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istifanamesi 

4. — Miizjakere edilen maddeler 
1. — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki 

Uludağ'ın, İstanbul Şehremaneti ve Bele
diyesinde zabıtai belediye hizmetini ifa eden 
memurların evvelce ücretle geçen hizmet 
müddetlerinin tekaütlükleri hesabında .sa
yılmasına dair kanun teklifi hakkında Da
hiliye Encümeni mazbatası ve Maliye En
cümeni Kiyaseti tezkeresiyle Devlet Me
murları aylıklarının levhit ve teadülü hak
kındaki 8656 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Bütçe Encümeni'mazbatası (2/5, 
1/115) J ' 59:60 

2. — Ordu ve Jandarmaya mensup zabit
lerle efradın v esair binek hakkı olanların 
kendi maili bineklerinin ve orduya alman 
ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 
olan 1-171 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Millî Müdafaa, ve Bütçe Encümen
leri mazbataları (1/274) ' .60 

Sayfa 
3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ

leti Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair olan 4258 
sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe En
cümenleri mazbataları (1/306) 60:61 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon Kanun
larına ek 2721 ve 2722 sayılı kanunların 
iki ve üçüncü maddelerinin değiştirilmesi 
lıakkmd akanını lâyihası ve Münakalât ve 
Bütçe Enckmenleri mazbataları (1/253) 61:63 

5. —- Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüt icrasına me
zuniyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı ka
nuna ek kanun lâyihası v Nafıa ve Bütçe 
Enckmenleri mazbataları (1/314) 63,85,85:88 

6. — Millî Korunma F;.nununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan. 4180 
sayılı kanunun 30 ncıı maddesinin (1) nu
maralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
1/189 ve Millî Korunma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve ek mad
delerinin çıkarılmasına dair 1/294 sayılı 
kanun lâyihaları ve Muvakkat, Encümen 
mazbatası . 64-84 
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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Sivil halkın muvakkaten tahliyesine dair ka
nun lâyihasının muvakkat bir Encümende tet
kiki kararlaştınldılrtan sonra; 

Bazı suçlardan mahkûm bulunanların affına 
ve bu suçlardan maznun olanlar hakkında taki
bat yapılmamasına; 

Devlete ait matbaaların birleştirilmesi hak
kındaki 3558 sayılı kanunun muvakkat madde
siyle kabul olunan müddetin 5 yıl daha uzatıl
masına; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılma
sına; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü kısmında 
değişiklik yapılmasına; 

Diyanet îşleri Reisliği Teşkilât ve vazifeleri 
hakkındaki kanunda bazı değişiklik yapılmasına 
dair kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra eklen
mesine; 

Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı memur
ları teşkilâtı hakkındaki kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesine 

Muamele Vergisi Kanununa bazı fıkralar ek
lenmesine; 

Belediye İstimlâk kanununun 9 ncu maddesi
nin değiştirilmesine; 

Daire ve müessesti, rde mukavele ile profesör, 
öğretmen ve •mütehassıs sıf atiyle müstahdem olan 
yabancılardan Türkiye Oumhuhiyeti vatandaşlı
ğına kabul edilmiş ve edielcekler hakkında tat
bik olunacak muameleye; 

Devlet öğretim kurumlarında çalıştırılacak 
yabancı profesör, öğretmen, mütehassıs ve usta 
larla gelecek yıllara geçici mukaveleler akdine; 

Muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlere 
gönderilecek erata harçlık verilmesine; 

Askerî Memurlar Kanununa bazı maddeler ilâ-

2. — HAVALE 

Lâyîjıalar 
1. — Münakalât Vekâletinin hazarda yap

makta olduğu münakale, muhabere ve müraselc 
işlerinin umumî veya kısmi seferberlik halinde 
ve fevkalâde hallerde ne suretle ifa edileceğine 
dair kanun lâyihası (1/334) (Adliye, Bütçe, 
Dahiliye, Millî Müdafaa ve Münakalât Encümen
lerine). 

Mazbatalar 
2. — Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 30 

ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye Encümenleri 
mazbataları (1/290) (Ruznameye) 

vesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci madde
lerinin ilgasına dair olan 3280 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu fıkraya bazı hükümler ilâvesine 

3656 ve buna ek 3888 sayılı kanunların ta
dili hakkındaki 4446 sayılı kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelin Dahiliye Vekâleti kısmında değişik
lik yapılmasına; 

Subay ve askerî memurların maaşlarına dair 
kanunda değişiklik yapılması hakkındaki 4600 
sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine; 

Yeniden 16 kaza teşkiline ve 3656 sayılı ka
nuna bağlı cetvel ile 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) ve (L) işaretli 
cetvellerde değişiklik yapılmasına; 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum müdürlüğü Tekaüt sandığı hakkındaki ka
nuna ek 4001 sayılı kanuna bir muvakkat madde 
eklenmesine; 

Demiryollar ve limanlar inşaatı için gelecek 
yıllara geçici taahhütlere girişilmesine dair olan 
kanunlar kabul olundu; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülü hakkındaki kanuna bağlı (1) sayılı cetve
lin Adliye Vekâleti kısmında değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi 
yapıldı; 

Havadan indirme ve denizden çıkarmalara 
karşı mücadele hakkındaki kanun lâyihası Dahi
liye Encümenine verildi; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasının muvakkat 2 nci maddesi encümene 
gönderildi diğer maddeleri kabul edildi; 

Yarın saat 15 de toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Tunceli Samsun 

B. Gamtez Necmeddm S ahir Sılan N. Fırat 

EDİLEN EVRAK 

3. — Avukatlık Kanununun muvakkat 8 nci 
maddesinde yazılı müddetin uzatılması hakkında 
kanun lâyihası ve Adliye Encümeni mazbatası 
(1/257) (Ruznameye); 

4. — Cezalılar sicili hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye Encümeni mazbatası (1/282) (Ruzna
meye); 

5. — Çorum Mebusu İsmet Eker'in teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkmda Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümen
lerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 
(3/184) (Ruznameye); 

6. — Devlet memurları aylıklarının etvhit ve 



teadülüne dair plan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/301) 
(Ruznameye); 

7. — Harp okulu birinci tabur altıncı bölükte 
1011 numarada mukayyet Hüseyinoğlu Mahmut 

Okay'm mahkûm olduğu cezanın aifına dair Ad
liye Encümeni mazbatası (5/20) (Ruznameye); 

8.— Mardin Mebusu Dr. Aziz Uras'ın teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşıkilâtı Esasiye ve Adliye Encü
menlerinden mürekkep Muhtelit Encümen maz
batası (3/120). 

B Î B Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 15 

REİS — Ş. Gün&Ltay 
KÂTİPLER : V. Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 
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REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Tokyo Büyük Elçiliğine tâyin olunan 
Konya Mebusu A. Muzaffer Göker'in istifanamesi. 

REİS — Tokyo Büyük Elçiliğine tâyin olu
nan Konya Mebusu A. Muzaffer Göker'in isti
fanamesi vardır, okunacaktır. 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Tokyo Büyük Elçiliğine tâyinim dolayısiyle 

teşrii vazifemden ayrılmak mecburiyetinde bu

lunuyorum. 
Meclisin yüksek muhitinde birlikte çalışmakla 

büyült bir iftihar duyduğum bütün mebus arka
daşlarıma derin saygılarımın iblâğına delâlet 
buyurulmasını diler, sonsuz saygılarımı sunarım. 

Konya Mebusu 
Muzaffer Göker 

(Allah muvaffak etsin sesleri) 
REİS — Ruznameye başlıyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Konya Mebusu Dr. Osman Şevki Ulu

dağ'ın, İstanbul Şehremaneti ve Belediyesinde 
zabıtai belediye hizmetini ifa eden memurların 
evvelce ücretle geçen hizmet müddetlerinim, teka
ütlükleri hesabında sayılmasına dair kanun tek
lifi hakkında Dahiliye Encümeni mazbatası ve 
Maliye Encümeni Riyaseti tezkeresiyle Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülü hak
kındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe Encümeni mazbatası (2/5, 1/115) 

REİS — Bu lâyihanın ikinci muvakkat mad
desi Encümene gitmişti. Encümen bu maddeye bir 
fıkra ilâve etmiştir. Şimdi Encümenden gelen 
maddeyi okuyoruz. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanunun 
meriyete girdiği tarihte; 

A) Ücretli kadroları kaldırılanlardan ikinci 
madde mucibince maaşlı memuriyetlere tâyin edi
leceklerin; 

B) Bu kanunun altıncı maddesinde yazılı 

kadrolarda müstahdem bulunanların; 
C) Mebus bulunanların; 
D) 1683 sayılı Askerî ve Mülkî Tekaüt kanu

nuna tâbi bir hizmette bulunanların; 
E) Mahsus bir kanunla tekaütlük hakkı ta

nınmış vazife ve hizmetlerde müstahdem olanla
rın; 

Üçüncü muvakkat maddede yazılı esaslar dâ
hilinde talep ederek borçlandırılmaları şartiyle; 

1. Muvazenei umumiyeye dâhil dairelerde, 
2. Muvazenei umumiyeye dâhil mütedavil 

sermayeli daire ve müesseselerde, 
3. Mahsus bir kanunla kurulan tekaüt san-

dıklariyle ilgili daire, müessese, idare ve şir
ketlerde, 

4. Hizmetleri hususî kanunlar ile tekaütlük 
müddetine eklenen mülga daire, müessese, ida- • 
re ve şirketlerde, 

5. 3670 sayılı kanunla kurulan millî piyan
go idaresinde ve bunun yerini tuttuğu Türk Ha
va kurumu mülga piyango idaresinde, 

6. 4426 sayılı kanunla kurulan kibrit vq 
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çakmak inhisarı muvakkat idaresinde, 
7. Mülga, şeker, petrol, barut ve kibrit ve 

eakmak inhisar idare ve şirketlerinde aylık ücret
li daimî vazifelerde geçen hizmetler ile 2264 sıa-
yılı kanunun şümulü haricinde kalan Belediyeler
de sicilde kayıtlı musaddak kadrolara bağlı daimî 
vazifelerde, murakabeleri Hükümete ait şirket
lerin komiserlikleerinde, kadroları bütçelerin 
masraf tertiplerinden alınmakta iken bir kanunla 
daimî ücretliler meyanma ithal veya bu kanunla 
•maaşlı teşkilâta ilâve edilen vazifelerde ve maaşlı 
hizmetlerden muhtelit hakem mahkemelerine ma
aşla tâyin edilip bu vazifelerde bulunmakta iken 
maaşları ücrete çevrilenlerin mezkûr vazifelerde 
geçen hizmet müddetlerinin en çok on yılı fiili 
hizmet müddetlerine eklenir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bir de CM. Sevüktckin'in teklifi üzerine En
cümen kanuna muvakkat 14 ncü maddeyi ilâve 
etmiştir; 

MUVAKKAT MADDE 14. — Bu kanunun 
birinci maddesi hükmnüe göre maaşa çevrilecek as
kerî ücretli kadrolarda kanunun meriyete girdiği 
tarihte, müstahdem olan ve 4367 sayılı kanunun 
birinci maddesi gereğince er tayin bedeli almakta 
bulunan ücretli memurlardan maaşlı askerî kad
rolara tâyin edilecekler er tayın bedellerini al
makta devam ederler. 

REİS — Mütalâa var mı? Muadeleyi Yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ier...Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun 30 ikinci teşrin 
i 944 tarihinden mer'idir. 
.. REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri .Heyeti memurdur. , 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umum iyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2. •— Ordu ve jandarmaya mensup zahitlerle 
efradın ve sair binek. hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve orduya alınan ahali nakliye va
sıtalarının ödenmesine dair olan 1471 sayılı ka
nunun 4 ncü. maddesinin değiştirilmesi hakkın
da: kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (1/274 [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? ... Maddelere geçilmesini yüksek reyi
nize arzediyorum . Kabul buyuranlar ... Etme
yenler... kabur edilmiştir. 

[1] 224 saydı basmayazı zaptın sonundadır. 

Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle efradın 
ve sair binok hakkı olanların kendi malı binek
lerinin ve orduya alman ahali nakliye vasıtala
rının ödenmesine dair 1471 sayılı kanunun dör
düncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

. MADDE 1. — Ordu ve jandarmaya mensup 
zabitlerle efradın ve sair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve orduya alman ahali 
nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 1471 sa
yılı kanunun dördüncü maddesi aşağıda yazdı 
şekilde değiştirilmiştir: 

Ordu ve jandarmaya mensup subay ve binek 
hakkı olan askerî memurlarla jandarma erat 
hayvanlarının bedeli temlik mazbatalarmdaki 
kıymet üzerinden ödenir. Bu kıymet jandarma 
erat hayvanları için 200 ve subay hayvanları 
için 350 lirayı geçemez. Ancak fevkalâde hal
ler ve seferin devamı müddetince ordu mensup-
lariyle jandarmanın ölen hayvanları yerine müm
kün olduğu kadar aynı evsafta- hayvan hükü
metçe tedarik edilir ve verilir. 

Gl. K. SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — Aşa
ğıda subay, erat deniyor, y/ukarıda zabit ve ne
fer. Subay ve erat diye tashihini rica ediyorum. 

REİS — Bu şekilde tashih edilecektir. Tas
hih veçhile maddeyi reyinize arzediyorum. .Ka
imi buyuranlar... Etmiyeııİer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyeııİer... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekille
ri memurdur. 

R E İ S — Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
Teşkilât ve Memurin kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair olan, 4258 sayılı kanuna bağ
lı kadro cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (1/306) [1] 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKİ
Lİ Dr. H. ALATAŞ (Aydın) — Sayın arkadaş
lar, müzakere edeceğimiz bu kanun lâyihası bu se-
iıo yeniden açmak istediğimiz sıhhat merkezleri, 
doğum evleri, umumî muvazeneye alınan hasta-, 
neler ve yeniden tesis edilen sıtma mücadelele
rine- aittir. Bu lâyihanın müstacel en müzakere
sini arz ve teklif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

REİS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili 
bu lâyihanın müstaceliyetle müzakeresini teklif 

[1] 226 sayılı basmayazı zaptın sonundadv>\ 
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ediyor. Teklifi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar E tm iyeni er ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti Umumiyesi hakkında mütalâa var mı! 
(Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reye ar/ediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât 
ve Memurin kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve hu kanununa bazı maddeler ek
lenmesine dair olan 4258. sayılı kanunda deği

şiklik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde derece, unvan, ve adedleri yazılı memu
riyetler 15 . VI . 1942 tarilı ve 4258 sayılı kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelden çıkarılmış ve yerle
rine (2) sayılı cetvelde derece, unvan ve aded
leri yazılı memuriyetler konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
birlikte yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Bu kanuna bağlı (3) sayılı 
cetvelde unvanları yazılı . kadrolar 4258 sayılı 
kanuna eklenmiştir. 

Bu vazifeleri munzam olarak dcrulıde edenle
re hizalarında gösterilen miktarda munzam va
zife tazminatı 3656 sayılı kanunun 18 nci madde
si hükümleri dairesinde verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanuna bağlı (4) sayılı 
cetvelde unvan, aded ve ücretleri gösterilen kad
rolar 1944 malî yılı Muvazcnei Umumiye kanu
nuna bağlı (D) işaretli cetvelin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekilliği kısmına eklenmiştir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. •— Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeye Maliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmişi ii'. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
î'iım. Kabul edenler... Etmiyenler... Lâyihanın he
yeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

4. — Posta, Telgraf ve Telefon Kanunlarına 
ek 2721 ve 2722. sayılı kanunların iki ve üçüncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Münakalât ve Bütçe Encümenleri mazha-
laları (1/253). [1] 

[1] 232 sayılı hasmayazı zaptın sonundadır. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ Gl. Â. P..CEBEÖÛY 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım; şimdi mü
zakere edilecek iki kanun lâyihası var. Birisi 
Posta Kanununa ek kanunun bir iki maddesini 
tebdile dair; diğeri do Telgraf ve Telefon Ka
nununa ek kanunun bir iki maddesinin tebdiline 
aittir. Bu iki kanun da çok mühim ve müsta
celdir. Müstaceldi müzakerelerini rica ediyo
rum. 

REİS — Ruzuamenin 4 neü maddesinde bir 
başlık altında bulunan iki lâyihanın müstace
ldi müzakereleri Vekil tarafından teklif edil
mektedir. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu 
lâyihaların müstaceldi müzakereleri kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta Kanununa ek 2721 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. ~ 376 sayılı Posta Kanununa ek 
2721 sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Umumî muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerden ve 
belediyelerden postaya tevdi olunan adi, taah
hütlü mektup, kart, gazete, mevkut risaleler, her 
nevi basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları ve örneklerle 
kiymet takdir edilmiş mektup, kiymetli ve kiy-
metsiz posta paketlerinden ve bunlara müteallik 
haber isteme, adres değiştirme, geri alma, başka 
yere yollama, geri çevirme ve ardiye hizmetle
rinden tarifesinde yazılı ücretlerin tamamı alı
nır. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2.—• Aynı kanunun üçüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umumî muvazeneye dâhil veya mülhak bütçeli 
dairelerin ve istedikleri takdirde hususi idare
lerle belediyelerin dahilî posta ücretleri bütçe
nin ihzar edildiği malî seneden bir evvelki malî 
senede Posta Telgraf ve Telefon İdaresince.tutul
muş olan istatistiklere müsteniden ve mer'i tari
feye göre maktu olarak alınır. Daireler bu işe 
lüzumlu olan tahsisatı her sene bütçelerine ko
yacakları gibi hususi idarelerle belediyeler de 
bu iş için gereken tahsisatı kendi bütçelerine ko
yarlar. 

Umumî muvazeneye dâhil olmak veya mülhak 
bütçe ile idare edilmek üzere yeniden kurulacak 
vekâlet ve dairelerin posta ücretleri bu vekâlet 
veya dairelerin teşekkülünü takip eden ay veya 
aylar içinde Posta, Telgraf ve Telefon İdaresin-
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ee tutulacak istatistiklerin vasatilerine göro se
ne içinde keza maktuan alınır. Bu hesap ertesi 
sene için de esas tutulur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1944 malî yılı so
nuna kadar birinci maddede yazılı ücretlerin 
yüzde ellisi alınır. Bu tenzilât dolayısiyle hu
sule gelecek para kesirleri yirmi paraya iblâğ 
olunur. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ Gl. A. F. CEBESOY 
Konya) — Muhterem arkadaşlarım; bu kanun
dan maksat Devlet resmî daireleriyle buna ben
zerlerinin posta, telgraf ve telefon ücretlerini 
tam ücretle yapılması hakkındadır. Fakat Hü
kümetiniz bu kanunla bu sene sülüsten nısfa çı
karmasını muvafık görmüştür. Bütçe Encümeni 
bu sene nısfı kabul ediyor ,gelecek seneden son
ra tam olarak kabul etmiştir. Hükümetiniz yine 
encümenle mutabık kalarak gelecek seneler için 
bütçe vaziyetleri malûm olmadığı için ve bu üc
retlerin yekûnu da mühim bir miktara baliğ ol
duğundan - aşağı yukarı 4 - 5 milyon lira kadar .-
bunun için bu muvakkat madde hakkında encü
menle mutabık kalarak bazı tadilât teklif ede
ceğim. Tadilâtın esası şudur; bu sene % 50 yani 
nısfı, gelecek seneler yani 45, 46, 47 seneleri tam 
ücret verilip verilmemesi hususunun Heyeti Ve-
kileye bırakılmasıdır. Eğer bütçe vaziyeti mü
sait olursa kanunun birinci maddesi tatbik edi
lecektir. Eğer şimdiki madde aynen kabul edi
lirse gelecek seneden itibaren bu ücretin tam 
olarak verilmesi icabetmektedir. 

Arzettiğim tadilât üzerinde Hükümetle encü
men mutabık kalmıştır. Bendeniz de Konya meb
usu sıf atiyle bir tadil teklifi veriyorum. Lütfen 
kabulünü rica ederim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
Muvakkat madde: 
1944 malî yılı sonuna kadar birinci maddede 

yazılı ücretlerin yüzde ellisi alınır. 
1944 malî yılı sonuna kadar her malî yıl ip

tidasından evvel bütçe vaziyetine göre birinci 
maddede yazılı ücretlerin yüzde ellisinin alınma
sına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

Bu tenzilât dolayısiyle hususle gelecek para 
kesirleri 20 paraya iblâğ olunur. 

Konya Mebusu 
A. F. Cebesoy 

REİS •— Bütçe Encümeninin takrir hakkında 
ki mütalâası nedir, aynen kabul ediyor musunuz? 

BÜTÇE En. M. M. H. W. KEŞMİR (Tokad) 
— Encümen aynen kabul .ediyor efendim. 

REİS — Encümen takriri aynen kabul et
mektedir, takririn madde yerine konulmasına mu
vafakat ediyor. Binaenaleyh, takriri muvakkat . 

madde olarak reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1944 tari
hinden mer'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul tatmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyini
ze arzediyorum: Kabul buyuranlar... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci lâyihayı müzakere ediyoruz. 
REİS — Heyeti umumiyesd hakkında müta

lâa var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Telgraf ve Telefon Kanununa ek 2722 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değtÜşdrümesi hak

kında kanun 
MADDE 1. — 406 sayılı Telyraf ve Telefon 

Kanununa ek 2722 sayılı kanunun ikinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umumî muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerden ve 
belediyelerden tevdi olunan açık ve şifreli tel
graflardan telgraf tarifesinde yazılı ücretlerin 
tamamı alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Umumî muvazeneye dâhil veya mülhak büt
çeli dairelerin ve istedikleri takdirde hususi ida
relerle belediyelerin dâhili telgraf ücretleri büt
çenin ihzar edildiği malî seneden bir evvelki ma
lî senede Posta Telgraf ve Telefon İdaresince tu
tulmuş olan istatistiklere müsteniden ve mer'i ta
rifeye göre maktu olarak alınır. Daireler bu işe 
lüzumlu olan tahsisatı her sene bütçelerine koya
cakları gibi hususi idarelerle belediyeler de bu iş 
için gereken tahsisatı kendi bütçelerine koyarlar. 

Umumî muvazeneye dâhil olmak veya mülhak 
bütçe ile idare edilmek üzere yeniden kurulacak 
vekâlet ve dairelerin telgraf ücretleri bu vekâ
let veya dairelerin teşekkülünü takibeden ay 
veya aylar içinde Posta, Telgraf ve Telefon İda
resince tutulacak istatistiklerin vasatilerine göre 
sene içinde keza maktuan alınır. Bu hesap ertesi 
sene için de esas tutulur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1944 malî yılı so
nuna kadar birinci maddede yazılı ücretlerin 
yüzde ellisi alınır. 
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MÜNAKALÂT V. 01. A. F. CEBESOY (Kon-

ya) — Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun da 
muvakkat maddesi tıpkı diğer kabul buyurduğu
nuz kanunun muvakkat maddesinin aynıdır. Bi
naenaleyh aynı tadili bu kanunda da kabul bu
yurmanızı rica edeceğim. Bu maksatla bir takrir 
veriyorum. 

MUVAKKAT MADDE — 1944 malî yılı so
nuna kadar birinci maddede yazılı ücretlerin yüz
de ellisi alınır. 

1947 malî yılı sonuna kadar her malî yıl ip
tidasından evvel bütçe vaziyetine göre birinci 
maddede yazılı ücretlerin yüzde ellisinin alınma
sına İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir. 

Bu tenzilât dolayısiyle husule gelecek para 
kesirleri yirmi paraya iblâğ olunur. 

Konya Mebusu 
A. F . Cebesoy 

REİS — Encümen bu takriri muvakkat mad
de olarak kabul ediyor değil mi efendim?. 

BÜTÇE En. M. M. H. N, KEŞMÎR (Tokad) 
— Evet, kabul ediyoruz. 

REİS — Encümen takriri muvakkat madde 
olarak kabul ediyor. Bu suretle takriri muvakkat 
madde olarak yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 Haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyetini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

S. —• Yeniden yapılacak su işleri için gele
cek senelere geçici taahhüt icrasına mezuniyet 
verilmesi hakkındaki 3132 sayılı kanıma ek ka
nun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/314) [1] 

NAFIA V. S. DAY (Trabzon) — Efendim; 
malûmu âliniz bu kanun bir tahsisat kanunudur. 
Müstaceliyeti vardır. Tensip buyurursanız müs-
tacelen müzakeresini yapalım. (Muvafık sesleri). 

REİS — Vekil Beyefendi lâyihanın müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Müstacelen müzake
resi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi nakkında mütalâa var mı? 

[1] 230 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere 
geçici taahhüt İcrasına mezuniyet verilmesi hak

kındaki 3132 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Su işleri için 3132 ve 4100 
sayılı kanunlarla sarfına mezuniyet verilen (81) 
milyon liraya ilâveten Nafıa bütçesine her sene 
konulacak tahsisatla karşılanmak üzere (40) mil
yon liraya kadar ileriki sonelere geçici taahhüde 
girişmeğe Nafıa Vekili mezundur. Bu thasisatın 
malî programı Maliye ve Nafıa Vekilleri tara
fından tesbit edilir. 

(81) milyon lira ile faizleri her sene Devlet 
borçları bütçesine konacak tahsisattan ödenir. 

Suların işletme hasJâlı bütçeye irat kayde
dilir. 

REİS — Mütal âa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince Zi
raat bankasınca temin edilecek krediden ve büt
çeye konacak tahsisattan faizleriyle birlikte öden
mek üzere yapılacak su işleri için senelik tediye 
miktarı (8) milyon lirayı geçmemek üzere (40) 
milyon liraya kadar bono ihracına Maliye Vekili 
mezundur. • . 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum; kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul olundu, 

MADDE 3. — 4100 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinde gösterilen müddet 1950 malî yılı so
nuna kadar uzatılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 4. — 3483 sayılı kanunun dördüncü 
mhddesi kal lınlmış+ır. 

REİS — Mütalâa var mı T 
Maddeyi Yüksek reyinize arzediyorum; kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Nafıa ve Ziraat Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 
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6. — Millî Korunma Kanununun bazı mad

delerinin değiştirilmesine dair olan 41.80 sayılı 
kanunun 30 ncu madesinin (1) numaralı fihra
mım değiştirilmesi hakkında 1/189 ve Milli Ko
runma Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve ek maddeterinin çıkdnlniasıda dair 
1/294 sayılı kanun Xây ilticaları ve Muvaklht En
cümen mazbatası [1] 

REİS — Muvakkat Encümen lâyihanın müs
taceldi müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi 
yüksek reyinize arzediyornm. Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi kaimi edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var mı? 
Maddelere seçilmesini reye arzediyorum. Kaimi 
edenler . . . Etmiycnler . , . Maddelere geçilmesi 
Kabııl edilmiştir. 

Millî Korunma Kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve ek maddelerinin çıkarılmasına 

dair kanun 

MADDE 1. — Milli Korunma Kanununun 
0, 7, 8, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 2f>, 
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 ncu maddeleri aşağıda yazılı şekil
lerde değiştirilmiştir: 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddevi revmıze 
arzediyornm. Kaimi edenler . . . Etmiycnler . . . 
Kaimi edilmiştir. 

Maıdde 6. — T - Bn kanun hükümlerine uya-' 
rak îcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka
rarlar alâkalı vekâletler tarafından kendi teş
kilâtı ve hu kanuna müsteniden gurulan veya 
tavzif edilen teşkilât ve müesseseler vasıtasiyle 
infaz ve tatbik olunur. 

Tl - Bu kanunla Hükümete verilen hizmet
lerden bir veya bir kaçiyle meşgul olmak ve 
bu kanundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek 
üzere lüzum görülen Devlet teşkilâtında yeni 
memuriyetler ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

TU - Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas 
olunacak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasdikin a 
nrzolunur. Bu kadroların maaş ve ücretleri ile 
idare masrafları 43 ncü maddedeki sermayeden 
harf olunur. 

TV - Vekâleti cin merkez teşkilâtı haricin
de ihdas olunacak vazifeleri ve koordinasvon 
bürosunun kadroları icra Vekilleri Heyeti ka
ra rivl e tatbik edilir. 

V - Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını te
mine matuf bilûmum ticarai ve sınai muamele
leri ifa etmek ve Hükümet tarafından bu 
kanundaki snlâhivetler dairesinde verilecek di
ğer işleri görmek üzere îcra Vekilleri Heyeti 

[1] 238 sayılı basmayazı zaptın sonundâdır. 
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karariyle hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ih
das olunabilir. Bu müesseselerin kadroları îc
ra Vekilleri Heyetince tasdik olunur ve bunla
ra bu kanunim 43ncü maddesindeki paradan 
lüzumlu miktar sermaye tefrik ve tahsis olu
nabilir. 

V - Bu müesseselerin ve memurlarının halk 
ile muamele ve münasebetlerinde hususi hukuk 
hükümleri caridir. Bu müesseselerin sermaye
leri ve bütün malları Dcvet mallarındandır. 
Murakabeleri bu kanunun 51 nci madesi hü
kümleri dairesinde yapılır. 

VII - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen va
zife ve işleri îcra Vekilleri Heyeti mevcut mü
esseselere de verebilir. 

VIII - îcra Vekilleri Heyeti lüzum görece
ği herhangi bir daire veya müesseseyi, bütçe 
ye teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mah
fuz kalmak üzere, tamamen veya kısmen her
hangi bir vekâlet veya daire emrine vermeğe 
salahiyetlidir. 

TX - Bütün daire ve müesseseler bu kanu
nun tatbikatına mütedair olan karar ve teb
liğleri derhal tatbik ve icra etmekle mükellef
tirler. Herhangi bir daire ve müesseseye men
sup olursa olsun- bu kanunun tatbikuıda ku
suru görülen memur ve müstahdemleri • ve be
lediye reislerini Başvekil .inzibati cezalardan 
herhangi biriyle tertip gözetmeksizin, cezalan
dırabilir ve bu cezaları hafifletebilir veya kal
dırabilir. Memurların memuriyetten ihraç, ce
zası müstesna olmak üzere diğer inzibati ceza
lara karşı itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

X - a) Bn kanuna müsteniden vücude ge
tirilen teşkilât ve müessese kadrolarında istih
dam edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffaki
yeti görülenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun 
hükümlerine- göre müstahak oldukları -maaş 
veya iiçrot tutariyle tâyin edildikleri kadroda
ki maaş veya ücret tutarı arasındaki farkı geç
memek şartiyle ve Başvekilin tasvibiyle kadro 
tasarrufundan aylık maktu tazminat verilebi
lir, Şu kadar ki 5 nci ve daha yukarı derece
li kadrolara tâyin edileceklere verilecek tazmi
nat müstahak oldukları maaş veya ücret tuta
riyle iki üst derece tutarı arasındaki farkı ge
çemez. 

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

XI - Herhangi bir dairede tekaüde tâbi ma
aşlı bir hizmette müstahdem olanlarla bu gibi 
memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunanlar
dan yukarıda yazılı daire ve müesseselerin üc
ret kadrolarına nakil ve tâyin olunanların 3656 
numaralı kanunun maaşlı memurlar hakkında
ki umumî hükümlerine göre almaları icabedon 
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Jnaâş tutarı istihdam edildikleri daire ve mü
esseselerdeki kadro tahsisatından tesviye olu
nur. Bunların tekaütlük .hakları mahfuz olup 
buralarda geçen hizmetleri fiili hizmet sayılır. 
Aylıklarından aidat tevkifi suretiyle tekaüt 
haklarma malik olan memurlardan bu suret
le nakledilecekler hakkında da aynı hüküm 
tatbik edilir. Şu kadar ki, aylıklarından kesi
lecek aidatla kendilerini istihdam eden teşki
lât ve müesseseler tarafından verilecek mua
dilleri mensup oldukları tekaüt sandığına yatırı
lır. 

. X I I - 3656 numaralı kanuna tâbi maaşlı me
murlardan veya bu gibi memuriyeletrden 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 tat
bik olunacağı gibi bu yerlerde geçen hizmet 
müddetleri de maaşlı vazifelerde geçmiş sayılır ve 
terfilerinde bu hizmetleri, maaşlı vazifelerde ge
çen hizmetlerine katılmak suretiyle hesap edi
lir. Bu memurlara 3656 numaralı kanunun 14 
ncü maddesine tevfikan ücret kadrosundaki fark 
dahi ayrıca ücret olarak verilir. 

XI I I - 3656 numaralı kanunun 6ncı ve 13 
ncü maddelerine ve 3659 numafalı kanunun 9 
ve 10 ncu maddelerine ve 3968 numaralı kanu
nun hükümlerine göre istisna, ihtisas ve ihti
yaç mevkilerinde maaş veya ücretle müstah
dem iken yukarıda yazılı daire, teşkilât ve 
müesseselere naklen tâyin edilmiş ve edilecek 
olanlar bu tâvinden evvel müstahdem oldukla
rı mevkilerdeki maaş veva ücretleriyle ve bu 
mevkilerine mütaallik terfi hakları mahfuz ola
rak tâyin edilir ve bu vazifelerinden ayrıldıkla
rında dahi evvelki mevkilerine veya aynı de
receye tekabül eden mevkilere aynı derece ve 
haklarla tâvinleri yapılır. 

XIV - Yukarıda yazılı hükümler bu kanu
na göre tavzif edilen daire, teşkilât ve mücs-
selere alınmış ve alınacak memurlara da şâ
mildir. 

REİS — Mütalâa v a r ı n ı ! Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hükümet halk ve Millî Müdafaa 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekil ve hacimde 
istihsalde bulunmaları için sanayi ve maadin 
müesseselerini kontrol ederek bunları lâzımge-
len faaliyete sevkedebileceği ve imal ve işletme 
bakımından tadilâta tâbi tutabileceği gibi bu 
müesseselere 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 görülen tadilât ve tevsiatm 
yapılmasına muvafakat etmedikleri takdirde 
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18 nci madde muicibince bu müesseselere el ko
yarak lüzumlu tadil ve tevsileri Hükümet ken
di hesabına yapabilir. 

Hükümetçe tadil ve tevsi suretiyle yapılan 
ilâveler müessesenin sahibine iadesi tarihinde 
değer kıymetiyle müessese sahibi tarafından sa
tın alınmak istenmediği takdirde Hükümet mü
essesesinin tamamını işletmeğe yarayan men-
kulleriyle birlikte usulüne tevfikan istimlâk 
veya eski haline irca ederek sahibine iade ede
bilir. 

R E t S — Mütalâa varan? Maddeyi reyinize 
• arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. •— Hükümet, sanayi ve maadin mü
esseselerinden ve küçük sanat kooperatiflerin
den istihsal programları ve diğer lüzumlu ma
lûmatı istemek yahut bu müessese ve koopera-, 
tiflere doğrudan doğruya bu yolda program ver
mek salâhiyetini haizdir. 

Bu maksatla sanayi ve maadin müesseseleri
nin ve küçük sanat kooperatiflerinin istihsalle
rini ve bunların hacmini, miktarını, çeşitlerini, 
cinslerini ve nevilerini fevkalâde hallerin icap
larına ve müessese ve kooperatiflerin tahammülü 
derecesine göre tâyin edilebilir. * 

REtS —. Mütalâa varmı? Maddevi reyinize 
arzediyomım. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Hükümet, sanayi ve maadin mü-
- essesel erinin. istihsallerini vo diğer işyerlerindeki 

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 mükelle
fiyeti tahmil edil ebilir. 

Ücretli iş mükellef i vetine tâbi tutulanların 
işyerlerine sevk ve nakillerine ve bu esnada iaşe 
ve-ibatelerine muktazi masraflar ile celbolunduk-
ları veya kendiliklerinden müracaat ettikleri ta
rihten işe başladıkları tarihe kadar çalıştırıl acak-
lan işyerlerinde alacakları ücretin yarısı bunla
rı çalıştıracak müesseselerce ödenir. 

Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti tahmil 
edilenlerle bunlardan işyerlerinden kaçanlar ica
bında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üze
rine zabıta kuvvetiyle işyerlerine sevkolunabi-
lirler. 

Sevk ve nakilleri esnasında veva işyerlerin
den kaçan ücretli iş mükelleflerinin isverlerine 
şevkleri ve sevk esnasındaki iaşe ve ibateleri için 
muktazi masraflar bunları çalıştıran müessese
ler tarafından ödenmekle beraber bu masraflar 
ücretlerinden münasip taksitlerle kesilir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler .„ 
Kabul edilmiştir, 
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Hadde 10. — Sanayi ve maadin müessesele

riyle, bu müesseselere bağlı işyerlerinde ve bu 
kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılamak mak-
sadiyle Hükümetçe tâyin edilecek diğer işyerle
rinde çalışan işçiler, teknisyenler, mühendisler, 
ihtisas sahipleri vesair müstahdemler çalıştıkla
rı müesseseyi veya işyerlerini kabule şayan bir 
mazeret olmaksızın terkedemezler. 

Bu madde hükmüne tevfikan çalışmağa mec
bur tutulanlara gördükleri işe mukabil emsaline 
göre normal bir ücret verilir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne muha
lefet edenler hakkında 9 ncu maddenin 4 ve 5 nci 
fıklaralrir hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
TCabul edilmiştir. 

Madde 11. •— Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseseleinin mamullerini ve istihsallerini nor
mal maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr ilâvesi 
ile satın alabilir. 

Hükümet bunların satış, tevzi, toplama ve sevk 
işleriyle iştigal edebilir. 

Mubayaasına karar verilen maddelerin satm
alına kararından evvel satılmış olsalar da bulun
dukları yerlerden başka yerlere müsaade alın
maksızın nakledilmeleri yasaktır. 

Bunlardan bulundukları yerlerde sahipleri ve
ya zilyetleri tarafından Hükümet emrine teslim 
olunmaları mecburidir. 

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

Alâkalı Vekâletin yazılı muvafakati alın
maksızın bu maddelerin satılması, rehin edilmesi 
herhangi bir suretle başkasına verilmesi yasaktır. 

Şu kaçlar ki, şahsi ihtiyaç ve istihlâk için 
tevzi edilen maddelerin kâr temini maksadına 
matuf olmaksızın yardım hissiyle veya zaruret 
sebebiyle örf ve âdetin cevaz verdiği miktarı te
cavüz etmemek üzere herne suretle olursa olsun 
başkalarına devri yukariki fıkra hükmünden 
müstesnadır. 

F. USLU (Manisa) — 11 nci maddenin be
şinci fıkrasında tevziden bahsilc bir hüküm sev-
kedilmiştir. Birde ikinci fıkrasında tevziin yanı 
başında satıştan bahsedilmiştir. Mazbata muhar
ririnden soruyorum? Beşinci fıkradaki mevzuu-
bahis tevzi ile ikinci fıkradaki' satış tabiri bir 
midir? Değil midir? 

MUVAKKAT En. M. M. F A . BARUTÇU 
(Trabzon) —.Beşinci fıkrada tevzi olunan mallar 
mutlak olarak zikredildiğine göre satış da dâ
hildir. Gerek ivazlı gerek ivazsız tevzi olunsun, 
yahut el konarak tevzr edilmiş olsun, mutlak 
olarak zikredildiğine göre, hepsi dâhildir. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa var 

mı? Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Hükümet, bu kanunun derpiş 
ettiği hizmetleri ifa maksadiyle 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 veyahut bir banka tavsit edil
mek suretiyle yapılabiliıv 

Bu kredinin tahsis edildiği işte kullanılması 
mecburidir. ; 

REİS — Mütalâa varnıı ? Maddeyi reyinize ar-.' 
zediyorum. Kabul edenler...' Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — I. Hükümet Millî Korunma 
Kanununun meri bulunduğu müddet zarfında 
primleri veya sürprimleri herhangi bir sebeple 
alursa olsun ödenmeyen her nevi hayat sigorta
larını inldtaa tabi tutabilir. 

I I . Sigortalının. inkıta devresi esnasında ve-. 
fatı halinde, inkıta tarihine kadar tahakkuk et
miş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten tediye tarihine 
kadar hesap edilmiş teknik faizleriyle birlikte 
hak sahiplerine ödenir. İnkıta devresi esnasında 
sigortalının tenzil ve iştira Laklarına halel gelmez. 

III . İnkıta devresi içinde askerî vazifede 
iken ölen sigortalıların hak sahiplerine 3 000 li
raya kadar olan müemmen meblâğların tamamı 
ve miktardan yukarı olanlarının 3 000 liradan 
aşağı olmamak üzere Hükümetçe tâyin edilecek 
miktarı v?. fazlasının riyari ihtiyatı ye harpçe 
ölen sigortalıların hak sahiplerine müemmen meb
lâğların tamamı ödenir. Sigorta bedelinin Hükü
metçe tâyin edilecek kısma ait ödenmemiş prim
lerle sürprimler teknik faizleriyle birlikte bu te
diyeden tenzil edilir. 

IV. Sigortası inkıtaa tabi tutulmuş olan.si
gortalı inkıta devresi sonunda hayatta, ise si
gorta mukavelesi tıbbi muayeneye lüzum kalma
dan yeniden mer'iyet iktisap eder ve sigortalılar 
inkıta devresine ait primlerle sürprimlerin tek
nik faizleriyle birlikte tediyesiyle Hükümetçe 
tesbit edilecek şartlar dairesinde mükellef tutu
lur veyahut sigorta müddeti o nispette uzatıl
mak suretiyle inkıta müddetine ait prim ve sür-
prim borçlarından ibra olunur. 

V. Ticaret Kanununun 1000 nci maddesi
nin ve mevcut sigorta mukavelenamelerinin bu 
maddenin II , I I I ve IV neü fıkralarına ve bu 
fıkralara müsteniden alınacak kararlara muhalif 
hüküm ve şartları tatbik olunmaz. 

VI. Bu maddenin II, I I I ve IV neü fıkra
larında yazılı hükümlere aykırı hareket edenler, 
sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair 
3392 sayılı kanunun 10 ncu maddesine göre ce
zalandırılır. 

VII. — Millî Müdafaanın ve halkın ihtiyacı 
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için ithal edilen maddelerin Ve bunlara, mukabil 
yapılan ihracatın ve Millî Korunma Kanunu 
hükümlerine tevfikan yapılan ve yaptırılan stok
ların ve bunlara ait tesisatın harp tehlikesine 
karşı sigortasının bizzat veya yangın ve nakliyat 
yapmağa ve bu işlerle meşgul olmak üzere alâka
lı Devlet teşekkül müessese ve ofisleri nezdinde 
bürolar kurmağa ve sigorta edilen maddelerin 
satış fiyatına zam yapmak suretiyle prim tahsi
line Hükümet mezundur. 

VIII . Sigorta masraflarının ve primle ta
mamen karşılanmayan hasar tazminatının karşı
lığı olmak üzere sarfına lüzum görülecek meba-
liğ Millî Korunma Kanununun 43 ncü madde
sine tevfikan temin edilecek sermayeden ayrılır. 
Primler, tefrik olunan paralar miktarına baliğ 
olduğu ve sigorta tazminatının tediyesine rağ
men sigorta işlerinin tasfiyesinden para arttığı 
takdirde artan para Hazineye intikal eder. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 14. — I. Hükümet, halkın ve Millî 
Müdafaanın ihtiyacı olan her nevi madde ve yar
dımcı malzemeyi, değer fiyatının tediyesi mu
kabilinde el koyarak almağa ve maksada göre 
tevzie ve satmağa ve ihtiyacı olanlara kârsız ver
meğe salahiyetlidir. 

