
molunur. 

t>) Hükümetçe şahsi ihtiyaç ve istihlâk İçin tevzi edilen yiyecek ve 
giyecek maddeleri yukarki f ıkra hükmünden müstesnadır. 

c) Hükümetçe mubayaasına karar verilen maddeleri kaçırmak 
maksadına matuf olmaksızın müsaade alınmadan bulundukları yer
lerden başka yerlere nakledenler hakkında da 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası verilir. 

5 - Bu kanuna göre Hükümetçe temin edilen krediyi tahsis edildiği 
işten başka bir yerde kullananlar hakkında 1.000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasiyle birlikte üç seneden beş seneye kadar hapis ce
zası hükmolunur. 

Temin olunan krediyi, tahsis edildiği işten başka bir yerde kullanan 
kiırscnin temin ettiği menfaat az ise 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden üç seneye kadar hapis, pekaz ise 
100 liradan aşoğı olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Şu kadar k i , bu maddeye göre hükmolunan para cezaları, maksat 
haricinde sarfedilen kredinin miktarından aşağı olamaz. 

Madde 54 — 1-14 üncü maddenin bir numaralı bendi hükmüne göre 
elkonulan maddeyi ve yardımcı malzemeyi teslimden imtina edenler, sak
layanlar, kaçıranlar, saklamaya yahut kaçırmaya teşebbüs edenler, sa
tanlar, her ne suretle olursa olsun başkalarına devredenler, rehin edenler* 
bu fullere bilerek yardım edenler, veya bu fulleri yaptıranlar hakkmda 
500 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte altı aydan i k i 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Suça mevzu olan maddenin ve yardımcı malzemenin kıymeti az İse 
yukarda yazüı suçları İşliyenler hakkında 100 liradan 2.000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis cezası, pek 
az ise 50 liradan 1.000 Uraya kadar ağır para cezası hükmolunur. B u 
bentte yazüı suçlara mevzu teşkil eden madde ve yardımcı malzemenin 
ve aynı cinsten mevcut bakiyelerinin müsaderesine hükmolunur. Eğer bu 
madde ve yardımcı malzeme arama neticesinde alınarak Hükümetçe tes
bit edilen mahallere sevk ve teslim edilmişse müsadere hükmü bunların 
emaneten yatırılan bedelleri hakkında tatbik olunur. 

n - Birinci bentte yazılı suçlara mevzu olan madde toprak mahsulü 
olduğu takdirde, bu suç lan işleyen müstahsiller hakkında tâyin edilecek 
cezalar yarıya indirilerek hükmolunur ve bunlar baklanda müsadere 
hükmü tatbik edilmez. Arama neticesinde veya sair suretle elde edilen 
toprak mahsulü Hükümetçe tesbit edilen bedel ödenerek alınır. Elkonulan 
toprak mahsulünü hüküm katîleşinceye kadar tamamen teslim eden 
müstahsiller hakkında bu fıkraya göre yarıya indirerek tâyin edilecek 
ağır para cezasının da yarısı hükmolunur ve hapis cezası verilmez. 

U t - 14 üncü maddenin 4 numaralı bendine muhalefet edenler hak
kında bu maddenin 1 inci bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik olunur. 

53 üncü maddenin 4 üncü bendinin (b) fıkrası hükmü burada da 
caridir. 

I V - 14 üncü maddenin 2, 3 ve 5 numaralı bentleri hükümlerine ria
yet etmeyenler hakkında 100 liradan 500 liraya, 6 ncı bendine riayet et
meyenler hakkında da 10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 

Madde 55 1 - 1 5 inci maddeye göre Hükümetçe ittihaz olunan 
karara riayet etmiyenler hakkında 100 liradan 1.000 liraya kadar ağır 
para cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2.500 liraya kadar ağır pa
ra cezasiyle birlikte bir aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

I I - 17 nci maddçye göre Hükümetçe ittihaz olunan karara riayet 
etmiyenler hakkmda 250 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmedilir ve suç mevzuunu teşkil eden mallar müsadere olunur. 

in - 18 inci maddeye göre Hükümetçe ittihaz olunan karara riayet 
etmiyenler hakkında 100 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezası ve 
tekerrürü halinde 250 liradan 2.500 liraya kadar* ağır para cezasiyle bir
likte bir aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

IV - 19 uncu -maddenin 5 numaralı bendine göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkmda 50 liradan 300 liraya kadar 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 liradan 600 liraya kadar ağı r 
para cezasiyle birlikte bir haftadan üç aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

V - Yirminci maddenin 1 inci fıkrasına göre Hükümetçe ittihaz olu
nan kararlara riayet etmiyenler hakkmda 100 liradan 1.000 liraya, te
kerrürü halinde 500 liradan 5.000 liraya kadar ağır para cezasiyle bir
likte on beş günden üç aya kadar hapis cezası tatbik olunur. 

V I - a) 21 inci maddenin 1 inci bendine muhalefet edenlerle 2 nci 
bendinde yazılı maddeleri Hükümetçe ittihaz olunan kararlara muhalif 
olarak satan ve satın alanlar, başkasına devir, imal veya nakledenler 
hakkında 54 üncü maddenin 1 inci bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik 
olunur. 21 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı vesikaları ticaret 
kasdiyle satın alan veya satan veya başkasına devredenler hakkmda 
dahi aynı hükümler tatbik olunur. 

b) 21 inci maddenin 2nci bendi hükmüne tabi tutulan maddelerden 
şahsi ihtiyaç ve istihlâk için olanlarının örf ve âdetin cevaz verdiği mik
ta r ı tecavüz etmemek üzere alınması, kullanılması, imali, istihlâki, nakli 
ve k â r temini maksadına matuf olmaksızın yardım hissiyle veya zaru-
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ret sebebiyle her ne suretle olursa olsun başkalarına devri yukarıki hü
kümden müstesnadır. 

c) 53 üncü maddenin 4 üncü bendinin (b) fıkrası hükmü burada da 
tatbik olunur. 

VII - 22 nci maddenin 1 inci fıkrası mucibince Hükümetçe ittihaz olu
nan kararlara riayet etmiyenlerle 3 üncü fıkrasına muhalif olarak Hü
kümetçe yaptırılan stokları herhangi bir sebeple bulundukları yerlerden 
başka yerlere müsaade almaksızın nakledenler hakkında 250 liradan 
2.500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü halinde bu 
ceza İki kat olarak verilir. 

VIII - 22 nci maddenin 2 nci fıkrasına muhalif olarak Hükümet tara
fından yaptırılan stokları alâkadar makamların talimatı hilâfına istihlâk 
eden, kullanan veya her ne suretle olursa olsun elden çıkaranlarla 3 üncü 
fıkrası hükmüne muhalefet edenler hakkında 53 üncü maddenin 5 numa
ralı bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik olunur. 

Madde 56 _ I - 24 üncü maddenin 1 inci ve 2 nci bentlerine göre 
Hükümetçe yapılan teftiş ve murakabeye muhalefet edenler, .ticari kre
dilerin, şirket veya kooperatiflerin faaliyetlerinin tahdit, takyit veya 
menine müteallik olarak Hükümetçe ittihaz 'olunan kararlara riayet et-
miyetnler Hükümetin kararına muhalif olarak şirket veya kooperatifleri 
teşkil veya tescil ettiren ortaklar ve bu suçlara iştirak edenler hakkında 
1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Tekerrürü 
halinde ağır para cezası üç misline çıkarılır. Hükümetçe ittihaz olunan 
karara muhalif olarak teşekkül eden veya tescil ettirilen şirketler ve 
kooperatifler kapatılmakla beraber bunlar kapatılma anına kadar üçün
cü şahıslarla muamelede bulunmuşlarsa tasfiye hükümlerine tabi tu
tulur. 

II - 25 İnci maddenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bentlerinde yazılı stok 
yapmak memnuiyetine riayet etmiyenler 500 liradan 2.500 liraya kadar 
ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 1.000 liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezasiyle birlikte bir seneden üç seneye kadar hapis ce
zasına mahkûm edilir. 

III - 25 inci maddenin 4 üncü bendinde yazılı mal biriktirmek mem
nuiyetine riayet etmiyenler 10 liradan 100 liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde para cezası iki misline çıkarıl
makla beraber suçlu bir aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV - 2 nci ve 3 üncü bentlerde yazılı hallerde yapılmış olan stok
ların ve biriktirilmiş olan malların müsaderesine de hükmolunur. 

V - 28 İnci' maddede yazılı ilâna rağmen muhik sebep olmaksızın 
malını gümrükten çekmiyenler hakkında 500 liradan 5.000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte on beş günden üç aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. Hükümetçe gümrükten çekilerek müracaatları üzerine sa
hiplerine teslim edilen malları Hükümetin gösterdiği yerlere veya ihtiyaç 
sahiplerine satmayanlar hakkında 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hük
molunur. 

VI - 29 uncu maddenin 1 inci bendi mucibince ithal ve ihraç madde
lerinin Hükümetçe tesbit edilen fiatlarma riayet etmiyenler hakkında 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle birlikte tesbit edilen ithal ve 
ihraç flatlariyle satış veya mubayaanın yapıldığı fiatlr rsaındakl fark 
tutarının beş misli ağır para cezası hükmedilir. Tekerrürü halinde ce
zalar iki kat olarak verilir. 

W VII - 30 uncu madde hükmüne riayet etmiyenler hakkında bir senelik 
kira bedeli tutannca ağır para cezası hükmolunur ve tekerrürü halinde 
bu ceza iki misline çıkarılır. 30 uncu madde hükmüne muhalefeti itiyat 
edinenler ayrıca bir aydan altı aya kadar hapis cezasına da mahkûm 
edilir. Ancak 30 uncu madde hükmüne muhalefetin kasde makrun ol
mayıp hata veya zühulden ileri geldiği ve alâkalılar tarafından takibat
tan evvel tashih edildiği anlaşılan hallerde İlgililer hakkında takibat ya
pılmaz. 

30 uncu madde hükmüne muhalefetin derecesi ve suçun şahsi ihti
yaç şevki ve geçim sıkmtısiyle işlendiği mahkemece takdir olunan hal
lerde ceza üçte bire indirilebilir veya zaruretin derecesine göre tamamen 
Iskat edilebilir. Mükerrirlerle bu suçu itiyat edinmiş olanlar bu hüküm
den istifade ettirilmez. 

VIII - Bir gayrimenkulu başkasına kiralamak veya devretmek için 
hava parası namiyle veya herhangi bir namla kendilerine gayrimeşru 
menfaat temin eden gayrimenkul sahipleri veya kiracılarla bunlar na
mına hareket eden sair kimseler veya bunlara tavassut edenler hakkında 
temin veya teminini kasdettikleri menfaatin iki misli ağır para ceza
siyle birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 57 1 -32 nci maddede yazılı suçları, memleketin iktisadi 
bünyesini kökünden sarsmak veya memlekette büyük ve şümullü iktisadi 
buhran yaratmak maksadiyle teş.ekkül halinde işleyenler hakkında ölüm 

cezası hükmolunur ve bunların ticaret mevzuu olan mallarının tamamı 
müsadere olunur. 

II - Yukarıki bentte yazılı hal haricinde 32 nci maddedeki suçlarla 
31 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü bentlerinde yazılı t suçları işleyenler, 
işlemeye teşebbüs edenler, bu fiillere bilerek yardım edenler veya bu 
fiilleri yaptıranlar hakkında 1.000 liradan 10.000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte üç seneden on beş seneye kadar ağır hapis cezası hük
molunur. 

III - İkinci bentte yazılı suçların işlenmesinden tevellüt eden veya 
edebilecek olan zarar, malın yahut temin edilen veya temini kasdolunan 
gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre hafif ise faili hakkında 
500 liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasiyle- birlikte bir seneden 
üç seneye kadar hapis cezası verilir ye ayrıca bir aydan üç aya kadar 
dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına ve hapis müddeti ka
dar suçlunun ticaretten menine de hükmolunur. 

Bu bentte yazılı cürümlerin tekerrürü halinde 2 nci bentte yazılı 
cezalar tatbik olunur. 

IV. 2 nci bentte yazılı suçların işlenmesinden tevellüt eden veya ede
bilecek olan zarar, malın yahut temin edilen veya temini kasdolunan gay
rimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre pek hafif ise faili hakkında 
100 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte on beş günden iki 
aya kadar hapis cezası verilir ve hapis müddeti kadar dükkân, mağaza 
ve ticarethanenin kapatılmasına ve aynı müddetle suçlunun ticaretten 
menine hükmolunur. 

V. 31 inci maddenin 2 nci ve 3 üncü bentleriyle 32 nci maddede yazılı 
suçlar, ticari faaliyetleri ve kazançları mahdut olan köy ve mahalle bak
kalları, seyyar satıcılar ve bunlara mümasil küçük tacir ve esnaf ve tel
lâllar tarafından işlenirse bunlar hakkında 10 liradan 100 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur: Ayrıca beş günden on beş güne kadar ti
caretten men'i cezası verilmekle beraber varsa bu kadar müddetle dük
kânları da kapatılır. 

VI. 2 nci, 3 üncü ve 4üncü bentlerde yazılı suçlara mevzu teşkil e4eıı 
mallarla aynı cinsten mevcut bakiyeleri tamamının da müsaderesine ka
rar verilir. 

VII. 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları işleyenlere müşteri tara
fından bir para tediye edilmişse talep edildiği takdirde bu para derhal 
müşteriye iade ve mal zaptolunur. Suç mevzuu olan mal müşteriye teslim 
edilmişse dilediği takdirde kendisinde bırakılır. Henüz teslim edilmemişse 
numunesinin alınması mümkün olan malların numunesi alındıktan ve nu
mune alınması mümkün olmıyanlarm evsafı derhal ehli vukufa tesbit et
tirildikten sonra müşteriye teslim olunur. Suç mevzuu olan malm satıcı 
tarafından talep edilen bedeli henüz ödenmemişse müşteriden, ödenmişse 
suçludan alınır. Her iki halde de mal bedeli Ziraat Bankası şubesine ve 
bulunmayan yerlerde malsandığına emaneten teslim olunur. Muhakeme 
neticesinde satılan malm bedeli yüksek olduğu tesbit edilirse fark resen 
müşteriye iade ye mütebakisi müsadere olunur. Satıcı beraet ettiği takdir
de bankaya veya malsandığına yatırılan mal bedelinin tamamı kendisine 
verilir. 

VHI. 31 inci maddenin 4 ve 6 nci bentleri hükümlerine riayet etmi
yenler hakkında 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle beraber 
foir haftadan bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılma
sına ve o kadr müddetle suçlunun ticaretten menine hükmolunur ve teker
rürü halinde bu bentte yazılı cezalar iki kat olarak verilir. 

IX. 31 inci maddenin 5 nci bendinde yazılı mecburiyete riayet etmi
yenler hakkında 25 liradan 100 liraya kadar, tekerrürü halinde 100 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

X . 31 inci mddenin 7 nci bendinde yazılı etiket ve fiat listesi koy
mak mecburiyetine riayet etmeyenler hakkında 50 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 liradan 1000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir haftadan üç aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. Şu kadar ki, fiilin kasde makrun olmayarak hata veya zühul 
eseri olduğu anlaşılan hallerde ceza yarıya kadar indirilebileceği gibi ta
mamen de Iskat olunabilir. 

XI. Yukarıki bentlerde yazılı ticaretten men ile dükkân, mağaza ve 
ticarethanenin kapatılması cezası, ıbu dükkân, mağaza ve ticarethanenin 
bulunduğu mevki için hayati ehemmiyeti haiz olması halinde verilmez. Bu 
takdirde hükmolunacak ağır para cezasının yarısı arttırılır. 