I I . Birinci bentte yazılı maddelerin ve yar
dımcı malzemenin el koyma kararından evvel 
satılmış bulunmaları dolayısiyle veya herhangi 
bir sebeple bulundukları yerlerden başka mahal
lere müsaade almaksızın nakledilmeleri memnu 
olup bulundukları yerlerde sahipleri veya zilyed-
leri tarafından Hükümet emrine teslim olunma
ları mecburidir. 

I I I . Hükümet hakikî vo hükmi şahıslardan 
ellerinde bulunan her nevi madde ve yardımcı 
malzemenin nevi, miktar ve vasıflarının bildiril-
nıenisini ve bunlar hakkında lüzumlu görülecek 
diğer bütün malûmatın verilmesini istiyebilir. 
Bu malûmatın alâkalılar tarafından doğru ve 
tam olarak Hükümetçe tâyin olunan müddet için
de verilmesi mecburidir. Bu beyannameler dam
ga resminden muaftır. 

IV. Hükümetçe veya salahiyetli kılman ma
kam ve müesseselereo hakikî ve hükmi şahıslara 
tevzi olunan, satılan ve ihtiyacı olanlara kârsız 
verilen maddelerin veya yardımcı malzemenin 

.bunlar tarafından kullanılması ve hangi ihtiyaç 
için kullanılması tesbit edilmişse ancak o ihtiya
ca • hasredilmesi mecburidir. Alâkalı Vekâletin 
yazılı muvafakati "alınmaksızın bu maddelerin ve 
yardımcı malzemenin satılması ve rehin edilmesi 
vo herhangi bir suretle başkasına devredilmesi ve 
muvakkat veya daimî olarak bir başkasına veril
mesi yasaktır. 

On birinci maddenin son fıkrasında yazılı is-
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"tisnai hüküm, bu fıkranın tatbikmda da cari
dir. 

V. Hükümet tarafından, tevzi edilen veya 
ettirilen veya satılan veyahut kârsız olarak ve
rilen maddelerin vo yardımcı malzemenin nerede 
ve ne suretle kullanılacağı veya sarf edildiğini 
gösteren kayıtların tutulması ve tevsik edilmesi 
mecburi kılmabilir. 

VI. Yukarıdaki bentlere tevfikan Hükümet 
tarafından tevzi edilen, satılan ve ihtiyacı olan
lara kârsız verilen her türlü madde ve yardımcı 
malzemenin tahsis edildiği işlerde kullanılmama
sı halinde alâkalıların keyfiyeti mahallin en bü
yük mülkiye memuruna bildirmeleri mecburidir. 
Bu maddelerin ve yardımcı malzemenin tahsis 
edildiği işlerde kullanılmadığı gerek alâkalıların 
bildirmesi ve gerekse sair surette öğrenilmesi 
halinde mezkûr maddelerin ve yardımcı malze
menin mahallin en büyük mülkiye memuru
nun j^azılı emriyle ve kendisinin evvelce verdiği 
bedeli geçmemek üzere değer pahası verilmek 
şartiyle Hükümet emrine geri alınması yoluna 
gidilebilir. 

F USLU (Matmisa) — Bu 14 ncü maddenin 
4 neü bendinin üçüncü satırında tevzi tâbiri kul
lanılmıştır. Bu tevziden maksat bu maddenin bi
rinci kısmında mevzuubahis edilmiş hususi el 
konma suretiyle yapılan-tevzi midir? yoksa her 
türlü tevziat mıdır ? 

Mu. En. M. M. F. A. BARUTÇU ( Tr/sfc-
zon) —Umumidir, hepsine şâmildir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? 
Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum: Kabul 

buyuranlar. . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Maidde 20. — Hükümet, memleket ihtiyacı 
için hariçten ithali zaruri olan maddelerin mik

tar, cins ve nevilerini tâyin ve tesbit ve memle
ket ihtiyâcı için zaruri olmayan maddelerin itha
lini tahdit veya menedebilir. 

Hükümet, dâhilde, imal ve istihsal edilen mad
delerin memleket ihtiyacından fazla olan mikta
rını harice çıkartmak maksadiyle yapılacak satış
ların şekil vo şartlarını, âmil ve mystahsille-
rin hak vo menfaatlerine zarar vermeyecek su
rette tanzim edebilir. 

Memleket mahsullerinden birinin ihracı Hü
kümetçe tahdit ve menedilmesinden dolayı da
hilî satış fiyatına düşüklük arız olursa müstah
sili bu yüzden mâruz kalacağı zarardan vikaye 
için Hükümet bu mahsulleri ya değer pahasiyle 
satın alır, yahut bunların terhini mukabilinde 
müstahsillere para ikraz edilmesini temin eder. 

REÎS —Müta lâa var mı ? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Madde 21. — I. Hükümet, her türlü malla
rın ithal veya imal yahut istihsalinden müsteh-
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îike kadar intikalini düzenlemek ve ihtikârı ön
lemek maksadiyle ticaretin usul ve şekillerini tâ
yin ve tesbit edebileceği gibi tacirleri ticaretleri
nin mahiyetlerini gösterir bir vesika almağa ve 
yapacakları muamelelerde bu vesikaları ibraz et
meğe mecbur tutabilir. 

II. Hükümet lüzum gördüğü maddelerin a-
lım ve satımını, her ne suretle olursa olsun baş
kasına devrini, imalini, istihlâkini, istimalini ve 
naklini menedebilir. Bu maddelerin ne şekil ve su
retle, nerelerde, hangi şartlar altında ve ne mik
tarda alınıp satılacağını, devir, imal, istihlâk, is
timal ve nakledileceğini tanzim ve tahdit edebilir 
ve vesikaya bağlıyabilir. 

III. Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı vesi
kaların alınıp satılması veya her ne sebeple olur
sa olsun başkasına devredilmesi veya devir alın
ması yasaktır. 

IV. Bu maddede yazılı vesikalar damga res
minden muaftır. 

REİS —- Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 22. — Hükümet, halk ve millî müda
faa ihtiyacını karşılamak maksadiyle her türlü 
madde ve yardımcı malzeme stokları vücude ge
tirebilir ve tensip ettiği icaret müesseselerini ve 
ticaret birliklerini de memlekette stok yapmağa 
mecbur tutabilir ve bunları döviz, kredi, akre
ditifi ile teçhiz edebilir. 

Bu müessese ve birlikler Hükümetin muraka
besine tâbi tutulur. 

Hükümet tarafından yaptırılan stokların alâ
kalı makamlarca verilen talimat hilâfına stok 
yapanlar tarafından istihlâki, kullanılması, her 
ne suretle olursa olsun elden çıkarılması veya 
herhangi bir sebeple bulundukları yerden başka 
bir yere müsaade alınmaksızın nakledilmesi ya
saktır. 

Biirnci fıkrada yazılı döviz, kredi ve akredi
tifin tahsis edildiği yerde kullanılması mecburi
dir. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madjdie 24. — I. Hükümet, malî müessese
lerin açtıkları ticari kredileri murakabe, tahdit, 
takyit veya menedebilir. 

II. Hükümet, ticaretle iştigal etmek üzere 
kurulacak her türlü şirketlerin ve kooperatiflerin 
teşekkül ve tescil muamelelerini ve kurulmuş 
olanların da her nevi faaliyetlerini teftiş, mura
kabe, takyit, tahdit veya menedebilir 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Ka
bul etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Majdıdle 26. — Hükümet, halk ve Millî Müda
faa ihtiyaçlarını temin, ihracatı tanzim ve müs
tahsili himaye maksadiyle memleket mahsul ve 

Mu Ör t 
mamullerini satın almak vo memİeket ihtiyacın! 
temin ve ithalâtı tanzim maksadiyle hariçten mal 
mubayaa etmek ve bunların satış, tevzi, toplama 
ve sevk işleriyle iştigal etmek salâhiyetlerini ha
izdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Ka
bul etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Ma/dd© 27. — Hükümetçe akdolunan muka
veleler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle 
bir malın dahilî satış fiyatiyle haricî satış fiyatı 
arasında fazla kâr hâsıl olduğu takdirde, mem-' 
lekete olan ithalâtı daha müsait şartlarla yapma
ğı temin ve dahilî fiyatları veya ihracatı tanzim 
maksadiyle Hükümet bu fazla kârdan Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında bir fon tesis 
edebilir. 

Şu kadar ki, Hükümetin aldığı tedbirlerle 
alâkalı olmayarak ve kendi gayret ve teşebbüs
leriyle Hükümetçe tâyin edilmiş olan ihraç fi
yatlarının fevkinde satış yapmış olan tacirlerin 
elde ettikleri fazla kâr munhasıdan kendilerine 
aittir. 

Bu madde mucibince Hükümetin almağa sa
lahiyetli olduğu paralar Tahsili Emval Kanunu 
hükümlerine göre istîfa olunur. 

A. İNAN (Çantan) — Efendim, Mazbata 
Muharriri arkadaşımızdan bir ricani var. Bu 
maddede deniliyor ki, Hükümetin aldığı tedbir
lerle alakalı olan mevzularda vaki olan ihracat ve 
ithalattan tâyin edilmiş fiyatlara nazaran fazla 
kâr temin edilmiş ise bunlar tesbit edilen esaslara 
göre fonlanır, ayrıca bundan bir fon alınır. 
Ancak Hükümetin aldığı tedbirlerle alakalı olmı-
yan mevzularda temin edilmiş olan fazla kârlar 
için bu esas tatbik edilmez denilmektedir. 

Şimdi Hükümetin aldığı tedbirlerle alakalı ol-
mıyan işler denildiği zaman bundan maksut ne
dir ? İzah edilmesini rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ C. S. SİREN (Bolu) — 
Arkadaşımın temas ettiği mevzu daha ziyade 
ihracat fiyatları tesbit edilmiş olan maddelere 
tallûk etmektedir, ihracat fiyatları tesbit edil
miş olan esaslı maddelerin fiyatlarında dahili fi
yatları tanzim edebilmek için fon da bulun
maktadır. Eğer tesbit edilmiş olan ihracat fiyat
ları fevkinde tacir kendi gayretleriyle her
hangi bir fazlalık temin edecek olursa bittabi 
bu fazlalığın kendilerine kalması lâzrmgelir. 

A. İNAN (Çankırı) — Efendim; Vekil Be
yefendinin izahlarından dolayı bilhassa teşekkür 
ederim. Ancak benim anlamak istediğim şudur; 
fazla kâr istihsalinin muhtelif şekilleri vardır. 
Hükümet başka ihracat maddeleri için fiyatlar 
tâyin etmiştir. İhracat fiyatı tesbit edilmiş bu
lunan falan malın asgari ihracat fiyatı şudur de
miştir. Azamî ihracat fiyatı yoktur. Asgari ih
racat fiyatı budur denmiş olan maldan o ihraç 
fiyatının üstünde satışlar vâki olduğu zaman şu 
kadarı fona alınır denmektedir. 35 kuruşluk İh-
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i^ç fiyatı olun bir malı eğer 45 kuruşa satacak 
olursa şu kadarı maktu fon alınır, şu kadar fiyat 
fazla satmış olursa şu kadarı nisbî olarak fon'a 
alınır denir. Nisbî şekilleri vardır. Kendilerince 
malûmdur. 

Bir do bunun haricinde Hükümetin tedbirle-
riylo alâkalı olmıyan bazı muameleler var. Me
selâ hususi takas. Bir malın ihraç fiyatı şu ka
dardır, bu kadar tesbit edilmiştir. Mukabilinde 
getirilecek malın ithal fiyatı ya mevzuubahistir, 
ya değildir. Muhtelif şekilleri vardır. 

Böyle hususi bir takasta, mesela ceviz içi... İh
racat fiyatı tâyin edilmiş mallardansa şu kadarı 
fona tâbidir. Bundan fazlası serbesttir. Dev
let fon almak için tâyin edilen hadden fazla 
ihracatçı kendisine kâr aldığı zaman ki, böyle bir 
şey varidi hatırdır ve tatbikatta da görülür. İh
raç ettiği mal için o kadar yüksek fiyat alır ki, 
ithal ettiği mal içinde yüksek fiyat vermekten 
çekinmez. İhracatçı ihracatçı olarak getirdiği 
malın fazla kârını cebine koyar, ithal ettiği 
malın yüksek bedel farkını müstehlik öder. Buna 
karşılık olarak alınmış tedbirler vardır zannedi
yorum. Bir zamanlar bu yollar tamamen açıktı, 
eğer yine açıksa ihracatçı iddia edebilir ki, bu, 
benim kabiliyeti ticariyemin mahsulüdür. Bir 
İsviçreli ile mukavele yaptım, şu malı sattım, 
dirayeti ticariye gösterdim, binaenaleyh bu kâr 
benim hakkımdır, halbuki, fazla ödenen fark 
için bedel tamamen alınmıştır, açık olan nokta 
bırakılmamışsa Hükümetin aldığı tedbirlerle hiç 
alâkalı değildir. Binaenaleyh kâr benimdir der. 
Müstehlik hesabına bir adam fazla kâr etmiş 
olur. Bu da Millî Korunma Kanuniyle istihdaf 
edilen noktaya ulaşmaya imkân vermez. 

TİCARET VEKİLİ C. S. SİREN (Bolu) — 
Arkadaşlar; hususi takas muamelelerinde malın 
malla mübadele edilirken bunlar mübadele edilme
den evvel kontrol edilmektedir. Yani mübadele 
edilen malların miktarları karşılaştırılmakta ve 
bu suretle muamele tekemmül ettirilmektedir. 

A. İNAN (Çankırı) —• Hayır, müsaade bu
yurun. Kontrol edilmektedir amma falan, falan 
mala ihtiyacımız vardır. Kendisi lâzımdır di
yor. İhraç ettiği malın fazla istihsal ettiği bede
lini kendine hasrediyor. Bu itibarla Ticaret Ve
kâletince bir fon tesisi muvafık olmaz mı? 

TİCARET V. C. S. SİREN (Devamla) — 
Mâruzâtımın bu meseleyi tenvir ettiği zannmda-
yım. Çünkü hususi takasta, malların miktar iti
bariyle mübadele edilmesi esasen işi teminat al
tına alınmaktadır. Meselâ Pamuğu petrolle mü
badele ederken. Pamuğun miktariyle petrolün 
miktarı karşı karşıya getirildiğine göre bunlar 
her bakımdan yekdiğeriyle ayarlanıyor demektir. 

REİS — Maddeyi reye. arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Gümrüklere gelmiş olan mallar 
alâkalılarca, gümrüklerden çekilmesi lüzumunun 
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Resmî Gazete ile vo varsa ayrıca mahalli gaze
telerden biriyle ilânı tarihinden itibaren bir haf
tadan aşağı olmamak üzere Hükümetçe tâyin olu
nacak müddet içinde çekilmediği takdirde alâkalı
lar nam ve hesabına memlekete sokulabilir. 

Hükümetçe birinci fıkraya göre ithal edilecek 
malların ahdî tarifelere göre resimlendirilmesin-
do menşo şahadetnamesi aranmaz. 

Bu suretle memlekete sokulan mallar Hükü
metçe tâyin edilecek esaslara göre satılır. 

Yukarıki fıkraya göre satılan mal bedelinden 
bunlara terettüp eden, vergi, resim, harç, ceza 
ve masraflar ve faiz çıktıktan sonra geri kalan 
miktar alâkalılar hesabına Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına yatırılır ve bu paradan malı 
gönderenin alacağı varsa usulü dairesinde hava
le ettirilir. 

Hükümetçe memlekete sokulmuş malların alâ
kalıları henüz mallar satılmadan önce müraca
atla tesellüme hazır olduklarını bildirdikleri tak
dirde gümrükten çekmemelerindeki makbul maze
retlerini ispat etmek, dördüncü fıkrada gösterilen 
paraları peşin olarak vermek ve Hükümetçe gös
terilen yerlere veya ihtiyaç sahiplerine hemen 
satmak şartiyle mallar kendilerine teslim olu
nabilir. 

Memleketo transit olarak geçirilmek kaydiylo 
gelen mallar bu hükümden müstesnadır. 

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyo
rum: Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 29. — I. Hükümet- ithal ve ihraç 
maddeleri için fiyat ve kâr hadleri tâyin ve mu
ayyen fiyattan fazlaya ithal veya muayyen fi
yattan noksan ihraç yapılmasını menedebilir; 

II. Hükümet, her türlü ithal ve ihraç mad
delerine veya dâhilde . istihsal ve istihlâk olunan 
maddelere prim verebilir ve bunlardan prim ala
bilir; 

III. İkinci bende göre alman primler 27 nci 
maddedeki fona ilâve olunur. Verilen primler do 
bu fondan ödenebilir; 

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

REİS — Mütalâa var mı? Reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. : i 

Madde 30. — I. Bu kanunun tatbikte bu
lunduğu müddet içinde şehir, kasaba, iskele, li
man vo istasyonlarda gayrimenkullerin (Tarla, 
bağ, bahçe, bostan gibi müsakkaf olmıyanlar 
hariç) kira bedelleri, bu kanunun tatbik mevkiine 
konmasına tekaddüm eden sene içindeki son ki
ra mukavelenamesiyle muayyen olan kira be
dellerinden hiç bir suretle fazla olamıyacağı 
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gibi mukavele şartlarında kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz. 

II . a) Kiraları mukavelename ile muay
yen olmıyan veya bu kanunun meriyete girme
sinden sonra kiraya verilmeğe başlanan yahut 
kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kirala
nan gayrimenkullerin kira bedelleri, o mahal 
veya semtteki mümasilleri nazara alınarak 1939 
takvim senesinin rayicine göre belediye encümen
lerince takdir olunur. 

b) Bu kanunun tatbik mevkiine konmasm-
dansonra inşa edilen veya aslı heyeti tevsi veya 
tebdil edilmek suretiyle esaslı olarak tadil edilmiş 
olan gayrimerıkullerdo Bina vergisi Kanununa 
göre tahakkuk eden gayrisâl'i iratlar kira ola
rak kabul edilir ve mukavele şartları , emsali 
nazara alınarak mahallî örfe göre belediye encü
menlerince tâyin olunur. 

I I I . Mobilya ile kiraya verilen gayrimenkul-. 
lerin yukarıki fıkralara göre tayyün eden kira 
bedellerine, mobilyaların belediyelerce takdir 
edilecek, kiymetinin yüzde yirmisi zammoluna-
• bilir. • Şu kadar ki, bu suretle zammedilecek 
miktar kira bedelinin yüzde ellisini geçemez. 

IV. a) Kira mukavelelerinin bütün hüküm
lerine kiracılar tarafından riayet edildiği müd
detçe bu kanunun meriyetten kalkmasından üç 
ay sonraya kadar kiracılar aleyhine tahliye dâ
vası mesmu değildir. Kira müddetinin hitamından 
en az on beş gün evvel kiracı gayrimenkulu tah
liye edeceğini kiralayana yazı ile bildirmediği 
takdirde mukavele aynı şartlarla bir sene için uza
tılmış sayılır. 

b) Kiracı tarafından gayrimenkulun tahliye 
edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen 
gayrimenkul tahliye edilmezse veya gayrimenkulu 
kendisi için mesken olarak kullanmak mecbu
riyetinde • kalırsa mal sahibi kira mukavelename
sinin hitamında tahliye talebinde bulunabilir. 

c) Malsahibi kendisi için mesken olarak 
kullanmak üzere tahliye ettirdiği gayrimenkulu 
mücbir sebep olmaksızın bir sene müddetle baş
kasına İdralayamaz. 

V. Bu madde hükümlerine göre açılacak tah
liye dâvaları sulh mahkemelerinde görülür. 

VI. Kaloriferli binalarda kömür fiyatındaki 
değişikliklerin kira bedellerine inikası nispeti ha
lin icabına göre bir kararname ile tâyin olunur. 

VII. Hükümet lüzum gördüğü yerlerde bo
şalan kiralık gayrimenkullerini belediyelere veya 
mahalle muhtarlarına bildirmeğe ve bunları mu
rakabe tesisini temin ve icabında belediyelere ilân 
ettirmek için her mahallede muhtarlarca tutula
cak defterlere kaydettirmeğe ve tâyin edilecek 
müddet içinde kiraya vermeğe gayrimenkul sa
hiplerini mecbur tutabilir ve tâyinedilen müddet 
içinde talibi bulunduğu ve muhik bir sebep 
mevcut olmadığı halele kiraya verilmeyen kiralık 
gayrimenkullere el koyarak bunları kiraya vere
bilir. 

. 19M . 0 : 1 
. Bu bent hükmünün tatbik şekli bir kararna

me ilo tâyin olunur. • . 
VIII . Bu madde hükümlerinin tatbik oluna

cağı yerleri Hükümet tâyin '"ve ilân eder. ' Bu 
yerlerde 2490 numaralı kanunun bu maddeye 
muhalif hükümleri tatbik olunmaz. 

İ AIiUKAN.(Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar, bu kanunun hedefi ihtikârın, önüne geçmek 
olduğu cümlenizce malûmdur. . Bu kanun, mev
cut kanunda bazı ufak tefek tadilât yapıyor. 
Yalnız bu kanunun 30 ncu maddesinin ilk fıkra-
siyle, tarla, bahçe, bostan.gibi müsakkafatı olmı-
yanlarm kira bedellerini hariç tutmuşlardır. 
Malûmu âliniz bizim memlekette bir çok fakir 
köylü hariçten kiraladıkları tarlayı ekip biçerek 
geçinirler. Filvaki kanunda şehir, kasaba, li
man, iskele ve istasyonlar deniliyor, köyler mev-
zuubahis değildir. Buraya bu tarla mevzuunu 
da ithal etmek lâzımgelir kanaatmdayım. 

Sebebi de şudur: Malûmu âliniz bizim mem
leket, Eskişehir, mıntakai intihabiyem, bir zira
at memleketidir. Burada normal zamanda tar
lanın beher dönümünün mubayaa kıymeti 3 - 4 
lira iken bugün beher dönümün kira bedeli 4 li
raya kadar çıkmıştır. Hattâ bu.ihtikârı maat
teessüf arzedeyim ki,'bizim Evkaf Umum Müdür
lüğü de tatbik etmek için emir vermiştir. Bir 
iki defa bu kürsüden arzetmiştim. Bizim bir 
Çifteler Çiftliği vardır; Evkafa aittir. 1334. se
nesinde yani aşağı yukarı 25 - 27 sene evvel hal
ka bedeli misille tevziine karar verilmişti. Şim
diye kadar muamele ikmal edilemedi. 4-sene 
evvel Evkafa geçti. Evkaf bunun her dönümü
nü yerine göre 80, 100, 150 kuruş bedeli misille 
halka satmaya karar vermişti. Kadastroları ya
pıldı. lâkin burada bir iki defa daha arzettiğim 
veçhile kırtasiye usulü dolayısiyle bunun mua
melesi ikmal edilemedi. Eskişehir'den son aldı
ğım gayet doğru haberlere göre Evkaf Umum 
Müdürlüğü son günlerde bir emir vermiştir. 
1939 senesinden beri kendisine intikal eden ve . 
bedeli misil olarak beher dönümüne. âzami 150 
kuruş tâyin edilen tarlanın beher dönümü için 4 
sene için 8 lira kira talep etmektedir. 150 kuru
şa halka satılmasına karar verilen bir dönüm 
için 4 senelik icar bedeli olarak 8 lira halktan 
tahsile kıyam etmiştir. Resmî bir müessesemiz 
bunu yaptığı halde tabiî halk da 4 lirayı daha 
fazlaya çıkarmaya çalışacaktır. Bunu nazarı.iti
bara almak lâzımgelir kanaatmdayım. Onun 
için rica ediyorum; Encümen ne gibi mahzur
lar tasavvur etmiştir ki, bu tarla meselesi hak
kında hiç bir kayıt koymamışlardır.... . , 

İkincisi; mukavelenin katiyen değişmiyeceği 
kaydı mevcuttur. Bu doğrudur. Lâkin malûmu 
âliniz mukaveleler içerisinde, memlekette su te
sisatı olmadığı için ekseri şehirlerimizde ve zan
nederim Ankara 'da da kira bedelleri su ile bera
ber tesbit edilmiştir. Maksat doğrudan doğruya 
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binanın hakikî kirası olması lâzımgelir, su be
dellerinden dolayı vukubulan fiyat tcreffül erinin 
tabii kiracıya intikal etmesi lâzımgclirdi. Bunu 
da göremedim. Bunun da tavzihini rica ederim. 

C. TÜZEL (Kayseri) — Müzakere mevzuu 
olan 30 ncu madde geniş ölçüde tatbikatı olan 
bir maddedir. Fakat maalesef tatbikatta fena 
niyetli kira muhtekirleri hakkında bir müeyyi
de ojmak mahiyet ve kıymetinden uzaktır. Bili
yorsunuz ki bu 30 ncu madde şu maksatla ted
vin edilmiştir. Mal sahipleri 1939 senesinde kira
cılarından kira olarak ne alıyor idiyse fevkalâde 
vaziyetlerin hudusundan sonra fazla alamıya-
caklardır. Kanunun maksadı budur. Hattâ 
bu hüküm o derece sıkıdır ki mal sahibinin malî 
vaziyeti ne olursa olsun, ister fakir, ister zen
gin olsun, buna mukabil gayrimenkulunu kira
ya veren zat ne olursa olsun, isterse fakir, dul 
bir kadın hattâ hayatını, geliri yalnız sahibi ol
duğu bir tek gayrimenkulden ibaret olarak ka
zanan bir dul kadın olsun. İşgal edense bir ko
misyoncu, hattâ tüccar dahi olsa, bu fakir kadın 
o zensrinden bir şey istiyemez. Vergiler artmış ol
duğu halde dahi yine bir şey yapılamaz. Bende
niz veriri arttı diye kiraların arttırılması için 
bir teklif yapacak dctrîlîm. Vergi nispetinde ki
raya bir zam yapılsa dahi bu madde açıktan ha
va parası alacak kimselere karsı bir müeyyide 
vermezse hiç bir faidc yoktur. Yine hava parası | 
alınıp verilecektir ve takibe de imkân yoktur. 
Gayrimenkul'boşaldığı zaman mal sahibi kendisi 
kiraya verecek ve istediği kimseden istediği za
man hava parasını alacaktır. Mahkûm edilen 
kimseler biliyorsunuz arkadaşlar kimlerdir? Bu
gün tatbikatta bendeniz öyle zannediyorum ki, 
adli takibat altında bulundurulan ve mahkûm 
olan kimseler; ancak su parasının ne nispette 
kiracıya tahmil edieceğini bilmeden onnn bir 
kısmının kiracıya ait olduğunu zannederek, hat
tâ bu miktarı - 50 veya 60-kuruş - kira muka
velesine de dercetmekte mahzur olmıyacağını 
zanneden kimselerdir. Yahut tanzifat veya tenvi
rat parasından bir miktarını kiracıya yükleme
ğe hakkı olduğunu düşünen kimselerdir. Acaba 
şimdive kadar bu kabîl suçlardan mahkum edi
lenlerden no kadarı hava narası almıştır? diye 
ve ne kadarı da - söylediğim $ribi. su ve tanzi
fat parası yüzünden mahkûm olmuştur? Bendeniz 
öyle zannediyorum ki, bnsrün kira muhtekiri di
ye mahkûm edilen vatandaşlar münhasıran 3 - 5 
kuruş bir ilâve ile ve hakkı olan bir kirayı aldı
ğını zannederek, ahkâmı kanun îveyi o şekilde 
telif ve tefsir ederek Notere tasdik ettirdiği bir 
mukaveleye böyle bir hükmü dercettirmekten 
çekînmiyen vatandaşlardır. Diğerleri hava para
sı dive dilediği nrihî para almakta ve takibattan 
da masun kalmaktadır. Zaten Hükümet te bunu 
önlemek için Dahilîve Vekâleti Büyük Mec
lîse bîr teklif ile gelmiş ve bu nevi fena niyetli 
muhtekirleri gayrimenkulleri boşaldığı zaman 
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bunları mahallî belediyeye haber vermeye mecbur 
tutmuştur. Belediye ihtiyaca ve sıraya göre ihti
yacı olanlara bunları tahsis edecektir. Fakat mu
vakkat encümen: bazı esbabı mucibe ile bunu ka
bul etmiyor. Diyor ki : Zaten kanunun 30 ncu 
maddesinde, hava parası alanlar için hüküm 
vardır, diğer taraftan Hükümet te bunu daha 
sıkı bir surette takip eder, mesele de bu suret
le halledilmiş olur. Binaenaleyh, kanuna karşı 
saygılı olan vatandaşların tasarruf hal darını tak
yit etmeğe lüzum yoktur. Kanunun 30 ncu 
maddesinde cezai müeyyideler vardır, güzel ce
zai müeyyideler vardır, amenna. Fakat bu cezai 
müeyyideleri kimler hakkında tatbik ediyor? 
Şimdiye kadar hava parası aldığından dolayı 
mahkûm olmuş kaç vatandaş gösterilebilir? Bir 
iki budala yakayı ele vermiş, belki suç üstü ya
kalanmış, mahkemelere verilmiş ve mahkûm edil
miştir. Fakat bunların haricinde gizli olarak ya
pılan l)iı türlü hâdiselerin binlercesi kulağı
mıza kadar gelmektedir. O halde bunun çaresi, 
bu fenalıklara mâni olmak ve kanunun mânevi 
nüfuzunu ve kıymetini halka tanıtmak için Hü
kümetin teklif ettiği veçhile boşalan yerleri be
lediyeye haber vermek ve belediyece bunlar sıra
ya konularak ihtiyaca göre tahsis etmektir. En
cümen bir çok hukukçu ve iktisatçı arkadaşları 
kendi bünyesi içerisine almış olduğuna göre 
acaba ne gibi mülâhazalarla bu şimdi okunan 
maddeyi hazırlamış -ve teklif etmişlerdir? anla
mıyorum. Encümenden rica ederim, mümkünse 
irnkimıctiıv t eki i Cini kabul /edelim, istirhamım 
budur. 

MUVAKKAT En. M. M. F. A. BARüTöIJ 
(Trabzon) — Efendim, biz bu 30 ucu maddede 
yapılan ilâvelerde ve değişikliklerde iki esası göz-
önünde bulundurduk. 

Birincisi, tasarruf hakkına taallûk ediyor. O 
itibarla gerek kiralayanın ve gerek kiracının mü
kellefiyetlerini ve haklarını maddenin metninde, 
tatbikatı da gözden geçirerek en uygun tarzda ve 
vuzuhla tebarüz ettirmek. Bu, bir. 

İkinci esas, tatbikatta kendini gösteren boş
lukları doldurmak. Eğer maksadı tecavüz eden 
tatbikat varsa onu düzeltmek, maksada kâfi gel
in iyen' hükümler varsa onu tamamlamak. İşte 
bu maksatla yaptıklarımız meyanmda İzzet Ara
kan arkadaşımızın teması ettiği tarla gibi; bos
tan gibi gayri musakkafları hariçte bırakmış bu
lunuyoruz. 

Niçin hariçte bıraktık? Malûmu âliniz bu 
kanunun bu maddesi köylerde tatbik edilmez. 
Köylerde tatbik edilmemesi bilhassa istihsal yer
lerinin maksat dışında olduğunu gösterir. Bizde 
öyle kasabalar, öyle şehirler, hattâ öyle' vilâyet 
merkezleri vardır ki, alclekser köy karakterini 

• taşır. • Hattâ bir misal olarak arzedeyim. Bu 
yaz Rize vilâyetine gitmiştim. Şehirdeki numune 
çiftliğine çıktık. Gösterdiler dediler ki, kasaba
nın hududu şu gördüğünüz sahayı ihtiva etmek-
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tedir. Mübalâağa etmiş olmıyayım, bu gördüğüm 
saha üç saatlik bir saha idi. Bütün o sahadaki 
köyleri mahalle diye şehir hududu içine almışlar1. 
Tarla, çayırlık vesaire. Buraların hiç köyden far
kı yoktur. Sonra bir çok kazalar; köy karekterini 
taşır. Mahalle teşkilâtı namiyle bir çok köyler
de, çayır, bostan bunlar kasaba hududu dâhiline 
alınmıştır. Bunların köylerdeki bostan ve çayır
lıktan hiç farkı yoktur. Biz kanunun köylerde 
tatbikini iltizam etmemekle mutlak surette başta 
istihsal yerlerinin tamamen maksadımızın dışın
da olduğuna zerre kadar şüphemiz olmamak lâ-
zımgelir. Aynı karekteri taşıyan yerlerde de tar
la, bostan, çayırlık vesaire gibi yerleri kanunun 
dışında bırakmak doğru olur. 

Meselâ kasabanın kenarrhdadır, .bir çayırlığı: 
askere giderken vermiş, 1939 da on lira ile kira
ya. O zaman çayırın kilosu 60 veya 40 para idi. 
Simdi 15, 17,5 kuruştur. Su geliyor çayır oluyor. 
Hiç emek yok. Askerden dönmüş gelmiş, yerini 
alamaz, kira bedeline zammedemez. Bu, maksa
dımızın, içinde mi idi? Ve içindemidir? 

Biz esasen gayrimenkul tâbiri ile daha ziyade 
meskeni, musakkafı istihdaf etmiştik. Bendeniz 
de o zaman komisyonda idim. Gayrimenkul tâ
biri içinde bu gibi yerlerin dâhil olduğunu biran 
bile hatınmzıa getirmemiştik. Tatbikat gösterdi-
ki böyle olmuştur. Maksada dâhil olmıyan tarla, 
bostan gibi yerleri bilhassa mahalle teşkilâtı yap
mak maksadiyle' bir köy şehir içine alınmıştır 
diye oradaki istihsal yerlerini kanunun maksa
dının haricinde bırakılmış olmasına rağmen bun
ları kanun içine almak yerinde olmaz. 

Yani bunlar da dâhildir dersek hem maksada 
uygun olmıyan tatbikatın devamına meydan ver
miş oluruz, hem de mâdelete uygun olmıyan bir 
tatbikata müsamaha etmiş oluruz, işte o itibarla 
musakkaf olmıyan! arı maddenin bünyesinden çı
kardık. 

Arkadaşımız su bedellerine temas buyurdular; 
dediler ki, anladık, haydi kira bedelleri arttırıl-
masrn amma'su. bedeli nihayet bir ücrettir, 
kiracıya intikal etmesi lâzımdır buyurdular. Su 
7)arası esasen mukavelenin şartlarına taallûk eden 
bir meseledir. Mukavele yapılırken mucir ile 
müstecir arasında ne surette taayyün etmişse o 
devam edecektir. Mucire aitse mucir tarafından 
verilecektir. Bazılarında müstecire aittir diye 
kayit vardır. Hulâsa, tarafeyn arasıındaki şart
lara bakılır. Mukavele nasılsa öyledir. 

S. İÇÖZ (Yoagad) —Müsaadenizle Reis Bey 
bir sual. soracağım. 

MUVAKKAT En. M. M, P. A. BARUTÇU 
(Devamla) — Cafer arkadaşımız da hava para
ları hakkında şöyle buyurdular : Mal sahipleri
nin hava parası almak suretiyle yaptıkları suiis-
timli erin önüne geçilememektedir, delili de böy-
lo bir suiistiml şimdiye kadar mahkemeye inti
kal etmiş değildir. Büyük mikyasta suiistimal 

için misal yoktur. Ancak ufak tefek şeyler olu
yor. Bu bakımdan Hükümetin teklifi yerinde
dir. Mal sahipleri gayrimenkul boşalır boşalmaz 
anahtarlarını belediyeye versinler, İra hava para
sından, millet kurtulmuş olur. 

Efendim, fena niyetli mal sahibi olabilir am
ma hiç hüsnüniyet sahibi gayrimenkul eshabı mev
cut değildir, denemez. Sen suiniyet sahibinin 
suiistimallerini menedici ahkâm derpiş etmelisin. 
Fakat hüsnüniyet sahibi olan, kanunun hükümleri
ne riayet eden mal sahiplerini fuzuli tazip ede
cek vaziyetlere gitmek için sebep yoktur, ve 
hakkaniyet te yoktur. Maksat suiistimali Ön
lemektir. v 

Şimdiye kadar hava paraları için ayrıca esas
lı müeyyide derpiş edilmemişti. Eh yakalanırsa 
bir senelik kira bedelini verebilir Halbuki, şim
di daha ağır müeyyideler derpiş edilmiştir. Bir 
defa hava parası almak temin edilmek istenilen 
menfaat ne ise onun iki misli para cezasını müs-
telzim olduktan başka hapis cezası da verilmekte
dir. Sonra biz Hükümetin murakabesini tesis 
ediyoruz. Hükümet lüzum gördüğü yerlerde 
mal sahiplerini boşalan gayrimenkullerini bil
dirmeye mecbur edebilecektir. Onlara mahalle 
muhtarlarına yine belediyenin nezareti altında 
defterlerini tutturabilecektir ve belediye kapı
larında münasip surette ilân ettirecektir. Sonra 
yine'bu gayri menkulü tâyin edilen müddet zar
fında kiraya vermeye mecbur tutacaktır. Şayet 
kiraya verirse ne ala. Fakat muayyen müddet 
zarfında kiraya vermezse ve vermekte temerrüt 
ederse bu temerrüdüne karşı Hükümet el koyup 
kiraya verebilecektir; Amma mütemerride karşı. 
suiniyeti olan adama karşı. Hüsnüniyet sa
hipleri için bunu yapmak sebepsiz ve yersiz olur. 
Hükümet teklif ettiği metin ile Encümenin ka-, 
bul ettiği metin prensip itibariyle ayrılık göster-, 
mez. Gerek murakaba te isi bakımından suiisti-
malîerc meydan vermemek için derpiş, ettiği hü
kümler bakımından gerek mütemerride karşı el 
koyup gayrimenkulunu kiraya vermek salâhiye
tini haiz olmak bakımından zannederim ki, bu 
hükümler kâfidir ve tatbikatta bir çok tezahür
leri görülen suiniyet sahiplerinin hareketlerinin. 
önüno geçebilecek mahiyettedir. 

C. TÜZEL (Kaiyseni) —Arkadaşlar, muhte
rem mazbata muharriri arkadaşımız buyuruyor 
ki, kanun sui niyet sahibi mal sahiplerine karşı 
kâfi bir müeyyideyi muhtevidir.- Sui niyet sahi
bi olmıyanların hakkı tasarrufunu takyit edici 
mahiyette hükümler koymağa lüzum yoktur. Aca
ba bizim vaziyed ettiğimiz fabrikalar, mahsul ve 
mamullerin şahinleri hepsi suiniyet sahipleri mi
dir? Lüzum görülen fabrika mamul ve mahsulle
rine umumî ihtiyaç için vaziyed edilmesinde ve 
millî müdafaa ihtiyacı için el koymakta tered
düt 'göstermiyoruz?. 

Bir gayrimenkul sahibi velevki suiniyet sahibi 
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olmasa dahi malına Hükümetçe el konmuş ol
ması mal sahibine kargı neden fena bir hareket 
olsun? Neden hakkı tasarrufa bir tecavüz telâkki 
edilsin ? Sonra Hükümet gayrimenkule el koyacak 
değildir. Mal sahibi boşalan yerlerini sadece 
belediyeye bildirecektir, anahtarını teslim et-
miyecektir. Bu hakkı tasarrufu, büyük bir mik
yasta takyit değildir. Arzettiğim gibi, sadece 
belediyeye haberdar etmektir. Belediye de zaten 
ihtiyaç sahiplerinin bir listesini yapmış olduğu 
için bunların semtlerine ve mahallerine göre 
kimlere tahsis edilmesi lâzımgeliyorsa, onlara tah
sis edecektir. Binaenaleyh gayrimenkulde bo
şalan kısımların Hükümete haber verilmesinde 
ne hakkı tasarrufu tahdit eder bir şey vardır, ne 
de suiniyet ve hüsnüniyet sahibi olmak haizi 
ehemmiyettir. Buyuruyorlar ki, esasen biz Hü
kümete bir salâhiyet veriyoruz. Her kim ki bo
şalan gayrimenkulunu kiraya vermemek için te
merrüt ederse Hükümet bu nevi gayrimenkullere 
el koyacak ve bunları kiraya verebilecektir. Han
gi gayrimenkul sahibi tasavvur Duyurabilirsiniz 
ki, hakikaten suniyet. sahibi olsun. Boşalan gay
rimenkulunu kiraya vermekte temerrüt göstersin 
ve buıiun da . bir gün Hükümet eliyle başka 
birine tahsis edileceğine kani bulunduğu halde 
bunun için bir tertibat düşünmemiş olsun. Bu-
na imkân yoktur. Gayrimenkulu daha boşal
madan kiracısını bulacak, anlaşacak, hava para-

' sini alacak ve evini verecektir. Hiç bir kimse 
de Hükümete gidip, şu adam malmı kiraya ver
mekte temerrüt gösteriyor diye şikâvette bulun -
mıyacaktır, nazarî kalacaktır. Hükümet belki 
bazı yerlerde boşalan gayrimenkullerin haber 
verilmesi için umumî bir karar ittihaz edecek 
ve her kim ki, gayrimenkulunu kiraya vermezse 
bana haber verin diyecektir. Fakat bir tok mü- ' 
racaatçı çıkmryacaktır. Bîanenalcyh gayrimen
kul sahibi suiniyet sahibi olsun, hüsnüniyet sa
hibi olsun, boşalan bir evi belediyeye haber ver
mek ve bunu belediyece ihtiyaca tahsis etmek yo
lundaki kararın bendenizce hakkı tasarrufa ay
kırı bir vaziyetini görmüyorum. Bu maksatla 
Hükümet teklifinin kabul edilmesi yolunda bir 
takrir takdim ediyorum, kabulünü istirham ede
rim. . 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar; Muhterem Mazbata Muharriri arkadaşımızı 
dinledim. .Tarla'hakkındaki temenni ve. ricalarım 
hakkında, şehir ve kasabalara taallûk ettiğini. 
büıaenn.levh bövle bir -mevzuun bu kanuna ithal. 
edilmediğini sövlediler. Bu doğru olabilir. Haki
katen vâsi bir iştir. Yalnız ben bunu kabul edi
yorum ve.Hükümetten rica ediyorum, temenni
lerim ehemmiyeti haizdir. Fakir çiftçileri müşkül 
vaziyette bırakmaktadır. Bugünkü buğday fi
yatlarının vhk-ulişi, tni'la' fiyatlarını dört beş 
misli yükselterek ekim işlerinde de köylüleri müş-
kil vaziyete sokmuştur, idare etmiyor. Onun için 
Hükümet hiç 'olmazsa kendi cephesinden bu m e-
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seleyi tetkik ederek çare bulmalıdır ve Evkaf 
İdaresinin yaptığı bu ihtikârın biran evvel önü
ne geçmelidir. 