Madde 58 — I. 34 üncü madde mucibince kurulan birliklere girme
yen veya girdikten sonra kendiliğinden çıkan, yahut birlik statüsüne göre 
çıkarılan tacirler ve sanayi erbabı bu birliklere girmedikçe veya tekrar 
alınmadıkça birliklerin mevzuu olan işlerle iştigal etmekten menedilirler. 
Bu memnuiyete rağmen bu birliklerin mevzuu olan işlerle iştigal edenler 
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hakkında 250 liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir 
aydan üç aya kadar hapis cezsı hükmolunur. 

IL 36 ncı mddenüı 1 inci bendine göre deniz nakü vasıtalarının çalış
tırılması hakkında Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet edenler 
veya ettirenler veya bu fullere bilerek yardım edenler 1,000 liradan 10.000 
l iraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezasma mahkûm edilir. Bu fii l in işlenmesinden tevellüt eden veya 
edebilecek olan zarar hafif ise yukarıdaki suçları işleyenler hakkında 250 
liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye 
kadar hapis, pek hafif ise 25 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

III. 36 ncı maddenin 1 inci bendine göre kara nakü vasıtalarının 
çalıştırılması hakkında Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet edenler 
100 liradan 1.000 liraya kadar ağır para cezasma, tekerrürü halinde 250 
liradan 2.500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. 36 ncı maddenin 1 inci bendine göre seyrüseferin tanzim, tahdit 
veya meni ve âzami nakil ücretlerinin tâyini hususunda Hükümetçe i t t i 
haz olunan karara riayet etmeyenler hakkında 250 liradan 2.500 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 500 liradan 5.000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

V . 36 ncı maddenin 1 inci bendine göre lüzum görülen yerlerde ça-
lıştırümasına karar verilen hususi nakü vasıtalarında çalışanların kabule 
şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terketmelerinin memnuiyeti hakkın
da Hükümetçe ittihaz olunan karara riayet etmeyenler alacakları günlük 
ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar ağır para cezasma mahkûm 
edilir. Tekerrürü halinde i k i misli para cezasiyle birlikte on beş günden 
i k i aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

V I . 36 ncı maddenin 5 inci bendi hükmüne riayet etmiyenler hakkın
da 50 liradan 250 liraya kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan üç aya ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

VII . 36 ncı maddenin 6 ncı bendi hükmüne muhalefet edenler bak
landa 1.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
seneden on seneye kadar hapis cezası hükmolunur. Şu kadar k i , 100 ton
dan yukarı buhar ve motor ile işleyen gemilerde hükmolunacak ağır para 
cezası geminin rayiç kıymetinden aşağı olamaz. 

vm. 37 nci maddede yazılı zirai iş mükellefiyetine riayet etmeyenler 
fıakkında 53 üncü maddenin 2 nci bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik 

«olunur. 
I X . Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen bölgelerde sahibine kati lü

zumu olmayan her nevi ziraat vasıtalarından k i ra mukabilinde istifade 
«edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen kararlara riayet etmeyenler 
10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 59 1-38 inci maddenin linçi bendinde yazılı zeriyatın çeşit, 
nevi ve nispeti hakkında Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet 
edenler 25 liradan 300 l iraya kadar ağır para cezasma, tekerrürü halinde 
50 liradan 600 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir haftadan üç 
Aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

n - 38 nci maddenin 1 inci bendinde yazılı herhangi bir mahsulün 
ekimini men hakkında Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet edenler 
50 liradan 300 liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 100 
liradan 600 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 15 günden 3 aya ka
dar hapis cezasına mahkûm edilir. 

I H - 38 nci maddenin birinci bendinde yazılı ziraatin ve hayvan ye
tiştirmenin usul ve istikametleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlara riayet etmeyenler hakkında 100 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

IV - 38 nci maddenin 2 nci bendinde yazüı küçük ve büyük baş hay
vanlar ı Hükümetçe ittihaz olunan kararlara muhalif olarak ticaret kas-
diyle satm alanlar, satanlar, herhangi bir surette başkasına devreden
ler, nakledenler ve kesenler veya kesimi zaruri kılacak şeküde küçük 
ve büyük baş hayvanları sakatlıyanlar hakkında müsadere hükmü ha
riç olmak üzere 54 ncü maddenin 1 inci bendinde yazılı ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

V - 40 ncı maddede yazılı araziye hububat ekmek ve ektirmek hak
kında Hükümetçe ittihaz edilecek karara riayet etmeyenler 100 liradan 
1.000 liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 250 liradan 
2.500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya kadar 
hapis cezasına mahkûm edilir. 

V I - 42 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne riayet etmiyenler hak-
landa 10 liradan 50 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Şu ka
dar k i , tâyin olunacak ağır para cezası, tesbit edilen ihtiyaç haricinde 

kullanılan veya sarf ve istihlâk edilen madde ve hayvanların bedelin
den ve ödünç verilen paraların tutarından aşağı olamaz. 

VI I - 65 inci maddenin 1 inci bendi mucibince salahiyetli memurlar 
tarafmdan istenilen malûmatı vermeyen ve vesika ve defterleri göster
meyenler 25 liradan 250 liraya kadar nğ:r para cezasına mahkûm edilir. 
Tekerrürü halinde ceza i k i misline çıkarılır.-

V I H - Bu kanunun 11 inci ve 14 üncü maddelerine göre yapılacak tev
ziata ve verilecek vesikalara esas olmak üzere istenen malûmatı kasten 
hakikate muhalif olarak bildirenlerin fiilleri umumi hükümlere göre da
ha ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde 10 liradan 100 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

Şu kadar k i , bu fi i l , şahsi ihtiyaç için istenen beyannamelere taal-
ûk ettiği takdirde failleri hakkında hapis cezası hükmolunmaz. 

Madde 62 55 nci maddenin 6 ve 7 nci fıkralariyle 56 ncı maddenin 
4, 5 ve 6 ncı fıkralarında ve 57 nci maddede ve 58 nci maddenin 1 inci 
fıkrasmda yazılı suçlarm failleri hakkında hükmolunacak para cezaların
dan dolayı bunların çalıştıkları ticaret veya sanayi müessesesi veya sair 
hükmi şahıslar malen ve müteselsilen mesuldürler. 

Madde 63 Bu kanuna göre verilip katîleşen hükümlerin hulâsa
ları, masrafı mahkûma ait olmak üzere neşrolunur. Ancak, mevzuu i t i 
bariyle neşrinde fayda tasavvur olunmayan seyyar satıcıların ve sair kü
çük tacirlerin işledikleri basit suçlara veya iş mükellefiyetine riayet et
meyenlere taallûk eden hükümler mahkeme karariyle neşirden istisna 
edilebilir. Fer i ceza olan dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapa t ı lman 
hakkındaki hükümlerin hulâsaları büyük harflerle yazılarak dükkân ve 
mağaza ve ticarethanenin göze çarpan yerine yapıştırılır. 

Madde 64 I - Bu kanuna taallûk eden işlerde vazife ve salâhi
yetlerini suiistimal edenler veya bu suretle diğer bir suç işliyenler ve 
vazifede ihmal ve terahide bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu ile 
diğer kanunlarda muayyen olan cezalar i k i kat olarak hükmolunur. 

II - Memur ve müstahdemlerin bu kanunun tatbiki dolayısiyle işle
dikleri suçlardan veya bu kanunun tatbikiyle mükellef makam ve mah
kemelerin emir ve taleplerini ve bu kanunla kendilerine mevdu takip ve 
tahkik vazifelerini ihmal veya suiistimal etmelerinden dolayı haklar ında 
yapılacak cezai takiplerde memurin muhakematına dair kanun hüküm
leri tatbik olunmaz. 

V a l i ve vali muavinleri, kaymakamlar ve belediye reisleri ve heyet 
halinde ittihaz ettikleri kararlardan dolayı belediye daimi encümen aza
ları ve merkezin emriyle tahkik ve teftiş için gönderilenler ikinci f ıkra 
hükmünden müstesnadır. 

m - M i l l i Korunma Kanununa taallûk eden işlerde, iktisadi Devlet 
teşekkül ve müesseselerinin idare ve murakabe uzuvları ile memur ve 
müstahdemleri ve bu kanuna göre vazifelendirilen hususi hukuk hüküm
lerine tabi müesseselerin memur ve müstahdemleriyle bu müesseselerden 
hükmi şahsiyeti haiz olanlarının idare ve murakabe uzuvları, hakikî ş a 
hıslara ait olanlarının sahipleri ve müdürleri Devlet memuru gibi ceza
landırılır. 

Madde 65 I - Bu kanun hükümlerinin tatbikatında salahiyetli 
memurlara lüzum görülen her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi ve
sikaların ve defterlerin gösterümesi mecburidir. 

II - B u memurlar, vazifelerinin ifası sırasında bu kanunun cezalan
dırdığı fiillere muttali olduklarında, Meşhut Suçların Muhakeme Usulü 
kanununun dördüncü maddesi hükümlerini tatbik ederler. Talep vukuun
da zabıta makam ve memurları bu memurlara yardım etmeğe mecbur
durlar. 

I H - Bu kanunun tatbikmı temin için vali ve kaymakamlar veya 
bunların yazılı emirleriyle vazifelendirilen memurlar ev, mağaza, tica
rethane, ambar ve samanlık ve sair her türlü mal konulabilen yerlerde 
arama yapabilirler. 

IV - Arama sırasmda mahalle muhtarının ve bulunmadığı takdirde 
ihtiyar heyetinden birinin huzuru şartt ır . Arama sırasında aranılacak 
yerin ve malın sahibi veya zilyedleri ve bunlar bulunmazlarsa sırasiyie 
mümessilleri veya hısımlarından veya kendisiyle sakin olanlardan veya
hut komşularından mümeyyiz bir i hazır bulundurulur. 

V - Köylerde yapılan aramalarda muhtar ile ihtiyar heyetinden biri 
ve muhtar bulunmadığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile komşularından 
biri ve ihtiyar heyetinden kimse bulunmadığı zaman komşulardan ik i kişi 
hazır bulundurulur. 

V I - Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde haller müstesna olmak 
üzere mesken veya sair binalarda gece arama yapılmaz. 

V I I - Her arama neticesinde kanun hükümlerine muhalif olarak sak
lanmış veya saklanmak istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar a l ınarak 
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Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu mahallere sevk ve teslim edilir ve 
diğer bedelleri emaneten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası şubele
rine ve bulunmayan yerlerde mal sandıklarına yatırılır. Bu suretle mal
ları alınan hükmi ve hakikî şahıslar aleyhine Millî Korunma Kanununa 
tevfikan ayrıca cezai takibat yapılır. 

VIII - Arama neticesinde (kanun hükümlerine muhalif olarak saklan
mış veya saklanmak istenilmiş mallar zuhur etsin etmesin, hazır bulu
nanların ayrı ayrı imzalarını ihtiva eden iki nüsha zabıt varakası derhal 
mahallinde tutulur. 

Eğer kanun hükümlerine muhalif olarak saklanmış veya saklan
mak istenilmiş mallar zuhur etmişse bunların miktarı ve müfredatı ve 
o günkü hal ve vasıfları zabıt varakasında ayrı ayrı gösterilir. Arama ne
ticesinde tutulan bu zabıt varakasının bir nüshası derhal mal sahip
lerine veya zilyedlerine ve mal zuhur etmemişse aranılan yerin sahibine 
veya zilyedine verilir. 

Madde 66 Aşağı haddi altı ay ve daha ağır cezayi müstelzim cü
rümlerde maznunlar duruşmaya mevkufen sevkolunur. Şu kadar -ki, son 
tahkikat sırasında mahkeme maznunun nakdî kefaletle tahliyesine ka
rar verebilir. 

Hükümden sonra Meşhut Suçların Muhakeme Usulüne dair kanu
nun (13) üncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 67 I - Adliye Vekâleti lüzum görülen yerlerde, bu kanunla 
1609 ve 4237 sayılı kanunların hükümlerine giren suçlara, bu kanun hük
münce resmî evrak ve vesikalardan sayılan evrak ve vesikalar üzerinde 
işlenen suçlara, 'bu kanunun 64 üncü maddesinde yazılı memurların işle
dikleri suçlara taallûk eden dâvaları ve bu dâvaların görüldüğü sırada 
İşlenen yalan yere şehadet suçlarına mütaallik dâvaları görmek üzere 
Hâkimler Kanununun her smıf veya derecesindeki hâkimlerden müteşek
ki l olarak toplu veya tek hakimli Millî Korunma Mahkemeleri kurabilir. 

II - Adliye Vekâleti Ibu mahkemelere ikinci sınıfta bulunan ve Tem
yize namzet gösterilmiş olan hâkimleri terfian ve birinci sınıfta bulunan 
hâkimleri naklen tâyin edebileceği gibi kadrodaki her dereceden maaşlar 
karşılık tutulmak suretiyle daha aşağı derecelerdeki hâkimleri de tâyin 
edebilir. Bu mahkemelerin lftğvi halinde Temyize namzet hâkimlerden bu 
mahkemelere terfian tâyin olunanlardan açıkta kalanlar müktesep hak
ları mahfuz kalmak şartiyle ve kendi muvafakatleriyle dördüncü de-
redecedeki bir hâkimliğe de tâyin olunabilirler. 

U t - Bu mahkemelerde vazife alan hâkimlerin, müddeiumumilerin 
ve kâtiplerin maaşları bu kanunun 43 üncü maddesindeki sermayeden 
ödenir ve bu vazifelerin devamı müddetince de kendilerine yine bu ser
mayeden maaşlarından gayri Adliye Vekâletince tensip ve Başvekilce 
tasvip olunacak aylık maktu tazminat verilebilir. 

IV - Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 sayılı Hâkimler Kanunu
nun 79 ve 80 nci maddeleri mucibince alâkalılara tediye olunacak maaş
lar bu kanunun 43 üncü maddesindeki sermayeden ödenir. 

V - Adliye Vekâleti bu mahkemelerin ikaza mıntakalannı, bu mah
kemelerin kurulmadığı yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi tâ
yin eder. Bu kanun hükmüne giren bütün suçların dâvasını bir mahke
mede rüvet ettirebilir. 

VI - Adliye Vekâleti Millî Korunma Mahkemelerinden ve bu mahke
melerin kurulmadığı mahallerde bu işlere bakmak üzere salahiyetli kı
lınan mahkemelerden verilen hükümleri tetkik etmek üzere bu madde
nin 2 nci bendinde yazılı hâkimlerden Temyiz Mahkemesinde hususi bir 
daire teşkiline ve bu daireye lüzumu kadar raportör tâyinine de salahi
yetlidir. Bunların maaşları 43 üncü maddedeki sermayeden ödenir. 4 üncü 
bent hükmü bunlar hakkında da tatbik olunur. 

•Madde 68 I - Bu kanuna göre kurulan veya bu kanunu tatbik ile 
tavzif edilen mahkemĞler Meşhut Suçların Muhakeme Usulü hakkındaki 
kanunun usul hükümlerini tatbik ederler. 

n - Bu kanunla tekerrürden dolayı hususi surette ceza tâyin edil
miş olan hallerde tekerrür tabirinden maksat, hüküm katîleştikten sonra 
aynı suçun tekrar işlenmesidir. 

H I - Bu kanunda yazılı suçlara teşebbüs halinde hilâfına sarahat 
olmadığı takdirde umumi hükümler tatbik olunur. 