İknicisi; su meseles' hakkında buyurdular ki, 
mucir müstecirle bir mukavele akdetmiştir ve 
bu mukavele devam ediyor, buna itiraz yok, doğ
rudur. Lâkin her mülk sahibi ile Su İdaresi ara
sında da bir mukavele vardır. Su İdaresi şahsi
yeti hükmiyeyi haizdir, fakat bugün bu muka
veleleri keenlemyekün addederek bozuyor. Fiyat-
leri yükseltiyor neden dolayı Su İdaresinin halk 
ile yaptığı mukavelenin aynen devam etmesi ter
viç edilmiyor1? Onun için Mazbata Muharririnin 
verdiği cevap beni tatmin etmedi. Lâkin görü
yorum ki kanun hazırlanmıştır vakit te dardır 
onun için mütalâamı söylemekle iktifa ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. F. A. BARUTÇU 
(Trabzon) —İzzet bey arkadaşımızın Hükümete 
müteveccih beyanlarına ben bir şey diyecek de
ğilim. Yalnız Evkafın tarla kiralarından filân 
bahsettiler.. 

î . ARUKAN (Eskişehir) — Ihtikâre gitmiştir. 
F. A. BARUTÇU (Devamla) Su idaresini alâ

kadar edecek hükümleri de kanun derpiş etmiyor. 
Mesken kiralarının ve şartlarını derpiş ediyor. 
Şimdi Cafer Bey arkadaşımızın sözlerine geçi
yorum. Buyurdular ki mazbata muharriri diyor 
ki suiniyetli mal sahibi mülk sahibi olduğu gibi 
hüsnü niyetli mal sahibi mülk sahibi olur. Neden 
suiniyet sahihleri için hükümler derpiş edilirken 
hüsnüniyetli gayrimenkul sahiplerini de tazip 
edelim. Halbuki fabrikalara da vazıyed ediliyor. 
Onlar içinde hüsnünij'-et sahibi yok mu? dediler. 

' Fabı ikalara vaziyet -eimek suiniyet sahiplerinin 
yüzünden değildir. 

Fabrikalara,, ticarethanelere, müesseselere 
Hükümet halk ve millî müdafaanın ihtiyaçları 
lüzum gösterirse vazıyed eder. Onları lüzum gör
düğü şekilde faaliyete sevkeder, faaliyetini tan
zim ecdr, tadilât, tevsiat yapar. O sınıf âmme 
menfaati mülâhazasiyle halk ve millî müdafaa
nın ihtiyacını karşılamak maksadiyle yapılan 
peylerdir. Orada suiniyet ve hüsnüniyet me
selesi mevzuubahis değildir. 

İkincisi, buyurdular ki, canım ne olur, pekâlâ 
tatbikattaki suiistimalleri önlemek için kira işle
rini belediye memurlarına verelim, yapsınlar. 
Bunun tatbikatı kolay değildir. İstanbul'u gözü
nüzün önüne getirin. Boşalan evleri haber ve
receğiz, defterleri tutulacak, ondan sonra müra
caat edenlere sıra gelecek, arkasından lâyuat 
müracaat ve şikâyet sırasında değildi, benim is
mim yazılı idi silinmiş, benimki unutulmuş.. 
Daha iyi değil mi efendim, biz mal sahiplerinin 
kiralama hususundaki efal ve harekâtını ve ta
sarruf haklarını murakabe altında bulunduran, 
suiistimallere meydan vermeyen, suiistimali ön-
liyeıı hükümler dercedilmiştir. Encümenimiz bu
nu yapmıştır ve maksada tamamen kâfidir. Met
nin kabulünü rica ederim. 
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S. ÎÇÖZ (Yozgad) — Beis bey, bir sual so

racağım: 
Kira mukavelenamesinde su parasını müste-

cir kabul ettiği halde vermezse tahliyeye sebep 
olabilir mi? 

MUVAKKAT En. M. M. P. A. BARUTÇU 
(Trabzon) — Tahliye talebinin mesmu olmamasu, 
kiracının mukavele şartlarına riayetine ballıdır. 
Mukavele sartlarma riayet edilmediği takdirde 
umumî hükümler dâhilinde mal sahibi bir ih
tarname keşide eder ve bilâhare mahkemeye mü
racaat edebilir. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) —Baz ı kanuna hürmet
kar olmryanlar haya parası alırlar, fakat bazı 
kiracılar da müddeti hitam bulmazdan evvel har 
va parası alarak meskenleri başkasına devret
mektedirler. 

Ev sahibi de mahkemelerde sürünüyor. Ka
nunda bunlar için bir hüküm vok mudur? 

MUVAKKAT En. M. M. F. A. BARUTÇU 
(Tarabzon) — Efendim, kiracı ahara devre sa-
lâhiyettar olur da kiracı sıfatiyle hava parası 
alırsa aynı cezayı görür. 

S. PEK (Kocaeli) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
S. PEK (Kocaeli — Sual değil efendim, 

söz söyliyeceğim. -
REİS ~ Buyurun. 
S. PEK (Kocaeli) — Efendim, bir kanun 

maddesinin tadili, bir fayda mülâhazasiyle olur. 
Eğer fayda mülâhaza edilmezse, bu tadil şeklinde 
fayda memul değilse tadil bir zahmetten ibaret 
kalır. Bu üzerinde durduğumuz maddede daha 
ziyade Hükümetten gelen teklif bana da müla
yim görülmektedir. Çünkü bu tadil şekliyle ha
va parası alan ev sahibinin hava parası alması
na mâni olmanın imkân ve ihtimali yoktur. Mal 
sahibi kiracıyı yine kendisi seçebilecek olduktan 
sonra hava parası alacaktır. Ve istediği şartlarla 
evini kiraya verecektir. Mazbata muharriri ar
kadaşımız çıkıpta bana diyebilir ki, bunun için 
eskiden cezai müeyyide yoktu, bu kanunun tadili 
ile bir de cezai müeyyide kabul ettik. Hava pa
rası alan ev sahibine ceza vereceğiz. Görüyoruz-
ki, birçok şeyleri, birçok hususatı ceza tehdidi 
altına aldığımız, menettiğimiz halde aşikâr olan
larla dahi başa çıkamıyoruz. Halbuki ev sahibi
nin kiracıdan usulüne mutabık olarak alacağı 
hava parasının alındığım tesbit etmek hemen he
men gayrimümkün gibi. bir şeydir. O itibarla 
ev sahipleri evleri boşaldığı zaman belediyeleri 
haberdar etmelidir. Eve ihtiyacı olanlar da be
lediyelere gidip isimlerini yazdırmalıdırlar. Be
lediye de bu iş için tavzif edilecek bir memur bu 
evleri kiraya vermelidir. Aksi takdirde, aramız
da bir çok arkadaşların da bulunduğunu f arzet-
tiğim, biz dahi hava parası vererek ev bulmaya 
mecbur kalırız. 

R£ıİ$ — Takriri okutuyorum, 

Yüksek Reisliğo 
Afzettiğim sebeplerle Hükümet teklifinin ka

bulünü arz ve teklif ederim. 
Kayseri Mebusu 

C. Tüzel 
REİS — Efendim, Cafer Tüzcl'in takririni 

reyinize arzcdece$?im. Yani bu takrir kiracı çık
tığı vakit ev sahibinin bel ediveye evinin boşaldı
ğını haber vermesi içindir. (Gürültüler, ret ses
leri). 

R. KAPLAN f Matfas) — Ret ret, evvelâ ken
di islerini görsün belediye. 

S. ÎÇÖZ (Yozgad) — O vakit hava parasını 
beledive memurları alır, böyle şey olmaz. 

REİS — Bu teklifi yüksek revinize arzedi-
yorum. Nazarı itibara alanlar. . . Almıyanlar. .'. 
Nazarı itibara alınmamıştır. 

O halde maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Madde 31. — I. Hükümet, dâhilde lüzum 
gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını, maliyet 
unsurlariyle bu maliyete zammedilebileeek âzami 
kâr hadlerini ve bu maddelerin cinslerini, nevi
lerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin edebileceği gi
bi komisyon, nakliye ve nakliye komsiyonu, tel
laliye, simsariye gibi ücretlerin ve bir hizmet 
ve sanat veya emek mukabilinde alınacak sair 
ücretlerin âzami miktarını tâvin edebilir. 

Hükümet, bu fıkrada yazılı ücretlerin âzami 
miktarlarını belediyeve, ticaret ve sanayi ve es
naf odalarına da tesbit ettirebilir. 

TL Bu suretle tesbit olunan fiyatlar veya 
kâr hadleri yahut ücretler fevkinde veya cins, ne
vi veya vasıflara muhalif olarak bir malm satıl
ması veya satışa arzolunması ve ücret istenmesi 
veyahut alınması veya malivet unsurlarının yu-
kanki fıkra mucibince tesbit edilen esaslar hari
cinde hesaplanması yasaktır. 

ITT. Sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan .fiyatlar fevkinde bir 
malın satılması veya satışa arzı ve tanzim veya 
tasdik olunan tarifeler fevkinde ücret alınması 
veya istenmesi yasaktır. 

IV. Toptan ve perakende ticarette-hakikî ve
ya hükmi şahıslar arasında yapılan alım ve sa
tım muamelelerinde satılan mal için satıcı tara
fından fatura verilmesi ve faturalrm muay
yen bir müddet zarfında satanlar, satm alanlar 
ve varsa mutavasıtlar tarafından muhafaza 
edilmesi mecburi kılınabileceği jribi tacir sıfatını 
haiz şahıslarm tiearet için faturasız mal satın 
alması m en edilebilir. 

V. 100 kuruştan fazla yapılan alış verişler
de müşterinin talebi üzerine satıcı fatura verme
ğe mecburdur. 

VI. Tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmi 
şahıslar arasında yapılan alım ve satım mu amo-
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İçlerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı sa
tıcı tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti 
mübeyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu 
vesikanın verilmesi mecburidir. 

VII. Her dükkân, mağaza, ticarethane veya 
satmak kasdiyle mal konulabilen mahallerde ve 
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa 
arzedilen muayyen mallara cins ve fiyatı göste
ren etiket veya mahsus işaret konulması ve malın 
mahiyeti etiket veya mahsus işaret koymağa mü- • 
sait olmayan hallerde herkesin görebileceği bir 
yere fiyat ve cins listelerinin asılması mecburi
dir. Muayyen malların neden ibaret olduğu Ti
caret Vekâletince salahiyetli kılınacak merciler 
tarafından ilân edilir. 

BEİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. , 

Madde 32 — Aşağıdaki hareketlerde bulun
mak yasaktır: 

a) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla 
fiyatla satmak; 

b) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fi
yatla satışa arzetmek; 

c) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı sa
tışa arzetmemek; 

ç) Muhik sebep olmasızm mevcut malı sa
tıştan imtina etmek; 

d) Mevcut malı herhangi bir suretle kaçır
mak veya saklamak; 

e) Mevcut malı muvazaa yoluyla elden çı
karmak; 

f) Piyasada darlık veya fiyatlarda yüksek
lik doğuracak veya fiyatların inmesine mâni ola
cak surette malları mahdut ellerde toplamak ve
ya imha etmek veya sair fiil ve hareketlerde bu
lunmak ; 

g) Herhangi bir maddenin Hükümetçe tesbit 
edilen esaslar haricinde muhtelif ellerden geçiril
mesi suretiyle fiyatının yükseltilmesini istihdaf 
veya intaç eden zincirleme muameleleri yapmak; 

h) Ticari teamüle aykırı olarak diğer bir 
malın da satın alınmasını mecburi kılmak sure
tiyle satışta bulunmak veya satışa bu şartla mal 
arzetmek; 

i) Fazla fiyatla satmağa matuf herhangi bir 
fiil ve harekette bulunmak veya vesika tanzim 
ve bilerek istimal etmek; 

j) Fiyatları yükseltmek maksadiyle propa
ganda yapmak; 

k) Müstahsilden mal alanlar veya müstehli-
ko mal satanlar arasında fiyat birliği yapılarak 
veya yptırılarak anlaşma yolu ile halkı istismar 
etmek. 

REİS — Maddeyi kabul edenler.,. Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — I. Hükümet halli ve millî 
müdafaa ihtiyacından madut olalı her türlü eş
yanın konulması için muktazi mahfuz mahal-
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leri ve depoları bu kanunun tatbik mevkiine 
konduğu seneye tekaddüm eden senedeki icar be
delleri ve icar. bedelleri taayyün etmemiş bir 
yer ise gayrisâfi irat miktarınca tâyin edilecek 
bir kira mukabilinde işgal ve istimal eyliyebilir. 

Bu gayrimenkuller icar veya işgal için tah
liye ettirildikleri takdirde şagillerinin bundan mü
tevellit masrafları Hükümetçe tediye olunur. 

II. Bu kanunla Hükümetin istimal, işgal ve
ya intifaa salâhiyeti olduğu gayrimenkullerin 
tahliyesi İcra ve İflâs Kanununun mukavelena
me ile kiralanan gayrimenkullerin tahliyesine 
mütedair hükümlerine göre icra olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Hükümet, lüzum gördüğü 
mmtakalarda muayyen malların ihracı, ithali, 
imali, toptancılığı ve perakendeciliği, komisyon
culuğu, mümessilliği veya nakliyeciliği veya nak
liye komisyonculuğu ile meşgul olan tacirlerin ve 
büyük ve küçük sanayi erbabının birlikler kur
malarını emredebilir. 

Ortaklarına diğer ticari şirketlerde olduğu 
gibi sermaye koymak ve şerik sıf atiyle kâr ve 
zarara ve hukuki mesuliyete iştirak etmek veci
besi tahmil etmemek üzere bu birlikler hükmi 
şahsiyeti haizdir. Bunların teşkilât ve idare tarz-
lariyle teftiş ve murakabe usullerini gösteren 
statüler alâkalıların mütalâası alındıktan sonra 
Ticaret ve İktisat Vekâletince tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur. Statülerde aza
nın birlikten çıkarılmasını icabettiren sebepler 
de gösterilir. 

Birinci fıkrada yazılı tacirler ve büyük vo 
küçük sanayi erbabı mıntakalarmdaki birliklere 
âza olmadıkça o birliklerin iştigal mevzuu olan 
işlerle iştigal edemezler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Hükümet, halk ve millî mü
dafaa ihtiyacı için lüzumlu olan her türlü nakil 
vasıtalarının ve depo, ambar ve sair mahfuz ma
hallerin işletilmesine, tamirine ve kendine ait 
olanların da adedlerinin arttırılmasına veya ye
niden inşasına muktazi paralan 43 ncü maddede 
yazılı sermayeden alâkalı vekâlete veya müessese
ler emrine verebilir. 

EEİS — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — I. Hükümet, her türlü hu
susi nakil vasıtalarının seyrüseferini tanzim, tah
dit veya menedilebileceği gibi âzami nakil ücret
lerini de tâyin edebilir, ücretlerini vererek bun
ları lüzum gördüğü yerlerde çalıştırabilir ve bu 
maksatla, her türlü hususi nakil vasıtalarında ça
lışanların kabule şayan mazeretleri olmaksızın 
işlerini terketmelerini menedebilir. Bu suretle 
çalışmağa mecbur tutulanlara sâylerine mukabil 
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emsaline göre normal bir ücret verilir. 

II . Bu madde mucibince çalıştırılması ka
rarlaştırılan kara ve deniz nakil vasıtaları ve 
bunların sahip, müstahdem, kaptan, gemi adam
ları icabında vali ve kaymakamların yazılı emir
leri üzerine zabıta kuvvetiyle işe scvkolunabilir-
ler; 

III . Hükümet, lüzum gördüğü takdirde kara 
nakil vasıtalarını bedeli mukabilinde ve deniz 
nakil vasıtalarım 1 . IX . 1939 tarihinden evvel 
yapılan son satış bedeli mukabilinde satın ala
bilir; 

Deniz nakil vasıtalarının satın alınmasında 
icabına göre bu bedele İcra Vekilleri Heyetince 
tâyin olunacak bir tazminat ilâve olunabilir. 

IV. Hükümet, halkm ve millî müdafaanın 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle lüzumunda 
yabancılara ait deniz nakil vasıtalarını ve bun
ların Türk tabiiyetinde olsun olmasın kaptan ve 
gemi adamlarını da ücretlerini vererek rızaları 
ile çalıştırabilir. 

V. Sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan nakil vasıtaları üc
retleri fevkinde ücret alınması veya istenmesi 
yasaktır. 
. VI. Türk bayrağını taşıyan gemilerin Hü

kümetin müsaadesi olmadıkça yabancılara satıl
ması, kiraya verilmesi ve her ne suretle olursa 
olsun devredilmesi yasaktır. 

REÎS Maddeyi kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ran müesseseler veya şahıslar tarafından öden
mekle beraber bu masraflar ücretlerinden müna
sip taksitlerle kesilir. 

Hükümet, zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen 
bölgelerde eşhasa ait olup ta sahibine katı lüzu
mu olmıyan her nevi ziraat vasıtalarından mü
nasip bir kira mukabilinde istifade edebilir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler Kabul et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — I. Hükümet, lüzum gördüğü 
mmtakalarda yapılacak zeriyatm nev'ini, çeşi
dini ve bunların nispetini tâyin, herhangi bir 
mahsulün^ ekimini men, ziraatın ve hayvan ye
tiştirmenin usul ve istikametlerini tesbit ede: 
bilir. 

II . Hükümet, büyük ve küçük baş hayvan
ların şahsi ihtiyaç haricinde alım ve satımını 
herhangi bir suretle başkasına devrini, naklini 
ve kesimini tanzim, tahdit ve menetmeğe ve bun
lara 14 neü madde Hükümleri dairesinde el koy
mağa salahiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler Kabul et
miyenler .•... . Kabul edilmiştir. 

Ma$de 39. — Hükümet, sahipleri tarafından 
işletilmeyen araziyi tâyin edeceği münasip bir 
bedel mukabilinde işletebilir. 

REÎS — Maddeyi yüktee!k reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . Kaul 
edilmiştir. 

Maidıdıe 42. — I. Hükümet, her türlü ziraat 
aletlerini, makinalarmı, vasıtalarını ve malze
melerini, zirai ilâçları ve tohumları ve damız
lık hayvanları lüzumuna göre satabilir, parasız 
ariyet veya ödünç veya bir kira mukabilinde 
olarak ihtiyacı olanlara tevzi edebilir ve çiftçiye 
ödünç para verebilir. 

I I . Hükümetçe, satılan veya tevzi edilen 
maddelerin ve damızlık hayvanların ve ödünç 
verilen paranın tesbit edilen ihtiyaca hasredil
mesi mecburidir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler Kabul et
miyenler . . .Kabu l edilmiştir. 

Majdjde 53. — I. a) Yedinci madde muci
bince yapılacak kontrola ve lâzımgelen faaliyete 
sevk kararma muhalefet edenler; . 

b) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve 
maadin müesseseleri hakkında Hükümetçe iste
nilen malûmatı vaktinde tam ve doğru olarak 
vermeyenler ve müttehaz karara riayet etmi
yenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde 250 lira
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiylc bir
likte bi aydan altı aya kadar hapis cezası hük-
molunur. 

I I . 9 ncu maddede yazılı ücretli iş mükelle
fiyetine riayet etmiyenler, alacakları günlük 

Majdıde 3 7 . — Hükümet ziraatte çalışabilir 
her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak 
şartiyle mıntaka münasebetlerini, iklim ve sıhhat 
şartlarını nazara alarak gerek Devlete ve gerek 
şahıslara ait ziraat işletmelerinde ihtiyaca göre, 
bir buçuk ayı geçmemek ve mahallî örf ve rayice 
göre ücret verilmek üzere zirai iş mükellefiyetine 
tâbi tutabilir, kadınlar ancak kendi köy ve ka
saba ve şehir Isınırları içinde çalıştırılabilir. 

Şahıslara ait ziraat işlerinde mükellefiyet an
cak vilâyet veya hemhudut vilâyetler halkı hak
kında tatbik olunabilir. 

Zirai iş mükellefiyetine tâbi tutulanların iş 
Sterlerine sevk ve nakillerine ve bu esnada iaşe 
ve ibatelerine muktazi masraflar, celp olunduk
ları veya kendiliklerinden müracaat ettikleri 
tarihten işe başladıkları tarihe kadar çalıştırıla
cakları iş yerlerinde alacakları ücretin yarısı 
bunları çalıştıracak müessese ve şahıslarca 
ödenir. 

Kendilerine zirai iş mükellefiyeti tahmil edi
lenlerle bunlardan iş yerlerinden kaçanlar ica
bında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üze
rine zabıta lnrvvetiyle iş yerlerine sevk oluna
bilirler. 

î ş yerlerinden kaçan zirai iş mükelleflerinin 
iş yerlerine şevkleri ve sevk esnasındaki iaşe ve 
ibateleri için muktazi masraflar bunları çalıştı-
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ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 
halinde iki misli para cezasiyle birlikte on beş 
günden iki aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

III. 10 neu maddede yazılı sanayi ve maa-
din müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlı 
olan veya Hükümetçe tâyin edilen diğer işyer
lerindeki inizmeti mazeretsiz terkedenler hak
kında 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükomlunur. 

IV. a) 11 nci madde hükümlerine riayet 
otmiyenler hakkında 250 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte suç mevzuu
nu teşkil eden malların müsaderesine hükmo
lunur. Fiilin ağırlığı halinde ayrıca üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezasına ve suç mevzuu
nu teşkil eden malların aynı cinsten mevcut 
bakiyeleri tamamının ' müsaderesine hükmolu
nur. 

b) Hükümetçe şahsi ihtiyaç ve istihlâk için 
tevzi edilen yiyecek ve giyecek maddeleri yu-
karıki fıkra hükmünden müstesnadır. 

c) Hükümetçe mubayaasına karar verilen 
maddeleri kaçırmak maksadına matuf olmaksızın 
müsaade, alınmadan bulundukları yerlerden 
başka yerlere nakledenler hakkında da 100 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

V. Bu kanuna göre Hükümetçe temin edi
len krediyi tahsis edildiği işten başka bir yerde 
kullananlar hakkında 1 000 liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç sene
den beş seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Temin olunan krediyi, tahsis edildiği işten 
başka bir yerde kullanan kimsenin temin ettiği 
menfaat az ise 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden üç se
neye kadar hapis, pek az ise 100 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

Şu kadar ki, bu maddeye göre hükmolunan 
para cezaları, maksat haricinde sarf edilen kredi
nin miktarından aşağı olamaz. 

REtS — Maddeyi kabul edenler . . . Kabul 
otmiyenler . . . . Kabul edilmiştir. 

Ma/ddıe 54. — I. 14 ncü maddenin bir numa
ralı bendi hükmüne göre elkonulan maddeyi ve 
yardımcı malzemeyi teslimden imtina edenler, 
saklayanlar, kaçıranlar, saklamaya, yahut kaçır
maya teşebbüs edenler, satanlar, her ne suretle 
olursa olsun başkalarına devredenler, rehneden-
ler, bu fiillere bilerek yardım edenler veya bu 
fiilleri yaptıranlar hakkında 500 İradan 1 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte altı aydan 
iki seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

. Suça mevzu olan maddenin ve yardımcı mal
zemenin kıymeti az ise yukarıda yazılı suçları iş-
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liyenler hakkında 100 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye 
kadar lıapis cezası, pek az ise* 50 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu 
bentte yazılı suçlara ; mevzu teşkil eden madde 
ve yardımcı malzemenin ve aynı cinsten mevcut 
bakiyelerinin müsaderesine hükmolunur. Eğer 
bu madde ve yardımcı malzeme arama neticesin
de alınarak Hükümetçe tesbit edilen mahallere 
sevk ve teslim edilmişse müsadere hükmü bun
ların emaneten yaptırılan bedelleri hakkında tat
bik olunur. 

II . Birinci bentte yazılı suçlara mevzu olan 
madde toprak mahsulü olduğu takdirde, bu suç
ları işleyen müstahsiller hakkında tâyin edile
cek cezalar yarıya indirilerek hükmolunur ve 
bunlar hakkında müsadere hükmü tatbik edil
mez. Arama neticesinde veya sair suretle elde 
edilen toprak mahsulü Hükümetçe tesbit edilen 
bedel ödenerek alınır. Elkonulan toprak mahsu-

. lünü hüküm katileşinceye kadar tamamen tes
lim eden müstahsiller hakkında bu fıkraya gö
re yarıya indirerek tâyin edilecek ağır para ce
zasının da yarısı hükmolunur ve hapis cezası 
verilmez. 

I I I . 14 ncü maddenin 4 numaralı bendine 
muhalefet edenler hakkında bu maddenin 1 nci 
bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik olunur. 

53 ncü maddenin IV ncü bendinin (b) fık
rası hükmü burada da caridir. 

IV. 14 neü maddenin 2, 3 ve 5 numaralı 
bentleri hükümlerine riayet etmeyenler bak
landa 100 liradan 500 liraya, 6 nci bendine ri
ayet etmeyenler hakkında da 10 liradan 100 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

P. USLU (Manisa) — 54 ncü maddenin bi
rinci fıkrasında (her no suretle olursa olsun baş
kasına devredenler ...) için ceza müeyyidesi va
zedilmiş. Bir de 14 ncü maddenin 4 ncü ben
dinde ( .... devredilmesi, muvakkat veya daimî 
olarak bir başkasına verilmesi ....) yasak denil
miş. Vazıı kanun, devreden tâbirinden sonra 
muvakkat ve daimî olarak bir başkasına verilme
sini yasak etmiş. Demek ki; muvakkat veya da
imî tâbirlerini « devir » tâbirinden hariç tut
muştur. Şimdi mazbata muharriri arkadaşımdan 
rica ediyorum. 54 ncü maddede biraz geniş mâ
na ifade ettiği anlaşılan (her ne suretle olursa 
olsun başkasına devredenler) tâbirinde (muvak
kat veya daimî olarak verenler) de dâhil midir?. 

MUV. En. M..M..F. A. BARUTÇU (Trab
zon) — Efendim, her ne suretle olursa ol
sun devredenler mefhumunaamuvakkat veya da
imî olarak verenler de dâhildir. Tekerrür olma
sın diyo yazmadık. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi 
reye amdiyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 5&.— î. 15 nci maddeye göre Hükü

metçe ittihaz olunan karara riayet etmiyenler 
'hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2500 lira
ya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan 
altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

II. 17 nci maddeye göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler halikında 250 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hük
medilir ve suç mevzuunu teşkil eden mallar mü-
sadero olunur. 

III. 18 nci maddeye göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkında 100 
liradan 1000 liraya kadar ağır para cezası ve 
tekerrürü halinde 250 liradan 2500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

IV. 19 ncu maddenin 5 numaralı bendine 
göre Hükümetçe ittihaz olunan karara riayet et
miyenler hakkında 50 liradan 300 liraya kadar 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 liradan 
600 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir 
haftadan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

V. Yirminci maddenin 1 nci f ıkrasma gö
re Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet 
etmiyenler hakkında 100 liradan 1000 liraya, te
kerrürü halinde 500 liradan 5000 lira kadar 
ağır para cezasiyle birlikte on beş günden üç aya 
kadar hapis cezası tatbüc olunur. 

VI. a) 21 nci maddenin 1 nci bendine 
muhalefet edenler 2 nci bendinde yazılı mad
deleri Hükümetçe ittihaz olunan kararlara mu
halif olarak satan ve satın alanlar, başkasına de
vir, imal veya; nakledenler hakkında 54 ncü mad
denin İ nci bendinde yazılı ceza hükümleri tat
bik olunur. 21 nci maddenin 1 nci ve 2 nci bent
lerinde yazılı vesikaları ticaret kasdiyle satın 
alan veya satan veya başkasına devredenler hak
kında dahi aynı hükümler tatbik olunur. 

b) 21 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
tâbi tutulan maddelerden şahsi ihtiyaç ve istih
lâk için olanlarının örf ve âdetin cevaz verdiği 
müıtarı tecavüz etmemek üzere alınması, kulla
nılması, imali, istihlâki, nakli ve kâr temini mak
sadına matuf olmaksızın yardım hissiyle veya 
zaruret sebebiyle her ne suretle olursa olsun baş
kalarına devri yukarıki hükümden müstesnadır. 

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

VII. 22 nci maddenin 1 nci fıkrası muci
bince Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet 
etmiyenlerle 3 ncü fıkrasına muhalif olarak Hü
kümetçe yaptırılan stokları herhangi bir sebep
le bulundukları yerlerden başka yerlere müsa
ade almaksızın nakil edenler halikında 250 lira
dan 2500 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak 
verilir. 

VIII. 22 nci maddenin 2 nci fıkrasına mu
halif olarak Hükümet tarafından yaptırılan 
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stokları alâkadar makamların taİİmah hilafına 
istihlâk eden, kullanan veya her ne suretle olursa 
olsun elden çıkaranlarla 3 ncü fıkrası hükmüne 
muhalefet edenler hakkında 53 ncü maddenin 5 
numaralı bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik 
olunur. 

REİS -— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 56. — I. 24 ncü maddenin 1 nci. ve 
2 nci bentlerine göre Hükümetçe yapılan teftiş 
ve murakabeye muhalefet edenler, ticari kredile
rin, şirket veya kooperatiflerin fâaliyetlerinin tah
dit, takyit veya menine müteallik olarak Hükü
metçe ittihaz olunan kararlara riayet etmiyenler 
Hükümetin kararma muhalif olarak şirket veya 
kooperatifleri teşkil veya tescil ettiren ortaklar 
ve bu suçlara iştirak edenler hakkında 1000 li
radan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. Tekerrürü halinde ağır para cezası üç 
misline çıkarılır. Hükümetçe ittihaz olunan ka
rara muhalif olarak teşekkül eden veya tescil 
ettirilen şirketler ve kooperatifler kapatılmakla 
beraber bunlar kapatılma anma kadar üçüncü 
şahıslarla muamelede bulunmuşlarsa tasfiye hü
kümlerine tâbi tutulur. 

II. 25 nci maddenin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü 
bentlerinde yazılı stok yapmak memnuiyetnie ri
ayet 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 ceza
sına mahkûm edilir. 

III. 25 nci maddenin 4 ncü bendinde yazılı 
mal biriktirmek memnuiyetine riayet etmiyenler 
10 lirada 100 liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. Tekerrürü halinde para cezası 
ilıi misline çıkarılmakla beraber suçlu bir aya 
kadar hapis cezasına mahlcûm edilir. 

IV. 2 nci ve 3 ncü bendlerde yazılı hallerde 
yapılmış olan. stokların ve biriktirilmiş olan 
malların müsaderesine de hükmolunur. 

V. i'8 nci maddede yazılı ilâna rağmen mu
hik sebep olmoksızın. mâlını . gümrükten çekmi-
yenler hakkında 500 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte on beş günden üç 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. Hükümet
çe gümrükten çekilerek müracaatları üzerine sa- . 
hiplerine teslim edilen mâlları Hükümetin gös
terdiği yerlere veya ihtiyaç sahiplerine satma
yanlar hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir se
neye kadar hapis cezası hükmolunur. 

VI. 29 ncu maddenin 1 nci bendi mucibin
ce ithal ve ihraç maddelerinin Hükümetçe tesbit 
edilen fiyatlarına riayet etmiyenler hakkmda 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle birlikte 
tesbi tedilen ithal ve ihraç fiyatlariyle satış veya 
mubayaanın yapıldığı fiyatlar arasındaki fark 
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tutarmm beş misli ağır para cezası hükmedilir. 
Tekerrürü halinde cezalar iki kat olarak verilir. 

VII . 30 ncu madde hükmüne riayet etme
yenler hakkında bir senelik kira bedeli tutarınca 
ağır para cezası hükmolunur. Ve tekerrürü ha
linde bu ceza iki misline çıkarılır. 30 ncu madde 
hükmüne muhalefeti itiyat edinenler ayrıca bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasma da mahkûm 
edilir. Ancak 30 ncu madde hükmüne muhale
fetin kasde m akran olmayıp hata veya zühulden 
ileri geldiği ve alâkalılar tarafından takibattan 
evvel tashih edildiği anlaşılan hallerde ilgililer 
hakkında takibat yapılmaz. 

30 ncu madde hükmüne muhalefetin derecesi 
ve suçun şahsi ihtiyaç şevki ve geçim sıkıntısiyle 
işlendiği mahkemece takdir olunan hallerde ceza 
üçte bire indirilebilir. Veya zaruretin derecesine 
göre tamamen iskat edilebilir. Mükerrirlerle bu 
suçu itiyat edinmiş olanlar bu hükümden istifade 
ettirilmez. 

VIII . Bir gayrimenkulu başkasına kirala
mak veya devretmek için hava parası namiyle 
veya herhangi bir namla kendilerine gayrimeşru 
menfaat temin eden gayrimenkul sahipleri veya 
kiracılarla bunlar namına hareket eden sair kim
seler veya bunlara tavassut edenler halikında 
temin veya teminini kasdettikleri menfaatin iki 
misli ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

REÎS — Mütalâa var mı Maddeyi reye arze-
diyoram. Kabul buyuranlar... Kabul etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 57. —• I. 32 nci maddede yazılı suç
ları, memleketin iktisadi bünyesini kökünden 
sarsmak veya memlekette büyük ve şümullü ik
tisadi buhran yaratmak maksadiyle teşekkül 
halinde işleyenler hakkında ölüm cezası'hükmo
lunur ve bunların ticaret mevzuu olan mallarının 
tamamı müsadere olunur. 

II . Yukariki bentte yazılı mal haricinde 
32 nci maddedeki suçlarla 31 nci maddenin 2 nci 
ve 3 ncü bentlerinde yazılı suçları işliydiler, 
işlemeye teşebbüs edenler, bu fiillere bilerek yar
dım edenler veya bu fiilleri yaptıranlar hakkın
da 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte üç seneden on beş seneye ka
dar ağır hapis cezası hükmolunur. 

I I I . ikinci bentte yazılı suçların işlenme
sinden tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, 
malın yahut teminedilen veya temini kasdolunan 
gayrimuhik. menfaatin miktar ve mahiyetine gö
re hafif ise faili hakkında 500 liradan 2 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir sene
den üç seneye kadar hapis cezası verilir ve 
ayrıca bir aydan üç aya kadar dükkân, mağaza 
ve ticarethanenin kapatılmasına ve hapis müdde
ti kadar suçlunun ticaretten menine de hük
molunur. • -

Bil bentte yazılı cürümlerin tekerrürü halin

de 2 nci bentte yazılı cezalar tatbik olunur. 
IV. îkinci bentte yazılı suçların işlenmesin

den tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, 
malm yahut temin edilen veya tenimi kasdo
lunan gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiye
tine göre pek hafif ise faili hakkında 100 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
on beş günden iki aya kadar hapis cezası verilir. 
Ve hapis müddeti kadar dükkân, mağaza ve tica
rethanenin kapatılmasına ve ayni müddetle suç
lunun ticaretten menine hükmolunur. 

V. 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü bent-
leriylo 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faali
yetleri ve kazançları mahdut olan köy ve mahalle 
bakkalları, seyyar satıcılar ve bunlara mümasil 
küçük tacir ve esnaf ve tellâllar tarafından işle
nirse bunlar hakkında 10 liradan 100 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca beş 
günden on bes güne kadar ticaretten men'i cezası 
verilmekle beraber varsa bu kadar müddetle 
dükkânları da kapatılır. 

VI. 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü bentlerde 
yazılı suçlara mevzu teşkil eden mallarla aynı 
cinsten mevcut bakiyeleri tamamının da müsade
resine karar verilir. 

VII. 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları 
işliyenlere müşteri tarafından bir para tediye edil
mişse talep edildiği takdirde bu para derhal 
müşteriye iade ve mal zaptolunnr. Suc mevzuu 
olan mal müşteriye teslim edilmişse dilediği tak
dirde kendisine bırakılır. Henüz teslim edil-
memişse numunesinin alınması mümkün olan 
malların numunesi alındıktan ve numune alın
ması mümkün olmrva.nl arın evsafı derhal ehli
vukufa tesbit ettirildikten sonra müşteriye teslim 
olunur. Suç mevzuu olan malın satıcı tarafından 
talep edilen bedeli henüz ödememisse müşteri
den, ödenmişse suçludan alınır. Her iki halde de 
mal bedeli Ziraat Bankası şubesine ve bulunma
yan yerlerde malsandığma emaneten teslim olu
nur. Muhakeme neticesinde satılan malın bedeli 
yüksek olduğu tesbit edilirse fark resen müşte
riye iade ve mütebakisi müsadere olunur. Satıcı 
beraet ettiği takdirde bankaya veya malsandığı-
na yatırılan mal bedelinin tamamı kendisine ve
rilir. 

VIII . 31 nci maddenin 4 ve 6 nci bentleri 
hükümlerine riayet etmiyenler hakkında 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle beraber 
bir haftadan bir aya kadar dükkân, mağaza ve 
ticarethanenin kapatılmasına ve o kadar müd
detle suçlunun ticaretten menine hükmolunur. 
Ve tekerrürü halinde bu benddo yazılı cezalar 
iki kat olarak verilir. 

IX. 31 nci maddenin 5 nci bendinde ya
zılı mecburiyete riayet etmeyenler hakkında 25 
liradan 100 liraya kadar, tekerrürü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hük
molunur. 
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X. M nci maddenin 7 nci bendinde yazılı 

etiket ve fiyat listesi koymak mecburiyetine ria
yet etmeyenler hakkında 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte bir ahftadan üç aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. Su kadar ki, fiilin kasde makrım 
olmayarak hata veya zühul eseri olduğu anlaşı
lan hallerde ceza yarıya kadar indirilebileceği gibi 
tamamen de iskat olunabilir. 

XI. Yukarıki bendlercle yazılı ticaretten men 
ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılması 
cezası, bu dükkân mağaza ve ticarethanenin bu
lunduğu mevki için hayati; ehemmiyeti haiz ol
ması halinde verilmez. Bu takdirde hükmoluna-
cak ağır para cezasının yarısı arttırılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar-
ezdiyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 58.—..I. 34 ncü madde mucibince 
kurulan birliklere girmeyen veya girdikten sonra 
kendiliğinden çıkan, yahut birlik statüsüne göre 
çıkarılan tacirler.ve sanayi erbabı bu birliklere 
girmedikçe veya tekrar alınmadıkça, birliklerin 
mevzuu olan işler] ç iştigal etmekten menedilirler. 
Bu "memnuiyete rağmen bu birliklerin mevzuu 
olan işlerle iştigal edenler hakkında 250 liradan 
2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
bir aydan üç. aya kadar hapis hükmolunur. 

II . 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre de
niz nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet eden
ler veya ettirenler veya bu fiillere bilerek yar
dım edenler 1 000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden beş sene
ye kadar hapis cezasma mahkûm edilir. Bu fiilin 
işlenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan 
zarar hafif ise yukarıdaki suçları işleyenler hak
kında 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar ha-
pisı pek hafif ise 25 liradan 100 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur.. , ' . ' . ' 

I I I . 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre 
kara nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet eden
ler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zasına tekerrürü halinde 250 liradan 2 500 li
raya; kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan 
altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre 
seyrüseferin tanzim, tahdit veya men'i ve âzami 
nakil ücretlerinin tâyini hususunda Hükümetçe 
ittihaz olunan karara riayet etmeyenler hakkın
da 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para ce
zası ve tekerrürü halinde 500 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

V. 36 ncı maddenin 1 nci bendine göre lü
zum görülen yerlerde çalıştırılmasına karar veri-
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len hususi nakil vasıtalarında çalışanların kabule 
şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terketmele-
rinin memnuiyeti hakkında Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmeyenler alacakları gün
lük ücretin beş mislinden yirmi beş misline ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. Teker
rürü halinde iki misli para cezasiyle birlikte on 
beş günden ila aya kadar hapis cezası hükmo
lunur. 

VI. 36 ncı maddenin 5 nci bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında 50 liradan 250 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır ara cezasiyle bir
likte bir aydan üç aya kadar hapis cezası lıükmo-
lunuı*. 

VII. 36 ncı maddenin 6 ncı bendi hükmüne 
muhalefet edenler hakkında 1 000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
seneden on seneye kadar hapis cezası hükmolu
nur. Şu kadar ki, 100 tondan yukarı buhar ve mo
torla işleyen gemilerde hükmolunacak ağır para 
cezası geminin rayiç kıymetinden aşağı olamaz. 

VIII . 37 nci maddede yazılı zira.i iş mükel
lefiyetine riayet etmeyenler hakkında 53 ncü 
maddenin 2 nci bendinde yazılı ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

IX. Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen böl
gelerde sahibine katî lüzumu olmayan her nevi 
ziraat vasıtalarından kira mukabilinde istifade 
edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen ka
rarlara riayet, etmeyenler 10 liradan 100 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 59. — I. 38 .nc i maddenin 1 nci 
bendinde yazıl'ı zeriyatın çeşit, nevi ve nispeti 
hakkında Hükümetçe ittihaz olunna karara mu-
lefet edenler 25 liradan 300 liraya kadar ağır 
para cezasına, tekerrürü halinde 50 liradan 600 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir haf
tadan üç aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

II . 38 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı 
herhangi bir mahsulün ekimini men hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet eden
ler 50 liradan 300 liraya kadar ağır para ceza
sına ve tekerrürü halinde 100liradan 600 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte 15 günden üç 
aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

I II . 38 nci maddenin 1 nci bendinde yazılı 
ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ye istika
metleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlara riayet etmeyenler hakkında 100 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

IV. 38 nci maddenin 2 nci bendinde yazılı 
küçük ve büyük baş hayvanları Hükümetçe itti
haz olunan kararlara muhalif olarak ticaret 
kasdiyle satın alanlar, satanlar, herhangi bir su
rette başkasına devredenler nakledenler ve ke
senler veya kesimi zaruri kılacak şekilde küçük 
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ve büyük baş hayvanları sakatlıyanlar hakkın
da, müsadere hükmü hariç olmak üzere 54 ncü 
maddenin 1 nci bendinde yazılı ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

V. 40 nci maddede yazılı araziye hububat 
ekmek ve ektirmek hakkında Hükümetçe itti
haz edilecek karara riayet etmeyenler 100 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para cezasına ve te
kerrürü halinde 250 liradan 2500 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya 
kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

VI. 42 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında 10 liradan 50 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Şu kadar 
ki, tâyin olunacak ağır para cezası, tesbit edi
len ihtiyaç haricinde kullanılan veya sarf ve is
tihlâk edilen madde ve hayvanların bedelinden 
ve ödünç verilen paraların tutarından aşağı 
olamaz. 

VII. 65 nci maddenin 1 nci bendi mucibin
ce salahiyetli memurlar tarafından istenilen 
malûmatı vermeyen ve vesika ve defterleri gös
termeyenler 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 
ceza iki misline çıkarılır. 

VIII. Bu kanunun İ l nci ve 14 ncü mad
delerine göre yapılacak tevziata ve verilecek 
vesikalara esas olmak üzere istenen malûmatı 
kasden hakikate muhalif olarak bildirenlerin fi
illeri umumî hükümlere göre daha ağır bir ce
zayı müstelzim olmadığı takdirde 10 liradan 100 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte üç aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Şu kadar ki, bu fiil, şahsi ihtiyaç için iste
nen beyannamelere taallûk ettiği takdirde fail
leri hakkında hapis cezası hükmolunmaz. 