IV - Aynı kasdl cürmî altında İşlenmiş olan, muayyen bir cins ma
lın müteaddit şahıslara fazla fiatla satılması veya aynı gayrimenkulun 
müteaddit defalar kanunen muayyen miktardan fazlaya kiraya verilmesi 
glbl haller bir suç sayılır ve bu hallerde Türk Ceza Kanununun 80 nci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

V - Bu kanuna göre toplu olarak teşkil edilen Millî Korunma Mah
kemelerince hükmolunan 15 güne kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır 
para cezalarına taallûk eden hükümler kati olup temiyz edilemez. 

Madde 69 1 - Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz edilecek ka
rar ve muameleler hakkında kaza meroilerinden tehiri icra ve tedbiri ih
tiyati kararları verilemez. 

II - Bu kanunun tatbikma müteallik olarak kullanılan her türlü ev
rak veya Hükümetçe istihlâki tahdit olunan maddelere müteallik karne 
veya vesikalar, resmî evrak ve vesikalardan madût olup bunlar, üzerin
de işlenecek sahtekârlık cürümleri hakkında Türk Ceza Kanununun res
mî evrak üzerinde işlenen sahtekârlık cürümlerine müteallik hükümleri-
tatbik olunur. 

III - Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı kanunlarda yazılı suçları sala
hiyetli merciler tarafından haber alınmadan evvel müsfoit delilleriyle bir
likte bu mercilere haber veren veya bu suçları fiilen meydana çıkaran-
klmselere aşağıda yazılı esaslar dairesinde ikramiye verilebilir: 

Muhbire ikramiye verilebilmek için ihbarın, suç delillerinin elde edil
mesine imkân verecek surette ve vaktinde yapılmış olması şarttır. Ve
rilecek ikramiye, ihbarın mevzuuna dâhil suçlardan dolayı hükmedilen, 
para cezasiyle müsadere olunan malların satış kıymetinin yüzde onunu1' 
tecavüz edemez. İkramiye para cezasının tahsilinden ve müsadere olu-
nan malların satışından sonra verilir. 

Suçun meydana çıkarılmasında büyük gayretleri sebkettiği tahki
katla tesbit olunan memurlar da yukarki fıkrada yazılı ikramiyeden is t i 
fade ettirilebilir. 

ikramiyeden istifade etmek yahut kendilerine veya başkalarına hak
sız sair menfaatler temin eylemek kastiyle suçsuz olduklarını bildikleri" 
kimseler hakkında suç tasni ve ihbar edenler veya bu maksatlarla şan
taj yapanlar hakkında kanunen muayyen cezalar üç misli olarak hük-
molunur ve bu kabil suçların muhakmeleri de 67 nci maddeye göre ku
rulan veya salahiyetli kılınan mahkemelerde görülür. 

Madde 2 Millî Korunma Kanununa 4180 sayılı kanunla ekleneni 
maddeler kaldırılmıştır. 

Madde 3 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 4 . Bu kanun hükümlerini icraya îcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
5/8/1944 

Heim? 

No. Bas l ı c ı Tertip Cilt S a h i ı e bar* 

K a n a n l a r : 

3780 M i l l î Korunma Kanunu 26/1/1940 3 21 433 UlT 
3954 M i l l î Korunma Kanununun bazı maddelerinin değ i s t i r i lme-

«ine dair kanun 28/12/1940 3 22 :sı İ690' 
4156 M i l l i Korunma Kanununun bazı maddelerinin değ i ş t i r i lmes i 

hakkında kanun 23/12/1941 3 23 107 İ99Z 
4180 M i l l î Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiş t ir i l me-

sine re bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun 
3/2/1942 3 23 232 S025>' 

Yeniden yapılacak su işleri iç in gelecek senelere geçici 
taahhüt icrasına mezuniyet verilmesi hakkındaki 

3132 saydı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4649 Kabul tarihi: 3/8/1944 

Madde 1 Su işleri için 3132 ve 4100 sayılı kanunlarla sarfına me' 
zuniyet verilen (81) milyon liraya ilâveten Nafıa bütçesine her sene ko
nulacak tahsisatla karşılanmak üzere (40) milyon liraya kadar ilerikî. 
senelere geçici taahhüde girişmeğe Nafıa Vekili mezundur. Bu tahsisatı» 
malî programı Maliye ve Nafıa Vekilleri tarafından tesbit edilir. 

(81) milyon lira ile faizleri her sene Devlet borçları bütçesine ko-
nacak tahsisattan ödenir. 

Suların işletme hasılatı bütçeye irat kaydedilir. 
Madde 2 Birinci madde mucibince Ziraat Bankasınca temin edi

lecek krediden ve bütçeye konacak tahsisattan faizleriyle birlikte öden
mek üzere yapılacak su işleri için senelik tediye miktarı (8) milyon lirayî 
geçmemek üzere (40) milyon liraya kadar bono ihracına Maliye Vekili 
mezundur. 

Madde 3 4100 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde gösterilen müd
det 1950 malî yılı sonuna kadar uzatılmıştır. 

Madde 4 3483 sayılı kanunun dördüncü maddesi kaldırılmıştır. 
Madde 5 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 6 Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, Nafia ve Ziraat 

Vekilleri memurdur. 
5/8/1944 

Resmf 

No. Baalıî 

K a n u n l a r : 
Yeniden Tapı lacak su islerine 31.000.000 lira tahsisi ve 
bunun i ç i n gelecek senelere secici taahhüt icras ına mezuni
yet verilmesi h a k k ı n d a 19/2/1937 
Muhtelif su iğleri i ç i n sarfedilecek paranın sureti temini 
hakkında kanun 9/7/1938 
Yeniden yapı lacak su islerine 31 milyon lira tahsisi hak-
kındaki 3132 ve bu paranın sureti temini h a k k ı n d a k i 3483 
s a y ı l ı kanunlara ek kanun 13/8/1941 

Düstur C a ı e « r 
Tertip Cilt Sahtfe S a n 

3 18 406 353? 

3 19 1467 39S5 

3 22 1506 4885-

3132 

3483 

4100 



11 AĞUSTOS 1944 (Resmi Gazete) Sayfa: 7469 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 uncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4650 Kabul tarihi: 4/8/1944 

Tümen, Kolordu, Ordu ve Baş
komutanlık Askeri Mahkemeleri: 

Madde 30 A) Her tümen ve muadili makam refakatinde erden 
binbaşıya kadar (binbaşı dâhil) olanlarla muadili askeri şahısları ve as
kerî mahkemeye tabi diğer kimseleri muhakemeye salahiyetli lüzumu 
kadar askeri mahkeme teşekkül eder. 

B) Her kolordu ve muadili makam refakatinde erden albaya kadar 
(albay dâhil) olanlarla muadili askerî şahısları ve askerî mahkemeye 
tabi diğer kimseleri muhakemeye salahiyetli lüzumu kadar askerî mah
keme teşekkül eder. 

C) Genelkurmay Başkanlığı refakatinde, seferberlikte ordularda ve 
Başkomutanlık refakatinde ve fevkalâde hallerde ordu ve ordu müfettiş
liklerinde erden mareşala kadar (mareşal dâhil) olanlarla muadili askerî 
şahısları ve askerî mahkemeye tabi diğer kimseleri muhakemeye sala
hiyetli lüzumu kadar askerî mahkeme teşekkül eder. 

D) Askeri Ceza Kanununun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu maddeleri ile 
148 İnci maddesinin B fıkrasında yazılı suçları işleyenlerin muhakemeleri 
en büyük adli âmir tarafından evvelce tesbit ve tâyin olunan kolordu ve 
muadili makamlarda veyahut müstakil tümenlerde teşekkül edecek as
kerî mahkemelerde görülür. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Madde 3 Bu kanun hükmünü yürütmeye icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 
5/8/1944 

[1631 «anlı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun tadil re ekleri 5712 numaralı Resmt Gazeteye 
ıflnderi 4563 «ayılı kanun altına tahcire edilmiştir.] 