REİS —• Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 62. — 55 nci maddenin 6 ve 7 nci 
fıkralariyle 56 nci maddenin 4, 5, ve 6 nci fık
ralarında ve 57. nci maddede ve 58 nci madde
nin birinci fıkrasında yazılı suçların failleri hak
kında hükmolunacak para cezalarından dolayı 
bunların çalıştıklar ticaret veya sanayi müesse
sesi veya sair hükmi şahslar malen ve müteselsi-
len mesuldürler. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 63. — Bu kanuna göre verilip kati-
leşen hükümlerin hulâsaları, masrafı mahkûma 
ait olmak üzere neşrolunur. Ancak, mevzuu iti
bariyle neşrinde faide tasavvur olunmayan sey
yar satıcıların ve sair küçük tacirlerin işledikleri 
basit suçlara veya iş mükellefiyetine riayet etmi-
yenlere taallûk eden hükümler mahkeme karariy-
le neşirden istisna edilebilir. Feri ceza olan dük
kân, mağaza ve ticarethanenin kapatılması hak

kındaki hükümlerin hulâsaları büyük harflerle 
yazılyarak dükkân ve mağaza ve ticarethanenin 
göze çarpan yerine yapıştırılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar ... Kabul etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. . 

Madde 64. — I. Bu kanuna taallûk eden iş 
lerde vazife ve salâhiyetlerini suiistimal edenler 
veya bu suretle diğer bir suç işliyenler ve vazi
fede ihmal ve terahide bulunanlar hakkında Türk 
Ceza kanunu ile diğer kanunlarda muayyen olan 
cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

II . Memur ve müstahdemlerin bu kanunun 
tatbiki dolayısiyle işledikleri suçlardan veya bu 
kanunun tatbikiyle -mükellef makam ve mahke
melerin emir ve taleplerini ve bu kanunla kendi
lerine mevdu takip ve tahkik vazifelerini ihmal 
veya suiistimal etmelerinden dolayı haklarında 
yapılacak cezai takiplerde memurin muhakema-
tına dair kanun hükümleri tatbik olunmaz. 

Vali ve vali muavinleri, kaymakamlar ve be
lediye reisleri ve merkezin emriyle tahkik ve 
teftiş için gönderilenler ikinci fıkra hükmünden 
müstesnadır. 

I I I . Millî Korunma kanununa taallûk eden 
işlerde, İktisadi Devlet teşekkül ve müessesele
rinin idare ve murakabe uzuvları ile memur ve 
müstahdemleri ve bu kanuna göre vazifelendiri
len hususi hukuk hükümlerine tâbi müessesele
rin memur ve müstahdemleriyle bu müessese
lerden hükmi şahsiyeti haiz olanlarının idare ve 
murakabe uzuvları Hakikî şahıslara ait olanları
nın sahipleri ve müdürleri Devlet memuru gibi 
cezalandırılır. 

S. BATU (Çanakklale) — Efendim, şimdi 
okunan bu 64 ncü maddenin 2 nci bendi Millî 
Korunma Kanunu hükümlerine aykırı hareket 
eden vali, vali muavini, kaymakam ve belediye 
reisleri için bir istisnai hükmü ihtiva etmekte
dir. Bu kanun neşredildikten sonra valiler, va
li muavinleri, kaymakamlar ve belediye reislerin
den Millî Korunma kanununa aykırı hareket 
edenler bulunduğu zaman doğrudan doğruya Me
murin muhakematma dair kanunun hükümleri
ne göre muhakeme edileceklerdir. Yani muha
kemeleri gayri mevkuf olarak devam edecektir. 
Bu gibi idare adamlarının istisnai hükmün şü
mulüne girmek suretiyle vaziyetlerinin düzelmiş 
olması çok şayanı şükrandır, aynı vaziyette olan 
Encümen âzalarının ve bir bakımdan encümen 
azalarına benzeyen belediye âzalarının da bu is
tisnai hükmün şümulü dâhiline girmeleri icabet-
mektedir. Malûmuâliniz olduğu gibi, bu Millî 
korunma Kanunu bunlara birçok vazife ve me
suliyetler tahmil etmektedir. Bu ağır mesuliyet
ler ve vazifeler karşısında bu mesuliyetleri taşı
malarına mukabil herhangi bir vaziyette zan 
altına girdikleri zaman kaymakamlar ve idare 
âmirleri gibi bu istisnai hükümden istifade ede-
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memektedirler. Halbuki bunlar da aynen bele
diye reisleri vaziyetinde aynı mesuliyeti taşırlar. 
Çok defa çok az para ile, hattâ parasız dahi çalış
maktadırlar. Memleketin güzideleridir. Beledi
ye encümeni, belediye meclisi âzalarının da bu 
-istisnai hükmün şümulü dahiline girmelerini tek
lif ediyor, bu hususta bir takrir takdim ediyo
rum. 

MU. En. M. M. F. A, BAEUTÇU (Trabzon) 
—• Efendim; kanunda mevcut olan hüküm, ya
ni istisnai hüküm, vali ve kaymakamlara aitti. 
Biz belediye reisleri ile, bir de Vekâletler tara
fından muvakkaten murakabe için gönderilen 
memurlar ıilâve ettik. Belediye Reislerini ilâve 
etmekten maksat, belediye reisleri aynı zamanda 
iaşe işleriyle meşgul olduğundan buna lüzum var
dı. Bunların haricindeki heyetler için böyle bir 
şey derpiş edilmesine lüzum hissetmedik. Takdir 
Heyeti Celilenizindir. 

A. İNAN* (Çanları) — Bendeniz Salâhattin 
Batu arkadaşımızı teyiden mütalâamı arzedece-
ğim. Teklifte hakikaten çok kuvvetli mucip se
bep vardır. Bu kanunun hükümlerine göre va
zifelendirilmiş olanlar yalnız belediye reisleri de
ğildir, belediye encümenleri de vazifedardır. 
Belediye reisi bu kanun hükümlerini tatbik eder
ken herhangi bir vaziyette mesuliyeti mevzuuba-
his olduğu zaman, nasıl Memurin Mulıakemat 
kanununa göre tahkikat yapılacaksa, tıpkı onun 
gibi vazife göreceklerin de onların yanında bun
dan istifadeleri bir emri tabiidir. Belediye re
islerinin buraya konmasmdaki sebep ne idi? 
Zannediyorum arkadaşlarımızın hepsi derhatır 
buyuracaklardır. Büyük kongreye aksetmişti. 
Evelki sene iaşe mevzuunda alâkalı arkadaşlar
dan bir kısmı mahkemelere sevkedildiler, aylar
ca mevkuf kaldılar. Neticede bunların mahkû
miyetini icabettirecek hiç bir suçları olmadığı an
laşıldı. Onlar buhranlı devirde bulundukları 
yerlerde hemşehrilerini aç bırakmamak için ça
lışmışlardır. Efkârı umumiye huzurunda mah
kemeye sevkedilmiş o1 an bu arkadaşların ince
den inceye yapılan tetkiklerden sonra hiç suçları 
olmadığı anlaşılmış ve mahkemeden çıkmışlar
dır. Bunların fazileti ahlâkileleri hakkındaki 
telâkkiler kuvvet bularak işlerinin başlarına 
gelmişlerdir amma mevkuf kaldıkları müddet 
tazmin edilememiştir. Bunlar hakkında mevcut 
mucip sebepler, onlar gibi vazifeli olanlar hak
kında da aynen mevcuttur. Binaenaleyh, istis
na maddesinden encümen azasının da istifade et
mesi kadar tabii ve.adalete uygun düşünüş ola
maz. Bunda da Büyük Meclis, vazifesinde her
hangi bir şekilde, hiç bir kayde saplanmadan, 
halka hizmet ifa eden, cesur hareketlerinden 
başka suçu olmayan insanların cesaretle iş gör
melerini temin ve onları takdir etmiş olur. 

Bu bakımdan Salâhattin Batu arkadaşımızın 
teklifi tamamen yerindedir, bendeniz arkadaşı-
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mı teyiden ve bir iki hâdise zikretmek için kür
süye çıkmış oldum. 

MU. En. M. M. F. A. BAEUTÇU (Trfabzon) 
— « Belediye reisleri ve heyet halinde ittihaz 
ettikleri kararlardan dolayı belediye daimî en
cümen azaları ve ..... » diyelim. 

S. BATU (Çanakkale) —•••ISfendim Belediye 
encümeni azaları için istisnai hükmün kabul ettik
lerinden dolayı encümene teşekkür ederim. Yal
nız bendeniz belediye meclisi azaları için de aynı 
istisnai hükmün kabul edilmesini rica ediyorum. 
Bunlar salâhiyete malik değil ve mesuliyete tabi 
değildirler. Fakat Millî Korunma Kanununun 
tatbikatı esnasında bunun üzerine bazı yerlerde 
belediye meclisi âzalarının da kül halinde Millî 
Korun m a Mahkemesine scvkedildikleri vâkidir. 
Bu hulusta misal vardır. Meselâ Ticaret Vekâ
letince Ziraat Bankasına ait verilen fonun sarf 
ve tatbikatı esnasında ve bütçelerinin tanzimin
de bazı yolsuzlukların görüldüğü zehabiyle mah
kemeye verilmişlerdir. Binaenaleyh belediye 
meclisi âzalarının da bu istisnai hükümden isti
fade ettirilmelerini rica ederim. 

MUVAKKAT En. M. M. F. A. BARUTÇU 
(Trabzon) — İstisna.ancak icrai vazifesi olanlar 
hakkında derpiş edilebilir. Belediye meclisinin 
icrai vazifesi yoktur. Bu kanun hükümlerine göre 
belediye meclislerine tevdi edilecek bir iş de 
mevzuubahis değildir. Olsa olsa belediye encüme
ni azalarına icrai vazifeyi haiz olduklarından 
dolayı istisna kabul edilebilir. Sonra biz itisna-
yı maksada göre hasretmek mecburiyetindeyiz; 
Parti Grupunun raporu hatırı âlilerindedir. 
Mümkün olduğu kadar istisnadan kaçınmayı 
Parti Grupu iltizam etmiştir. 

Sonra arkadaşımızın endişesi gerek bu bakım
dan ve gerekse şu itibarla yerinde değildir: Far-
zedin belediye âzasından birisine bir vazife veril
sin. Biz mahkemelere takdir salâhiyetleri kabul 
ettik ki icabında tahliye hakkı vardır. Mevkufi-
yet yüzünden bir takım mağduriyetlerde varit 
değildir. 

Yeni her bakımdan belediye azalarına istis
nanın teşmili için sebebe ve vecih yoktur. Bu iti
barla belediye reisleri, belediye encümenlerinin 
icrai vazifeleri bakımından, onun yanı başında 
encümen azaları hakkında bu istisnayı kabul et
mekle iktifa etmek yerindedir. Bu suretle kabu
lünü rica ederim. 

EEÎS — Salâhatitn Batu! Encümenin bu izahı 
üzerine takririnizi reye koyayım mı? 

S. BATU (Çanakkale) — Vaz geçiyorum; 
REİS — O halde encümenin teklif ettiği fıkra 

ile maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 65. — I. Bu kanun hükümlerinin tat
bikatında salahiyetli memurlara lüzum görülen 
her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi vesi
kaların ve defterlerin gösterilmesi mecburidir. 
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II . Bu melnurlar, vazifelerinin ifası sıra

sında bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
oluklarında, meşhut suçların muhakeme usulü 
'kanununun dördüncü maddesi hükümlerini tat
bik ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve 
memurları bu memurlara yardım etmeye mec
burdurlar. 

III . Bu kanunun tatbikini temin için vali 
ve kaymakamlar veya bunların yazılı emirleriyle 
vazifelendirilen memurlar, ev, mağaza, ticaret
hane, ambar ve samanlık ve sair her türlü mal 
konulabilen yerlerde arama yapabilirler. 

IV. Arama sırasında, mahalle muhtarının 
ve bulunmadığı takdirde ihtiyar heyetinden bi
rinin huzuru şarttır. Arama sırasında aranıla
cak yerin ve malın sahibi veya zilyedleri ve 
bunlar bulunmazlarsa sırasiyle mümessilleri ve
ya hısımlarından veya kendisiyle sakin olanlar
dan veyahut komşularından mümeyyiz biri ha
zır bulundurulur. 

V. Köylerde yapılan aramalarda muhtar 
ile ihtiyar heyetinden biri ve muhtar bulunma
dığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile 'komşu
larından biri ve ihtiyar heyetinden kimse bu
lunmadığı zaman komşulardan' iki kişi hazır 
bulundurulur. -

VI. Gecikmesinde zarar görülen fevkalâde 
haller müstesna olmak üzefe mesken veya sair 
binalarda gece arama yapılmaz. 

VII. Her arama neticesinde kanun hüküm
lerine muhalif olarak saklanmış veya saklan
mak istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar 
alınarak Hükümetin evvelce tesbit etmiş oldu
ğu mahallere sevk ve teslim edilir ve değer be
delleri emaneten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası şubelerine ve bulunmayan yerlerde mal 

. sandıklarına yatırılır. Bu suretle mallan alınan 
hükmi ve hakikî şahıslar aleyhine Millî Ko
runma Kanununa tevfikan ayrıca cezai takibat 
yapılır. 

VIII. Arama neticesinde kanun hükümleri
ne muhalif olarak saklanmış veya saklanmak is
tenilmiş 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 saklanmak istenilmiş mallar zu
hur etmişse bunların miktarı ve müfredatı ve o 
günkü hal ve vasıfları zabıt varakasında ayrı 
ayrı gösterilir. Arama neticesinde tutulan bu 
zabıt varakasının bir nüshası derhal mal sahip
lerine veya zilyedlerine ve mal zuhur etme
mişse aranılan yerin sahibine veya zilyedine 
verilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Madde 66. — Aşağı haddi altı ay ve daha 
ağır cezayi müstelzim cürümlerde maznunlar 

duruşmaya mevkuf en sevkolunur. Şu kadar ki, 
,son tahkikat sırasında mahkeme maznunun 
nakdî kefaletle tahliyesine karar verebilir. 

Hükümden sonra meşhut suçların muhakeme 
Usulüne dair kanunun (13) neü maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Madde 67. — I. Adliye Vekâleti lüzum gö
rülen yerlerde, bu kanunla 1609 ve 4327 sayılı 
"kanunların hükümlerine giren suçlara bu ka
nun hükmünce resmî evrak ve vesikalardan sa
yılan evrak ve vesikalar üzerinde işlenen suçla
ra, bu kanunun 64 neü maddesinde yazılı me
murların işledikleri suçlara taallûk eden dâva
ları ve bu dâvaların görüldüğü sırada işlenen 
yalan yere şehadet suçlarına mütaallik dâvaları 
görmek üzere Hâkimler Kanununun her sınıf 
veya derecesindeki hâkimlerden müteşekkil ola
rak toplu veya tek hakimli Millî Korunma mah
kemeleri kurabilir. 

II . Adliye Vekâleti bu mahkemelere ikinci 
sınıfta bulunan ve temyize namzet gösterilmiş 

. olan hâkimleri terfian ve birinci sınıfta bulu
nan hxkimleri naklen tâyin edebileceği gibi kad
rodaki her dereceden maaşlar "karşılık tutul
mak suretiyle daha aşağı derecelerdeki hâkimle
ri de tâyin olunanlardan açıkta kalanlar mükte
sep hakları mahfuz kalmak şartiyle ve kendi 
muvafakatlariyle dördüncü derecedeki bir hâ
kimliğe de tâyin olunabilirler. 

I II . Bu mahkemelerde vazife alan hâkimle
rin, müddeiumumilerin ve kâtiplerin maaşları 
bu kanunun 43 neü maddesindeki sermayeden 
ödenir ve bu vazifelerin devamı müddetince de 
kendilerine yine bu sermayeden maaşlarından 
gayri Adliye Vekâletince tensip ve Başvekilce 
tasvip olunacak aylık maktu tazminat verilebi
lir. 

IV. Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 nci mad
deleri mucibince alâkalılara tediye olunacak 

.maaşlar bu kanunun 43 neü maddesindeki ser
mayeden ödenir. 

V. Adliye Vekâleti bu mahkemelerin kaza 
mmtakalarmı, bu mahkemelerin kurulmadığı 
yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi 
tâyin eder. Bu kanun hükmünegiren bütün suç
ların dâvasını bir mahkemede rüyet ettirebilir. 

VI. Adliye Vekâleti Millî Korunma mahke
melerinden ve bu mahkemelerin kurulmadığı 
mahallerde bu işlere bakmak üzere salahiyetli 
kılman mahkemelerden verilen hükümleri tet-
'kik etmek üzere bu maddenin 2 nci bendinde 
yazılı hâkimlerden Temyiz Mahkemesinde hu
susi bir daire teşkiline ve bu daireye lüzumu 
kadar raportör tâyinine de salahiyetlidir. Bunla
rın maaşları 43 neü maddedeki sermayeden öde-
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nir. 4 neü bent hükmü bunlar hakkında da tat
bik olunur. 

S. PEK (Kocaeli) — Efendim, bu kanunun 
tatbikından mütevellit kararları tatbik için Tem
yiz Mahkemesinde bir daire. teşkili salâhiyetini 
kabul ediyoruz. Fakat bugün elimizdeki rakam
lar gösteriyor ki, bu daireye gelen işler bir dai
renin görebileceği işlerin fevkindedir. Halbuki 
bizim Temyiz teşkilâtına dair olan kanunumuzda 
bir madde vardır. Bu madde ile kanun, Birinci 
Reisin teklifiyle, Adliye Vekiline, işi çok dai
relerin işini başka darelere vermek salâhiyetini 
kabul etmiştir. Eğer bu kanunda kabul ettiği
miz bu madde, Temyiz Teşkilât Kanununu takyit 
ediyorsa, yani yalnız teşkil edilecek daire bu 
işleri görecekse vaziyet müşkülât arzeder. Onun 
için Mazbata Muharriri arkadaşımızın, bu kanu
nun, Temyiz Teşkilât Kanununu takyit edip et
mediğini tavzih etmesini rica edeceğim. Adliye 
Vekiline salâhiyet kabul edersek isabet vardır 
bunda. 

MUVAKKAT En. M. M. F. A. BARUTÇU 
(Trabzon) — Bu daireye gelecek işler hakikate!! 
bu dairenin göremiyeceği derecede fazla olursa 
Temyiz Teşkilât Kanununda bahsedilen fıkrada
ki salâhiyete istinaden bu işler diğer dairelere 
verilebilir. Takyit etmiyor. Oradaki salâhiyeti 
bu kanun takyit etmiyor. 

REİS — Başka söz isteyen -yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — I. Bu kanuna göre kurulan 
veya bu kanunu tatbik ile tavzif edilen mahke
meler meşhut suçların mahkeme usulü hakkında
ki kanunun usul hükümlerini tatbik ederler. 

I I . Bu kanunla tekerrürden dolayı hususi 
surette ceza tâyin edilmiş olan hallerde tekerrür 
tâbirinden maksat, hüküm katileştikten sonra 
aynı suçun tekrar işlenmesidir. 

I II . Bu kanunda yazılı suçlara teşebbüs ha
linde hilâfına sarahat olmadığı takdirde umumî 
hükümler tatbik olunur. 

IV. Aynı kasdi cürmî altında işlenmiş olan, 
muayyen bir cins malın müteaddit şahıslara faz-, 
la fij^atla satılması veya aynı gayrimenkulun 
müteaddit defalar kanunun muayyen miktardan 
fazlaya kiraya verilmesi gibi haller bir suç sa
yılır ve bu hallerde Türk Ceza Kanununun 80 
nci.maddesi hükmü tatbik olunur. 

V. Bu kanuna göre toplu* olarak teşkil edi
len Millî Korunma mahkemelerince hükmolunan 
15 güne kadar hapis ve 500 liraya kadar aJrır pa
ra cezalarına taallûk eden hükümler katî olup 
temyiz edilemez. 
. REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi revinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — I. Bu kanun hükümleri da
iresinde ittihaz edilecek karar ve muameleler hak

kında kaza mercilerinden tehiri icra ve tedbiri 
ihtiyati kararları verilemez. 

I I . Bu kanunun tatbikına müteallik ola
rak kullanılan her türlü evrak veya Hükümetçe 
istihlâki tahdit olunan maddelere müteallik kar
ne veya vesikalar, resmî evrak ve vesikalardan 
madut" olup bunlar üzerinde işlenecek sahtekâr
lık cürümleri hakkında Türk Ceza Kanununun 
resmî evrak üzerinde işlenen sahtekârlık cürüm
lerine müteallik hükümleri tatbik olunur. 

I II . Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı kanun
larda yazılı suçları salâhivetli merciler tarafın
dan haber alınmadan evvel müsbit delilleriyle 
birlikte bu mercilere haber veren veya bu suç
ları fiilen meydana çıkaran kimselere aşağıda ya
zılı esaslar dairesinde ikramiye verilebilir: 

Muhbire ikramiye verilebilmek için ihbarın, 
suç delillerinin elde edilmesine imkân vere
cek surette ve vaktinde yapılmış olması şarttır. 
Verilecek ikramiye, ihbarın mevzuuna dâhil suç
lardan dolayı hükmedilen para cezasiyle müsa
dere olunan malların satış kıymetinin yüzde Onu- ' 
nu tecavüz edemez, İkramiye para cezasının tah
silinden ve müsadere olunan malların satışından 
sonra verilir. 

Suçun meydana çıkarılmasında büyük gay
retleri sebkettiği tahkikatla tesbit olunan memur
lar da yukarıki fıkrada yazılı ikramiyeden isti
fade ettirilebilir. 

. İkramiyeden istifade etmek yahut kendile
rine veya başkalarına haksız sair menfaatler te
min eylemek kastiyle suçsuz olduklarını bildik
leri kimseler hakkında sıuç tasni ve ihbar eden-. 
ler veya bu maksatlarla şantaj yapanlar hakkın
da kanunen muayyen cezalar üç misli olarka hük-
molunur. Ve bu kabîl suçların muhakemeleri 
de 67 nçi maddeye göre kurulan veva salahiyetli 
kılınan mahkemelerde görülür. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununa 4180 
sayılı kanunla eklenen maddeler kaldırılmıştır. 

REİS — Kabul buyuranlar...' Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

TtîADDE 3. — Bu kanun, neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyen
ler... Lâyihanın heyeti umumiyesi kabul edil
miştir. 
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MÜNAKALÂT V. Gl. A. F. CEBESOY (Kon

ya) — Muhterem arkadaşlar, bugün gelen evrak 
arasında Münakalât Vekâletinin hazarda ifa et
mekte olduğu münakale, muhabere ve mürasale 
işlerinin umumî bir seferberlikte veyahut kısmî 
seferberlikte veyahut fevkalâde ahvalde nasıl ifa 
edileceğine dair bir kanun gelmiştir. Bıı kanu
nun müstacelen çıkması lüzumunu takdir buyu
rursunuz. Dün muvakkat bir eneümen teşkil bu
yurdunuz, o encümen bazı mıntakalardaki sivil 
halkın nasıl tahliye edileceğine dair olan kanunu 
tetkik etmektedir, bu kanunu da o Muvakkat En
cümene havale buyurursanız müstacelen intaç 

etmiş oluruz. (Muvafık sesleri). 
REİS — Bu lâyihanın ayni Muvakkat Encü

mende tetkikini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum. yeniden 
yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici 
taahhüt icrasına mezuniyet verilmesi hakkındaki 
3132 sayılı kanuna ek kanuna (311) mebus rey 
vermiştir, nisap vardır, kanun (311) reyle kabul 
edilmiştir. 

Yarın saat 15 te toplanılmak üzere inikada 
nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,45 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici teahhüt icrasına mezuniyet verilmesi hak
kındaki 3132 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
l. H. BALTACIOÖLU 
M. GÖNENÇ 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞİTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. KANILMIŞ 
A. BAYTIN 
11. 0. BEKATA 
II. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. PALDAL 

i ıza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

: 455 
' 311 

311 
0 
0 

140 
4 

[Kabul edenler] 
M. ERlş 
M. KAYAOĞLU 
Fi. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. K. SÜMER 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURGU 
P. ETÇİOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TÎRÎTOÖLU 

Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
A. ESEN 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
^ ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
İT. (\ ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGÎNERI 
Dr. A. R. YEŞÎLYUR7 

BURSA 
R, CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
B. ERKİN 
A. ÎNAN 
T. ONAY 
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ÇORUH 
A, R. EREM 
M. M.lvANPU 
A. TÜZÜN 

V ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. AT ALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞİL 

DENİZLİ 
F. ASAL 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N< KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLABI 
E. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
Dr. P. MEMİK 

ELÂZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
İT .KİŞİOĞLU 
f. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMÎRIIAN 
R. DİNÇ * 
X'. DUMLU 
K. ELGÜN ' 
S.-KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
f. ARUKAN 
T Ü. AYKURD 

t : 88 3. 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Ö. A. AK SOY . 
.0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
!$. KALE L t 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M, AKKAYA 
İ. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN . 
\ı GÜRELI 
C. SELEK 
E. S. TÜR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl E. DURUKAN 
İT. TLGAZ 
B. S. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
R.KORALTAN 
9. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYTNDTR 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
G. B. GÖKER 
t. A. GÖYSA 
Z. KARA.MURSAL 
Fi. KORTE I i 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARH AN 

İZMİR 
Ş. ADADAN 
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B. ARIMAN 
Dr. İT. II. CURA 
E. ÇİNAR 
S. EPİKMEN 
II ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
GL II. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

KASTAMONU 
H. ÇELEN . . 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. İL KAL AÇ 
R. ÖZSOY 
Al. K. ŞATIR 
M.TANER 
ö. TAŞCIOĞLU 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ . 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Ş. ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl.M.BAKÜ 
A. DİKMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
A. H: DİKMEN 
S. ERG UN 
Dr. S. IRMAK 
N. II. ONAT 
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KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. D EL ILB AŞI 
S. KUTMAN 
İT. PEKCAN 
ö. B. UŞAKLI . 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKEK 
Dr. C. ÖZE UÇ î 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞi: 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYİN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
KorgL A.R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
P. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr K, BAYIZ i T 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN . 
E. ERGlN 
R. ERTEN 
ILMENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 
L ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
O KARAMUULA 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
Dr. R. F. T AL AY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
r. ÇAMAŞ 



Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
S. S. TARCAN 
II. YALMAN; 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
O. BÎLSEL 
H. ÇAKİR 
Z. DURÜKAN 
Amiral F. ENGİN 
î. EZGÜ 
N. FIRAT 
S. ERBAY 
N. OZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARTKOOLU 
S. ÇAM.. 
Gl. N. ELDENİZ 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA 
Dr. A. H. SELGÎL 
B. TÜRKER (Hasta) 

AĞRI 
İL TUGAÇ 

ANKARA 
F. R. ATAY 
B. BAYKAN 
I. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
Dr. II. KURAL 
Dr. C. TUNCA (M.) 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. R, LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
İT. ÇARIKLI 
M. DEMİR 
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SÎİRD 

A. R .ESEN 
S. TUNCAY 
3. TÜRKAY 

SİNOB 
0. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİH 
II. ORUCOÖLU 
L II. SEVÜK 

SİVAS 
M. S. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KÎTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. SÎRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 

II. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURSA 
A. AKGnO 
01. Â. ATLI 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
I. EKER 

1944 C : 1 
TOKAD 

S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERÎŞKEN '"••'• 
II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞlai 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
II. N. BOZTEPE 
S.DAY 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ 

URFÂ 
K. BERKER 

c etmiyenler] 
N. KAYAALP (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. II. BERKMAN 
Dr. B. UZ 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZ ALP 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
S. SAGIROĞLU 

ERZİNCAN 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
M. H. GÖLE 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 

GÎRESUN 
F. ATLI 
A. ULUS 
Gl. 1. SÖKMEN (Hasta) 

H. S. COŞAR 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN ' 

VAN 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALLIOÖLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
A. GÜREL 
II. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y Z. ÖZENÇI 
S. TANSANv^C,:.: 
R. VARDAR 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ (flaşta) 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSU)AN 

HATAY 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
P. C. GÜVEN 
E. INANKUR 

İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 

,A. Ş. ESMER (M.) 
F . HAMAL 
01. TC. KARABEKÎR 
N, MENEMENCİOĞ -
LU. 

3.8 

[Reye iştir al 
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1 H. ÜLKMEN N 
II. C. YALÇIN 

ÎZMİR 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
R. KÖKEN 
II. MENTEŞE 
E. ORAN 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş. V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COŞKAN (Mazın-) 
H, ÇORUK 
Z. ORBAY 

KAYSERİ 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Dr. F. UMAY (Mazur) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

î : 88 3 .8 
KOCAELİ 

Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
M. A. BİNAL 

Gl.A.F. CEBESOY(V.) 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
[T. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F. S1LAY 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
R. PEKER 
A. TlRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 

MANİSA 
R. N. EDGÜER 
O. ERCİN 

. 1944 C : 1 
Ş. R. HATIPOĞLU 
(V.) 
K.KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPİNAR 

MARDİN 
t. F. ALP AYA (I. A.) 

MUĞLA 
H. KİTABCI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (Has
ta) 

NİĞDE 
H. MENGÎ 
F. SOYLU 
H. TEPEYRAN (Hasta) 

ORDU 
H. ŞARLAN (Mazur) 

RİZE 
H. C. BELÜL (M.) 
Dr. S. A. DİLEMRE 
F. SlRMEN (V.) 

SEYHAN 
K. ÇELİK 

Ş. İŞCEN (M.) 
C. ORAL 
Dr. K. SATIH 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SİNOB 
0. K. İNCEDAYI 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
N. SADAK ' 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TRABZON 
M. AYDIN 
D. EYİBOĞLU 
H. SAKA 

URPA 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 

ZONGULDAK 
E. ERlŞİRGİL 

T. B. M. M. Malbam 



Ş. Sayısı: 224 
Ordu ve Jandarmaya mensup efradın ve sair binek 
hakkı olanların kendi malı bineklerinin ve orduya alı
nan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair olan 
1471 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve 

Bütçe Encümenlari mazbataları (1274) 

• r . ' • - T . C . , •'.; ' . ' ; .;.. •'.".-' 

• Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 22.V. 1944 

Tetkik Müdürlüğü : • * . •...". 
Sayı: 71/155 - 6/1362 : '^ 

. Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu ve Jandarmaya mensup zabitlerle efradın vesair binek hakkı olanların kendi malı binekle
rinin ve orduya alman ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair. 1471 sayılı kanunun 4 ncü mad
desinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 9. V . 
1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuş olduğunu arzederim. 

v Başvekil 
Ş. Saraçoğlu . , 

Esbabı mucibe 

Ordu ve jandarmaya mensup subaylarla eratın kendi malı bineklerinin ödenmesine dair olan 
29 . IX . 1929 tarihli ve 1471 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince (Vazife esnasında kendi sun'u 
taksiri olmaksızın ölen) subay binek hayvanları için 350 ve erat hayvanları için 200 lirayı geçmemek 
üzere tazminat, verilmektedir. 

Fiyatların yükselmesi ve binek hayvanlarının nedret kesbetmesi dolayısiyle subaylara 350, erata 
200 liraya binek hayvanı tedarik edilemediği gibi tazminatın da bu miktarları geçmemek üzere veril
mesi kanun icabı olduğundan subaylar yüksek fiyatla hayvan almaktan içtinap etmektedirler. 

1706 sayılı Jandarma Kanununun 15 nci maddesi gereğince umumiyetle atlı olması Iâzımgelen 
jandarma subayları bu sebeple atsız kalıyor ve bu yüzden de esaslı vazifelerinin (Emniyet ve asayiş 
işlerinin) sekteye uğraması muhtemel görülmektedir. 

ödeme miktarının jandarma eratı binek hayvanları için (400) ve jandarma subay binekleri için 
(600) liraya çıkarılması subay ve eratın hayvan alımını teşvik ve temin edeceği ve yukarıdaki sebep
ler yüzünden husule gelmesi muhtemel mahzurları da ortadan kaldıracağı düşüncesiyle 1471 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmiştir. ' 



Dahiliye Encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
J)ahiliye Encümeni 4. VII,1944 
Esas No. 1/274 
Karar No. 39 

Yüksek Beislige 

- Ordu ve Jandarmaya mensup zabitlerle efra
dın ve diğer binek hakkı olanların kendi malı 
bineklerinin ve orduya alman ahali nakil vası
talarının ödenmesine dair 1471 sayılı kanunun 
6 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkında Da
hiliye Vekilliğince hazırlanıp icra Vekilleri He
yetince 9 . V .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan ve Başvekâletin 22 mayıs 1944 
tarih ve 6/1362 sayılı tezkeresiyle Yüksek Re
isliğe sunulmuş olan kanun lâyihası Dahiliye Ve
killiği mümessili huzuriyle tetkik ve ımüzakere 
olundu. 

Yapılan müzakere neticesinde: 
Ordu vo Jandarmaya. mensup subaylarla er

atın t end i malı olan binekleri, vazife esnasında 
sahiplerinin sunu taksiri olmaksızın, öldükleri 
takdirde subay binekleri için. 350 ve erat binek
leri için de 200 liraya kadar tazminat verileceği 
1471 sayılı kanunun 4 ricü maddesinde yazılı ol
duğu görülmüş, ve binek hayvanlarının»azalmış 
ve fiyatlarının yükselmiş bulunması dolayısiyle 
subayların yüksek fiyatla hayvan satın almaktan 
çekinmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Bu sebeplo , 1706 sayılı jandarma kanunu-

Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle eratm 
ve diğer binek hakkı olanların kendi malı binek
lerinin ve orduya alman ahali nakliye vasıtaları
nın ödenmesine dair 147İ sayılı kanunun dör
düncü maddesinin değiştirilmesi hakkında Dahi
liye Vekillilince hazırlanıp Başvekâletin 22 ma
yıs 1944 gün ve 6/1362 sayılı yazısiyle Yüksek 

nun 15 nei maddesi gereğince atlı olması lâzım-
gelen jandarma subaylarının atsız kalacağı ve bu 
yüzden emniyet ve asayiş işlerinin aksayacağı 
muhtemel görülerek, tazminat miktarının subay 
hayvanları için 600 ve erat hayvanları için de 
400 liraya kadar yükseltilmesi yolunda Hükü
metçe yapılmakta olan teklifi Encümenimiz ye
rinde ve uygun bulmuş ve kanun lâyihası aynen 
kabul edilmiştir. ' ••'... 

Havalesi veçhile Millî Müdafaa Encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Beislige sunu
lur. 
Da. En. Bs. V. B. V. M. M.

Çoruh . Çoruh Giresun 
A. T üzün A. Tüzün N. Üsten 

Kâtip 
Seyhan Ankara Balıkesir 

E. Daldal 8. Uzay 
Balıkesir Bolu Erzurum 

E. Tiritoğlu H. Ş.Adal N.Elgün 
Erzincan Gümüşane Kayseri 

Ş. Söhmensüer R. Güreli A. H. Kalaç 
Tokad . Trabzon Konya 

A, G. Pehel S. Alanozoğlu $. Ergun 

Beislige sunulan ve Dahiliye Encümeninin .4 
temmuz 1944 gün ve 1/274.esas numarasiyle En
cümenimize gelen kanun lâyihası ilgili vekillik
lerin mümessilleri hazır oldukları halde müzakere 
edildi. 

1471 ayılı kanuna nazaran; (vazife esnasında 
kendi sunitaksiri olmaksızın ölen) subay binek 

Millî Müdafaa Encümeni mazbatası 

T. M, M, M. • : • . ' • ' • • ' ' ' , * ' • 
M. M, Encümeni 11. VII. 1944 

Esas No, î/m : 
Karar No, 34 • 

Yüksek Beislige 
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hayvanları için 350 ve erat hayvanları için 200 
lirayı geçmemek üzere tazminat verilmektedir. 
Fakat halen binek hayvanlarının azalması ve fi
yatlarının ise eski fiyatlara göre en az % 500 
artması yüzünden subaylara ve erata 350 ve 200 
lira üzerinden hayvan tedarikine imkân buluna
mamakta ve bu sebeple umumiyetle atlı olması 
lâzımgelen jandarma subayları atsız kalmakta
dırlar ki, bu keyfiyet emniyet ve asayiş bakımın
dan mahzurludur. 

Orduda ise kanunen zatî binek hayvanı bu
lundurması mecburi olan kimselerin bu şartlar 
dâhilinde hayvan tedarik edememeleri, bunların 
kıta hayvanlarından istifadelerine yol açmakta 
ve zaruri kılmaktadır. 

Bu mahzurları gidermek maksadiyle teklif 
edilen bu lâyiha esas itibariyle Encümenimizce 
muvafık görülmüş ise de lâyihanın birinci 
maddesinde teklif olunan erat hayvanı için 400 
ve subay hayvanı için 600 lira ile matluba uygun 
hayvan bulunamıyacağı derpiş olunmuştur. Bu 
fiyatları daha ziyade yükselterek 800 ve 1 000 li
ra gibi miktarlara çıkarmak düşünülmüşse de 
mütehassısların verdiği izahata nazaran, esasen 
memleketimizde binek hayvanı az olduğundan 
subaya veya ere bu miktarlar üzreinden tazmi
nat bedeli verilse dahi, şahsan binek hayvanı 
tedarikinde müşkülâta uğramaları ve verilen pa
rayı da elden çıkararak hayvan sahibi olmaktan 
büsbütün mahrum kalmaları ihtimali dâhilinde 
görülmüştür. 

Bn mülâhazaya dayanarak, fvkalâde haller
de ve seferde, ölen hayvanların yerine nakdî 
tazminat verilmiyerek, Hükümetçe tedariki da
ha kolay olacağı cihetle, mümkün mertebe aynı 
evsafta binek hayvanı mubayaa edilerek aynen 
ikamesi muvafık olacağı Encümenimizce karar. 
altma alınmıştır. 

Bu suretle lâyihanın birinci maddesinin son 
fıkrası (ancak fevkalâde haller ve seferin devamı 
müddetince orhu mensuplariyle jandarmanın 
ölen hayvanları yerine mümkün olduğu kadar 
aynı evsafta hayvan Hükümetçe tedarik edilir 
ve verilir) şekline konulmuştur. 

Kanun lâyihası bu tadil île havalesi mucibin
ce Bütçe Encümenine tevdi edilmek üzere sunul
muştur. 
M. M. En..Reisi M. M. Kâtip 

Sinob Ağrı Konya 
C. K. înc edayı 77. Tugaç V. Bilgin 

Bolu Bursa Bursa 
Korgl. A. Alptoğan Gl. A. Atlı Gl. N. Tınaz 

Çankırı. . Çorum 
Dr. A. Arkan' E. 8. Aîcgöl 

Erzurum Erzurum Hatay 
A. Akyürek Gl. Z. Soydemir Gl. E. Dunıkan 

Kars Kayseri Kırklareli 
If. Dıırudoğan N. Toker E. Doğan 

Kocaeli Mardin Muğla 
GL M. Baku . Dr. A. Uran S. Güney 

Siird Tokad , :; 
B. Tûrkay S: Çelikkol 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 127 
Esas No. 1/274 

17. VII. 1944 

Yüksek Reisliğe . 

Ordu ye jandarmaya mensup zabitlerle efra
dın vesair binek hakkı olanların kendi malî binek
lerinin ve orduya alınan ahali nakliye vasıtaları
nın-ödenmesine dair 1471 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Dahiliye Ve
killiğince hazırlanan ve Başvekâletin 22 mayıs 
1944 tarih ve 6/1362 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Dahiliye ve Millî 
Müdafaa Encümenleri; mazbatalariyle birlikte 
Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî Müda
faa Vekili Ali Rıza Artunkaİ ve Dahiliye ve Ma
liye vekilliklerinin salahiyetli memurları hazır ol
dukları, halde tetkik ye müzakere olundu. 

Subaylara ve erlere ait binek hayvanlarından 
vazife esnasında ölenler için 1471 sayılı kanuna 
göre verilen tazminatla istenen evsafta binek hay
vanı tedarikine günün şartları içinde imkân ol
madığı cihetle bu tazminatın yeter hadde çıka
rılmasını sağlamak maksadiyle. hazırlanan kanun 
lâyihası Encümenimizce de esas itibariyle kabule 
şayan görüldü. 

Millî Müdafaa Encümeni; tazminat miktarı 
çoğaİtılsabile şahısların matlup evsaf ta binek hay
vanı tedarik etmelerindeki güçlükleri düşüne

rek fevkalâde hallerde veya seferde ölen binek 
hayvanlarının yerine yenilerinin Devletçe mu
bayaa edilmesi yolunda lâyihayı tadil etmiştir. 

Millî Müdâfaa Encümeninin nöktai nazarına 
iltihak eden Encümenimiz lâyihanın mezkûr En
cümenin tadili veçhile kanunlaşmasını maksada 
daha uygun bulmaktadır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzölurimak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

t. Eker • 
Kâtip 

İstanbul 
E. öymen . 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

istanbul 
••"H-Kortu '" .. 

Kayseri 
E. Baysal 

. Yozgad 
A. Sungur 

Reis V. 
Kastamonu 
Mezundur. 

Diyarbakır 
B.BeHt 
Giresun ~ 
A. Sayar 

istanbul 
H. Ülkmen 

Mardin 
B .Erten 

M . M . ••'.• 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Diyarbakır 
' ' Ş. TJluğ 

İsparta 
M/Karaağaç 

izmir 
M. Birsel 

_ Trabzon 
M. S. Anamur 

Zonguldak. 
E. Erisirgü. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerle efradın 
vesair binek hakkı olanların kendi malı binelderi-
nin ve orduya alınan ahali nakliye vasıtalarının 
ödenmesine dair 1471 sayılı kanunun dördüncü 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Ordu ve jandarmaya mensup 
zabitlerle efradın ve sair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve orduya alman ahali 
nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 1471 sayılı 
kanunun dördüncü maddesi aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir: 

(Ordu ve jandnarmaya mensup subay ve bi
nek hakla olan askerî memurlarla jandarma 
erat hayvanlarının bedeli temlik mazbatalarında-
ki kıymet üzerinden ödenir. Bu kıymet jandar
ma erat hayvvanları için 200 ve subay hayvan
ları için 350 lirayı geçemez. Ancak fevkalâde 
hallerin devamı müddetince bu kıymetler jan
darma erat hayvanları için 400 ve subay hay
vanları için 600 liraya kadar çıkarılabilir.) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

9 . V . 1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu B. Türel A. R. Artunkdl 
Da. Y. Ha. V. Ma. V. 

Iîümi Uran N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Sırrı Bay 

S . Î . M . V . G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş S. H. Vrgüllü Ş. U. Hatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A, F. Ccbesoy C. S. Siren 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN £>EĞ1$-
TÎRÎŞÎ 

Ordu ve Jandarmaya mensup zabitlerle efradın 
ve sair binek hakkı olanların kendi malı binekle
rinin ve orduya alınan ahali nakliye vasıtaları
nın ödenmesine dair 1471 sayılı kanunun dör 
düncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. —- Ordu ve Jandarmaya mensup 
zabitlerle efradm ve sair binek hakkı olanların 
kendi malı bineklerinin ve orduya alman ahali 
nakliye vasıtalarının ödenmesine dair 1471 sa
yılı kanunun dördüncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir. 

Ordu ve Jandarmaya mensup subay ve binek 
hakla olan askerî memurlarla jandarma erat 
hayvanlarının bedeli temlik mazbatalarmdaki 
kıymet üzerinden ödenir. Bu kıymet jandarma 
erat hayvanları için 200 ve subay hayvanları 
için 350 lirayı geçemez. Ancak fevkalâde hal
ler ve seferin devamı müddetince ordu mensup-
lariyle jandarmanın ölen hayvanları yerine müm
kün olduğu kadar aynı evsafta hayvan hükümet
çe tedarik edilir ve verilir. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

...•* »&<( 
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S. "Sayısı: 2 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Me
murin Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 

ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan 
4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde deği

şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve içtimaî Muavenet ve Bütçe En

cümenleri mazbataları (1/306) 

T. C. 
Başvekâlet 

Mumnelât Umum 3Iüâürlüğü 23 . VI". 1944 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-136 
6/1752 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair 4258 sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 17 . VI . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzcderim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

4258' sayılı kanuna bağlı kadro cetvelinde değişiklik yapılması hakkındaki kanunun mucip sebepleri 
lâyihası 

1. Sıtma mücadelesi ilk zamanlarda üç dört mmtakaya münhasır iken vekâlet merkez teşkilâ
tında bu işle iştigal için bir mütehassıs ve üç memurdan ibaret bir büro kurulmuştu. Her sene biraz 
daha 'genişleyen -mücadele mıntakaları adedi bugün 17 ye baliğ olduğu•• cihetle bu şubenin eski kadro 
ile idaresi müşkülleşmiş olduğundan buraya bir mütehassıs daha ilâvesine ve eskidenberi çalışmakta 
ve terfi» müstehak bulunmakta olan mütehassısın ve bu meyanda keza işi artmış bulunan tarahom 

şaibesi mütehassısının da maaşlarının birer derece yükseltilmesi ve terfi müddetleri dolduğu gibi 
mesleklerinin vekâletimiz bünyesine uygun olmadığı cihetle başka bir kadroya geçiri
lerek terfilerinin temini de kabil bıılunmıyan Hıfzıssıhha işleri dairesi sıhhi mühendislik şubesi 
mütehassısı ile sağlık propagandası ve tıbbi istatistik umum müdürlüğü propaganda ve neşriyat şu
besi ressamının ücretlerinin birer derece tezyidi ve vekâletin diğer şubelerindeki şef maaşları ellişer 
lira iken teftiş heyeti kalemi şefinin her nasılsa 40 lirada bırakılmış olan maaşının teadülü teminen 
50 liraya- çıkarılması lüzumlu görülmüş ve bu sebeplerle vekâlet merkez teşkilâtı kadrosunda değişik
lik yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

2. Modern bir sıhhat.teşkilâtı olan sıhhat merkezleri tessisi için 4258 sayılı kanunla muktazi 
kadro alınmış ve Kandıra, iskilip, Orhaneli, Saimbeyli ve Artvin'de beş dane sıhhat merkezi açılmıştı. 
ilk zamanlarda buralarda eskiden mevcut muayene ve tedavi evleri personelile idaresi düşünülen bu 



müesseselere Etimesgut Numune sıhhat merkezinde olduğu gibi ebe, ziyaretçi hemşire ve idari memur
lar da tâyin edilmek üzere kadro istihsali lâzımgelmiş ve bu sene münasip görülecek daha üç yerde 
yeniden üç sıhhat merkezi açılması mukarrer bulunmuş olduğundan bunlar için icabeden kadro 
teklif edilmekte;bulunmuştur. 

3. Bu sene yeniden inşa edilmiş olan Elâzığ Memleket hastanesinin umumî muvazeneye alın
ması ve hiç hastanesi mevcut olmıyan Çoruh vilâyeti merkezinde elli yataklı bir hastane açılması 
tekarrür etmiş olduğundan bunlara muktazi kadro elde edilmek üzere vekâletimizin hastaneler, sıhhi 
ve içtimai muavenet müesseseleri kadrolarına tabip, eczacı, hemşire, idari memurlar gibi bazı ilâveler 
yapılmıştır. 

4. Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından İzmir Enternasyonal fuarı dahilindeki arazi üzerinde inşa 
ettirilmiş olan sağlık sergisi binasının müşarünileyh cemiyetçe bedelsiz vekâletimize devri kararlaştırıl
dığından burada fuarın faaliyeti zamanında aynı maksadı vesair zamanlarda da daimî surette halkın 
istifadesini temin zımnında izmir sıhhi müzesi teşkil edileceğinden buna ait küçük bir kadro teklif 
kılınmıştır. 

5. Bu sene eskilerine zamimeten iki mahalde birer doğum ve çocuk bakımevi ve bir mahalde bir 
verem mücadele dispanseri açılması tekarrür ettiğinden Vekâletimiz kadrosunun bu kısımlarına bazı 
ilâveler yapılması zarureti hâsıl olmuştur. 

6. Bu sene mevcut 17 sıtma mücadele mıntakasma ilâveten Mardin ve Urfa havalisinde de bir 
sıtma mücadele mmtakası tesisi tasavvur edilmiş olduğundan bu teşkilâta lüzumlu kadronun istihsali 
zaruri bulunmuş ve binaenalyeh heyeti mecmuasiyle bu kanun projesi ve merbut kadro cetveli hazır
lanmıştır. • 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Encümeni maabatiası 

T.B.M M. 
S.Î.M.E. 4.VII.1944 
Esas No. 1/306 
Karar No, 11 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti teşki
lât ve memurin kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 
ilâvesine dair 4258 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Sıh
hat ve içtimaî Muavenet Vekilliğince hazırla
nan ve tetkiki Yüksek Reisliklerinden Encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihasiyle mucip 
sebepler mazbatası Encümenimizce tetkik olun
du. 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında etra-
fiyle teşrih ve izah edildiği veçhile bu kanunun 
istihdaf ettiği gaye, birisi merkezde, diğeri 
vilâyetler teşkilâtında olmak üzere iki cepheden 
bazı tesisler ve tevsiler yapıldığı görülmüş, bun
lardan, merkeze ait olanlar: hulâsatan, Sıtma 
Mücadele şubesine bir mütehassıs ilâvesinden 
ve vekâletin muhtelif şubelerindeki dört memu

run kadrolarının omsaliyle hizaya getirilmesin
den ibaret olduğu ve vilâyetlerde de: Yeniden 
bir sıtma mücadele mmtakası tesisi, iki doğum 
evi, bir verem mücadele dispanseri, bir sıhhi 
müze, üç sıhhat merkezi açılması gibi hizmet 
bakımından lüzumlu teşkilât ve müessesatm 
vücuda getirildiği ve ayrıca Çoruh'da yeniden 
bir hastane küşadı ve Elâzığ ve bolu memleket 
hastanelerinin umumî muvazeneye alınmasın
dan mütevellit bulunduğu anlaşılmış ve müte
nazır teşkilâtın kadrolarının benzeri bulunan 
bu teklif, Encümenimizce de muvafık bulun
muştur. 

Yanlız: Bunlardan Bolu hastane kadroları 
gerçi Hükümet lâyihasında gösterilmemiş ise de 
1944 yılı bütçe kanuniyle umumî muvazeneye 
alınması esas itibariyle kabul buyurulmuş ve 
icabı tahsisat ta bütçeye konulmuş olduğundan 
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Bncümenimizce bu noktadan Bolu hastanesinin 
müstahdem ve Hükümet lâyihasına bağlı cetvel 
de mevcut olmıyan memurların kadrosu ilişik 
(B) cetvelinin mahsus kısımlarına zam olunmuş 
ve ayrıca mevcut müteferrik müstahdemlerin 
bütçeye merbut (D) cetveline ilâvesini teminen 
lâyihaya ikinci madde olarak, ayrı bir hüküm 
konulmuştur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin iş
bu Teşkilât ve Memurin Kanununun tadili hak
kında teklifinin müzakeresi esnasında : Bütün 
Encümen, arkadaşlarınca büyük memnuniyetle 
karşılanan, bu yeni teşkilât ve tesisatın : önü
müzdeki seneler zarfında daha geniş mikyasta 
ve her sene biraz daha arttırılarak bütün va
tana teşmili ve bilhassa halen hususi idarelere 

ait bulunan memleket hastanelerinin tedricen 
umumî muvazeneye naklinin temini temennisi 
izhar edilmiş olduğunu arzeder ve havalesi mu
cibince işbu mazbata ve melfufunun Bütçe En
cümenine tevdiine müsaadelerini ' saygılarımla 
rica ederim. 

-Sıhhat ve îç. Mu. En. Rs. Bu. M. M. 
Antalya Bursa 

Dr. H. Kural Dr. M. T. Simer 
Kâtip 
Manisa Bilecik 

Dr. S. E. Kâatçilar Dr. M. Suner 
Edirne Kocaeli Maraş 

Dr. F. M emik R. Akça Dr. K. Bayizit 
Ordu Sinob Amasya 

Dr. Z. M. Sezer Dr. B. Kökdemir Z. Tarhan 

Bütçe Encümeni mıazbaftası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 117 
Esas No. 1/306 

17. VII. 7944 

Yüksek Reisliğe 

Sıhhat ve. İçtimai Muavenet Vekâleti Teş
kilât ve Memurin Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair 4258 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekilliğince hazırlanan ve 
Başvekâletin 23 haziran 1944 tarih ve 6/1752 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encü
meni mazbatası ile birlikte Encümenimize tevdi 
Duyurulmakla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilli
ği Müsteşarı Asım Arar ve Maliye Vekilliği Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü Hadi Hüs-
man hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği teşki
lâtında bazı tevsiler yapılmasını istihdaf eden 
kanun lâyihası Encümenimizce de kabule şayan 
görülmüştür. Hükümetin mucip sebepler lâyiha
sında tafsil olunduğu veçhile Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekilliği bu sene beş yerde daha sıh
hat merkezi, bir yeni sıtma mücadele mıntakası, 
bir verem dispanseri ve iki çocuk doğum ve ba

kımevi tesis edecektir. Bu yeni tesislerle Elâzığ 
ve Bolu memleket hastanelerinin muvazenei 
umumiyeye alınması ve Çoruh vilâyetinin mer
kezi olan Artvin'de yeni bir hastane tesisi, Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilliğinin taşra ve 
merkez teşkilâtlarına bazı yeni kadrolar ilâvesini 
icabettirmektedir. 1944 malî yılı bütçesiyle tah
sisatı kabul edilmiş olan Bolu memleket hastane
sine ait teşkilât, bu lâyiha hazırlandıktan sonra 
mevzuubahis olduğu için bu kısım, Sıhhat ve İç
timai Muavenet Encümenince Hükümetle mu
tabık olarak ilâve olnmuuştur. 

Encümenimiz maddelerin yazılışında bazı de
ğişiklik yapmıştır. 

Yukarıda kısaca arzolunan hizmetler dolayı-
siyle -bazı yeni kadrolar ihdası lâzımgeldiğinden 
1 sayılı cetvelde yazılı vazifeler 4258 sayılı Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekilliği Teşkilât Ka
nunundan çıkrılmakta ve yerine ihdasları ihti
va etmek suretiyle hazırlanan 2 sayılı cetvel ko
nulmaktadır. Ücretli memuriyetler dahi Encü
menimizce ücretlilerin maaşa geçirilmesi hak
kındaki kanun lâyihasında tesbit olunan prensip 

( S. Sayısı : 226 ) 



— 4 — 
dairesinde maaşa tahvil ve 2 sayılı cetvele ilâve 
olunmuştur. Encümenimiz, ahiren kabul edil
miş olan 4598 sayılı kanunla memurların bulun
dukları kadrolarda ikişer derece terfi yerine im
kân verildiği •-• cihetle kadro yükseltmelerini uy
gun bulmamış, yalnız Maarif Vekâleti Teşkilât 
Kanununda yapılan değişiklikte prevantoryuma 
sanatoryom kadrosunda birinci srnıf mütehassıs
lık için 90 liralık bir kadro da kabul olunduğu 
cihetle teadül bakımından Sıhhat Vekâleti teşki
lâtına da; 90 liralık birinci sınıf bir mütehassıslık 
ilâve olunmuş ve diğer tekliflerin çıkarılması do-
layısiylel sayılı cetvelin de yeniden yazılmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Yeni açılan veya muvazenei umumiyeye alı
nan hastanelerle, çocuk doğum ve bakımevleri 
baştabiplerine verilecek munzam ücretler 3 sa
yılı cetvelde gösterilmiş ve bu cetvel sebebiyle lâ
yihaya 2 nci madde konulmuştur. 

1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı müteferrik müstahdemler cetveline 
ilâvesi lâzımgelen ücretli hizmet kadroları 4 sa

yılı cetvelde gösterilmiş ve lâyihaya 3 ncü mad
de konulmuştur. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encümeninin 3 
ve 4 ncü maddeleri 4 ncü ve 5 nci maddeler ola
rak aynen kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzblunmaküzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
TP. Öymen 
Balıkesir 

S.Örgeevren 
Giresun 

A. Sayar 
Kütahya 

H. P.ekcan 
Rize 

T. B. Balta 

Reis V 
Kastamonu 
Mezundur 

Antalya 
N..E. Sümer 
Diyarbakır 
R. Bekıt 
İstanbul 

H. Kortel 

F 

R. 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Aydm 
Ol. R. Alpman 

Edirne 
M. N. Oündüzalp 

İstanbul 
H, Ülkmen 

Manisa 
Kurdoğlu 
Tokad 

A. Sevengü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

JSıhhat ve îçümai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair 
4258 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE İ. — Bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terilen maaşlı ve ücretli memu
riyetler 4258 numaralı kanuna 
merbut iki numaralı cetvelin ait 
oldukları kısımlarından çıkarıl
mış ve ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterilen maaşlı ve ücretli 
memuriyetler 4258 sayılı kanu
na bağlı iki numaralı cetvelin 
ait oldukları kısımlarına eklen
miştir. • ' •'• ;•• 

SIHHAT VE İÇTİMAİ MUA
VENET ENCÜMENİNİN DE

ĞİŞTİR! 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ye Memurin 
Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair 
4258 sayılı kanuna bağlı kadro 
cetvelinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

MADDE 1. — İşbu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terilen maaşlı ve ücretli memu
riyetler 4258 numaralı kanuna 
merbut iki numaralı cetvelin ait 
oldukları kısımlarından çıkarıl
mış ve yine bu kanuna bağlı (B) 
işaretli cetvelde . gösterilen ma
aşlı ve ücretli memuriyetler 4258 
sayılı kanuna bağlı iki numaralı 
cetvelin ait oldukları kısımlarına 
eklenmiştir. 

-.. (S . Sayısı: 226) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ÖIŞTİRİŞÎ 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâleti Teşkilât ve Memurin 
Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair 
olan 4258 sayılı kanunda deği
şiklik yapılması hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, ve adedleri yazılı memu
riyetler 15 . VI . 1942 tarih ve 
4258 sayılı kanuna bağlı (2) sa
yılı cetvelden çıkarılmış ve yer
lerine (2) sayılı cetvelde derece, 
unvan ve adedleri yazılı memuri
yetler konulmuştur. 
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Hü. \S. î. M. 'E. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 . — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeye Maliye, 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekilleri memurdur. 

17 . VI . 1944 

Baş. V. 
ve Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 
Ş- S. 
Mf. V. 
Yücel 
lk. V. 

Fuad Sirmen 
G . t V . 

Suad II. Ürgüblü 
Mü. V. 

A. F, Cebesoy 

MADDE 2. — -Bu kanuna 
-bağlı (C) işaretli cetvel, 1944 se
nesi Umumî Muvazene kânunu
na bağlı (D) cetvelinin Sıhhat 
ve İçtimai Muavenet Vekâleti 
kısmına ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
tarihinden ?mer?idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini yürütmeye Maliye, 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Ve* 
killeri memurdur. 

Ad. V. 
R. Türel 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Ma. V. 

F. Ağralt 
Na. V. 

Sırrı Bay 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Ş.R.HatipoğlU 
Ti. V. 

C. S, Siren 

B. E. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
bağlı (3) sayılı cetvelde unvan
ları yazılı ~ kadrolar 4258 sayılı 
kanuna elüenmiştir. 

Bu vazifeleri munzam olarak 
derühde; edenlere hizalarında gös
terilen miktarda munzam vazife 
tazminatı 3656 sayılı kanunun 
18 ncr maddesi hükümleri daire
sinde verilir. 

MADDE 3. — Bu »kanuna 
bağlı (4) «ayılı • cetvelde unvan, 
aded ve ücretleri gösterilen'kad
rolar 1944 malî yılı Muvazenei 
Umumiye Kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvelin Sıhhat ve İçti
mai Muavenet Vekiİliği kısmma 
eklenmiştir. 

MADDE 4. — Sıhhos ve İçti
mai Muavenet Encümeninin 
(3) ncü maddesi aynen. 

MADDE 5., —Sıhhat ve içti
mai Muavenöt Encümeninin 
(4) ncü maddesi aynen. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

A İŞARETLİ CETVEL 

Maaşlı Memurlar 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

6 
11 
12 
13 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Hıfzıssihha İşleri Dairesi 

Sıtma Şubesi 
Mütehassıs (tabip) 1 
ikinci sınıf mümeyyiz 1 
Muamelât memuru 1 
Kâtip 1 

Trahom Şubesi 
6 Mütehassıs (tabip) 1 

12 Tetkik memuru ~ 1 
13 Kâtip 1 

70 
30 
25 
20: 

70 
25 
20 

. Aded Maay 

Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

4 Umum müdür (tabip) 
12 Dosya memuru 
13 Kâtip 
13 Depo memuru 

Teftiş Heyeti Kalemi 
9 Şef 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 
12 Dosya memuru 
12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

90 
25 
20 
20 

40 
35 
25 
25 
20 

D. Memuriyetin nev'i 

Ücretli Memurlar 

Aded Ücret 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Hıfzıssihha İşleri Dairesi 
Sıhhî Mühendislik Şubesi 

4 Mütehassıs (mühendis) 300 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Umum 
Müdürlüğü 

Propaganda ve Neşriyat Şubesi 
7 Ressam 1 170 

D. Memuriyetin nev'i 

B - İŞARETLİ CETVEL 

Maaşlı memurlar 

Aded Maaş 

5 
6 

11 
12 
13 

5 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Hıfzıssihha İşleri Dairesi 

Sıtma şubesi 
Mütehassıs (tabip) 

İkinci sınrf mümeyyiz 
Muamelât memuru 
Kâtip 

Trahom şubesi 
Mütehassıs (tabip) 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

80 
70 
30 
25 
20 

80 

D. 

12 
13 

4 
12 
12 
13 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Tetkik memuru 1 25 
Kâtip 1 . 2 0 

Sağlık Propagandası ve Tıbbi İstatistik 
Umum Müdürlüğü 

Umum müdür (tabip) 1 90 
Dosya memuru 1 25 
Depo memuru 1 25 
Kâtip 2 20 

Teftiş Heyeti Kalemi 
8 Şef 50 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

10 Birinci sınıf mümeyyiz 1 35 
12 Dosya memuru 1 25 
12 Tetkik memuru 1 25 
13 Kâtip 2 20 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Sıhhat merkezleri 
6 Tabip - 3 

11 Ebe 8 
11 Ziyaretçi başhemşire 8 
12 » hemşire 10 
13 » » 14 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 8 

70 
30 
30 
25 
20 
25 

Hastaneler Sıhhi ve içtimai Muavenet Müesse
seleri Mütehasstsilart 

5 Birinci sınıf mütehassıs 4 80 
6 İkinci » » 3 70 
7 Üçüncü » »' ".' 4 60 

Hastaneler Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müesse
seleri Diştabipleri 

10 İkinci sınıf diştabibi 1 35 

Hastaneler Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müesse-

1 70 
1 60 
1 50 
1 35 

Hastaneler Sıhhi ve İçtimai Muavenet Müesse
seleri Hemşireleri 

11 Başhemşire 2 30 
12 Hemşire 7 25 
13 » 5 20 

6 
7 
8 

10 

seteri Eczacıları 
Başcezacı 
Birinci sınıf eczacı 
İkinci » » 
Dördüncü » » 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

Hastaneler sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri idari memurları 

11 İdare memuru 2 30 
12 Mutemet ve mubayaa memuru 2 25 
12 Ayniyat mutemedi 2 25 
13 Depo ve ambar memuru 2 20 
13 Kâtip 2 20 
14 » 1 15 
14 İmam ve gassal 2 15 

11 
12 

5 
7 
5 
6 

11 
12 
13 
11 
12 

12 

13 

11 
12 
12 

Sıhhi Müze (İzmir) 
Müze memuru 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Doğum ve çocuh bakımevleri 
Doğum mütehassısı 

» » 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 
Çocuk hastalıklar mütehassısı 
Başhemşire (ebe) 
Ebe 
Hemşire 
İdare memuru [1] 
Ayniyat mutemedi ve ambar 
memuru [1] 
Mutemet ve mubayaa memu
ru [1] 
Kâtip [1] 

Verem mücadele dispanserleri 
Baştabip 
Tabip 

Ziyaretçi başhemşire 
Ziyaretçi hemşire 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 

30 
25 

80 
60 
80 
70 
30 
25 
20 
30 

25 

25 
20 

70 
60 
30 
25 
25 

[1] Köy ebe mektebi olan doğumevlerine ve
rilecek. 
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Ücretli mıçpMirlar 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Memuriyetim nevri , Aded Ücret 

Hıfzıssıhha. işleridairesi;1 sıhhi, 
mühendislik-, şubesi 

3 Mütehassıs (Mühendis) 1 400 

Sağlık propagandası ve Tibhi İstatistik 
Umum Müdürlüğü 

Propaganda ve neşriyat şubesi 
6 Ressam 1 210 

VİLÂ¥ETIJER TEŞKİLÂTI 

Küçük Sıhhat Memurları Mektebi 
12 Yardımcı öğretmen 3 75 

Hastaneler> sıhhi ve içtimaî muayetMt mü
esseseleri baştabipleri 

10 Baştabip 1 100 
14 Baştabip İt- 50 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet mües
seseleri idari memurları 

12 Hasta kabul memuru 1 
13 » > » 1 

75 
60 

Doğum ve çocuk-bakımevleri 
10 Baştabip ücreti [1] 

Sıtma mücadele emınfakalan 
3 Sıtma mücadele mmtakasj reisi 
5 Lâbjoratuvar şefi 
6 Sıtma mücadele tabibi 

12 Sıtma mücadele sıhhat memuru 
13.* » > » » 

100 

1 
1 
8 
43 
10 

400 
260 
210 
75 
60 

[l]~Köy ebe mektebi müdürlüğünü de yapa
cak. 

D. 

S.ıhhat ,ve; İçtimai Muavenet Encümeninin değiş
tiricine bağlı cetveller 

B İŞARETLİ CETVEL 

Maaşlı memurlar 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş D. Memuriyetin nev'i 

MEMİEZTEŞKİLÂTI 

Hıfzıssıhha İşleri dairesi 
Sıtma şubesi 

5 Mütehassıs (tabip) 
6 Mütehassıs (tabip) 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
13 Kâtip 

Trahom şubesi 
5 Mütehassıs (tabip) 

12 Tetkik memuru 
13 Kâtip 

80 
70 
30 
25 
20 

Aded Maaş 

Sajhk propagandası >ve Tıbbi •İstatistik TJumum 
Müdürlüğü 

4 Umum müdür (tabip) 
12 Dosya memura 
12 Depo memuru 
13 Kâtip 

Teftiş heyeti kalemi 

8 Şef 
10 Birinci sınıf mümeyyiz 

1 80 12 Dosya memuru 
1 25 12 Tetkik memuru 
1 20 13 Kâtip 
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1 
1. 
2 

1 
1 
1 
1 
2 

90 
25 
25 
20 

50 
35 
25 
25 
20 
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Aded Maag D. 

G 
11 
11 
12 
13 
12 

: YİLÂYETLEU TBŞkîLÂTI 

Sıhhat merkezleri 
Tabip • 3 
Ebe ' " 8 
Ziyaretçi baş hemşire 8 
Ziyaretçi hemşire 10 

» • •» 1 4 

Kâtip ve ayniyat mutemedi 8 

70 
30 
30 
25 
20 
25 

Hastaneler Sıhhi ve İçtimai Muavenet mü
esseseleri Mütehassısları 

5 Birinci sınıf mütehassıs 5 80 
6 İkinci » » 4 70 
7 Üçüncü » •» 4 60 

10 

Hastaneler Sıhhi ve içtimai Muavenet 
müesseseleri Diştabipleri 

İkinci sınıf diştabibi 1 35 

Hastaneler Sıhhi ve İçtimai Muavenet Mü
esseseleri eczacıları 

G Başeczacı 1 70 
7 Birinci sınıf eczacı 1 60 
8 İkinci sınıf eczacı 1 50 
9 Üçüncü smıf eczacı . - . 1 40 

10 Dördüncü sınıf eczacı 1 35 

Hastaneler Sıhhi ve İçtimai Muavenet mü
esseseleri Hemşireleri 

11 Baş hemşire 3 30 
12 Hemşire 8 25 
13 Hemşire 6 20 

Hastaneler Sıhhî ve İçtimaî Muavenet Müessese
leri idare' memurları 

11 İdare memuru 2 30 

Memuriyet unvanı Aded Maag 

13 
12 
12 
14 
13 
13 
14 
14 

11 
12 

5 
7 
5 
G 

11 
12 
13 
11 
12 

12 
13 

idare memuru 1 
Mutemet ve mubayaa memurır 2 
Ayniyat mutemedi 2 

» s 1 
Depo vo ambar memuru 2 
Kâtip 2 

a> . 1 , 
İmam ve gassal * 2 

Sıhhî Müze (Ismir) 
Müze memuru 1 
Kâtip ye ayniyat mutemedi 1 

Doğum ve Çocuk BoMmeHeri 
Doğum mütehassısı 1 
Doğum mütehassısı 1 
Çocuk hastalıkları mütehassısı 1 

> ' '» a İ 
Başhemşiro (ebe) 2 
Eba 2 
Hemşire 2 
İdare memuru [1] 2 
Ayniyat mutemedi ve anbar me
muru 2 
Mutemet ve mubayaa memuru 2 
Kâtip - . • • . . - • ; 2 

Verem Mücadele Dispanserleri 
6 Baştabip 1 
7 Tabip 1 

11 Ziyaretçi başhemşire 1 
12 » hemşire 4 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 1 

20 
25 
25 
15 
20 
20 
15 
15 

80 
25 

80 
60 
80 
70 
30 
25 
20 
30 

25 
25 
20 

70 
60 
30 

•25 
25 

[1] Köy ebe mektebi olan doğum evlerine ve
rilecek. 
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Ücretli memurlar 

B. Memuriyet unvanı Aded Ücret 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Hıfzıssıhha işleri dairesi 
Sıhhi mühendislik şubesi 

:3 Mütehassıs (mühendis) 400 

Sağlık Propagandası ve Tıbbî İstatistik Unmvı 
Müdürlüğü 

Propaganda ve neşriyat şubesi 
6 Itessam 1 210 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Küçük Sıhhat Memurlar Mektebi 
12 Yardımcı öğretmen • 3 75 

Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet müessese
leri Baştabipleri 

10 Baştabip 1 100 
12 » • - • 1 75 

D. Memuriyetin nev 'i 

14 Baştabip 

Aded Ücret 

1 50 

Hastaneler, Sıhhi ve İçtimai Muavenet müessese
leri idari memurları 

12 Hasta kabul memuru 1 75 
13 • » •» » 1 60 

Doğum ve Çocuk Bakımevleri 
10 Baştabip ücreti [1] 2 100 

Sıtma mücadele mıniakaları 
3 Sıtma mücadele mıntakası Keisi 1 400 
5 Lâboratuvar şefi 1 2G0 
6 Sıtma mücadele tabibi 8 210 

12 Sıtma mücadele sıhhat memuru 43 75 
13 Sıtma mücadele sıhhat memuru 10 60 

[1] (Köy ebe mektebi müdürlüğünü de ya
pacak) 

C -CETVELİ 

Bolu Memleket Hastanesi müstahdemin kadrosu 

" Memuriyet 

Kalorifer, etüv ve 
Ateşçi 
Pansmıancı 
Eczacı kalfası 
Laborant 
Hastabakıcı 

• > ' • • 

unvanı Aded 

asansör memuru 1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

Ücret 

100 
40 
50 
50 
50 
40 
80 

Memuriyet unvanı 

Başhademe 
Hademe 
Aşçı 
Çamaşırcı ye ütüeü 
Kapıcı 
Bulaşıkçı 

Aded 

1 
6 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

80 
20 
50 
30 
20 
20 
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Bütçe Encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin ncv'i Aded Maaş 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Hıfzıssihha İsleri Dairesi Sıtma Şubesi 

O Mütehassıs (tabip) 1 70 

D. Memuriyetin nev'i 

11 İkinci sınıf mümeyyiz 
12 Muamelât memuru 
13 Kâtip 

Aded 

1 
1 
1 

Maaş 

30 
25 
20 

[2] SAYILI CETVEL 

ö 
6 

11 
12 
13 

6 
11 
11 
12 
13 
12 

12 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 
Hıfzıssihha İşleri Dairesi Sıtma Şubesi 
Mütehassıs (tabip) 1 

•» » 1 

İkinci sınıf mümeyyiz 1 
Muamelât memuru 1 
Kâtip 1 

VİLÂYETLER TEŞKİLÂTI 

Sıhhat merkezleri 
Tabip 3 
Ebe 8 
Ziyaretçi başhemşire 8 

» hemşire 10 
» » 14 

Kâtip ve ayniyat mutemedi 8 , 

Küçük Sıhhat Memurları Mektebi 
Yardımcı öğretmen 3 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet 
müesseseleri mütehassısları 

Birinci sınıf mütehassıs 1 
Birinci sınıf mütehassıs 4 
İkinci » » 4 
Üçüncü » » 4 

80 
70 
30 
25 
20 

70 
30 
30 
25 
20 
25 

25 

90 
80 
70 
60 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri diş tabipleri 

10 İkinci smıf diş tabibi 1 35 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet mü
esseseleri eczacıları 

6 Başeczaer 1 70 
7 Birinci smıf eczacı 1 60 

8 
0 

10 

İkinci » » 
Üçüncü » •» 
Dördüncü sınıf eczası 

ı-i 

1 
1 

50 
40 
35 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet mü
esseseleri hemşireleri 

11 Başhemşire 3 30 
12 Hemşire 8 25 
13 » - ~ 6 .20 

Hastaneler, sıhhi ve içtimai muavenet müesse
seleri idari memurları 

11 İdare memuru 
13 ~» » 
12 Mutemet ve mubayaa memuru 
12 Ayniyat mutemedi 
14 » » • ' 
13 
13 
14 
14 
12 
13 

Depo ve ambar memuru 
Kâtip 

İmam ve gassal 
Hasta kabul memuru 

» » » 

Sıhhi Müze (İzmir) 
11 Müze memuru 
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi 

Doğum ve çocuk bakımevleri 
5 Doğum mütehassısı 
7 » » 
5 Çocuk hastalıkları mütehassısı 
6 » s> > 

11 Hemşire (ebe) 
12 Ebo 
13 Hemşire 

2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

30 
20 
25 
25 
15 
20 
20 
15 
15 
25 
20 

30 
25 

80 
60 
80 
70 
30 
25 
20 

(S.-Sayısr: 226) 



D. Memuriyetin nev'i 
— 12 

Aded Maaş { D. 

11 İdare memuru [1] 
12 Ayniyat mutemedi ve ambar 

memuru [1] 
12 Mutemet ve mubayaa memu

ru [1] 
13 Katip [1] 

30 

25 

25 
20 

Memuriyetin nev'i Aded Maag 

[1] Köy ehe mektehi .olan doğumevlerine ve
rilecek, 

6 
7 

11 
12 
12 

Verem mücadele dispanserleri 
Baştabib 1 
Tabip 1 
Ziyaretçi başhemşire 1 

» hemşire 4 
Kâtip ve-ayniyat hutemedi 1 

Sıtma mücadele mıntakalan 
4 Sıtma mücadele mmtakası reisi 1 
6 Lâboratuvar şefi 1 
7 Sıtma mücadele tabibi 8 

70 
60 
30 
25 
25 

90 
70 
60 

[3] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

YÎLÂYETLEE TEŞKİLÂTI 

Hastaneler, sıhhat ve içtimai muavenet mües
seseleri haştahiplerİ 

Baştabip 1 100 
» 1 75 
» 1 50 

Memuriyet unvanı Aded Ücret 

Boğum ve çocuk hakımevleri 
Baştabip [1] 2 100 

[1] (Köy ehe mektehi müdürlüğünü de yapa
cak. 

[4] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin unvanı Aded Ücret 

Sıtma mücadele sıhhat memuru 
» » » » 

43 .75 
10 60 
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Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçi
ci taahhüt icrasına mezuniyet verilmesi hakkındaki 

3132 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Natıa ve 
Bütçe Encümenleri mazbataları (1314) 

T. C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü x 26 .Yi. 1944 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-206 6/1763 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek senelere geçici taahhüt icrasına mezuniyet verilmesi hak
kındaki 3132 sayılı kanuna ek olarak Nafıa Vekillığinco hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
23 . V I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuş oluduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

3132, 3483, 3906 vo 4100 sayılı kanunlar mucibince büyük su işleri için Nafıa Vekâletine 81 
milyon liralık teahhüt salâhiyeti ve buna karşılık olmak üzere Hazine kefaleti ile Ziraat Bankası
na bono ihracı mezuniyeti verilmişti. 

Bu suretle bundan evvelce bütçe tahsisatı ile sarf edilmiş olan mebaliğe ilâveten 1933 den 1940 
senesine kadar 7 şer milyon ve 1946 senesine kadar da her sene 9 zar milyon lira bono ihracına 
salâhiyet verilmiş olduğu halde, ilk senelerde etüdlerin bitmemiş olması ve son senelerde de umumî 
şartların çalışma imkânlarını daraltması yüzünden bu salâhiyet günü gününe kullanılamamıştır. 
Son sene içinde iş yapma imkânlarının artmış olması, daha geniş ölçüde faaliyetle çalışılabilir bir 
durum temin etmişse do muhtelif sebep ve tesirle bilhassa inşaat işlerinde husule gelen fiyat yük
selmeleri henüz zail olmadığı cihetle evvelce normal şartlara göre tesbit edilen tahsisatla işlerin 
matlûp olan intizam ve icabeden süratle yürütülmesi güçleşmiş ve elde bulunan işler natamam bir 
vaziyette kalmak tehlikesine mâruz bulunmuştur. 7 \, 

Bataklıkları kurutma, taşkınları önleme ve sulama bakımından şümullü, olarak, muhtelif istikamet
lerde sularımızın ıslah ve tanzimi için icabeden faaliyete devam imkânı mevcut iken münhasıran, 
tahsisatın ve ilerdeki senelere ait taahhüt salâhiyetinin darlığı yüzünden bu faaliyetin yavaşlatılması 
ve kısmen durdurulması sebebiyle hâsıl olabilecek maddi ve mânevi zararları önlemek ve elde bulunan 
işlerin feyizli semerelerini biran evvel istihsal edebilmek emeliyle mevcut salâhyete daha 50 milyon 
liralık tâahhüt salâhiyeti eklenmesi ve sonu 1946 senesi olarak tesbit edilen tediye programının 
1950 senesine kadar uzatılması zaruri ve faydalı bir tedbir olarak mütalâa edilmiştir. 

Her nekadar bunun karşılıkları henüz bütçedeki tahsisatla temin edilememiş ise de muhtelif 
sahalarda girişilen işlerin peyderpey ikmali halinde bir taraftan sulamalardan elde edilecek ücret
ler ve buna ilâveten kurutulan arazinin kıymetlen dirilmesinden dolayı ayrı bir kanunla temini derpiş 
edilen varidat ve bir taraftan'da bütçeye konulacak tahsisatla bu borçların karşılanması mümkün, 



— 2 — 
olabileceği ve esasen her sene milyonlarca lira maddi zarara ve bundan başka sıtma yüzünden in
sanca mühim miktarda tahribata sebep olan su felâketlerinde, yapılacak mücadelenin temin ede
ceği faydalarla, sulama yüzünden temin edilecek zirai emniyet ve istihsal artışı sebebiyle bilâvasıta 
bütçemizde de müsbet tesirler husule geleceği tabii bulunmuş ve bu mülâhazalarla bu kanun lâyi
hası ihzar ve takdim krimmıştır. 

Nafıa Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa Encümeni 
Karar No. 10 
Esas No. 1/314 

8. VII. 1944 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek se
nelere geçici taahhüdat icrasına mezuniyet veril
mesi hakkında 3132 sayılı kanuna ek olarak Na
fıa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yeti kararı üzerine Başvekâletin 28 . VI . 1944 ta
rih ve 6/1763 sayılı tezkereleri ile yüksek ma
kamlarına sunulup Encümenimize havale buyu-
rulan kanun lâyihası ve mucip sebepleri, Nafıa 
Vekili ve Maliye Vekilliği mümessili huzuriyle 
okundu ve müzakere edildi. 

Gerek kanun lâyihasına bağlı Hükümetin 
esbabı mucibesinin mütalâasından ve gerek mü-
zakero sırasında Nafıa Vekili tarafından verilen 
izahlardan ; 3132 ve 4100 sayılı kanunlarla ve
rilmiş olan ceman (81) milyon liralık tahsisat 
ile, bu güne kadar başlanmış olan su işlerinin 
ikmaline imkân hâsıl olamıyacağı ve 4100 sa
yılı kanunla tahdit ve tesbit edilen senevi (9) 
milyon liralık bono ihracı salâhiyetinin son se
nelerdeki masrafları karşılamaya kifayet etmi-
yeceği anlaşılmıştır. 

içinde bulunduğumuz fevkalâde haller dola-
yısiylo işçi ücretleriyle inşaat malzemesi fiyatla
rının mühim bir derecede yükseldiği ve binneti-
ce, inşaat bedellerinin dört beş misline teref fu 
eylediği ve bu yüzden harpten evvelki fiyatlara 
göro hesap edilerek başlanmış olan işlerin mevcut 
tahsisatla ikmal edilemiyeceği tebeyyün eylemiş
tir. 

3132 ve 4100 sayılı kanunlarla verilmiş olan 
(81) milyon liralık tahsisatın bu güne kadar 
(49) milyon lirası sarf edildiği ve geriye (32) 
milyon lira kadar bir tahsisat kalmış ise de bu
nunla taahhüde bağlanmış bulunan işlerin bedel

leri bile ödenemiyeceği anlaşılmıştır. 
Bu düşüncelere binaen, halen ihale edilmiş 

olan su işleri inşaatının devamını temin ve ta
ahhüt bedellerini karşılayabilmek için, bu ka
nun lâyihası ile (81) milyon liraya ilâveten (50) 
milyon liralık bir tahsisat daha verilmesi talep 
edilmektedir. 

Filhakika bu güne kadar başlanmış ve taah-
hüdo bağlanmış işlerin yapılması ve tamamlan
ması için; sarf edilmiş olan (49) milyona ilâve
ten, şimdiki rayiçlere göre takriben (72) mil
yon lira kadar bir paranın sarfı zarurî olduğu 
görülmüştür. 

Bununla beraber gerek ikmal edilen ve gerek 
üzerinde çalışılmakta bulunan. su işleri mevzu
larının müsbet ve tam bir surette her çeşit tefer
ruat vo noksanlarının tamamlanarak faydalı bir 
şekle girebilmesi için verilmiş ve verilecek bu 
tahsisatlara ilâveten ayrıca (100) milyon lira 
kadar bir paranın daha sarfı icap edeceği bugün
kü rayiçlere göre burada kayıt ve zikreylemcyi 
faydalı bulduk. 

Maamafih harbin sona ermesi ile inşaat fiyat-' 
larınm düşeceğini de gözönünden uzak tutma
malıdır. 

Millî refah ve servetin artmasında mühim bir 
âmil olacağı aşikâr olan ve halen inşasına devam 
edilmekte bulunan su işlerinin durdurulması 
memleketi maddî ve manevî büyük zararlara so
kacağı ; şimdiye kadar meydana getirilmiş olan 
işlerin büyük bir kısmının heder olmasını ba
taklıkların çoğalmasını, yurdun sıhhî durumu
nun az çok bozulmasını; işleri tatil edilmiş olan 
müteahhitlere tazminat yerilmesini, sulama, ku-
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rutma vo tuğyanlardan koruma gibi mühim 
kalkınma işlerinin gecikmesini mucip olacağı 
gözönüne alınarak teklif edilen kanun lâyihası
nın esas itibariyle kabulü Encümenimizce oybir
liğiyle muvafık görülmüştür. Yanlız muhtelif 
mıntakalarda başlamış olan işlerin bir an evvel 
tam bir şekilde ikmal edilerek müspet ve nafi 
bir hale getirilmesi, memleketin sıhhî ve iktisa
dî vaziyetinin ıslahına yardım edecek olan batak
lık kurutması vo tuğyanlardan koruma gibi da
ha çabuk ve ucuz meydana getirilebilecek işlerin 
tercihan yapılmasının bir programa bağlanması 
ve işlerin imkân derecesinde toplu bir hale ge
tirilerek umumî masrafların azaltılması husus
larının Nafıa Vekilliğinden temennisine karar 
verilmiştir. Müzakere sırasında Encümen âza
sından bazıları Meriç nehrinin tuğyanları vo 
yatağının tebdili mecrasına temas ile Edirne ve 
Uzunköprü'de pek kıymetli arazinin su altında 
kaldığını ; Talvek hattı hudut itibar edilmiş bu
lunduğundan tebdili mecranın memleketimiz za
rarını mucip olacak bir şekilde devam ettiğini 
tebarüz ettirmişlerdir. 

Her ne kadar Meriç nehrinin ıslahı işi umu
mî muvazeneye konulacak tahsisata ve Yunan Hü
kümetiyle yapılan bir itilâf nameye taallûk et
mekte ve ahvali hazıra dolayısiyle her hangi bir 
icraat ve inşaata geçilmemekte olduğu anlaşıl
mış iso de aziz vatanımızın velevki pek cüzi bir 
kısmının ziyama vo bir çok vatandaşların muta
zarrır olmasına sebeb olan bu vaziyetin biran 
evvel ıslah ve önüne geçilmesinin temini keyfiye
tinin bu vesile ile Hükümetten temennisine ka
rar verilmiştir. 

Bundan sonra maddelerin müzakeresine geçile
rek: 

1. İşe muayyen ve sabit bir tahsisat veril
mesi, 

2. Bu işlere tahsis edilmiş ve edilecek resül-
malin itfası ve faizlerinin tediyesi hususlarının 
Maliye Vekâletince Devlet borçlan ile birlikte 
düşünülmesi; muvafık ve doğru olacağı kanaati
ne varılmış ve .kanun lâyihasmdaki birinci mad
de bu esasa göre tadil edilmiştir. Bu sebeble ve
rilen paralardan faizlerin indirilmesi artık mev-
zuubahis olamıyacağı için Maliye ve Nafıa Ve
killerinin de muvafakatiyle istenilen (50) milyon 
lira (40) milyona indirilmiştir. 