Devlet Memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 saydı kanuna bağlı (1) saydı cetvelin 
Ziraat Vekâleti kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun 
Kanun No: 4651 Kabul tarihi: 4/8/1944 

Madde 1 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmın
dan ilişik (1) sayılı cetvelde derece, aded ve unvanları yazılı kadrolar 
çıkarılmış ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur. 

Madde 2 
Madde 3 

memurdur. 
5/8/1944 

D. 
[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
7 Müdür 1 60 

7 
9 
10 

Teftiş Heyeti 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş Muavini 
İkinci > > > 

2 
1 
1 

60 
40 
35 

Teftiş Bürosu 
8 
12 

Şef 
Memur 

1 
2 

50 
25 

Veteriner îş. U. Müdürlüğü 
13 Kâtip 6 20 

Bakteriyoloji, Seroloji ve Hıfzıssıhha Müesseseleri 
13 Muhasebe, Kültür, Ayniyat, Ambar Memuru ve Kâtip 4 20 

D. 

11 
11 
11 
10 
12 
13 
8 

D. 

5 
6 
8 

8 
10 
11 

9 
11 
11 
13 

9 
11 
12 

4 
12 

4 
9 
10 
11 

4 
8 

10 

9 
8 

8 
12 

Memuriyetin nev'i 

Yüksek Ziraat Enstitüsü lidare Memurları 
Muhasebe Başkâtibi 
Eczacı 
tdare Memuru 
Talebe Yurt Âmiri 
Muit 
» Muavini 

Daire Müdürü 

[2] SAYILI CETVEL 
Memuriyetin nev'i 

Hususi Kalem Müdürlüğü 
6 Müdür 

Teftiş Heyeti 
Birinci Sınıf Müfettiş 
ikinci » > 
Dördüncü» > 

Teftiş Heyeti Bürosu 
Kaime Müdürü 
Şef 
Memur 

Zat işleri Müdürlüğü 
Şef 
Birinci Sınıf Memur 
Tetkik Memuru 
Memur 

Levazım Müdürlüğü 
Şef 
Birinci Sınıf Memur 
Memur 

Evrak Müdürlüğü 

11 Birinci Sınıf Memur 
12 Memur 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

Mütehassıs Müşavir 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 
12 Evrak ve Dosya Memuru 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 
4 Mütehassıs Müşavir 

Ziraat İşleri Umum Müdürlüğü 
Vilâyetler teşkilâtı 

Başmüdür 
ikinci Sınıf Mıntaka Ziraat Mütehassısı 
Birinci Sınıf Ziraat Muallimi 
ikinci > 

Veteriner İşleri Umum Müdürlüğü 

asýsýný

Vilâyetler .teşkilâtı 
Başmüdür 
Veteriner Müdürü Zootekni Mıntaka Mtitehi 
Tahaffuzhane Veterineri 
Veteriner, muavin Veteriner ve Fen Memuru 

Zootekni Müesseseleri 
Hara Mesul Muhasibi 
Hara Ziraat Mütehassısı 

Aygır Depoları ve İnekhaneler 
12 Ayniyat Memuru 

Yüksek Ziraat Enstitüsü İdare Memurları 
Rektörlük Kalemi 

Şef 
Memur 

Aded Maaş 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 

1 
2 
5 

1 
1 
1 

2 
2 
3 
4 

1 
2 
2 

1 
2 

1 
2 

1 

1 

3 
25 
30 
25 

3 

20 
26 

2 
2 

4 

1 
2 

30 
30 
30 
35 
25 
20 
50 

Aded Maaş 

70 

80 
70 
50 

50 
35 
30 

40 
30 
30 
20 

40 
30 
25 

30 
25 

90 
25 

25 

90 

90 
40 
35 
30 

90 

50 
35 

40 
50 

25 

50 
25 

Madde 1 _ 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 un
cu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 



Sayfa: 7470 n A G U S T O S 1944 

D. 

8 
11 
12 

7 
8 

11 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Muhasebe Müdürlüğü 
10 Şef 
11 Memur 
12 » 

Levatım işleri 
Şef 
Memur 

İdare Müdürlüğü 
Müdür 
Talebe İşleri 
Memur 
Yurt Amiri 
Muit 

Âmiri 

Kütüphane 
7 Müdür 

Aded Maaş 

1 
1 
o 

1 
2 
t 

3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

1 

35 
30 
25 

50 
30 
25 

60 
50 
30 
50 
40 
35 
30 

60 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

11 
8 
9 

Memur 
Eczacı 
Ormrn Fakültesi tdare Memuru 

1 
1 
1 

30 
50 
40 

[3656 sayılı kanun hakkında 5777 numaralı Raimi GazcTfye mün'Ieric 4638 numaralı kanun 
allında not Yardır.'! 

t u 

Harp Okulu birinci tabur 6 ncı bölükte 1011 
mukayyet Hüseyin oğlu Mahmut Okay'n 

olduğu cezanın affma dair kanun 

wmarada 
ahkûm 

Kanun No: 4652 Kabul tarihi: 4/8/1944 

Madde 1 _ Van Vilâyetinin Edremit köyünden, Harp Okulu birinci 
tabur ve 6 ncı bölükte 1011 numarada kayıtlı Mahmut Okay'ın Van Ağır 
Ceza Mahkemesince hükmedilip katileşmiş bulunan bir sene ağır hapis 
cezası bütün hukukî neticelerine şâmil olmak üzere affedilrniştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden meridir. 
Madde 3 . . Bu kanun hükmünü icraya Adliye Vekili memurdur. 

5/8/1944 

Nafıa Vekaletinden 2 

Yapı ve İmar işleri ilânı 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: Basın ve Yayın IL Md. Radyodüfizyon 
Postaları Etimesgut istasyonunda yapılacak ambar inşaatı ve emetör bi
nası ilâve inşaatı işidir. 

Keşif bedeli «123.430,87» liradır. 
2 _ Eksiltme 17/8/1944 perşembe günü saat 15 te Nafıa Vekâleti 

Yapı ve tmar işleri Reisliği eksiltme komisyon odasmda kapalı zarf usu-
liyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak (617) kuruş be
del mukabilinde Nafıa Vekâleti Yapı ve tın ar tşleri Reisliğinden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin usulü dairesinde 
(7.421,54) yedi bin dört yüz yirmi bir lira elli dört kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri ve bu İşi yapabilecek durumda olduğuna dair Nafıa 
Vekâletinden alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri lâzımdır. 

Bu vesikayı almak için isteklilerin eksiltme tarihinden en az (tatil 
günleri hariç) üç gün evvel bir istida ile Nafıa Vekâletine müracaat et
meleri ve dilekçelerine bu gibi teknik ehemmiyette iş yaptığına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika rapttemeleri muktazidir. 

5 İstekliler teklif mektuplarım eksiltme günü olan 17/8/1944 çar
şamba günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde eksiltme komisyonu re
isliğine vermeleri şart t ır . 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
670/4- 4 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinden : 

1 _ 0,20X0,80X0,40 ebadında 800 aded ve 0,07X0,35X0,18 eba
dında 1000 aded ve 0,10X0,35X0,18 ebadında 700 aded k i ceman 2500 
aded tahta kutularının yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedel (4055) l ira olup muvakkat teminat (304) 
lira (12) kuruştur. Muvakkat teminat nakden ve tahvil olarak komis
yonca almamıyacağından bunun daha evvel malsandığına yatırılmış ol
ması ve makbuzunun 2490 sayılı kanuna göre ibraz etmeleri lâzımgelen 
bilûmum vesaikle birlikte ihale gününün muayyen saatinde komisyona 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

3 _ İhale 18/8/1944 cuma günü saat 15 de vekâlette müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır. 