îknci maddede, faizleriyle birlikte senelik te
diye miktarının (8) milyon lirayı geçmemesi ve 
Maliye Vekilliğince (40) milyon liraya kadar 
bono ihracına salâhiyet verilmesi şeklinde değiş
tirilmiştir. 

3. 4, 5, 6 ncı maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafıa En. Eeisi Bu M. M. Kâtip 
Eskişehir İsparta İsparta 

İzzet Arukan K. Aydar K. Aydar 
Afyon K. Afyon K. Ankara 

A. Çetinkaya M. Gönenç A. Baytm 
Ankara Çorum Kars 

E. Börekçi Dr. C. Alper Dr. Esad Oktay 
Kayseri Manisa Maraş 

M. Taner . 0 . Ercin H. E. Tankut 
Urfa Sivas 

/ . H. Başak E. Soy er 
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Bütge Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 17. VII. 1944 

Mazbata No. 130 
Esas No. 1/314 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden yapılacak su işleri için gelecek se
nelere geçici taahhüt icrasma mezuniyet verilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanuna ek olarak Nafıa 
Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 26 hazi
ran 1944 tarih ve 6/1763 sayılı tezkeresiyle Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa Encü
meni mazbatasiyle birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Nafıa Vekili Sırrı Day ve Maliye 
Vekilliği adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum 
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu, 

îşçi ücretleriyle, alet ve malzeme fiyatların
daki yükselmeler dolayısiyle 3132 ve 4100 sayılı 
kanunlarla verilmiş olan 81 milyon liralık tahsi
satla başlanmış su işlerinin ikmali imkânı kalma
dığından bu lâyiha ile 50 milyon liralık daha 
tahsisat istenilmektedir. 

Başlanmış su işlerinin yarıda bırakılması bu 
hizmetlere yatırılmış tahsisatın ve emeğin heder 
olması demek olacağına göre şartların müsaade-
sizliğine rağmen faaliyete devam olunması ve 
bunun için de gerekli tahsisatın verilmesi En-
cümenimizce de yerinde görülmüştür. 

Teklif olunan lâyihada gerek mevcut 81 mil
yon liralık salâhiyete ve gerek bu defa istenilen 
40 milyon liraya mahsuben kredi ile temin edi

lecek mebaliğin ve faizlerinin bütçeye konulacak 
tahsisatla itfası derpiş edilmiş olduğuna göre 81 
milyon liranın evvelce kanunlaştırılan temin 
şekli mahfuz olmak üzere bu kerre istenilen 40 
milyon liranın doğrudan doğruya bütçeye konu
lacak tahsisatla temini ve 81 milyon liranın tek
lif veçhile Devlet borçları bütçesinden itfasına 
devam edilmesi daha uygun görülmüş ve Hükü
metle mutabık olarak maddelerde bu esas dâhi
linde icabeden tadilât yapılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
î. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İstanbul 
E. Kortel 

Kayseri 
F .Baysal 

Reis V. 
Kastamonu 
Mezundur 

Diyarbakır 
B. Beldt 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

H .Dikmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Yozgad 

A. Sungur 

. M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Diyarbakır 
Ş.Uluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Mardin 
R. Erten 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüt 
icrasına mezuniyet verilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Yeniden yapı
lacak su işleri için 3132 ve 4100 
sayılı kanunlarla sarfına mezu
niyet verilen (81) milyon lira
ya ilâveten bu kanunlarla 3483 
ve 3906 sayılı kanunlarda yazı
lı hükümlere göre temin ve 3483 
sayılı kanunun 4 neü maddesi 
gereğince itfa edilmek üzere 
daha (50) milyon lira veril
miştir. 

MADDE 2. — Birinci mad
deye göre yapılacak işler için 
faizleriyle birlikte senelik te
diye miktarı (12) milyon lirayı 
geçmemek üzere (50) milyon 
liraya kadar bono ihracına Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 3. — 4100 sayılı ka
nunun 4 mcü maddesinde gös
terilen müddet 1950 malî yılı 
sonuna kadar uzatılmıştır. 

MADDE 4. — 4100 sayılı ka
nunun (5) nci maddesinde tes-
bıt edilen senelik bono veya 
tahvil miktarı 1945 malî yılın
dan itibaren (12) milyon liraya 
çıkarılmıştır. 

MADDE 5. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

— 5 — 
NAFIA ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüdat 
icrasına mezuniyet verilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Yeniden yapı
lacak su işleri için 3132 ve 4100 
sayılı kanunlarla sarfına mezu
niyet verilen (81) milyon lira
ya ilâveten; bu kanunlarla 34.83 
ve 3906 sayılı kanunlarda yazılı 
hükümlere göre temin edilmek 
üzere; daha kırk milyon lira 
verilmiştir. Birinci fıkra mu
cibince sarfedilecek ceman yüz 
yirmi bir milyon lira ile bunla
rın faizleri; suların işletme safi 
hasılatı ile her sene Devlet borç
ları bütçesine konucak tahsisat
tan ödenir. 

MADDE 2. — Birinci mad
deye göre yapılacak işler için 
faizleriyle birlikte senelik tedi
ye miktarı (8)> milyon lirayı 
geçmemek üzere (40) milyon 
liraya kadar bono ihracına Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
neü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Yeniden yapılacak su işleri için 
gelecek senelere geçici taahhüt 
icrasına mezuniyet verilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Su işleri için 
3132 ve 4100 sayılı kanunlarla 
sarfına mezuniyet verilen (81) 
milyon liraya ilâveten Nafıa 
bütçesine her sene konulacak 
tahsisatla karşılanmak üzere 
(40) milyon liraya kadar ileriki 
senelere geçici taahhüde giriş
meğe Nafıa Vekili mezundur. 
Bu tahsisatın malî programı 
Maliye ve Nafıa Vekilleri ta
rafından tesbit edilir. 

(81) milyon lira ile faizleri 
her sene Devlet borçları bütçe
sine konacak tahsisattan ödenir. 

Suların işletme hasılatı büt
çeye irat kaydedilir. 

MADDE 2. — Birimci madde 
mucibince Ziraat bankasınca te
min edilecek krediden ve büt
çeye konacak tahsisattan faiz
leriyle birlikte Ödenmek üzere 
yapılacak su işleri için senelik 
tediye miktarı 8 milyon lirayı 
geçmemek üzere (40) milyon 
liraya kadar bono ihracına Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
neü maddesi aynen. 

MADDE 4. — 3483 sayılı ka
nunun dördüncü maddesi kal
dırılmıştır. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 
nci maddesi aynen. 
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MADDE 6. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye, Na
fıa ve Ziraat Vekilleri memur
dur. 

Bş. V. ve Ha. V 
Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
fla.V. 

Mf. V. 
Yücel 
Ik. V. 

Fnad Sirmen 
• G. I. V. 

23. VI. 1944 
. V. Ad. V. 

A. R. Türel 
Da. V. 

Hilmi Uran 
Ma. T. 

F. Ağrah 
Na. V. 

Sırrı Bay 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Suad II. Ürgüblü Ş. R. Hatıpoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

A. F. Cebesoy • C. S. Siren 

Na. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

B. E. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 230 ) 



S.Sayföi:232 
Posta, Telgraf ve Telefon kanunlarına ek 2721 ve 
2722 sayıh kanunların iki ve üçüncü maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Münakalât 

ve Bütçe Encümenleri mazbataları (1/253) 

. - , — • • T . a . ; • • • • • • • _ • 

Başvekalet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 15 .IV. 1944 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71-61/1140 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta ve Telgraf ve Telefon kanunlarına ek 2721 ve 2722 sayıh kanunların iki ve üçüncü mad
delerinin: değiştirilmesi hakkında Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri* Heyetince 
30. III . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuş oluduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler . ! ! 

• P, T.-.T. İdaresi, uhdesinde bulunan âmme hizmetlerini muntazam;bir şekilde yapabilmek için 
mevcut tesisatmrn. mühim-bir kısmını. ıslah ve tecdit zaruretinde bulunmaktadır. Posta, Telgraf 
ve Telefon işletmesinin istilzam eylediği malzeme ve eşya fiyatları ise ahvali harbiye dolayısiyle 
mütemadiyen yükselmektedir. r , .'.-.. 

Buna mukabil P. T. T. nin umumî ücret tarifeleri bu fiyat-yükseliş hareketlerinin pek dununda 
kaldığı gibi umumî işletme iş hacminin % 40 na baliğ olan resmî muhaberat vo müraselât da işbu 
mutedil tarifenin üçte biri nisbetinde bir ücretleifa edilmektedir. 

Bundan başka, adlî tebligat işleri P. T. T. İdaresine devredilirken bu muamelenin senede 
2 575 .000 lira raddesinde bir varidat temin edeceği bildirilmiş ve teşkilât da bu hesaba göre yapıl
mış olduğu halde bu iş her sene iki milyon kadar bir açık vermektedir; 

Diğer cihetten bir kısım tekaüt maaşları,, satın alman Telefon şirketlerinin taksitleri P.'T. T. 
bütçesinden temin edildiği, gibi bu idare sermaye siyle tesis edilen radyo müessesesinin Basın ve 
Yayın Umum. Müdürlüğüne devri yüzürıdenP.. T. T. İdaresi bu müessesenin temin ettiği varidattan 
da mahrum kalmış bulunmaktadır. • -~- .. 

1943 bütçesi nazarı itibara alınırsa idarenin eşhasa ait hizmet varidatı 16r 000 000 lira olduğu 
haldo Devlete ait işler eşhas tarif esiyle krymetlendirildiği takdirde 11 000 000 liraya yaklaşmakta 
vo idare bu paranın ancak sülüsünü almakla iktifa eylemek zaruretinde kalmaktadır. Halbuki âmme 
hizmeti.ifa eden iktisadî müesseseler arasında bu nispette bir külfete bâbi tutulmuş teşekkül mev
cut değildir. 

• Yukarıda bahsedilen, tesisatın, İslah ve teedit işlerinin halen mer'i tarifelerde, ticari randıma
nı. sektedar etmeksizin yapılacak tadillerle icrası ise mümükün görülmemektedir. 

Bu itibarla şimdiki halde üçte bir olarak alınmakta olan resmî muhaberat ve müraselât ücretle
rinin % 50 yo çıkarılması ve 2721 ve 2722 numaralı kanunların ikinci maddelerinin bu esas dahi-
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linde değiştirilmesi bir zaruret halini almış bulunmaktadır. 

Mezkûr kanunların ikinci maddelerinde tadilât teklif edilirken tatbikatta bazı müşkiller göste
ren üçüncü maddelerinde de değişiklft yapılmasının teklif olunması muvafık görülmüştür. 

Çünkü 2721 ve 2722 numaralı kanunların üçüncü maddeleri daireleri maktuiyete bağlanmakta mu
hayyer kılmaktadır. Bu yüzden bazı daireler maktuiyeto girmemekte ve bütçelerine de kâfi miktar
da, tahsisat koymamakta olduklarından tahakkuk eden Posta ve Telgraf ücretlerinin her sene mü
him bir kısmı tahsil edilmemektedir. 

Seno ortasında teşkil edilen bazı dairelere ait hesapların tesbit ve tahsil tarzı hakkmda kanunda 
bir kayıt mevcut olmadığından bunlar hakkında yapılacak muamele de bazı tereddüt ve ihtilâflara 
sebep olmaktadır. il 

Bu sebeplerlo mezkûr kanunların üçüncü maddelerinin de teklif veçhile tadili lüzumlu görül
müştür. 

Dairelerin bütçelerine ona göre tahsisat koyabilmelerini temin için bu kanun hükümlerinin 
1. VI . 1,944 tarihinden muteber olması icap etmektedir. 

Münakalât Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Münakalât Encümeni 

Karar No. 5 
Esas No, î/253 

29.IV.19U 

Yüksek Reisliğe 

Encümenimize havale buyurulan ve 2721 ve lerek aynen kabul edilmiştir. 
2722 sayılı kanunların bazı maddelerini değişti
ren kanun porjesi, P. T. T. Umum Müdürü de 
hazır olduğu halde incelendi. 

Gerek Hükümetin bu kanuna bağlı gerekçe
sinde ve gerek P. T. T. Umum Müdürünün En
cümende verdiği izahlarda belirtildiği üzere: 

1. Uzun süren bir harp yüzünden bir yan
dan el emeği ücretleri, öte yandan her çeşit mal
zeme ve eşya fiyatları yükselmiş ve yükselmek
tedir. • 

Hususi kanun ile ücretlerin arttırılması ve fazla 
mesai ücreti ödeme usulünün posta ve telgraf me
murlarına da tatbiki yüzünden memur ve müs
tahdemlerin aylık ücretleri yekûnu da kabarmış 
bulunmaktadır. 

Bundan başka P. T. T. İdaresinin üzerine al
dığı âmme hizmetleri de gittikçe artmaktadır. 
Evvelce P. T. T. İdaresine verilen adli tebligat 
işlerine sonradan kadastro mahkemeleri tebligatı 
da katılmıştır. 

Bu sebeplerle: 2721 ve 2722 ayılı kanunların 
ikinci maddeinde resmî dairelere ait posta ve 
telgraf murasele ve muhabere ücretleri nispeti
nin 1/3 den 1/2 ye çıkarılması hakkındaki Hü
kümetin teklifi Encümenimizce de uygun görü-

(S . Sayısı: 232) 

2. Aynı kanunların üçüncü maddelerinin, 
daireleri yıllık posta ve telgraf ücretlerini mak
tuiyete bağlamakta muhayyer bırakmasının da, 
P. T. T. İdaresini, paralarını, tahsil edememek 
gibi bir zorluğa uğrattığı, bugüne kadarki tecrü
belerle anlaşılmış olduğundan; bu maddelerdeki 
(muhayyerliği) nin kaldırılması hakkındaki Hü
kümetin teklifi Encümenimizce de muvafık gö
rülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe Encümenine havale 
buyıırulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Mü. En. Reisi 
Kütahya 

R. Peher 
Aydın 

Dr. R. Levent 
Edirne 

F. Balkan 
İzmir 

Dr. K. örs 
Kırşehir 
F. Seler 

Sivas 
H. Işık 

M. M. 
Çoruh 

A. R. Erem 
Bursa 

A. M. Erhan 
İzmir -

S. Epikmen 
Kars 

E. Demirel 
Kocaeli 

R. Fenmen 
Trabzon 

M. Aydtn 

Kâtip 
Hatay 

B. İlgaz 
Edirne 

M. E. Ağaoğvllan 
İzmir 

H. Onaran 
Kars 

Ş. Karacan 
Ordu 

Dr. V. Demir 
Tunceli 
H, Üçös 



Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. • 
Bütçe Encümeni 17 , YI1 . 1944 
Mazbata No. 100 
Esas No. 1/253 

Yüksek Eeisliğe 

Posta, telgraf ve telefon kanunlarına ek 2721 
ve 2722 sayılı kanunların iki ve üçüncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Münakalât Ve
killiğince hazırlanan ve Başvekâletin 15 nisan 
1944 tarih ve 6/1140 sayılı tezkeresiyle Yüksele 
Meclise sunulan kanun lâyihası Münakalât En
cümeni mazbatasiyle birlikte encümenimize tev
di buyurulmakla Posta, Telgraf ve Telefon 
Umum Müdürü Naki Köstem ve Maliye Vekilli
ğinin salahiyetli memuru hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu* 

Mucip sebepler lâyihasında dermeyan edilen 
sebepler, bu ücretlerin arttırılmasını müstelzim 
mahiyette bulunmaktadır. Posta ve Telgraf üc
retlerinde resmî dairelerin tenzilâtlı tarifeye tâbi 
tutulması, posta ve telgraf hizmetlerinden isti
fade eden diğer fertlerin bu tenzilâtın tevlit etti
ği açığa ait külfetleri tahmil etmesini ve bu su
retle bir nevi gizli bir mükellefiyete mâruz kal
masını intaç, ettiği gibi resmî darelerin hakikî 
masraflarının tesbitine ve her dairenin yaptığı 
hizmetin kaça mal olduğunu tâyine mâni olmak
ta ve bu hal bazen de bu hususlarda resmî da
irelerce tasarruf kaidelerine uygun bir şekilde 
hareket edilmesini güçleştirmektedir. Bu mülâ
hazalara binaen Posta ve Telgraf idaresince yapı
lan hizmetin hakikî maliyetine tekabül eden üc
retin sureti umumiyede müsavi olarak alınması
nı ve tarifelerin yeni tesisat ve masraflara lü
zum gösteren Posta ve Telgraf idaresinin yeni 
ihtiyaçlarını da temin edecek ve aynı zamanda 
halle üzerinde fazla tazyik yapmıyacak şekilde 
tanzim edilebilmesini temin etmek maksadiyle, en
cümenimiz resmî dairelerin de posta ve telgraf 
ücretlerinde tenzilâtlı bir tarifeye tâbi tutulma
ması lüzumuna esas itibariyle kani olmuştur. 

Madde, bu sebeple bu esasa göre tanzim edil
miş olmakla beraber, 1944, malî yılı bütçelerine 
mevzu tahsisat gözönünde tutularak, bu hükmün 
1945 malî yılı iptidasından itibaren tatbiki ve 
kanunun meriyetinden itibaren resmî daireler 

muhaberatından alınacak ücretin mer'i tarifenin 
1/3 ünden 1/2 nispetine çıkarılması muvafık gö
rülmüş ve bu maksat, muvakkat madde ile te
min edilmiştir. 

Bundan maada, encümenimiz resmî dairele
rin bir sene evvelki istatistiklere nazaran posta 
ve telgraf ücretlerini maktu olarak tediyeleri usu: 
lünün tatbikatta; 

I. Masrafı yapan ve bu suretle tahsisattı 
ödeyen dairelerin bu istatistikleri kontrol ede
memesi; 

II. Posta ve Telgraf idaresinin bu istatistik
leri tespit ve tanzim için mühim, miktarda me
mur istihdamına mecbur kalması ve bunun bir 
çok insan enerjisinin sarfını istilzam etmesi de 
gözönünde tutularak, resmî dairelerin posta ve 
telgraf ücretlerini, daha basit, masrafsız ve kül
fetsiz bir şekilde tediye edebilmelerini mümkün 
kılacak bir usulün tetkik edilmesi muvafık olaca
ğını mütalâa etmiş ve bu tetkikatı icra ettirerek 
bunu temin edecek tedbirlerin Meclise getirilmesi 
yolundaki temennisini mazbataya derce karar ver
miştir. 

Bu arada, bütün resmî dairelerin halen ihti
yari olarak tatbik edilen maktuiyet usulünün, 
umumiyet ve yeknasaklığı teminen mecburi olma
sını da muvafık görmüştür. 

Teklif edilen lâyiha iki ayrı kanuna taallûk 
etmekte ve iki ayrı kanunun aynı hükme müte
allik mütenazır maddelerini tadil etmektedir. 
Muhtelif kanunlara ait tadilâtın bir kanunla ya
pılmasından ziyade ayrı ayrı kanunlarla yapıl
masında usul bakımından fayda mütalâa eden en
cümenimiz, bu lâyihayı taallûk ettiği iki ayrı ka
nuna göre. ikiye ayırmağı da muvafık görmüş ve 
lâyiha o suretle yeniden tanzim edilmiştir. -

Umumî Heyetin tasvibine arzcdilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Tokad 
t- Eker Mezundur II. N. Keşmir 

( S. Sayısı: 232 ) 



4.— 
Kâtip 

istanbul Aydın Bitlis 
F. Oyman Gl. Refet Alpman B. Osma 

Bolu Edirne Eskişehir 
Dr. Zihni Ülgen M. N. Gündüzalp Yavuz Abadan 

Giresun İstanbul istanbul 
Ayet Sayar . H, Kortel H-Vlkmen 

izmir 
M. Birsel 

Rize 
T.B. Balta 

Kütahya 
H. Pehcan 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Mardin 
R. Erten 

Trabzon 
M. S. Anamur 

Zonguldak 
H> A, Kuyueak 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Posta ve Telgraf ve Telefon Kanunlarına eh 272î 
ve 2722 sayılı kanunların iki ve üçüncü madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 376 sayılı Posta Kanununa ek 
2721 sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Umumî muvazeneye dahil dairelerle mülhak 
ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerden ve 
belediyelerden postaya tevdi olunan âdi, taahhüt
lü ve iadeli taahhütlü mektup, kart, gazete, 
mevkut risaleler, her nevi basılmış kâğıt
lar, iş kâğıtları ve örneklerle kıymet tak
dir edilmiş mektup, kıymetli ve kry-
metsiz posta paketlerinden ve bunlara müteallik 
haber isteme, adres değiştirme, geri alma, başka 
yere yollama, geri çevirme ve ardiye hizmetlerin
den tarifesinde yazılı ücretlerin yüzde ellisi nis
petinde ücret alınır. Bu tenzilât dolayısiyle hu
sule gelecek para kesirleri yirmi paraya iblâğ 
olunur.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Umumî muvazeneye dahil veya mülhak büt
çeli dairelerin ve istedikleri takdirde hususi ida
relerle belediyelerin dahilî posta ücretleri bütçe
nin ihzar edildiği malî seneden bir. evvelki malî 
senede P. T. T. idaresince tutufmuş olan istatis
tiklere müsteniden ve. mer'i tarifeye göre maktu 

. olarak alınır. Daireler, bu işe lüzumlu olan tah
sisatı her. sena bütçelerine koyacakları gibi husu
si idarelerle belediyeler de bu iş için gereken 
tahsisatı kendi bütçelerine koyarlar.» 

Umumî muvazeneye dahil olmak veya mül
hak bütçe ile idare edilmek üzere yeniden kuru
lacak vekâlet ve dairelerin posta ücretleri bu ve
kâlet veya dairelerin teşekkülünü takip eden ay 

veya aylar içinde P. T, T. Idaresıîncc tutulacak 
istatistiklerin vasatilerine göre şene içinde keza 
maktuan alınır. Bu hesap ertesi sene için de esas 
tutulur. 

MADDE 3. — 406 sayılı Telgraf ve Telefon 
Kanununa ek 2722 sayılı kanunun ikinci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî muvazeneye dahil dairelerle mülhak 
ve hususi bütçelerle idare olunan'dairelerden ve 
belediyelerden tevdi olunan açık ve şifreli tel
graflardan telgraf" tarifesinde yazılı ücretlerin 
yüzde ellisi nispetinde ücret alınır.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun üçüncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî muvazeneye dâhil veya mülhak büt
çeli dairelerin ve itsedikleri takdirde hususi ida
relerle belediyelerin dahilî telgraf ücretleri büt
çenin ihzar edildiği malî seneden bir evvelki malî 
senede P. T. T. idaresince tutulmuş olan istatis
tiklere müsteniden ve mer'i tarifeye göre maktu 
olarak alınır. Daireler bu işe lüzumlu olan tahsi
satı her sene bütçelerine koyacakları gibi hususi 
idareleri o belediyeler de. bu iş için gereken tahsi
satı kendi bütçelerine koyarlar. 

Umumî muvazeneye dâhil, olmak veya mül
hak bütçe ile idare edilmek üzere yeniden kuru
lacak vekâlet ve dairelerin telgraf ücretleri bu 
vekâlet veya dairelerin teşekkülünü takibe-
den ay veya aylar içinde P. T. T. idaresince tu
tulacak istatistiklerin vasatilerine göre sene için
de keza maktuan alınır. Bu hesap ertesi sene 
için de esas tutulur. 

C'S". Sayısı.::2320; 



8. 
MADDE 8. — Bu kanun 1 . VI . 1944 tari

hinden muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

3 0 . H I . 1 9 4 4 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu A. B. Türel A. B. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Mal. V . 
Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. AğraU 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel Sırrı Bay Fuad Sirmen 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alata§ Suad, H.Ürgüblü Ş. R. Ilatipoğlu 

Mü. V. Ti. V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

' S * 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T İ R I Ş I 

Posta Kanununa eli 2721 sayılı kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 376 sayılı Posta Kanununa ek 
2721 sayılı kanunun ikinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

«Umumî muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
ve' huhusi bütçelerle idare olunan dairelerden 
ve belediyelerden postaya tevdi olunan adi, ta
ahhütlü mektup, kart, gazete, mevkut risaleler, 
her nevi basılmış kâğıtlar, iş kâğıtları ve ör
neklerle kiymet takdir edilmiş mektup, kiy-
metli ve kiymetsiz posta paketlerinden ve bun
lara müteallik haber isteme, adres değiştirme, 
geri alma, başka yere yollama, geri çevirme ve 
ardiye hizmetlerinden tarifesinde yazılı ücretle
rin tamamı alınır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Umumî muvazeneye dâhil veya mülhak büt
çeli dairelerin ve istedikleri takdirde hususi ida
relerle belediyelerin dahilî posta ücretleri büt
çenin ihzar edildiği malî seneden bir evvelki malî 
senede de P. T. T. idaresince tutulmuş olan is
tatistiklere müsteniden ve mer'i tarifeye göre 

maktu olarak alınır. Daireler bu işe lüzumlu olan 
tahsisatı her sene bütçelerine koyacakları gibi 
hususi idarelerle belediyeler de bu iş için gere
ken tahsisatı kendi bütçelerine koyarlar. 

Umumî muvazeneye dâhil olmak veya mülhak 
bütçe ile idare edilmek üzere yeniden kurula
cak vekâlet ve dairelerin posta ücretleri bu ve
kâlet veya dairelerin teşekkülünü takip eden ay 
veya aylar içinde P. T. T. idaresince tutulacak 
istatistiklerin vasatilerine göre sene içinde keza 
maktuan alınır. Bu hesap ertesi sene için de 
esas tutulur. 

MUVAKKAT MADDE —• 1944 malî yılı so
nuna kadar birinci maddede yazılı ücretlerin 
yüzde ellisi alınır. Bu tenzilât dolaoyısiyle hu
sule gelecek para kesirleri yirmi paraya iblâğ 
olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . V I . 1944 tari
hinden mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

( S . â a y ı s n â M ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞt 

Telgraf ve Telefon Kanununa eh 2722 sayılı 
kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi Kafa 

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 4061 sayılr Telgraf; ve Telefon 
Kanununa efe 2722 sayılı kanunun- ikinci madde
si . aşağıdaki, şekilde değiştirilmiştir: 

«Umumî muvazeneye dâhil dairelerle mülhak 
ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerden ve 
belediyelerden tevdi olunan açık ve şifreli tel
graflardan telgraf tarifesinde yazılı ücretlerin 
tamamı alınır.» 

MADDE 2. — Aynı kanunun üçüncü, madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Umumî muvazeneye dâhil veya mülhak büt-
li dairelerin ve istedikleri takdirde hususi ida
relerle belediyelerin dahilî telgraf ücretleri büt
çenin ihzar edildiği malî seneden bir evvelki ma
lî senede P. T. T. İdaresince tutulmuş olan ista-
tiklere müsteniden ve~ mer' i tarifeye göre maktu 
olarak alınır: Daireler bu işe lüzumlu olan tab-
sisatr her sene bütçelerine koyacakları gibi hu

susi idarelerle belediyeler de bu iş için gereken 
tahsisatı kendi bütçelerine koyarlar. 

Umumî muvazeneye dâhil olmak veya mülhak 
bütçe ile idare edilmek üzere yeniden kurulacak 
vekâlet ve dairelerin telgraf ücretleri bu vekâ
let veya dairelerin teşekkülünü takibeden ay 
veya aylar içinde P. T. T. idaresince tutulacak 
istatistiklerin vasatilerine göre sene içinde keza 
maktuan alınır. BUL hesap ertesi sene için de esas 
tutulur; 

MUVAKKAT MADDEM— 1944 malî yılı so
nuna; kadar birinci maddede yazılı ücretlerin 

yüzde ellisi alınır. 

MADDE 3. — Bu kanun 1 . VI.. 1944 tarihin
denmer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerinL ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur, 

{& Öâyısı-: âââ:) 



S. Sayısı: 238 
Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değişti
r i lmesine dair olan 4180 sayılı kanunun 30 ncu mad
desinin 1 numaralı fıkrasının değiştir i lmesi hakkında 
1/189 "~8,*>t*«"nma Kanununun bazı maddelerinin 
deği? ek maddelerinin çıkarılmasına 

.o . Kanun lâyihaları ve Muvakkat 
Encümen mazbatası 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair olan 4180 sayılı kanunun 30 
ncu maddesinin 1 numaralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/189) 

T.'C. 
Başvekâlet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 14 .1.1944 
Tetkik Müdürlüğü • 

Sayı : 6/90 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3780 sayılı Millî'Korunma Kanununun 4180 sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 1 
numaralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 13 .1 .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe-
siylc birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
i T • .'-* * . §. Saraçoğlu 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 4180 sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin bir nu
maralı fıkrasının değiştirilmesi hakkındaki kanım lâyihasının mucip sebepleri 

Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesinde kira bedellerinin muayyen tarihlerdeki haddi geç-
miyeceğine dair bir hüküm konulmuştur. Ankara gibi nüfus miktarı ile mesken adedinin nispetsiz 
bulunduğu yerlerde kanunun bu takyidatı talebin çokluğu karşısında muvazaalı muamelelere se
bep olmakta ve kanunun hükmü dışında yüksek kira vermeğe muktedir olan kimselerle mal sahipleri 
birer suretle anlaşmak imkânını bulmaktadırlar. Havayiei zaruriyeden olan bir çok maddelerin 
fevkalâde halin icaplarından olarak bedeli mukabilindo Hükümet eliyle ihtiyacı olanlara tevzi 
edilmesi esası Millî Korunma Kanunu ile kabul edilmiştir. En- mübrem bir ihtiyaç olan mesken 
meselesinin dayandığı kiralama işinin de 30 ncu .maddesinin koyduğu esaslar dairesinde yapılması 
ve her türlü muvazaaların önlenmesi için lüzumlu tedbirlerin ittihazı zaruri görülmüş ve bu maksatla 
bu kanun projesi tanzim edilmiştir. ••# ' j ,. . v -
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 4180 sa
yılı kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 1 nu
maralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununun 4180 sayılı kanunla değiştirilen 30 ncu 
maddesinin 1 numaralı fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

1. Bu kanunun tatbikte bulunduğu müddet 
içinde şehir, kasaba, iskele, liman ve istasyon
larda gayrimenkullerin kira bedelleri bu ka
nunun tatbik mevkiine konulmasına tekaddüm 
eden sene içindeki son kira mukavelenamesiyle 
muayyen olan kira bedellerinden hiçbir suret
le fazla olamıyacağı gibi mukavele şartlarında 
kiracılar aleyhine değişiklik yapılamaz. 

Hükümetçe lüzum görülen yerlerde icar edil
miş veya edilmemiş bütün gayrimenkuller, is
kân kabiliyeti bakımından tesbit olunur. Bu 
gibi yerlerde bütün icar mukaveleleri belediye
lerce kaydolunur. Boşalan gayrimenkullerin baş
kalarına icarı ancak belediyenin müsaadesiyle 
yapılabilir. Belediyeler gayrimenkul isticar 
edeceklerin müracaatı arını tetkik ve ihtiyaç ve 
müracaat sırasiylo boşalanları bunlara tahsis 
ederler. 

Belediyeye kaydedilmeden veya belediyenin 
müsaadesi olmadan devir veya icar olunan gay
rimenkuller belediyelerden yazılacak tezkere 
üzerine icra daireleri tarafından resen tahliye 
ettirilir. 

Gayrimenkullerin kaydında yanlış malûmat 
veren, boşalan gayrim enkulleri belediyelere ha
ber vermeyen veya belediyelerce tahsis edilme
den başkalarına icar eden mal sahipleriyle bo
şalttıkları yerleri ev sahibine teslim ve beledi
yeye ihbar etmeden başkalarına devreden kiracı
lar ilk defasında gayri menkul kirasının bir 
senelik tutarı miktarınca para. cezasına ve te
kerrürü halinde iki senelik tutarı miktarınca 
para cezasiyle beraber bir haftadan bir aya ka
dar hapis cezasına mahkûm edilir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13 .1 .1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş."Saraçoğlu A. Türel A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V Na. V. Ik. V. 

Yücel Sırrı Bay Fuad Sirmen 
S. î. M. V. G. t. V. Zr. V. 

Dr. II. Alataş . Suad H. Ürgüblü Ş, R. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

\. F. Ccbesoy C. S. Siren 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ek maddelerinin 
dair kanım lâyihası (1/294) 

T. C. 
Başvekalet 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik 3Iüdürlüğü 

Sayı :71/188 - 6/1676 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

çıkarılmasına 

15. VI .1944 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ek maddelerin çıkarılmasına 
dair Adliye Vekilliğince hazırlanan vo İcra Vekilleri Heyetince 8 . VI .1944 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı nracibesiylo birlikte sunulmuş olduğunu arzoderim. 

Başvekil. 
Ş. Saraçoğlu 

( S . Sayısı : 238) 
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Esbabı mucibe 

lldnci dünya harbi, gerek harbe iştirak eden gerek bunun dışında kalan bütün memleketlerin 
iktisadi bünyelerinde mühim değişiklikler ve sarsıntılar husule getirdiğinden daha harbin ilk se
nelerinden itibaren her yerde fevkalâde tedbirlere müracaat edilmesini zaruri kılmıştır. Bu sebeple 
memleketimizde de millî müdafaanın ve halkın ihtiyacını karşılamak ve yurdun iktisadi bünyesini 
korumak maksadiyle 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu fevkalâde ahval ve şeraitin icaplarına uy
gun hükümleri muhtevi olarak 21.1.1940 tarihinde neşredilmiş ve bu kanunun 2 nci maddesi 
hülanünce icra Vekilleri Heyeti tarafından fevkalâde salâhiyetin tatbikma geçilmesine karar veril
mesi ve bu kararın. Büyük Millet Meclisince tasdik olunması üzerine 21 . ' II . 1940 tarihinde yürürlüğe 
konmuştur. Bu kanuna, tatbümtta görülen lüzum ve ihtiyaca göre muhtelif tarihlerde yeni hüküm
ler ilâve edilmiş ve mevzu hükümlerde değişiklikler yapılmış olmakla beraber içinde bulunduğumuz 
fevkalâde şartların süratle tebeddül etmekte olması alman tedbirlerin tesirlerini uzun müddet 
mulıafaza etmelerine imkân bırakmamaktadır. Bu itibarla kendini hissettiren yeni yeni ihtiyaçları 
karşılayabilmek için kanunda sık sili tadilât yapılmasına zaruret hâsıl olmaktadır. 

Arzedilen mülâhazalara müsteniden Millî Korunma Kanununda bu defa yapılmasına lüzum görü
len tadilâtın esasları aşağıda izah olunmuştur. 

Madde 7. — Bu madde Hükümetin, halle ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekil 
ve hacimde istihsalde bulunulmasını temin için sanayi ve maadin müesseselerini kontrol ve bunları 
lâzımgelen faaliyete sevkedebileleğini ve gerek imal gerek işletme bakımından tadilâta tabi tutabile-
leğini ve bu müesseselere tesisatta icabeden tevsi atı yaptırabileceğini açık olarak ifade etmek ve Hü
kümetin bu yoldaki emirlerine riayet etmeyenlerin hareketlerini cezalandırmak maksadiyle tadil edi-
miştir. Ancak Hükümetin bu husustaki emirlerine riayetsizlik edenlerin cezalandırılabilmeleri, kendi
lerine lüzumlu zaruri, malzeme, işçi ve ihtisas elemanlarının temin edilmiş olmasına bağlı tutulmuş
tur. istenen tadilât ve tevsiatı yapmak için müessese sahiplerin© maddi imkân verilmedikçe bun
ların hareketlerinin cezalandırılamıyacağı tabiidir. 

Madde .8. — Sanayi ve maadin müesseseleri üzerinde Hükümetin haiz olduğu salâhiyetin küçük sa
nat kooperatiflerine de teşmiline lüzum hâsıl olduğundan bu maddeye küçük sanat kooperatifleri tâ
biri ilâve edilmiştir. 

Madde 9. — Bu madde Hükümete, sanayi ve maadin müesseselerinin istihsallerini ve diğer iş 
yerlerindeki mesaiyi bu kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılayabilecek hadde çıkarmak için lâzım 
olan işçi kadrosunu temin etmek maksadiyle vatandaşlara ücretli iş mükellefiyeti tahmil etmek salâ
hiyetini vermektedir. Tatbikatta, ücretli iş mükelleflerin yalnız ceza tehdidi ile işe sevkedilmeleri 
ve işte alıkonulmaları mümkün olmadığı ve bu sebeple bu mükellefiyetten beklenen neticelerin elde 
edilmediği anlaşıldığından 4180 sayılı kanunun ek ikinci maddesine, ücretli iş mükelleflerinin ica
bında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üzerine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevk olunabilecek
leri hakkında bir hüküm konmuştur. Bu suretle iş yerlerine sevkedilen veya kendiliklerinden giden 
mükelleflerin buralardan kaçmaları halinde zabıta kuvvetiyle iş yerlerine tekrar sevk edilebilecekle
rin maddede sarih olarak yazılması tatbikatta mevcut anlayış farklarının izalesi bakımından lüzumlu 
görülmektedir. Bundan başka iş mükellefiyetine tabi tutulan vatandaşların iş yerlerine şevkleri ve 
sevk esnasında iaşe ve ibateleri için ihtiyar olunacak masrafların bunların çalıştırılacak müessese-
lerce temini, ayni zamanda ikametgâhlarından ayrıldıkları tarihten işe başlayacakları tarihe kadar 
iş ve güçlerinin başından ayrılmış bulundukları nazarı dikkate alınarak bunlara bir müddet içinde ya
rim yevmiye verilmesi muvafık olacağı düşünülmektedir. Şu kadar ki iş yerlerinden kaçıp da zabıta 
kuvvetiyle tekrar işe sevkedilenler yarım yevmiyeden istifade ettirilmemekle beraber şevkleri ve sevk 
esnasında iaşe ve ibateleri için ihtiyar olunan masraflar dahi ücretlerinden kesilecektir. Lâyihanın 
dokuzuncu maddesi bu esasa göre tanzim edilmiş ve ek ikinci madde hükmü de dokuzuncu maddenin 
asıl bünyesine alınmıştır. 

Madde 10 : Bu maddede, sanayi ve maadin müesseseleriyle diğer iş yerlerinde çalışanların bu iş
leri kabule şayan mazeretleri olmaksızın terk edemiyecekleri yazılıdır. Maddedeki «diğer iş yerleri» 
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tâbiri pek mutlak'olduğu-için tatbikatta bunun şümulünü tayin hususunda ihtilafa düşülmektedir. 
Filhakika sanayi ve maadin müesseseleri haricindeki hususî bir ticarethanede meselâ bir manifa
tura mağazasında çalışan müstahdemlerin bile bu madde hükmüne girecekleri gibi vazı kanunun kas-
di haricinde tefsirlere mahal vermekte olan bu tâbire, maksadı açıkça ii'ade edecek bir vuzuh veril
mesine ihtiyaç görülmüştür., Sanayi ve maadin müesseselerine bağlı iş yerlerinin ayni zamanda 
bu kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılamak maksadiyle hükümetçe tayin edilecek iş yerlerinin bu 
maddenin şümulüne girdiği tasrih edilmiştir. Bundan başka sanayi ve maadin müesseselerinde ça
lışanlara dışarıda kazanacakları paranın çok dününde ücret verilmekte olduğu ve hayat pahalılığı 
karşısında bunların da sıkıntılı bir duruma düştükleri ve sırf bu yüzden işlerini terke mecbur kal
dıkları nazarı dikkate alınarak bunların ücretlerimin arttırılması veya sabit gelirlilere yapılan 
yardımdan istifade ettirilmeleri temenniye şayan bulunmuştur. . ] _, ^ , . ; . . j 

Bu maddenin cezaî müeyyidesinde olduğu gibi mazereti tahakkuk edenlerin mücerret haber ver
memiş olmaları halinin cezayı istilzam etmiyeceği düşünülerek maddeden haber vermek kaydı da 
kaldırılmıştır. Mazeretsiz işlerini terkedenlerin ücretli iş mükellefiyetine tabi vatandaşlarda 
olduğu gibi zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevkediimeleri muvafık görüldüğünden madde bu esaslar 
dairesinde yeniden kaleme alınmıştır. ; _ j_ < , ^ : : , i .-_,_ .~,.s._ i .^:..-.. _.ı__^. 

Madde 11 : Hükümete, sanayi ve maadin müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini normal 
maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr ilâvesiyle mubayaa ve bunların satış, tevzi, toplama, ve 
sevk işleriyle iştigal etmek selâhiyetlerini veren bu maddeye 14 ncü maddenin ikinci ve dördüncü 
fıkralarında yazılı hükümlerle mütenazır kayıtlar11* ilâvesi lüzumlu görülmüştür. Filhakika bu mad
dede hükümetçe mubayaasına karar verilecek malla"11 daha evvel başkalarına satılmış olsalar bile 
bulundukları yerlerden başka yerlere müsaade alınmadan nakledilemiyeceklerine dair bir hüküm 
mevcut olmadığından suiniyet sahihlerinin mallar1111 başka yerlere naklederek Hükümetin mubayaa 
kararını fiilen hükümsüz bırakmaları mümkündür. Hükümetçe tevzi edilen malların tesbit olu
nan ihtiyaca hasredileceğine ve alâkalı makamların muvafakati alınmaksızın başkalarına satılamıyaca-
ğma, devir veya rehin edilemiyeceğine dair bir hüküm bulunmadığından bu maddeye göre tevzi 
edilen mallar karaborsaya intikal ederek ihtikâra mevzu teşkil etmektedir. Bu itibarla madde böyle 
mahzurlara yer bırakmamak ve 14 ncü maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarındaki hükümlerle tena
zuru temin etmek maksadiyle tadil edilmiştir. _____ ' 

Madde 12 : Bu kanunun derpiş ettiği hizmetleri ifa maksadiyle salâhiyetlerini istimal ederken 
Hükümetin icabeden müesseselere küçük sanat erbabına ve iş sahihlerine lüzumlu olan krediyi temin 
edeceğine dair olan bu madde, temin edilen kredinin Hükümetçe tahsis edilen işte kullanılması mec
buri olduğu hakkında bir kaydı ihtiva etmemektedir Maddeye noksan olan bu hükmün ilâvesi ve tah
sis hilâfına hareket edenlerin fiillerinin ceza müeyyedesine bağlanması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 13 : Hükümetçe Millî Müdafaanın ve halkın ihtiyacını kaşılamak maksadiyle, muktazi 
olan madde ve yardımcı malzeme stokları vücule getirilebileceği hakkındaki bu madde hükmünün kanu
nunun 22 nci maddesine nakli muvafık görülmüştür. Bunun ne gibi mülâhazalara istinat ettiği 22 nci 
maddenin tadilini icabettiren sebebler arasında izah edilmiş bulunmaktadır. 22 nci maddeye nakledilen 
13 ncü maddeden boş kalan yere ek 6 ve ek 7 nci maddelerde yazılı hükümler konmuştur- Bunun se
bebi bütün ek maddelerin kanunun bünyesinde yer almaları mülâhazasından ibarettir. 