4 Tahta kutulara ait şar tname ve numuneler her gün Sıhhat 
Vekâleti Hıfzıssıhha İşleri Dairesinde görülebilir. 

683/4- 3 

Doğrama işleri yaptırılacak 

I 

1 _ Ankara'da Hamamönünde İnşa edilmekte olan Doğum ve Nisaiye 
Kliniği şantiyesinde mevcut numune ve tafsilât resimlerine tamamen uy

gun olarak (8075 ms) doğrama işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 Bu işler mütaahhide ihalenin tebliği tarihinden itibaren 6 ay 
içinde bitirilecektir. 

3 İşin hitamında muvakkat kabul, 6 ay sonra da ka t î kabul ya
pılacaktır. 

4 Muhammen bedeli 93241 lira, muvakkat teminat 5.912 lira beş 
kuruştur. 

5 Şartname, keşif ve hususi şart lar cetveli Sıhhat vc İçtimai 
Muavenet Vekâleti İçtimai Muavenet İşleri Dairesinde ve İstanbul Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde, tafsilât resimleri de İçtimai Mua
venet İşleri Dairesi ile inşaat mahallinde Kontrol Mimarlığında görüle
bilir. 

6 İhale 28 ağustos 1944 pazartesi günü saat 15 te Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekâletinde yapılacaktır. 

7 _ İsteklilerin teklif zarflarını ve teminat mektuplarım ihale saa
tinden bir saat evvel makbuz mukabilinde İçtimai Muavenet İşleri Dai
resindeki Komisyon Reisliğine vermeleri. 

8 Teminat olarak nakit ve nakit mahiyetindeki evrak komisyon
ca kabul edilemiyeceği için bu kabil teminat vermek istiyenlerin daha 
evvel müracaatla bunları alâkalı malsandıklarına yatırmaları ve mak
buzunu komisyona tevdi etmeleri lâzımdır. 

684/4-2 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü Mer
kez Dokuzuncu Komisyon Reisliğinden : 

Şofaj Hortumu alınacak 

Muhammen bedeli ^8000) l i ra olan 2000 aded Şofaj hortumu 21 
ağustos 1944 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankara'da 
îdare binasında toplanan Merkez 9 uncu Komisyonca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (600) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tâyin ettiği vesikaları ve bu tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
adı geçen Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden. Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

713/4- 4 

Toprak küreği alınacak 

Muhammen bedeli 16700 Ura olan depo teslim 10.000 aded eğri ko 
vanlı sapsız toprak küreği 25/8/1944 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usu 
lü ile Ankara İdare binasında toplanan merkez 9 uncu komisyonca satı: 
alınacaktır. 

B u işe girmek istiyenlerin 1253 liralık muvakkat teminat ile kanunim 

İ L Â N L A R 

^ e s m i G a z e ^ 



tâyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar adı geçer 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşa'da Tesellüm ve Lâboratuvar Başmüfettişliğinden temin olunur. 

733/4- 4 

M . M. V. 2 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 
(1800) ton odun alınacak 

Komisyonda mevcut şar tname ve evsafına göre (1800) ton odun satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli (135.000) l ira olup İlk teminatı (8.000) 
liradır. Eksiltmesi 17/8/1944 perşembe günü saat (15,30) da kapalı zarf 
usulü İle yapılacaktır. Şar tname ve evsafı her gün öğleden evvel komis
yonda görülebilir. İsteklilerin grup vesikaları ile birlikte belli gün İhale 
saatinden bir saat evveline kadar kanuni teklif mektuplarım makbul 
karşılığı komisyona vermeleri. «7S/4--3 

(3700) ton odun alınacak 

Komisyonda mevcut şar tname ve evsafına göre (3700) ton odun 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli (277.500) i k i yüz yetmiş yedi bin beş 
yüz l ira olup i lk teminatı (14.850) liradır. Eksiltmesi 18/8/1944 cuma günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Şar tname ve evsafı her 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin grup vesikaları 
ile birlikte belli gün ihale saatinden bir saat evveline kadar kanuni teklif 
mektuplarım makbuz karşılığı komisyona vermeleri. 674/4*. j 

M. M. V. 3 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Gergi ipi alınacak 

Beher metresine 35 kuruş fiat tahmin edilen 250 bin metre gergi ipi 
pazarlık sureti ile 14/8/1944 pazartesi günü saat 15,30 da isteklisine İhale 
edilecektir. 

125.000 metrelik partiler halinde de ayrı ayrı taliplerine İhale edile
bilir. 

Şar tname ve numunesi her gün komisyonda görülebilir. Muhammen 
bedeli 87.500 l ira olup kati tecinatı 11.250 liradır. 

İşkillerin teminat mektubundan gayri diğer teminatlarım Hazine 
veya merkez veznelerine yat ı rarak alacakları makbuzla muayyen gün ve 
saatte komisyonumuza gelmeleri. 

757/2-2 

M. M. V. 4 numaralı Satın Alma 
Komisyonundan 

Kırıkkale'de 3 aded ambar inşasının kapalı zarfla ihalesinde teklif 
edilen fiat pahalı görüldüğünden keşif bedelinden yapılan tenzilâttan sonra 
42725,38 l ira bedelle tekrar kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Muvakkat 
teminatı 3.204,50 Uradır. İhalesi 15/8/1944 salı günü saat 11 de M . M . V. 
4 numaralı Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif» şar tname pro. 
jesi her gün komisyonda görülebüir ve 274 kuruş mukabilinde alınır. B u işe 
gireceklerin Askeri Fabrikalar Müdürlüğünden ehliyet ves ika» 
almaları şart t ır . B u işe gireceklerin mühendis mimar olmaları veyahut ta 
işin fenni kısmım bir mimar veya mühendise deruhte ettirdiklerine dair 
noterden musaddak bir mesuUyeti fenniye senedini zarf içerisine koymaları 
şar t t ı r . Banka mektuplarından başka teminatların Hazine veya Merkes 
MuhasebecUiğine yatırmaları ve 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına 
tevfikan hazırhyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat ev
veline kadar makbuz mukabUi komisyona vermeleri 

671/4-4 

bedel 800 Ura olup hepsinin muvakkat teminatı 13750 Uradır. Saçlar 6 
ay zarfında Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
İhalesi 17/8/1944 günü saat 11 de M . M . V . 4 numaralı Satın A lma K o -
misyonuda yapılacaktır. Evsaf ve şart ları her gün komisyonda görüle
bilir. Ve 625 kuruş mukabilinde alınır. Banka mektuplarından başka te
minatların Hazine veya merkez veznelerine yatırılması şart t ır . IstekUle-
rin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabili komisyona vermeleri. 

672/4- 4 

Kayaş ' ta bir binanın İlâve İnşaatı kapalı zarfla İhaleye konulmuş
tur. Keşif bedeU 19.203,19 lira olup muvakkat teminatı 1.440 lira 23 ku
ruştur. İhalesi 28/8/1944 pazartesi günü saat 11 de M . M . V . 4 numaralı 
Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır. Keşif, şar tname projesi her gün 
komisyonda görülebilir. Bu İşe girebilmek İçin mühendis veya mimar ol
mak, aksi takdirde bir mühendis veya mimardan işin fenni kısmım de
ruhte ettiklerine dair ehliyeti fenniye senedini almaları ve As . Fb. Um. 
Md. den ehliyet vesikası alarak zarf içerisine koymaları şart t ır . IstekU-
lerin 2490 sayılı kanunun maddeleri ahkâmına tevfikan hazırlayacakları 
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz mu
kabili komisyona vermeleri ve Banka mektuplarından başka teminatla
rın hazine veya merkez veznelerine yatırılmış olması lâzımdır. 