Madde 14 : 3954 ve 4156 sayılı kanunlarla noksanları tamamlanmış olan bu maddede bu defa 
esaslı bir tadil yapılmış değildir. Yapılan değişiklik dördüncü bende inhisar etmektedir. Bu bent hük
müne göre, Hükümetçe veya salahiyetli kılınan makam ve müesseselerce tevzi olunan, satılan ve 
ihtiyacı olanlara kârsız verilen madde ve yardımcı melzemenin bunlar tarafından kullanılması ve 
Hükümetçe tesbit edilen ihtiyaca hasredilmesi mecburidir. Fıkranın başında Hükümetçe veya sala
hiyetli kılınan makam ve müesseselerce denildiği halde, bu maddelerin tesbit edilen ihtiyaca hasre
dileceğim beyan eden cümlede yalnız (Hükümetçe) tabiri kullanılmıştır. Bundan diğer makam ve 
müesseselerin madde ve yardımcı malzemenin hengi ihtiyaç için kullanılacağını tâyin ve tesbit etme
ğe salahiyetli olmadıkları manası çıkmaktadır. Halbuki tatbikatla tevzi edilen bütün maddelerin han
gi ihtiyaçta kullanılacağını mutlaka Hükümetin tâyin ve tesbit etmesi büyük müşkilâta sebeb olur. 
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Burada c1a Hükümetçe veya salahiyetli kılınan makam ve müesseselerce denilmesi icabederdi. Bahse 
mevzu edilen cümledeki Hükümetçe kelimesinin kaldırılması maksadı temin edeceği düşünülmekte
dir. Hükümetçe tevzi olunan maddenin hangi ihtiyaç için verilmişse o ihtiyaca hasredilmesi bu fıkra 
Hükmühe göre mecburidir. Tevzi edilen maddeyi ihtiyacında kullanmılarak başkasına satan veya 
herhangi bir surette veren kimsenin hareketi mencdilmiş ve bu memnuiyete mu
halefet edenlerin fiilleri ceza müeyyedesino bağlanmıştır. Ancak ihtiyacı nispetinde 
kendisine verilen herhangi bir maddeyi bir vatandaşın ihtiyacından artması veya 
daha fazla ihtiyaç sahibi olan birine insani bir hisle verilmesi halinde ceza müeyyidesine bağlı bulun
durulması doğru görülmemiş ancak ticaret maksadiyle tevzi edilen maddeyi hasredilen ihtiyaçta 
kullanmayarak satan, rehin eden, devreden hiilâsîi bu maddenin her ne surette olursa olsun ticare
tini yapan kimselerin fiillerini ceza müej^ide.si altında bulundurmanın maksada kifayet edeceği 
nazara alınarak maddenin dördüncü bendi ona göre değiştirilmiştir. 

Madde 20 : Hükümete, memleket ihtiyacı için hariçten ithali zaruri olan maddelerin miktar, 
cins ve nevilerini tâyin ve tesbit ve zaruri olmayan maddelerin ithalini tahdit veya menetmek salâhi
yetlerini veren bu madde hükmü olduğu gobi muhafaza edilmiştir. Ancak bu kanunun, dahilde 
imal ve istihsal edilen maddelerin memleket ihtiyacından fazlasını harice çıkarmak maksadiyle ya
pılacak satışların şekil ve şartlarını tanzim etmek hususunda Hükümete salâhiyet veren 24 ncü mad
desi ve Hükümetçe ihracı tahdit veya inenedilen memleket mahsulünün fiyatlarındaki düşüklükten 
dolayı mâruz kalacağı zarardan müstahsili himaye için hüküm koyan 26 nci maddenin ikinci fıkrası 
hükümleri 20 nci madde ile çok yakın alâkaları bulunmak itibariyle bu maddeye nakledilmiştir. 

Madde 21 : Hükümete halkın ve Millî müdafanın katı ihtiyacı olan zaruri maddelerin istihlâk 
miktannı tâyin ve tahdit etmek salâhiyetini veren kanunun 21 nci maddesi 3954 sayılı kanunla tadil 
edilerek icabında yurt için daha zaruri maddelerin istihsal veya ithalini temin maksadiyle lüzum 
gördüğü maddelerin istihlâkini menetmeğe salahiyetli kılınmıştı. Bir maddenin imali ve satışı meııe-
dilmcden istihlâkinin menine imkân olamıyacağı nazarı itibara alınarak mezkûr madde 4180 sayılı ka
nunla ikinci defa tadil edilmiş ve Hükümete lüzum gördüğü maddelerin satışını ve imalini menetmek 
salâhiyeti de verilmişti. Hükümetin bu salâhiyetini istimal sadedinde bilâhara meriyete koyduğu koordi
nasyon heyeti kararında, hububatın satınalmması hibe ve temliki, hibenin ve temlikin kabulü halle
rinden bchsedilmekte olmasına rağmen bu hallerin kanun maddesi metninde sarih olarak ifade edil
memiş olması bir noksanlık teşkil ettiği görüldü günden maddeye mezkûr kayıtların ilâvesi sure
tiyle vuzuh verilmiştir. Ayni zamanda bu maddeye göre Hükümetin tahdidine salahiyetli olduğu 
hususlar meni salâhiyetleriyle mütenazır olarak tevsi edilmiş ve Hükümete alım, satımı, devri, ima
li, istihlâki, istimali ve haldi tahdit edilen maddeleri vesikaya bağlamak salâhiyeti verilmiştir. 
Bunlardan başka 21 nei maddeye, Hükümetin ticaretin usul ve şekillerini tanzim edebileceğine ve ta
cirleri bu sıfatla yapacakları muamelelerde vesika ibrazına mecbur tutabileceğine dair bir fıkra ilâ
ve edilmiştir. Bu hüküm, bir malın imalâtçı veya ithalâtçıdan müstehlike intikaline kadar bir çok 
ellerden geçerek fiyatın yükselmesine veya buna intizaren satışa arzedilmiyerek saklanmasına mâni 
olacak tedbirlerin alınmasını kolaylaştırmak maksadına matuf olarak kabul edilmiştir. Maddeye 

. ilâve edilen diğer bir fıkra ile de gerek tacirlere verilen vesikaların gerek tahdide tabi tutulan 
maddelere ait vesikaların alınıp satılması ve başkasına devri yasak edilmiştir. Böylece 21 nci mad-
do ihtiyaçları tamamen karşılayabilecek bir hale konmuştur. 

Madde 22 : Hükümetin, lüzum gördüğü maddelerin stoklarını yapmak veya tensip ettiği müesse
seleri ve ticaret birliklerini stok yapmağa mecbur tutmak hususundaki salâhiyetlerini bir arada ifa
de etmenin her bakımdan faydalı olacağı düşünülerek Hükümete, muhtelif maksatlarla stok yap
mak salâhiyetlerini veren 13 ncü madde ile 26 nci maddenin stoka ait hükümleri buraya nakledil
miştir. Bundan başka stokların Hükümetin emir ve talimatı hilâfına elden çıkarılmasını veya 

. istihlâkini meneden ek 1 nci madde hükmünün de alâkası itibariyle bu maddenin bünyesine alın
ması muvafık görülmektedir. Hükümet tarafından yapılan veya yaptırılan stoklara ait hükümler 
bu suretle bir araya getirildikten sonra Hükümetin stok yapmağa mecbur tuttuğu müesseselere ve
ya ticaret birliklerine temin ettiği döviz, kredi veya akreditifin tahsis edildiği yerde kullanılması 
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mecburi olduğuna dair bir fıkra ilâve edilerek 22 nci madde tamamlanmıştır. 
Madde 24 : Hükümleri 20 nci maddeye nakledilmiş olan ve bu suretle boş kalan bu maddeye 

kanunun ek 3 ncü maddesi aynen nakledilmiştir. Bunun sebebi ek maddelerin kanunun bünyesine 
alınması hususunda kabul edilen prensibe uymaktan ibarettir. 

Madde 26 : Bu maddenin ikinci fıkrası, 20 nci maddede izah edilen sebeplere binaen o madde
ye, stoka ait hükümleri de 22 nci maddeye alınmıştır. Maddenin diğer hükümlerinde değişiklik ya
pılmış değildir. 

Madde 27 : Bu maddedeki değişiklik ek dokuzuncu maddenin birinci fıkrasındaki hükmün bu
raya naklinden ibarettir. 

Madde 28 : 28 nci madde, gümrüklere gelmiş olupta alâkalılarca fiyat yükselmesine iritiza-
ren veya sair herhangi bir sebeple çekilip memlekete ithal edilmeyen malların, bilhassa konşi
mentolarının bankalar veya acente ve mümessiller elinde alıkonması ve müşteri üzerinde her
hangi bir tazyik yapılması ihtimallerine karşı evvelce 28 nci maddeye konulan hükümle bu 
malların konişmentosu olmaksızın dahi gümrüklerden çekilip memlekete ithali çareleri derpiş 
edilmiş idi. Bu hususta alâkalılara ihbarda bulunulması ve bir hafta zarfında malların güm
rükten çekilmemesi halinde onların ithaline teşebbüs edilebilmesi kanunun emrü icabı olmakla 
evvelemirde bu gibi malları getirenlere tebligat yapılmak lüzumu hâsıl olmuştur. Tatbikatta 
gelen malların kime ait olduğu manifesto münderecatmdan anlaşılmadığı cihetle gerek banka
lar ve gerek acente nezdinde tetkikat yapmak ve mevcut konişmentoların taallûk ettiği malları 
ve kimlere ait olduğunu ayrı ayrı tesbit etmek gibi uzun hazırlıklara lüzum hâsıl olmuş ve bu 
yüzden hem gümrüklerdeki mallar çekilememiş ve hem alâkalıların tebliğe salih adresleri her 
vakit kolaylıkla bulunamamıştır. Bu mahzuru önlemek ve aynı zamanda malını gümrükten çek
mek istediği halde malını bulmakta müşkülâta uğrayan hüsnüniyet sahibi ithalâtçılara da bir 
kolaylık olmak üzere, tebligat yerine resmî gazete ile ilân esası kabul edilmiş ve ilânı mütaakıp 
verilecek muayyen müddet zarfında mallarını çekmeyenlerin mallarını ithal etmek ve satmak 
hususlarında Hükümete açık salâhiyetler verilmiştir. 

Madde 29 : Bu maddedeki değişiklik, ek dokuzuncu maddenin birinci fıkrasındaki hükmün 
buraya naklinden ibarettir. 

Madde 31 : Bu maddenin, Hükümete fiyatların ve maliyete zammedilecek âzami kâr nispetle
rinin tesbit ve tâyini .salâhiyetini veren birinci fıkrasına, aynı zamanda Hükümetin komüsyon, 
tellaliye, simsariye gibi ücretlerle bir hizmet voya emek mukabilinde alınacak sair ücretlerin 
âzami mikatrını da tâyin etmek salâhiyeti olduğuna dair kayıtlar ilâvesine lüzum görülmüştür. 
Bu fıkraya ilâve edilen hükümlerle tenazuru temin etmek için ikinci fıkrada da ona göre deği
şiklik yapılmıştır. 

Filhakika Hükümet lüzum gördüğü müddetlerin âzami fiyatlarını ve maliyete zammedilecek 
kâr nispetlerini tâyine salahiyetli olduğu halde bir hizmet veya emek mukabilinde alınacak ücret
lerin vo komisyonculuk, tellâllık ve simsarlık ücretlerinin âzami •miktarım tâyin hususunda bir 
salâhiyeti haiz bulunmamakta idi. Bu hal bu kabîl ücretler üzerindeki fahiş taleplerin önlen
mesine imkân bırakmamaktadır. Kanundaki bu noksanın tamamlanması tatbikatta memnuniyet 
verici neticeler vereceğinden şüphe yoktur. Bumaddenin 3 ncü fıkrasına göre, sair kanunlar lıü-
kümlerino müsteniden mercilerince tesbit olunan fiyatlar fevkinde bir malın satılması voya satı
şa arzolunması yasaktır. Bu hükümden maksat meselâ inhisar maddeleri hakkında alâkalı mer
cilerce ve havayiei zaruriye hakkında belediyelerce tesbit olunan fiyatlar fevkinde bu maddeleri 
satanların Millî Korunma kanununda yazılı ceza müeyyidelerine çarptırılmalarını temindir. Fa
kat, belediyelerce ve sair mercilerce tanzi mve tasdik olunan tarifeler fevkinde ücret istenmesini 
veya alınması hali bu fıkra hükmünden hariç kalmaktadır. Meselâ belediyenin lokanta, gazino, 
otel, hamam, plaj gibi umumî yerler için tâyin ettiği tarifelerdeki ücretler fevkinde ücret is
tenmesi veya almması halinde bu fiilleri işliyenlero Millî Korunma kanununun müeyyideleri tat
bik edilememekte, bunlar ancak belediye talimatına göre hafif bir ceza görmektedirler. Üçüncü 
fıkrada yapılan tadil ile bu fiiller de Millî Korunma kanununun şümulüne alınmıştır. Bu mad-
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'denin dördüncü fıkrasmda yapılan değişiklik ehemmiyetlidir. Mer'i metinde, toptan, yarı-
toptan vo perakende ticaretten tacir sıfatını haiz hakikî ve ya hükmi şahıslar arasmda yapılan 
alım, satım muamelelerinde satılan mal için satıcı tarafından fatura verilmesi esası kabul edilmiş
tir. Tacir sıfatını haiz olmıyanlar, bu cümleden olarak müstahsiller sattıkları mal için fatura 
vermeğe mecbur tutulmamışlardır. Bunlardan mal satmalan tacirler de fatura ibrazîyle mükellef 
olmaksızın bu mallan diledikleri fiyata satmak yolunu tutmaktadırlar. Suiniyet erbabı için açık 
bir kapı teşkil eden bu halin önlenmesi zaruridir. 

Her ne kadar tacir olmryanlarm, hususiyle müstahsillerin sattıkları mallar mukabilinde fatu-
tutulmaları arzuya şayan değilse de, ihtikârın önlenmesi bakımından buna ihtiyaç görülmektedir. 
Her nekadar tatbikatta tacir olmayan bir kimsenin malını satarken fatura vermeğe mecbur tutulma
sı büyük müşkilâtı mucib olmakla beraber Hükümet bu salâhiyeti istimal ederken tacir olmayan 
eşhasdan kimlerin ve ne gibi şartlar altmda mecburiyete tabi tutulacağını hassasiyetle tayin ve 
takdir edeceğinden tatbikatta müşkilâta yer verilmiyeceğj düşünülmüştür. Bu fıkrada yapılan de
ğişiklik arzeden sebeblere müstenittir. Bu maddenin yedinci fıkrasının son cümlesindeki fiyat mu
rakabe komisyonları ilga edilmiş olduğundan , bunlara ait salâhiyetin Ticaret Vekâletince tayin edi
lecek merciler tarafmdan istimal olunacağı bu fıkrada tasrih edilmiştir! 

Madde 32 : Bu maddeye (C) fıkrasından sonra bir (Ç) fıkrası ilâve edilerek maddenin (D) 
fıkrası hükmü (0) fıkrasına alınmıştır. Piyasada darlık, yahut fiyatlarda yükseklik doğuracak de
recede malların mahdut ellerde toplanmasını meneden bu maddenin (G) fıkrasına fiyatların 
inmesine mâni olacak surette malların mahdut ellerde toplanması, imha edilmesi veya bu maksada 
matuf olarak sair fiil ve hareketlerde bulunulması dahi yasak olduğuna dair kayıtlar ilâvesi lüzum
lu görülmüştür, Maddenin (H) fıkrasında herhangi bir maddenin ticari teamül haricinde muhtelif 
ellerden geçirilmesi suretiyle fiyatının yükselmesini istihdaf eden zincirleme muamelelerinin yasak 
olduğu yazılıdır. Tatbikatta ticari teamülün ne olduğunu tâyin ve tesbit etmek hususunda, karşı
lanan müşkülât sebebiyle, ticari teamül tâbiri yerine Hükümetçe tesbit edilen esaslar tâbirine tev-
cihan -maddede yer verilmiştir. Bu maddeye ilâve edilen (L- fıkrası kanunun 35 nci maddesinin 
aynıdır ve çok yakın alâkası bulunduğundan, bu hüküm 32 nci maddeye nakledilmiştir. 

Madde 33 : Bu madde hükmü aynen muhafaza edilmiş olmakla beraber ek maddelerin kanunun 
bünyesine alınması hususnda kabul edilen prensibe göre bu madde ile yakından alâkalı bulunan ek 
dokuzuncu maddenin ikinci fıkrası hükmü olduğu gibi bu maddeye nakledilmiştir. 

Madde 34 : thracat işlerinin tanziminde 3018 numaralı kanunun yedinci maddesiyle kabul edil
miş olan birlikler kurma usulünden elde edilen faidelerin ithalât ve memleket dahilî ticaret işleri
ne de teşmili ve bütün bıı işlerin teşkil atlandırılma sı lüzumlu görülerek tanzim edilen 34 ncü mad
dede zikredilen kanuna aynen atıf yapılmak suretiyle ihracatçı birliklerine ait hüküm aynen itha
lâtçılara ve toptancı, perakendeci ve sanayi erbabına da teşmil edilmişti. Bu birliklerin tatbikatta 
âzası üzerinde herhangi bir nüfuz ve iktidara sahip olabilmesi ve âzamn birlik statüleri mucibince 
tcdiyesiylc mükellef oldukları paraları tediye etmeleri halinde borçlarının tthsil edilebilmesi için 
birliklerin, hükmi şahsiyeti haiz olmaları lüzumlu görülmüştür. Hem bu noksanın izalesi ve. hem 
birlik mevzuuna komisyoncu, mümessil ve nakliyecilerin ithali suretiyle ihtikârla mücadelenin bu 
sahada da kuvvetlendirilmesi faydalı olacağı mütalâa edilmiş ve 34 ncü madde bu esas dairesinde 
değiştirilmiştir. 
* Madde 35 : Bu mdd.ae hükmünün alâkası dolayısiyle 32 nci maddeye alındığı yukarıda izah 
olunmuştu. Boş kalan bu maddenin yerine görülen lüzum ve ihtiyaca binaen Hükümete, halkın ve 
millî müdafaanın ihtiyacı için lüzumlu olan nakil vasrtalariyle depo ve ambar gibi mahfuz mahalle
rin işletilmesine, adetlerinin arttırılmasına, tamirine ve yeniden inşasına muktazi paraların 43 ncü 
maddedeki sermayeden -sarfcdilmesi hususunda salâhiyet veren yeni bîr hüküm konmuştur. 

Madde 3G : Her türlü'hususi nakil vasıtalarının seyrüseferini tanzim, tahdit veya mene, âzami 
nakil ücretlerini tâyine ve bunları ücretlerini vererek lüzum gördüğü yerlerde çalıştırmağa Hükü
meti salahiyetli kılan bu maddeye hususi nakil vasıtalarında çalışanların kabule şayan mazeretleri 
olmaksızın işlerini terletmelerinin de Hükümetçe menedilebileceğinc ve bu suretle çalışmağa tabi 
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tutulanlara saylerine* mukabil emsaline göre normal bir ücret verileceğine dair kayıtların ilâvesine 
ihtiyaç görülmüştür. Filhakika, ek ikinci maddede 36 nci madde mucibince çalıştırılması kararlaş
tırılan nakil .vasıta!ariyle bunların sahip ve müstahsillerinin icabında vali ve kaymakamların ya
zılı emirleri üzerine zabıta kuvvetiyle işe sevkolunabilecckleri tasrih edilmiştir. Kendilerine böyle 
bir mükellefiyet tahmil edilmekdikçe nakil vasıtaları sahip ve müstahdemlerinin zabıta kuvvetiyle 
işe sevkedilmelcri mümkün olamıyacağmdan bumükellefiyetin maddenin birinci fıkrasında 11 nci 
nci madde hükmiyle mütenazır bir surette ifade edilmesi muvafık bulunmuştur. Hükümetçe lüzum 
görülen yerlerde ve hizmetlerde çalıştırılacak hususi nakil vasıtalarına malzeme verileceğine dair olan 
kayıt, tatbikatta buna imkân görülememesi itibariyle, fıkradan çıkarılmıştır. Ek ikinci maddenin 36 
nci maddeye taalluk, eden hükmü bu maddenin bünyesine alınmıştır. İcabında yabancılara ait deniz 
nakil vasıtalarının ücretlerini vererek rızalariyle çalıştırmağa • salahiyetli olan Hülmmete, bunların 
Türk tabiiyetinde olsun olmasın kaptan ve gemi adamlarını da ayni surette çalıştırabilmek imkânı 
verilmiştir- ayni zamanda bu maddeye 31 nci maddenin üçüncü fıkrasında yapılan tadilâtla mütena
zır olarak nakil vasıtaları hakkında yeni bir hüküm konmuştur. Filhakika, 31 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası hükmü belediyelerin nakil vasıtalarına tarife vermeğe salahiyetli bulunmaları itibariyle nakil 
vasıtalarına da şâmil olduğu düşünülebilirse de, buna ait hükümlerin 36 nci maddede de yer alması 
tatbikatta husulü muhtemel olan tereddütlerin izalesi suretiyle işe vuzuh verilmesi bakımından lü
zumlu görülmüştür. Bundan başka 36 nci maddeye Türk bayrağını taşıyan gemilerin Hükümetin mü
saadesi olmadıkça yabancılara satılmasını, kiraya verilmesini veya her ne suretle olursa olsun devre
dilmesini men eden yeni bir hüküm daha ilâve edilmiştir. Bu günkü fevkalâde şartları içinde memle
ketin nakil vasıtalarına, bilhassa gemilere şiddetle ihtiyaç olduğu nazarı dikkate alınırsa bu hükmün 
hedefi kolaylıkla anlaşılabilir. 

Madde 37 : Bu madde, Hükümete ziraatte çalışabilir her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kal
mamak şartiylc ikametgâhının en çok on beş kilometre mesafesi dâhilinde bulunan ziraat işletmele-
lerinde münasip ücretle çalıştırmak yani vatandaşlara zirai iş mükellefiyeti tahmil etmek salâhiyetini 
vermiştir. Ancak bu salâhiyet mükellefin ikametgâhının en çok on beş kilometre mesafesi dâhilinde 
bulunan yerler için kullanılabilir. Bu takyidin maddeden çıkarılması icabetmiştir. Çünki Hükümet 
millî müdafaanın ihtiyacını temin maksadiyle geniş mikyasta zeriyat yapmak kararını almış ve 
gerek arazinin kuvvci inbatiyesi, gerekse iklim şartları itibariyle en müsait bulunduğu cenup bölge
sini işletme sahası olarak seçmiş bulunmaktadır. Bu bölgede nüfus kesafetinin azlığı, on beş ki
lometrelik saha içinde yeter derecede zirai l§ mükellefi bulmak imkânını selbetmektedir. 
Hükümetin zirai iş mükellefiyetine tabi tutulacak vatandaşların durumlarını gözönünde bu
lundurarak, bunların en uygun şartlarla çalıştırılmalarına âzami derecede itina edeceği tabiidir. 
Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen bölgelerde eşhasa ait olupta sahibine katı lüzumu bulunma
yan ziraat vasıtalarından Hükümetin münasip bir kira mukabilinde istifade edebileceğine dair 
olan hüküm maddede aynen muhafaza edilmiştir. Bu maddeye ilâve edilen sair hükümler üc
retli iş mükellefiyetine tabi tutulan vatandaşlar hakkında derpiş edilen hükümlerle tamamen 
mütenazırdır ve bu hükümlerin mucip sebepleri dokuzuncu maddede izah edildiğinden burada 
tekrarına mahal görülmemiştir. 

Madde 38 : Hükümete, lüzum gördüğü mıntakalarda yapılacak zeriyatın nevini ve çeşidini 
tâyin ve herhangi bir mahsulün ekimini men'i salâhiyetini veren bu maddeye aynı zamanda ze
riyatm miktarını ve ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ve istikametlerini de tesbit etmeğe 
Hükümeti salahiyetli kılacak surette yeni hükümler ilâve edilmiştir. Bu hükümler halkın ve 
Millî Müdafaanın katı ihtiyacı olan hububatın yeter derecede istihsalini ve zirai kalkınmayı 
temin maksadına'matuf olarak kabul edilmiştir. .42 nci maddenin'2 nci fıkrasında yazılı hük
mün, yakın alâkası dolayısiyle bu maddeye alınması muvafık bulunmuştur. Ancak Hükümeti 
büyük ve küçük baş hayvanların alım ve satımınr ve kesimini tanzim etmeğe salahiyetli kılan 
bu fıkraya Hükümetin küçük ve büyük baş hayvanların şahsi ihtiyaç haricinde herhangi bir se
beple başkasına devrini ve naklini tahdit veya mencdebilmcsine imkân verecek surette ilâveler 
yapılmıştır, , 
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Madde 39 : Hükümete, üzerinde zeriyat yapılmayan 500 hektardan fazla araziyi bir bedel 
mukabilinde işletmek hususunda salâhiyet veren bu maddeden 500 hektar kaydı çıkarılmıştır. 
Bu suretle mutlak olarak Hükümet sahipleri tarafından işletilmeyen araziyi tâyin edeceği mü
nasip bir bedel mukabilinde işletebilecektir. Bu hüküm dahi Millî Müdafaa ihtiyacının Hükü
met tarafından yapılacak zeriyatla karşılanmasını teinin esasına müstenit olarak kabul edil
miştir. 

Madde 42 : Her türlü ziraat âletlerini, vasıtalarını ve malzemesini, zirai ilâçları ve tohum
lan lüzumuna göre satmak, parasız veya ariyet veya ödünç veya bir kira mukabili olarak ih
tiyacı olanlara tevzi etmek ve çiftçiye ödünç para vermek hususlarında bu madde ile Hükümete 
verilen salâhiyet muhafaza edilmiş ve bunlardan başka Hükümetin, ihtiyacı olanlara damızlık 
hayvan dahi verebileceği maddede tasrih olunmuştur. Bu maddenin 38 nci maddeye nakledi
len ikinci fıkrası yerine Hükümetçe satılan veya tevzi edilen maddelerin ve damızlık hayvanla
rın ve ödünç verilen paranın tesbit edilen ihtiyaca hasredilmesini mecburi kılan yeni bir hüküm 
ilâve edilerek madde tamamlanmıştır. 

Cezai hükümler 

Ceza hükümlerinde, bu kanuna göre suç teşkil eden fiiller cezalandırılırken bu fiillerin ta
allûk ettiği maddeler sıraya tabi tutulmamıştır. Kanunun birbiriyle alâkalı olmayan muhtelif 
maddelerine muhalefet teşkil eden fiillerin müeyyideleri bir ceza maddesine, hattâ bir fıkrası
na sıkıştırılmış, bazan da bir maddenin muhtelif fıkraları ayrı ayrı ceza maddelerinde yer al
mıştır. Ezcümle, 19 ncu maddenin beşinci, 31 nci maddenin 7 nci fıkralarına ve 38 nci madde
ye muhalefet halleri 53 ncü maddenin birinci fıkrasında müeyyidelendirilmiştir. Böyle gayrita-
biilikler ceza hükümlerinin hemen her maddesinde mevcuttur. Bu hal tatbikatta. karşılığı ve müş
külâtı mucip olmakta ve ceza hükümlerinin anlaşılmasını güçleştirmektedir. Bu sebeple ceza hü
kümlerine vuzuh verilmesine ihtiyaç görülmüştür. Kanunun her maddesine muhalefet hali madde 
sırası takip edilmek suretiyle müstakil birer fıkrada müeyyidelendirildiği takdirde güçlüklerin 
bertaraf edilmiş olacağı ve ceza hükümlerinin herkesin anlıyabileceği bir hale geleceği tabiidir. 
Bu suretle yeniden tertiplenecek ceza hükümlerinde maddelerin müeyyidelerinin bugünkü yerle
rini değiştireceği şüphesizdir. Bunun tatbikattan mütehassil tecrübe ' ve alışkanlığı bertaraf ede
rek yeni zorluklar doğuracağı düşüncesi varit görülmemektedir. Çünkü yeni şekle göre her 
maddenin müeyyidesini sırasında ve ilk bakışta büyük bir kolaylıkla bulmak mümkün olacaktır. 

Madde 53 : Kanunun 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine muhalefet edenlere tatbik olunacak ceza 
müeyyideleri bu maddenin ayrı ayrı fıkralarında gösterilmiştir. 

I. 8 nci maddeye muhalefet edenler hakkında mevcut müeyyidenin aşağı haddindeki kifayet
sizlik nazarı dikkate alınarak ağır para cezasının aşağı haddi 100, tekerrürü halinde 250 liraya çı
karılmış, hapis cezası da bu nispet dahilinde arttırılmıştır 

I I . Dokuzuncu maddeye muhalefet eden ücretli iş mükellefleri hakkındaki ceza müeyyidesinde 
bir değişiklik yapılmasına lüzum görülmiyerek bu müeyyideler ipka edilmiştir. Ancar mer'i kanun
da para ve hapis cezaları hafif olarak gösterilmiştir. Millî Korunma Kanununun fevkalâde ahvalin 
icaplarına uygun olarak fevkalâde hükümleri muhtevasına almış bir kanun olduğu ve suçun mahi
yeti nazarı dikkate alınarak hafif para cezası yerine ağır para cezası tâbiri, hafif hapis yerine de 
hapis tâbiri tercih edilmiş ve bunun kanunun bünyesine daha uygun olacağı düşünülmüştür. 

I I I . Onuncu maddeye muhalefet edenler hakkındaki ceza müeyyideleri de olduğu gibi muhafa
za edilmiştir. 

IV. 11 nci madde hükmüne riayet etmiyenler hakkında tatbik edilecek ağır para cezasının mik
tarında bir değişiklik yapılmamış olmakla beraber muhalefetin mahiyeine göre para cezasiyle birlikte 
üç aydan bir seneye kadar hapis cezası ilâve edilmiş ve suç mevzuunu teşkil eden malların müsade
re edileceği hakkındaki hüküm bu malların aynı cinsten mevcut bakiyelerine de teşmil olunmuştur. 

V. Mer'i kanunda bir ceza müeyyidesine bağlanmamış olan 12 nci maddeye muhalefet teşkil 
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eden fiillerin müeyyidesi bu fıkrada gösterilmiştir. Bu fiillerin ceza müeyyidesine bağlanmasını 
icabettiren sebepler 12 nci maddede yapılan değişiklik münasebetiyle izah edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 54 : I Kanunun 14 ncü maddesine muhalif, hareket edenler hakkında tatbik edilecek ce
zalar bu maddede gösterilmiştir. Bu maddede Hükümetçe el konan maddeleri satanların, devreden
lerin, rehnedenlerin ve ticaret kasdiyle satın alanların da fiilleri cezalarındırılmıştır. 14 ncü mad
deye muhalefet edenler hakkında mer'i kanunda mevcut para cezalarının miktarında, bir değişiklik 
yapılmamış olmakla beraber hapis cezasının aşağı haddi altı aya, yukarı haddi de iki seneye çıkarılmış
tır. Bununla beraber suça mevzu olan madde ve yardımcı malzemenin kıymeti az veya pek az ol
duğu takdirde tâyin edilecek cezalar ehemmiyetli miktarda tahfif edilmiş ve bu suretle müeyyideler 
işlenen fiillerin ağırlığına göre kademeli olarak tatbik edilebilecek bir hale konmuştur. Suça 
mevzu teşkil eden madde yardımcı malzemenin ve aynı cinsten mevcut bakiyelerinin müsaderesine 
vo bunlar daha evvel arama neticesinde alınarak Hükümetçe tesbit edilen mahallere sevk ve teslim 
edilmişse emaneten yaratılan bedellerinin müsadereye tâbi tutulacağına dair olan hükümler mad
dede muhafaza edilmiştir. 

II. Bu maddenin ikinci fıkrasiyle müstahsiller hakkında cezayi hafifleten ve müstahsillere 
ait toprak mahsullerinin müsadere edilmiyeceğine, bunların Hükümetçe tesbit edilen bedelleri öde
nerek alınacağına ve bu mahsullerin hüküm katileşinciye kadar Hükümete teslimi hâlinde ceza
ların bir kat daha tahfif edileceğine dair müstahsili himaye eden yeni hükümler kabul edilmiştir. 
Toprak mahsulü arama neticesinde müstahsil nezdinde elde edildiği takdirde cezanın hafifletilmesi 
esası tatbikatta müşkülât doğurduğundan bu esas terkedilmiştir. 

III. Bu fıkra ile, 14 ncü maddenin dördüncü fıkrasına muhalefet edenler hakkında tâyin 
olunacak cezalar tesbit edilmiştir. Bu cezalar dabirinci fıkrada izah olunan esaslara göre tertip
lenmiştir. 

IV. On dördüncü maddenin 2, 3, 5, ve 6 nci fıkralarına riayet etmiyenler hakkındaki cezalar 
da bu fıkrada gösterilmiştir. Bu cezaların aşağıhadleri bir miktar arttırılmıştır. 

Madde 55 : 1. 15 nci maddeye muhalefet edenler hakkında tatbik edilecek cezalar bu fıkrada 
gösterilmiştir. Müeyyidelerde değişiklik yoktur. 

II. 17 nci maddeye muhalefet eenler hakkındaki cezalar bu fıkrada gösterilmiş olup müeyyi
delerde değişiklik yoktur. 

III - 18 nci maddeye muhalefet edenler hakkındaki cezalar bu fıkrada gösterilmiştir. Ceza müey
yideleri eskisinin aynidir. . . 

IV - 19 ncu maddeye muhalefet edenlerin cezaları bu fıkrada tâyin edilmiştir. Mevcut müeyyide
nin aşağı hadlerindeki kifayetsizlik nazarı dikkate alınarak ağır para cezasının aşağı haddi 50, te
kerrürü halinde 100 liraya çıkarılmıştır. Hapis cezası miktarında değişiklik yapılmamıştır. 

V- - Bu fıkrada 20 nci maddenin müeyyidesi gösterilmiştir. Mer'i kanunun 24 ncü maddesiyle 26 
nci maddenin 2 nci fıkrası hükümlerinin 20 nci maddeye alındığı mucip sebepleriyle birlikte yukarıda 
izah edilmişti. 

Bu sebeble mer'i kanunda mevcut 24 ncü maddenin müeyyidesinin 20 nci maddenin müeyyidesi 
arasında göstermek icabedeceği tabiidir. Binaenaleyh, mer'i kanunda müeyyidesi bulunmayan 20 nci 
madde yeni şekline göre müeyyidelendirilmiş ve 20 nci maddeye muhalefet edenler hakkında 54 n-
cü maddenin birinci fıkrasında yazılı ceza hükümlerinin tatbik olunacağı tasrih edilmiştir. 

VI - Bu fıkrada 21 nci maddeye muhalefet edenler hakkında 54 ncü maddenin birinci fıkrasında 
yazılı ceza hükümlerinin tatbik edileceği tasrih olunmuştur. Bu maddeye muhalefet fiilleriyle 14 
ncü maddeye muhalefet hali mahiyeten mutabakat arzetmekte olduğundan 21 nci maddeye muhalefet 
edenler hakkında da 54 ncü maddenin birinci fıkrasında yazılı cezaların tatbiki uygun bulunmuştur. 
Bu maddedeki yenilik, tacirlere verilen ve tahdide tabi tutulan maddelere taalluk eden vesikaları 
satanların, satın alanların ve başkasına devredilenlerin de cezalandırılmış olmasıdır. Bundan başka 
21 nci madde hükmüne muhalefet edenlerin fiillerini ceza müeyyidesine bağlayan 55 nci maddenin 
2 nci bendindeki hüküm istihlâki men ve tahdit edilen maddeleri memnuniyet ve tahdit hilaf ma olarak 

(S. Sayısı : 238) 



— 11 — 
imâl eden veya ticaret kasdiyle satanlara maksur olması hasebiyle bu iki halin dışında kalan diğer 
muhalefet fiilleri cezai müayyideden mahrum kalmakta idi. Bu fiillerden cezai müeyyideye tabi tu
tulması lüzumlu görülen efal hakkında ceza müeyyidesi konulmuş ve tatbikatta tesadüf edilen müş-
kiâtm bu suretle önlenmesinin teminine çalışılmıştır. 

VII. 22 nci maddenin birinci fıkrasına muhalefet edenler hakkındaki cezalar bu fıkrada göste
rilmiştir. Ceza müeyyideleri eskisinin aynidir. 

VIII . Bu fıkrada 22 nci maddenin üçüncü fıkrası hükmüne muhalefet edenler hakkındaki 
cezalar gösterilmiştir. Bu maddeye muhalefet haliyle 12 nci maddeye muhalefet teşkil eden fiiller ma
hiyet itibariyle ayni olduğundan mevzuubahis üçüncü fıkraya muhalefet edenler 12 nci maddeye 
muhalefet edenler hakkında tâyin edilen ceza ile cezalandırılacaklardır. 

Madde 56 : 1. Bu fıkrada 24. maddenin birinci fıkrasına muhalefet edenler hakkındaki cezalar 
tâyin edilmiştir. 24. madde hükmünün 20. mad 'eve alındığı ve bunun yerine ek üçüncü madde
nin konduğu yukarıda izah edilmişti. Bu sebeple ek 3. maddenin müeyyideleri 24. maddenin mü
eyyidelerini teşkil etmiştir, Ve müeyyidelerde bir değişildik yapılmamıştır. 

II . 24. maddenin ikinci fıkrasına muhalefet fiillerinin müeyyidesi bu fıkrada gösterilmiştir. 
Yukanki fıkrada yazılı sebeplere binaen müeyyidede değişiklik yapılmamıştır. 

I II . 24. maddenin ikinci fıkrasında yazılı şirket veya kooperatiflerin murakabesine ve bun
ların faaliyetlerinin takyit, tahdit veya men hususundaki kararlara muhalefet edenlerin cezaları 
bu fıkrada zikredilmiş olup yine yukarıdaki sebeplere binaen müeyyide aynen muhafaza edilmiştir. 

IV. 25. maddenin birinci ve ikinci ve üçüncü fıkralarına riayet etmeyenlerin cezaları bu fık
rada gösterilmiş olup müeyyideleri eskisinin ayındır. 

V. 25. maddenin dördüncü fıkrasına riayet etmeyenlerin cezalan bu fıkradadır. Eski müeyyi
delerde değişiklik yoktur. 

VI. 4. ve 5. fıkralarda yazılı hallerde yapılmış olan stokların ve biriktirilmiş olan malların mü
saderesine hükmolunacağnıa dair olan bu fıkra meri 56. maddenin 4. fıkrasında yazılı hükmün 
aynıdır. 

VII. 28 nei maddeye muhalefet edenler hakkındaki ceza müeyyideleri bu fıkradadır. Muhik 
sebep olmaksızın mallarını gümrükten çekmeyene veya Hükümetçe gümrükten çekilerek müraca-
atleri üzerine sahiplerine teslim edilen malları Hükümetin gösterdiği yerlere ve ihtiyaç sahipleri
ne satmayanlar hakkında mer'i kanunun 57 maddesine mevzu müeyyidelerin kifayetsizliği tatbikat
ta nazarı dikkati celbettiğinden, bu müeyyideler ihtiyacı cevaplıyacak surette arttırılmıştır. 

VIII . Bu fıkrada 29. maddeye muhalefet edenlerin cezaları tâyin edilmektedir. Hükümetçe ithal 
ve ihraç maddelerini' tesbit edilen fiyatlarına riayet etmeyenler hakkında mer'i kanunda mevcut 
15 günden 3 aya kadar hapis cezası kâfi bir müeyyide teşkil etmediğinden hapis cezası üç aydan 
bir seneye kadar arttırılmıştır. 

IX. 30. madde hükmüne riayet etmeyenler hakkında mer'i kanuna göre bir senelik kira'bedeli 
ağır para cezası olarak hükmedilmektedir. Bunun mükerrir suçlularla bu madde hükmünü ihlâl et
meyi itiyat edinmiş olan suçlular hakkında kâfi bir müeyyide teşkil etmediği tatbikatta gö
rüldüğünden mükerrirler hakkında cezanın iki kat hükmolunacağı, bu suçu itiyat edinmiş olanlar 
hakkında ise iki kat para cezasiyle birlikte ayrıca da bir aydan altı aya kadar hapis cezası verile
ceği maddede tasrih edilmiştir. Buna mukabil bugünkü hayat pahalılığı karşısında başka hiç bir ge
lirleri bulunamayan fakir bazı vatandaşların geçim zaruretiyle ve ihtiyacın şevkiyle suç işledikleri 
görülmektedir. Uzun müddet evvel takdir edilmiş olan gayrisâfi irat esasına göre gayrimenkulunu kira
lamağa mecbur olan bu kabîl eşhasın aldıkları kira bedeli bir çok defa gayrimnekulün vergisini ve 
zaruri tamir masraflarını bile karşılayamayacak cüzi bir miktardır. Fakir ve zaruretin de inzima-
miyle işlenen bu kabîl suçlarda failin malî durumiyle şahsiyetini ve muhalefetin derecesini takdir 
ederek hâkime hükmolunacak cezayı indirmek hususunda takdir hakkı tanınması muvafık bulunmuş
tur. Bundan başka gayrimenkullerde kira bedelini arttırmak imkânmı hileli yollarda ariyan bazı 
suiniyet erbabının hava parası ve sair namlarla gayrimeşru menfaat temini yolunu tuttukları gö-
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rülmektedir. Mer'i kanunda müeyyidesiz kalmış olan bu kabil fiillerin şiddetli ceza müeyyidesine 
tabi tutulmalarına zaruret olduğu nazarı dikkate alınarak bunlara temin ettikleri veya kasdettikleri 
menfaatin iki misli ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar hapis cezası verileceği 
maddede tasrih edilmiştir. 

Madde 57 : I. Bu fıkrada, 32 nci maddede yazılı suçları memleketin İktisadi bünycs'ni kö
künden sarsmak yahut memlekette büyük ve şümullü bir iktisadi buhran yaratmak maksadiyle-
teşekkül vücude getirerek işliyenler hakkında ölüm cezası hükmolunacağı gösterilmiştir. Aynı 
zamanda bunların ticaret mevzuu olan malları datamemen müsadereye tabi tutulumuştıır. İntikâl 
ve istismar cürmü yukarıda yazılı ağır şartlar altında işlendiği takdirde mer'i kanunda yazılı mü
eyyidelerin "kâfi gelmiyeceği tabiidir. İçmde bulunduğumuz fevkalâde. hal nazarı dikkate alı
nırsa yukarıda yazılı şartlar altında işlenen cürümlerin husule getireceği neticelerin ne kadai' 
ağır ve tehlikeli olacağı anlaşılır. Bu vehamette bir cürüm ancak ölüm' cezasiyle karşılanabilir. 
Vukuu muhtemel bu kabîl cürümlere karşı cemiyetin bünyesini mücehhez bulundurmak maksadiyle 
bu maddeye ölüm cezası ve bununla birlikte umumî müsadere hükmü konmuştur. 