783/4-1 

150 M*, çam kereste pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
32.250 Ura olup katî teminatı 4.837 lira 50 kuruştur. İhalesi 14/8/1944 pa
zartesi günü saat 15 te M . M . V . 4 numaralı Satın Alma Komisyonunda 
yapılacaktır. Keresteler Etimesgut'ta tesUm edilecek olup eb'at ve şar t 
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin merîcez veya hazine veznele
rine yaptıracakları temlnatlariyle birlikte İhale gün ve saatinde komis
yona gelmeleri 

785/2-1 

Beypazarı C. Müddeiumumiliğinden: 

Mahkûmiyet ilâm 

Altı adedi 45 kuruşa satılması icap eden vesikalık fotoğrafı 150 ku
ruşa satmak suretiyle gayrı muhik menfaat temin etmekten suçlu Bey-
pazarı 'nın Cumhuriyet Mahallesinden Fotoğrafçı Mustafa oğlu A l i Evi r 
gen hakkında yapılan duruşma sonunda: 

Sübutu fiiline binaen MilU Korunma Kanununun 31 ve 59 uncu mad
desinin üçüncü fıkrasına göre beş Ura ağır para cezasiyle mahkûmiye
tine ve kanunu mezkûrun ek beşinci maddesine göre fazla aldığı 105 ku
ruşun müşteriye iadesine satış bedeli olan 45 kuruşun müsaderesine ve hü
küm hülâsasının masarifi mahkûma ait olmak üzere Resmî Gazetede 
Uânına dair Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11/3/1944 tarih 
ve 44 karar sayılı karar ın katîleştiği ilân olunur. 

721 

Sarıkamış AsUye Hukuk Hâkimliğinden: 

Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğü ihtiyacı için 300 ton çelik saç 
levha kapalı zarfla ihaleye konulmuştur. Beher tonuna tahmin edilen 

Aslen Gümüşane'nin Sule köyünden olup halen Sarıkamış Devlet 
Demiryollarında makinist Hali l oğlu A r i f üzerine nüfusa tescU edilen A y -
ka soyadının CiğerU olarak tashih ettirmekte olduğundan mezkûr CiğerU 
Soyadını ahar kimsenin almış olupta bir itirazları bulunanların bir ay 
zarfında Sarıkamış AsUye Hukuk Mahkemesine müracaat lar ı ilân 
olunur» 714 
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Lira 

Sayfa: 7472 

İpsala Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

ipsala'nın Sarıcaali Köyünden Arnavut Şuayyip'e: 
Karınız İpsala'nın Sarıcaali Köyünden Mehmet kızı Sıddıka Gülten 

tarafından aleyhinize İpsala Asliye Hukuk Mahkemesine açılan boşanma 
dâvasının yapılan duruşması sonunda: 

İkametgâhınızın belli olmamasından ilânen yapılan davet ve gıyap 
karar ı üzerine duruşmaya gelmediğiniz ve kanuni vekilde göndermediği
nizden ve kabahatin sizde olduğu anlaşıldığından yekdiğerinizden boşan
manıza Kanunu Medeninin 134 üncü maddesine tevfikan karar verilmiş 
olup, tarihi ilândan itibaren on beş gün zarfında temyizetmediğiniz tak
dirde gıyabınızda verilen boşanma hükmünün iktisabı îcatiyet edeceği 
ilânen tebliğ olunur. 
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Tarsus Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Ziraat Bankası Tarsus Şubesi tarafından eski Ziraat Bankası Me
murlarından İbrahim Hayri karısı Safiye Yalçınkaya ve rüfekası aleyh
lerine ikame olunan 1620 lira alacak dâvasının muhakemesinde: müd-
dealeyh Safiye Yalçınkaya'nın mahalli ikametinin meçhul olduğu anla
şıldığından ilânen tebligat icrasına karar verilmiş ve muhakeme 6/9/1944 
çarşamba günü saat 9 za talik edilmiş olduğundan muayyen gün ve saatte 
Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması veyahut bir vekil 
göndermesi, aksi takdirde II. TL M . muaddel 398 nci maddesi mucibince 
muamele yapılacağı tebliğ yerine geçmek üzere üân olunur. 

9 

! 719 

T. C Merkes Bankaamdan t 

5 Ağustos 1944 vaziyeti 

A K T İ F 

Kasa t 
Altın: Safi K l g 
Banknot 
Ufaklık 

77,328,828 

Dahildeki muhabirler : 
Türk lirası 
Hariçteki muhabirler: 
AJtın: Safi K l g . 
Döviz: 

a - 313S No. lı kanuna göre alınan 
b - 3902 » » » » 

Kliring borçluları 

118-828.556 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 -8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Senetler cüzdanı: 
Ticari senetler 

Tahviller cüzdanı : 

A.-
f Deruhte edilen evrakı nakdiye* 
^ tün karşılığı esham ve tahvilftt 
[ (İtibari kıymetle) 

Banka malı tahviller 

Avanslar: 
Jütın ve döviz Özerine avans 
PahvlUer üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No. lı kanuna göre açılan 
altın karşılıklı avans 

Hissedarlar 
Muhtelif 

i 
S 

Lira 

108.769.183,03 
4.152.481,50 

132.299,27 

167.141.870,55 

25.595.499,06 
34.761.860,46 
3.584.988,45 

158.748.563,. 

30.196.586, 

39.063.184,43 
11.600.781,44 

3.306.759,66 

230.000.000, 

Lira 

] .530.336,03 

231.084.218,52 

128.551.977,— 

565.667.637,70 

50.663.965,87 

233.306.759,66 

4.500 000, 
21.843.544,51 

P A S İ F 

Sermaye 
İhtiyat akçesi : 
Adi ve fevkalâde 

113.053.963,80 Hususi 
Hususi (Bankamız kanunu madde 19) 

Tedavüldeki banknotlar : 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vâki ödemeler 

Deruhte edilen evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak emis
yona konulan : 
Karşılığı döviz olarak emisyona ko
nulan : 

a - 3133 No. lı kanuna göre 
b • 3902 > > v 

Reeskont mukabili emisyona konulan 
Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. lı kanun mucibince 
emisyona konulan 

ttevduat t 
jTûrk lirası 
Altın: Safi Klg . 4.970.603 

3850 No.lı kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabili tevdi olunan 
altınlar:Safı Klg. 55541.930 
Döviz taahütleri: 

A - 3133 No lı kanuna göre almandan 
B - 3902 > > > > 

Kliring alacaklıları 

Muhtelif Döviz taahütleri: 

Lira 
Z3ß 

12.954.315,74 
6.000.000.— 

15.718,41 

158.748.563,-

30.196.586, 

128.551.977, 

184.102.980, 

408.479.820, 

230.000.000, 

120.513.939,48 
6.991.550,46 

10.387.773,46 
3.466.190,15 

11.600.018,06 

Lira 

15.000.000, 

18.970.034,15 

951.134.777,-

127.505.489,94 

78.124.167,90 

25.453.981,67 

134.013.952,43 

YEKÛN .1.350.202.403,09 YEKÛN 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 
Iskonto 1938 haddi %4 Altın üzerine avans %3 

1.350.202.403,09 
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Kanunlar                                                                                                                    Sayfa 

 
4648 Millî Korunma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
         ve Ek Maddelerin Çıkarılmasına Dair Kanun       1
 
4649 Yeniden Yapılacak Su İşleri İçin Gelecek Senelere Geçici Taahhüt 
         İcrasına Mezuniyet Verilmesi Hakkındaki 3132 Sayılı Kanuna Ek Kanun   8
 
4650 Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 uncu Maddesinin  
         Değiştirilmesi Hakkında Kanun        9
 
4651 Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne Dair Olan 3656  
         Sayılı  Kanuna Bağlı (1) Sayılı Cetvelin Ziraat Vekâleti Kısmında 
         Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun       9
 
4652 Harp Okulu Birinci Tabur 6 nci Bölükte 1011 Numarada Mukayyet Hüseyin Oğlu 
         Mahmut Okay' n Mahkûm Olduğu Cezanın Affına Dair Kanun    10
 
İlanlar            10 
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