II. Biı fıkrada, yukariki haller haricinde 32 nci maddede yazılı cürümlerle 31 nci maddenin 
ikinci ve üçüncü bentlerinde yazılı sair cürümleri işliycnlerin cezaları gösterilmiştir. Mer'i kanu
nun 59 ncu maddesinin birinci bendinde yazılı ceza müeyyidesi buraya alınmış yalnız ağır hapis, 
cezasının yukarı haddi on seneden on beş seneye çıkarılmıştır. 35 nci madde hükmünün 32 nci 
maddeye alındığı gözönünde bulundurularak bu maddeye yapılan atıf kaldırılmıştır. 

III . İkinci bendde yazılı cürümlerin işlenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan zarar ha
fif olarak takdir edilirse failine ne ceza verileceği bu bendde gösterilmiştir. Mer'i kanunun buna 
tekabül eden fıkrasında yazılı para ve hapis cezalarının arttırılması lüzumludur. Filhakika bundan 
evvelki fıkrada yazılı ceza miktariyle mer'i kanunun bu bent hükmüne tekabül eden 59 ncu mad
desinin ikinci fıkrasında yazılı cezalar yekdiğerinden çok farklıdır. Fiillerin mahiyetleri itibariy
le ceza müeyyidelerini birbirine yaklaştırmak ve bu suretle bir nispet tesis etmek icapetmişıt'r. 
Bu benddeki cezaların arttırılması bu mülâhazaya müstenit bulunmaktadır. 

IV. ikinci bentte yazılı cürümlerin. işlenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan zarar 
pek hafif olduğu takdirde faile verilecek ceza bu bendde yazılıdır. Bu bendde yazılı ceza da yu
karıda serdolunan mülâhazaya müsteniden arttırılmış ve bu bent hükmünü ihlâl edenler hakkın
da da hapis cezası konmuştur. Buna sebep bu maddenin muhtelif bentleri arasında ceza müey
yidesi bakımından bir tenazur temin etmektir. Diğer bir sebep te aşağıdaki bentte izah edilece
ği veçhile bu suçları işleyen küçük tacirler hakkında işlenen fiilin derecesine göre daha hafif 
ceza müeyyideleri kabul edilmiş olmasıdır. 

. V. 31 nci maddenin ikinci ve üçüncü bentleriyle 32 nci maddede yazılı suçlar, kazançları 
ve ticari faaliyetleri pek mahdut olan köy • ve mahalle bakkalları, seyyar satıcılar gibi küçük 
tacirler tarafından işlendiği takdirde bunların işleyecekleri suçların husule getireceği tesirlerin 
ehemmiyetsizliği nazarı dikkate alınarak ceza müeyyidesi hafifietilmiştir. Bu bent hükmünün şü
mulünü tâyin hususunda tatbikatta müşkülâta düşülmiyeceği umulmaktadır. Çünkü küçük ta
cirlerin kimler olduğu mevzu kanunlarımızda mevcut hükümlerle tâyin edilebileceği gibi icabın
da bunlar mahallî ticaret odaları tarafından da tesbit edilebilir. 

VI. 2, 3, 4 ve 5 nci bentlerde yazılı suçlara mevzu teşkil eden malların ve aynı cinsten 
mevcut bakiyeleri tamamının müsadere olunacağı mer'i 59 ncu maddenin dördüncü bendinden 
naklen buraya alınmıştır. Bankaya veya malsaridığına emaneten yatırılmış olan mal bedellerinin 
de müsadere edileceğine dair olan hüküm bu maddenin VII nci bendinde yer almış olduğun
dan burada ayrıca tekrarına mahal kalmamıştır. 

VII. Mer'i kanunun ek beşinci maddesinde yazılı hükümler, ihtiyaca uygun bir şekilde de
ğiştirilerek ve daha vazıh bir hale konarak bu bende nakledilmiştir. 

VIII. Bu fıkrada 31 nci maddenin dördüncü ve altıncı bentlerinde yazılı hükümlere riayet 
etmeyenlerin cezaları gösterilmiş ve mer'i 59 ncu maddenin beşinci fıkrası naklen buraya alın-
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mistir. Yalnız bu bendin tekerrür hakkında hususi bir hükmü ihtiva eden son cümlesi, bu ka
nunda yazılı bütün tekerrür tâbirleri hakkında kabili tatbik olmak üzere müstakil bir madde 
halinde yazılmak maksadiyle fıkradan çıkarılmıştır. 

IX. 31 nci maddenin beşinci bendine riayet etmeyenlerin cezaları bu fıkradadır: Mer'i 59 
ncu maddenin 6 ncı bendinde yazılı para cezalarının aşağı hadleri bir miktar yükseltilerek bura
ya alınmıştır. 

X. 31 nci maddenin 7 nci bendine riayet etmeyenler hakkında mer'i kanunun 53 ncü mad
desinde yazılı para cezası aşağı haddi bir miktar arttırılarak bu bende alınmıştır. 
• XI. Mer'i 59 ncu maddenin 7 nci fıkrasında yazılı hükümler naklen buraya alınmıştır. 

'Bu maddenin muhtelif fıkralarında dükkân kapama ve bu müddet içinde ticaretten men ce-
zalarş mevcuttur. Muayyen bir meslek ve sanatın tatili ve sair ademi ehliyet cezaları hürriyeti 
bağlayıcı bir ceza ile birlikte hükmolunmuşsa Türk Ceza Kanununun 42 nci maddesi hükmüne 
göre bu fer'i cezalar ancak hürriyeti bağlayıcı cezanın infazından sonra infaz olunabilir. Bu 
sebeple dükkân kapama ve ticaretten men cezaları ve tatbikatta hürriyeti bağlayıcı cezanın çek-
tirilmesinden sonra infaz edilmektedir. Uzun müddetle hükmolunan hürriyeti bağlayıcı ceza
nın infazına kadar içinde ihtikâr cürmü işlenmiş olan dükkân, mağaza ve ticarethanenin ticari 
faaliyetine devam etmesi bu cezanın tesirini ehemmiyetli derecede zaafa uğratmakta hattâ çok 
defa ticarethanenin başkasına devri ve ticaretin terki gibi sebepler yüzünden bu fer'i ceza in
faz edilememektedir. Bu kabil hallerde ticaretten men cezasının da infazına imkân kalmamakta
dır. Çünkü bu ceza dükân kapama müddeti içinde kabili tatbik olarak ifade edilmiştir. Tatbi
kattaki bu. mahzuru önlemek maksadiyle bu fıkralarda dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka
panmasına ve bu müddet içinde suçlunun ticaretten men'ine tâbirleri yerine dükkân, mağaza ve 
ticarethanenin kapatılmasına ve o kadar müddetle suçlunun ticaretten menine tâbirleri tercih edil
miştir. Bu suretle fer'i cezaların infaz edilememesi ve tesirsiz kalması gibi mahzurlar bertaraf edil
miş olacaktır. 

Madde 58 : 34. maddeye muhalefet edenler hakkında tatbik edilecek ceza müeyyideleri bu fıkra
dadır. Mer'i kanunun 59. maddesinin 8. fıkrasındaki hüküm buraya nakledilmiş ve bu fıkra hük
mü yalnız birliklere girmeyenlere değil, girdikten sonra kendiliğinden çıkan, yahut birlik statüsüne 
göre çıkarılanlara da şâmil olacak surette tevsi olunmuştur. Bundan başka 34. maddedeki memnu-
iyete rağmen bu birliklerin mevzuu olan işlerle iştigal edenler hakkında, fiilin mahiyetine göre 
para ve hapis cezaları tâyin edilmiştir. __J ' 

II . 36. maddenin birinci fıkrasına göre deniz nakil vasıtaları hakkında Hükümetçe ittihaz edi
len karara muhalefet edenlerin cezaları bu fıkrada gösterilmiştir. Hükümetin bu husustaki kararları
na muhalefet edenler hakkında mer'i 54. maddenin ikinci fıkrasının (D) bendinde yazılı ceza hiç 
bir surette maksada kifayet etmediğinden bunlar suçlular ve suç işlemeğe mütemayil bulunanlar 
üzerinde müessir olacak surette arttırılmış ve fiilin işlenmesinden tevellüt eden zararın hafif veya pek 
hafif olması hallerine göre cezalar kademelendirilmiştir. 

I I I . 36. maddenin birinci fıkrasına göre kara nakil vasıtaları hakkında ittihaz edilen kararlara 
muhalefet edenlerin cezalan bu fıkradadır. Mer'i 54. maddenin ikinci fıkrasının (D) bendindeki 
müeyyide aynen buraya alınmıştır. 

IV. 36. maddenin birinci fıkrasına göre seyrüseferin tanzim, tahdit veya men'i ve âzami nakil 
ücretlerinin tâyini hakkındaki Hükümetin kararlarına muhalefet edenlerin cezaları da bu fıkrada 
gösterilmiştir. Mer'i 54. maddenin ikinci fıkrasının (D) bendinde yazılı cezalar bundan evvelki fıkra
da yazılı cezalarla ahengi temin edecek surette bir miktar arttırılarak buraya alınmıştır. 

V. 36 maddenin birinci fıkrasına göre çalıştırılmalarına karar verilen hususi nakil vasıtalarında 
çalışanların, kabule şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terketmelerinin memnuiyetine dair Hükü
metin ittihaz ettiği karara riayet etmeyenler hakkında, 53. maddenin ikinci fıkrasında yazılı ceza
lar aynen buraya alınmıştır. ' ' - • '̂ • _ _ • " 

VI- 36 nci maddenin beşinci fıkrasına riayet etmiyenler hakkındaki ceza müeyyidesi fiilin ma
hiyetine uygun olarak bü fıkrada tâyin edilmiştir. 
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VII. 36 ncı maddenin altıncı fıkrasına muhalif olara* Türk bayrağını taşıyan gemileri Hükü

metin müsaadesi olmaksızın yabancılara satanlar kiraya verenler veya devredenler hakkında tatbik 
edilecek ceza bu fıkradadır. Fiilin mahiyetine göre bunlara 1000 liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezasîyle birlikte 3 seneden beş seneye kadar hapis cezası evrilmesı muvafık görülmüştür. 

VIII . Bu fıkrada, 37 nci maddede yazılı zirai iş mükellefiyetine riayet etmeyenler hakkmda» üc
retli iş mükellefiyetine riayet etmeyenler hakkındaki cezalarla mütenazır hükümler kabul edilmiş
tir. 

IX. Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen bölgelerde sahibine kat'î lüzumu olmayan her neyi ziraat 
vasıtalarından kira mukabilinde istifade edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen karara riayet 
etmeyenlerin hareketlerini ceza müeyyidesine tabi tutmağa lüzum görüldüğünden, bunlar hakkmda 
10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası hükmolunacağı bu fıkrada gösterilmiştir. 

Madde 59 : I - 38 maddenin birinci fıkrasında yazılı zeriyatın -çeşit, nevi ve miktarı hakkmda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararlara muhalefet edenlere verilecek ceza bu fıkrada gösterilmiştir. 
Mer'i 53 maddenin birinci fıkrasının (C) bendinde yazılı ceza müeyyideleri aynen buraya bağlan
mıştır. 

I I . 38 maddenin birinci fıkrasında yazılı herhangi bir mahsulün ekimini men hakkında Hükü
metçe ittihaz olunan karara muhalefet edenler hakkında mer'i 53 maddenin birinci fıkrasının (C) 
bendinde yazılı cezaların aşağı hadleri, fiilin mahiyetine göre bir miktar yükseltilerek naklen buraya 
alınmıştır. 

I I I . 38 maddenin birinci fıkrasında yazılı ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ve istikametleri 
hakkında Hükümetçe verilen kararlara riayet etmeyenlere ait cezalar bu fıkradadır. Bu cezalar, fiilin 
mahiyetine göre 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para ve tekerrürü halinde 250 liradan 1 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya kadar hapis olunarak tâyin edilmştir. 

IV. 38. maddenin ikinci fıkrasında yazılı küçük ve büyük baş hayvanları, Hükümetin karar
larına muhalif olarak ticaret maksadiyle satanlar, satmalanlar, başkasına devredenler, nakledenler, 
kesenler veya kesimi zaruri kılacak surette sakat Uyanlar hakkında tâyin olunacak cezalar bu fıkra
da gösterilmiş ve fiilin mahiyetine göre bu fiilleri işleyenler hakkında meri 54. maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı cezalar naklen buraya alınmıştır. 

V. 40. madde hükmüne riayet etmeyenler hakkında meri 54. maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
cezalar naklen buraya alınmıştır. 

VI. 42. maddenin ikinci fıkrası hükmüne muhalefet edenler hakkında, fiilin mahiyetine göre 
10 liradan 50 liraya kadar ağır para cezası hükmohmnıası, ancak,bu cezanın tesbit edilen ihtiyaç 
hark'mde kullanılan veya sarf ve istihlâk edilen ın&dde ve hayvanların bedelinden ve ödünç verilen 
paranın tutarından aşağı olmaması esas kabul edilmiştir. 

TI I . 65. maddenin birinci fıkrası mucibince salahiyetli memurlar tarafından istenilen malû-
m.;îi vermeyen ve vesika ve defterleri göstermeyenler hakkındaki meri 53. maddenin 4. fıkrasında 
yazılı ceza müeyyidesi naklen buraya alınmıştır. 

VIII . Bu kanuna göre. yapılacak tevziatta yahut bu maksatla verilecek vesikalarda ihtiyaç mik
tarını tâyin maksadiyle istenen malûmat veya beyanameyi hakikate " muhalif olarak veren veya 
tanzim edenler hakkındaki müeyyidelerin de bu kanunda yeraİması muvafık olacağı nazarı dikka
te alınarak bu fıkraya ceza müeyyidesi konmuştur. Bu beyannameler üzerinde sahtekârlık yapıldığı 
takdirdo faili umumî hükümlere göre tatbiki icabeden daha ağır müeyyidelere çarptırılacaktır. 

Madde 62 : Bu maddedeki değişiklik, ceza hükümlerini ihtiva eden maddelerde yapılan tadilâtla 
tenazura temin etmek maksadına müstenittir. 

Madde 63 : Bu kanuna göre verilen bütün hükümlerin mutlak olarak neşredilmesinde bir fayda 
mevcut olmadığı ve bunun lüzumsuz masrafları da istilzam ettiği ve bunların mahkûmlardan alına-
ınayarak Hazinece ödenmsıeine zaruret hâsıl olduğu görülmektedir. Filhakika en basit bir suça ve ka
nunun halk nazarmdaki tesirini azaltacak derecede hafif cezalara taallûk eden hükümlerin de-neş-
d faydadan çok zararlı olduğu neticesine varıldığından işin ehemmiyetine göre hangi hükümlerin ne§-
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redileceğini mahkemenin takdirine bırakmak muvafık görülmüş ve 63. madde ona göre yeniden ka
leme alınmıştır. 

Madde 64 : Bu kanunla kendilerine verilen vazife ve salâhiyetleri suiistimal etmek suretiyle 
suç işleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muayyen olan cezaların iki İcat 
olarak hükmolunacağını ifade eden bu maddenin birinci fıkrası tatbikatta tereddütlere ve ihtilâflara 
yol açmış, hâkim ve mahkemeleri müşkülâta sevketmiştid.. Filhakika memur tarafından suiistimal 
edilen herhangi bir vazife ve salâhiyetin kendisine bu kanunla verilmiş olup olmadığını veya memu
ra bu vazife ve salâhiyeti veren merciin buna salahiyetli bulunup bulunmadığını çok defa tesbit et
mekte büyük müşkülâtla karşılaşılmaktadır. Bu sebeple «Bu kanunla kendilerine verilen vazife ve 
salâhiyetleri» tâbirinin maddeden çıkarılması ve yerine «Bu kanuna taallûk eden işlerde vazife ve 
salâhiyetlerini» tâbirinin ikamesi suretiyle tatbikattaki tereddüt ve ihtilâfların önlenmesi muvafık bu
lunmuştur. Aynı mülâhaza ile maddenin ikinci fıkrasındaki «Bu kanuna göre tavzif olunan» kelime
leri de tayyedilmiştir. Maddedeki vali ve muavinleriyle kaymakamlar hakkındaki istisna muhafaza 
edilmekle beraber bunlar arasına belediye reisleri de ithal edilmiştir. Yani bunlar hakkında da Me
murin Muhakematı Kanunu cari olacaktır. Beldenin zaruri gıda maddelerine olan ihtiyacını bilhassa 
ekmek ihtiyacını temin gibi çok ehemmiyetli vazifelerle tavzif edilmiş olan belediye reislerinin böy
le bir teminata tabi tutulmalarr halk ihtiyacının geri kalmasına hiç bir surette yer bırakılmaması 
bakımından lüzumlu bulunmuştur. Mer'i madde hükmü yalnız vazifei memuriyetini suiistimal su
retiyle suç işleyenlere ceza tâyin etmekte olduğu ve vazifede terahi suçunu işleyenlerin bu madde 
hükmünden hariç bulunduğu nazara alınarak vazifede ihmal ve terahide bulunanların da cezalan
dırılması lüzumlu görülmüştür. Zira bu suçlarm vasfının tâyini ekseriya duruşma icrasiyle müm
kün olduğundan ve esasen bu suçların ayrı mercilere tabi tutulmasında bir fayda da mevcut bulun
madığından aynı usul ve esasa bağlanması tatbikatta görülen karışıklıkların önlenmsi ve Millî Korun
ma Kanununun hüsnü surette tatbikinin temini bakımlarından faydalı olacağı mütalâa olunmuş
tur. Bundan başka hususi hukuk hükümlerine tabi bulunan müessese ve teşekküllerin me
mur ve müstahdemlerinin de bu maddenin şümulüne girmesi için ayrıca maddeye bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

Madde 65 : Bu maddenin aslında bir değişiklik yapılmamış olup yalnız maddenin basma ek dör
düncü madde hükmü aynen ilâve edilmiştir. Bunun sebebi ek maddelerin kanunun bünyesindeki 
alâkalı maddelere alınması mülâhazasından ibarettir. 

Madde 66 : Ceza hükümlerini ihtiva eden maddelerde yapılan tadilât bu maddenin de değiştiril
mesini icabettirmiştir. Hangi maddelerde yazılı suçlara ait son tahkikatın mevkufen yapılacağını 
tadadı olarak göstermektense bu hususta daha müspet ve salim bir ölçüye istinat etmek şıkkı tercih 
olunmuştur. Bu sebeple ölüm cezasını veya aşağı haddi altı ay ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı 
diğer bir cezayı müstelzim cürümlere taallûk eden dâvalarda son tahkikatın mevkuf olarak yapıla
cağı maddede gösterilmiştir. 

Madde 67 : Bu maddenin birinci fıkrası Adliye Vekâletine, lüzum gördüğü yerlerde bu kanun 
hükmüne giren suçlarla bu kanunun 64 ncü maddesinde yazılı memurların işledikleri suçlara müta-
allik dâvaları görmek üzere toplu veya tek hakimli mahkemeler kurmak salâhiyetini vermiştir. Bu 
kanun hükmünce resmî evrak ve vesikalardan sayılan evrak ve vesikalar üzerinde işlenecek suçla
ra mütaallik dâvalarla yukarıda yazılanlar da dâhil olduğu halde bütün bu dâvaların görüldüğü 
sırada işlenen yalan yere şahadet suçlarına taallûk eden dâvaların dahi millî korunma mahkemele
rinde veya bu mahkemelerin vazifelerine dâhil dâvaları görmekle tavzif edilen mahkemelerde rüyet 
edilmesi daha muvafık olacağından maddenin birinci fıkrası bu maksadı temin edecek surette ter
tip edilmiştir. Bu maddede' yapılan bir değişiklik de 1609 ve 4237 sayılı kanunlara ait dâvaların 
Millî Korunma Kanununa taallûk eden dâvalarla birlikte toplu olarak kurulacak millî korunma 
ve ihtisas mahkemelerinde görüleceğine dair maddeye yeni bir hüküm ilâve edilmiş olmasıdır. Bu 
hüküm maddeye Parti Grupunun direktiflerine uyularak konulmuştur. Aynı zamanda bu mad
deye eklenen VI. ncı fıkraya Adliye Vekâletinin, bu kanunun şümulüne giren dâvaların Temyiz 
tetkikatını yapmak üzere Temyiz Mahkemesinde, bir daire teşkiline salahiyetli olduğu yazılmıştır. 
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Bu hükmün bu kanuna taallûk eden dâvaların duruşmalarında olduğu gibi Temyiz tetkiklerinde de 
sürati temin gayesine matuftur. 

Madde 68 : Bu madde hükmü olduğu gibi mahfuz bulundurulmuş olmakla beraber madde
ye yeni bir fıkra ilâvesine lüzum görülmüştür. Bu fıkrada bu kanuna göre tekerrürden dolayı 
hususi surette ceza tâyin edilmiş olan hallerde tekerrür tâbirinden, hüküm katileştikten sonra 
aynı fiilin tekrar işlenmesi halinin kasdedildiği gösterilmiştir. Çünkü bu kanunda, işlenen fiil
lerin tekerrürü hâlinde müstakil cezalar mevzudur. Yani fiilin tekerrürü hâlinde cezanın umumî 
tekerrür hükümlerine göre muayyen nispette artırılması maksada kifayet etmiyeeeği mülâhaza 
olunan yerlerde ceza miktarı bakımından umumî tekerrür hükümlerine istisna teşkil eden hülıümler 
bu kanunda yer almış bulunmaktadır. Bu istisnanın yalnız ceza miktarı halamından değil, 
tekerrürün şartları . bakımından da kabulü icap edeceği düşünülerek bu yeni hüküm 
Millî Korunma Kanununun bünyesine uygun görülmüştür. Bu maddeye ilâve 
edilen iki ve.üçüncü bendler, Temyiz Mahkemesinin bu bentlerin hükümleri hi
lâfına teessüs eden içtihadı ile husule gelen yanlış tatbikatı önlemek maksadına matuf olarak kon
muştur. Filhakika Temyiz Mahkemesi, kanunun tâyin ettiği miktardan fazla bir bedelle gayri 
menkulünü kiraya vermeğe teşebbüs eden bir kimsenin böyle bir mukaveleyi imza etmek üzere 
notere kadar gittiği halde, vukubulan ihbar üzerine hâdiseye el konduğu takdirde suça teşebbüsü 
kabul etmemektedir. Böyle bir mukavelenin imza edilmiş olması suçun tam olarak tekevvünü 
demek olacağından suça teşebbüs hali umumî hükümlere muhalif olarak Temyiz Mahkemesince 
kabul edilmemektedir. Bundan başka bir kasti cürmü altında işlenen suçlar da temyiz içtiha-
diyle müstakil birer suç olarak telâkki olunmaktadır. Yani faraza bir teneke peyniri fazla fiyat
tan toptan bir şahsa satan suçlunun hareketi tek suç telâkki edildiği halde ayni teneke peyniri 
perakende olarak muhtelif müşterilere yüksek fiyatla satmak hâli ayrı ayrı müstakil birer suç te
lâkki edilmektedir. Halbuki, bu fiillerin her biri aynı kasdi cürminin efali icraiyesinden mâdut-
tur. Yanlış olarak tesis edilen bu içtihatlardan mütevellit tatbikatı bertaraf etmek maksadiyle bu 
fıkraların kanuna yazılmasına lüzum görülmüştür. 

Maddenin son fıkrasında bu kanuna göre teşkil olunan ihtisas mahkemelerinin on beş güne kadar 
hapis ve 500 liraya kadar ağır para cezalarına taallûk eden hükümlerinin kabili temyiz olmadığı 
gösterilmiştir. Bu mahkemeler, temyiz hâkimleri derecesinde bulunan hâkimlerden mürekkep olarak 
teşkil edilecektir. Bunların verdikleri kısa müddetli hapis cezalariyle miktarı 500 lirayı tecavüz etme
yecek olan ağır para cezalarına ait hükümlerin katiliği vatandaşlar için bir teminatsızlık teşkil 
etmez. Bu hükümlerde ender ahvalde vukubulaeak hataların Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun 
343 ncü maddesi hükmüne göre yazılı emir yoluyla ıslahı da mümkündür. Binaenaleyh işlerin sür
atle bitirilmesi ve bu mahkemelerin teşkilinden beklenen gayenin tahakkuku bakımlarından bu hü
küm lüzumlu görülmüştür. 

Madde 69 : Bu maddedeki değişiklik ek 8 nei madde hükmünün ikinci fıkra olarak bu maddeye 
nakledilmiş olmasiindan ibarettir. Ve ek maddelerin kanunun bünyesine nakli hususunda kabul 
edilen prensibe müstenittir. Bu kanunda yazılı -ihtikâr ve istismar suçlariyle 1609 ve 4237 sayılı 
kanunlarda yazılı suçları salahiyetli merciler tarafından haber alınmadan evvel ihbar edenlere bazı 
şartlar altında ikramiye vermek esası Parti Grupunun direktiflerine uyularak kabul edilmiş ve 
69 ncu maddenin 3 neü bendi bu maksatla kaleme alınmıştır. Bu hükümden istifade ederek hajcsız 
menfaat temini gayesiyle suç tasni ve ihbar edenlerle bu maksatlarla şantaj yapanların bu fena 
hareketlerini önlemek için de bu fiiller için kanunen muayyen cezaların üç misline iblâğ edilerek 
hükmolunacağı açıkça gösterilmiştir. Ayni zamanda bırkabîl suçların mahkemelerinin de Millî Ko
runma veya ihtisası mahkemelerinde görülmesi esası kabul edilmiştir. . 
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Adliye, Bütçe, Dahiliye, İktisat, Maliye, Millî Müdafaa, Ticaret ve Ziraat Encümenlerinden se
çilen 5 er üyeden mürekkep Muvakkat Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat Encümen. 24. VII. 1944 

Esas No. 1/189, 294 
Karar No. .2 

Yüksek Eeisliğe 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve ek maddelerin çıkarılmasına 
dair Adliye Vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri : Heyetince 8 . V I . 1944 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ile 
aynı kanunun 4180 sayılı kanunla değiştirilen 
30 ricu maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında daha evvel Dahiliye Vekilliğince 
hazırlanıp 13 .1 .1944 tarihinde îcra Vekili eri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı karar altına alı
nan kanun lâyihası Encümenimize havale Duyu
rulmakla her iki kanun lâyihası bir arada ve ta
dili istenen maddelerin numara sırası takip 
edilerek alâkalı vekil ve vekâletler mümessilleri
nin huzurlariyle görüşülüp konuşuldu: 

Gerek Hükümetin gerekçesinden ve gerek, şi
fahi izahlardan anlaşıldığına göre Millî Korunma 
Kanununun ayrı ayrı tarihlerdeki tadil ve ila
veleriyle bugüne kadar tatbikinden elde edilen 
netice ve tecrübeler ve memleketin iktisadi hayat 
nizamını korumak, halkın ve Millî Müdafaanın 
ihtiyaçlarını karşılamak, hayat pahalılığına karşı 
müessir tedbirler almak ve ihtikâr ve suiistimal
leri önlemek için içinde bulunduğumuz fevkalâde 
hallerin tesirleri altında mütemadiyen değişen 
şartların ortaya koyduğu yeni ihtiyaçlar kanu
nun bünyesinde yeniden bazı değişikliklere ve 
eklemelere lüzum göstermiştir. 

Tatbikatın beklenen semereleri temamiyle ve 
kemaliyle vermemesi yalnız kanundaki hükümle
rin noksanlığından mütevellit olmayup aynı za
manda alman tedbirlerin daha tesirli hale gel
mesi için iktiza eden yardımı halkımızın az çok 
esirgemesinin de tatbikatta hissedilen boşluklar 
mey anında mevkii olduğu şüphesizdir. Bu müşa
hedeyi bilhassa kayda değer bularak kanunda 
noksanlığı görülen bazı hükümleri tamamlamak, 
maksada uygun olmayan veya kâfi gelmeyen 
veya maksadı aşan tatbikatı düzeltmek, tesirleri 
az olan veya zafa uğrayan ceza hükümlerini daha 
tesirli hale koymak gibi maksadlarla yapılan ve 

esas itibariyle Encümenimizce de yerinde görü
len değişiklik ve eklemeler üzerindeki görüşme
ler sonunda aşağıdaki neticelere varılmıştır. 

Madde 6. — Piyasada nizamlı bir murakabe 
tesisiyle Milli Korunma Kanununa dayanan 
tedbirlerin, hakkiyle semereli hale getirilmesi her 
şeyden evvel kontrol teşkilâtının ihtisas ve ehli
yet sahibi iyi elemanlarla teçhizine ve bu kabîl 
elemanlaı,ı nerede olursa olsun bulup iş başına 
getirebilmek de icabında kadro maaşlarının ken
dilerine tam olarak verilebilmesine bağlı oldu
ğundan Encümenimizde yapılan bu teklif yerin
de görülerek 6 ncı maddenin 10 ncu bendine 
ona göre bir fıkra ilâve edilmiştir. 
re bir fıkra.ilâve edilmiştir. 

Madde 7. —-— Sanayi ve maadin müessese
lerinde teklif edilen tadil ve tevsileri yapmağa 
sahiplerinin muvafakat etmemeleri halinde bu 
maksadın Hükümet nam ve hesabına temini ile 
işletme sonunda yapılacak muameleye dair iki 
fıkra ilâve edilerek madde yazılı olan şekilde 
kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Sanayi ve maadin müessesele
rinden Hükümetçe lüzumlu görülecek malûmatı 
islemek ve bu malûmatın alınmasını cezai bir 
müeyyide ile sağlamak maksadiyle maddeye bir 
ilâve yapılmıştır. 

Madde 9. — Üçüncü fıkraya maksadı daha 
ziyade vuzuhlandırmak için bir «nakil» kelimesi 
ve son fıkraya da «münasip taksitlerle» ibaresi 
ilâve edilmiştir. 

Ücretli iş mükellefiyetinde mazeret halleri
nin gözo alınması için maddeye bir fıkra ilâvesi 
teklif edilmişse de ekseriyetle kararnamelerde bu 
cihet gözönünde tutulmakla beraber mazeret hal
lerinin umumî olarak bir kararname ile tesibti 
lüzum ve temennisinin mazbataya derciyle ik
tifa olunması kararlaştırılmıştır. 

Madde 10. — Bazı kelime değişikliğiyle Hü
kümetin maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Madde 11. -<- Hükümetin gerek bu madde 

gereğince peşin bedel mukabilinde satın alarak 
ve gerek 14 ncü madde mucibince el koyarak 
veya kendi müesseselerinin mamul veya istihsali 
olarak veya 21 nci madde hükmünce tevzi edeceği 
maddelerin tahsis edildiği ihtiyaca hasriyte bun
ların kâr kasdiyle ahara devredilmesi menedil-
inektedir. Hükümetin teklif ettiği bu idi. Halbuki 
devrin kâr kasdiyle olup olmadığını tâyin etmek 
müşkül olduğundan bu maddelerin karaborsaya 
intikalini önlemek maksadiyle şahsi ihtiyaç ve isı-
tihlâke mahsus almayan tevzii erde. kâr kasdi ol
sun olmasın, bunların ahara devredilmesinin 
mutlak surette yasak edilmesi - İktisat ve Tica
ret Vekilliklerinin teklifleri üzerine - Encümeni-
mizce ele daha uygun görülmüş ve şu kadar ki, 
şahsi ihtiyaç ve istihlâk için tevzi edilen maddelerin 
kâr temini maksadiyle olmaksızın sırf insani hisle 
bir yardım veya zaruret içindeki bir kimsenin 
kendi ihtiyacını karşılamak sebebiyle örfü âdetin 
cevaz verdiği miktardaki devir ve satışları bu 
hükümden istisna ederek gerek 11 ve gerek 14 
ncü maddelere ve 21 nci maddenin ceza müeyyi
desini ihtiva eden 55 nci maddenin 5 nci ben
dine ona göre fıkralar ilâve edilmiştir. 

Madde 12. — Hükümetin 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 14. -— 11 .nci maddeye ilâve edilen son 
fıkra hükmiyle karşılıklı olarak 4 ncü fıkrada 
değişiklik yapılmıştır. 

.'• Madde 20. — Hükümetin 20 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Ticaretin usul ve kaidelerini tâ
yin ve tanzim salâhiyetini maksada göre çerçive-
lemek lüzumiyle 1 nci fıkra yazılı ilâvelerle kabul 
edilmiştir ve maddede yazılı vesikaların damga 
resminden istisnası içinde 4 ncü bend ilâve edil
miştir. . 

Madde 22. —• Maksadı lekrarlayıcı mahiyette 
görülen bazı satırlar çıkarılarak madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. ., 

Madde 26. — Hükümetin 26 nci maddesi ay-'-
nen kabul edilmiştir. 

Madde 27. — Bazı kelime değişiklikleriyle 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 28. :— Birinci fıkrada yazılı ilân müd-

detinnin bir haftadan az olmaması yürürlükteki 
maddede mevcut olduğundan bu hükmün aynen 
muhafazası muvafık görülmüş ve müddetin yo-
karı badelinin tâyini de Hükümetin takdirine 
bırakılmıştır. Bu değişiklikle madde kabul edil
miştir. 

Madde 29. — Hükümetin 29 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Hükümetin teklif ettiği tadil lâ
yihası ile birlikte bu maddenin mahkemelere 
intikâl eden bazı tatbikatı gözönünde bulundura
rak kanunun maksadına göre kiralayanın ve ki
racının vecibeleri ve hakları maddenin metninde 
vuzuhla tebarüz ettirilmek suretiyle gerekli de
ğişiklikler ve ilâveler yapılmıştır, . 

Şöyleki : 
30 ncu madde hükmü köylerde tatbik edilme

mekle bilhassa istihsal yerleri, maksat dışında bı
rakılmış olup şehir ve kasabalarda aynı karak
teri taşıyan tarla ve bağ ve. bahçe ve bostan gibi 
yerlerden sahiplerinin istifadesini selbetmek 
maksada uygun olmadığından gayrimenkul ta
biriyle maksadı a§an tatbikatı düzeltmek için 
1 nci bende ona göre bir istisna fıkrası ilâve edil
miştir. 

Bu fıkradaki mukavelenameden maksat yazılı 
mukavele olduğu hiç bir merciin tasdik ve kay-
diyle mukayyet olmıyarak .mutlak yazılmasiyle 
zahir olup mahkemelerce bu yoldaki tatbikatın 
metne uygun olması hasebiyle ayrıca metinde 
tasriha lüzum olmadığı düşünülmüştür. 

Mukavelenamesi olmayan veya evvelce inşa 
edildiği halde ilk defa kiraya verilmeğe başla
nan veya bilfarz mesken olarak kiraya verilir
ken tahliyeden sonra mektep olarak kiraya ver
mek veya bunun tam makûsu olarak kiralamak 
gibi kullanma tarzı tamamiyle değiştirilerek 
kiraya verilen gayrimenkullerin kiraları
nın tesbitinde bunların gayrisâfi irat
ları çok defa 1939 takvim yılındaki ve
ya daha evvelki kira akitlerinde cari kira be
dellerinden çok noksan olduğu tatbikatta mah
kemelere intikal eden misallerinden anlaşılma
sına ve halbuki maksat kira bedellerinin arttırıl
masına meydan vermemek olup yoksa 1939 da za
ten alınmakta olan kira bedellerini daha aşağı in
dirmek maksut bulunmadığına göre bu kabîl gay
rimenkullerin kira bedellerinin o mahal veya 
semtteki mümasilleri ve 1939 senesinin rayici na
zara alınarak belediye encümenlerince takdir edil-
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mesi ve ancak yeniden inşa edilenlerle aslî he
yeti tevsi veya tebdil suretiyle esaslı olarak tadil 
edilenlerin tahakkuk edecek gayrisâfi iratlarının 
kira olarak kabul edilmesi madeletin ve masla
hatın icaplarına daha uygun ve tasarruf hak
kında taallûk eden vecibe ve mükellefiyetleri 
madde metninde göstermek daha muvafık görül
düğünden 2 ve 3 ncü bentler ona göre tertip ve 
tanzim edilmiştir. Yalnız mobilye ile kiraya ve
rilen gayrimenkullerde tarihî kıymeti haiz oldu
ğu iddia edilen lüzumsuz eşyalarla kirayı arttı
rıcı muvazaalı hallere meydan vermemek için 3 
ncü bende son fıkra iâve edilmiştir. 

Kezalik muvazaalı tahliye dualarını önle
mek maksadiyle 4 ncü bende C fıkrası ilâve edil
miş ve 5 nei bent ile de gerek mukavele şartlarına 
ademi riayet halinde umumî hükümlere tevfi
kan açılacak tahliye dâvalarının ve gerek 4 ncü 
bentte yazılı diğer tahliye dâvalarının süratle 
neticelendirilmeleriııi temin maksadiyle bunların 
sulh mahkemelerinde görüleceği gösterilmiştir. 

14 .1 .1944. tarihli kanun lâyihasiyle Hükü
metçe bu maddenin bir numaralı fıkrasında 
teklif edilen değiştirmeler yüksek kira verme
ğe muktedir olan kimselerle mal sahiplerinin 
muvazaalı anlaşmalarına mukabil ihtiyaç er
babını siyanete matuf olup Eneümenimizee de 
esas itibariyle yerinde görülmüş ve esasen 30 
ncu maddenin ceza müeyyidelerinde hava pa
rasına karşı hapis cezası konulduğu gibi bir 
taraftan Hükümetin bu işde murakabesini da
ha esaslı surette tesis ederek muvazaalı mua
meleleri önlemek, bir taraftan da kanuna hür
met gösteren gayrimenkul sahiplerinin kanun 
hükümleri dairesinde serbest tasarruflarına 
imkân vererek her iki maksadı bir arada te
lif ve temin etmek ve Hükümetin el koyup ki
raya vermek salâhiyetini ancak kiraya verme
mekte temerrüt halinde kabul eylemek sure
tiyle 7 nci bentte yazılı olduğu şekilde madde
ye ilâve edilmiştir. 

Madde 31. —• Birinci bentte yazılı ücretle
rin belediye, ticaret ve sanayi ve esnaf odaları
nı alâkalandıran mevzulara taallûku ve tatbi
katta da kolaylık temini noktasından bunların 
âzami hadlerinin mezkûr teşekküller marife
tiyle de tesbit ettirilebileceğine dair bir fıkra 
ilâvesiyle ve «maliyet» yerine «maliyet unsur
ları», «kâr nispetleri» yerine «kâr hadleri» de
nilerek ve nakliyecilik ücreti de diğerleri arası-

10 — 
na konarak madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 32. — a ve b bendlerinde yazılı suç 
unsurlarının-.daha vuzıihlu olarak tâyin ve tes
bit edilememesi tatbikatta huzursuzluğa mey
dan vermekten hali kalmadığı ileri sürülerek 
bu .mevzuda etraflı görüşmeler yapılmıştır. 
Milli Korunma Kanunununda yazılı suçların 
takip ve muhakemesinin meşhut, suçlar hakkın
daki usullere tâbi olması delil toplanmadan 
işin mahkemeye şevkinde âmil olamaz. Çünkü 
meşhude'n işlenen suçta esasen delillerin baru; 
ve gözle görünür bir halde olacağıncan uzun 
•boylu incelemelere mahal görülmez. Ancak 
•gerek müddeiumumi ve gerek mahkeme lüzum 
gördüğü.hallerde - derhal, işintahkik ve'tetkiki
mi gidebileceklerdir. Binaenaleyh 32 nci mad
denin 1 ve 2 nci fıkralarına göre takip edile
cek suçlular hakkında fahiş ve fazla fiyatla 
satmak iddialarını müddeiumumilerin kuvvetli 
delillere istinat ettirerek mahkemeye sevket-
meleri lâzımgelir. Bu lüzumun mazbataya der
ci suretiyle i fıkrasına da bir kelime ilâvesiy
le madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Birinci fıkraya «imali» ve 
«Nakliye komisyonculuğu» ilâve edilmiş ve bu 
madde mucibince hükmi şahsiyeti haiz olarak Hü
kümetin kurmağa sal âhiyetli bulunduğu birlik-
İcre dâhil olacak ortakların diğer, şirketlerde ol
duğu gibi sermaye koymak ve kâr ve zarara' işti
rak etmek gibi vecibeleri olmadığından ve bu 
birliklerin istatüleri yapılırken alâkalıların mü
talâaları alınmak faideden hali olmayacağından 
ikinci fıkraya ona göre yapılan ilâvelerle madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 35. — Maksada göre vuzuhlu olarak 
yeniden, yazılmıştır. 

Madde 36. — Hükümetin 36 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Zirai iş mükellefiyetine tâbi 
tutulacak olanların bulundukları yerlerle çalışa
cakları iş yerleri arasında mıntıka münasebet-
betleri, iklim ve sıhhat şartları nazara alınması 

've bu mükellefiyetin senede bir buçuk ayı tecavüz 
etmemesi ve verilecek ücretin de çalıştırıldığı 
mahallin rayici üzerinden verilmesi ve bunlar
dan başka şahıslara ait ziraat işlerindeki mü
kellefiyetin ancak aynı vilâyet veya hemhudud 
vilâyet halkına tahmili yerinde görülerek birinci 
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fıkraya ona göre kayitler eklenmiş ve 3 ncü fık
raya maksadı vuzuhlandırmak için bir «Nakil» 
kelimesi ve 5 nci fıkraya da «Münasip taksitlerle» 
ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 38. — Birinci fıkradaki «Miktardan» 
maksad, nevi ve çeşitlerin.nispetlerini tâyin et
mek olduğu anlaşılarak ibare ölsuretle düzeltil
miştir. Maddede yazılı ziraatın ve hayvan ye
tiştirmenin usul ve istikametlerini tesbit salâhi
yeti kullanılırken bu yolda itiyatlar vücude ge
tirmek uzun bir zaman meselesi olduğundan bu 
kanunun fevkalâde hallerin devamına mahsus 
muvakkat mahiyeti göze alınarak tedbirlerin ona • 
göre ve mevcut şartlar ve imkânlarla mütenasip 
olması görüşülmüştür. 

Madde 39. — Hükümetin 39 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4 2 . — Hükümetin 42 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 7 nci maddenin tadil edilen 
şekline göre birinci ve'ikinci bendler birleştirile
rek (a, b) fıkralariyle 7 ve 8 nci maddelerin mü
eyyideleri birinci bendde yazılı şekilde kabul edil
miş ve bend numaraları' ona göre teselsül ettiril-

' mistir. Maddenin 4 ncü-bendi üç-fıkraya ayrı
larak (a) fıkrasındaki cezalar fiilin ağırlığına 
göre derecelendirilmiş ye 11 nci maddede tevzi 
edilen maddelerin kâr kasdiyle olsun olmasın 
satılması menedildiğinden yiyecek ve giyecek 
maddelerinin bundan istisnası B fıkrasiyle göze
tilmiş ve kaçırmak maksadına matuf olmayan 
izinsiz nakillerin cezası da C fıkrasiyle hafifletil-
miştir. 5 nci fıkradaki müeyyideyi bütün kredi 
tahsislerine. teşmil etmek maksadiyle fıkra ba
şındaki «12 nci madde mucibince» ibaresi yerine 
«Bu kanun mucibince» ibaresi konulmuştur. 

Madde 54. — 1 nci bentteki «teslim etme
yenler», şeklinde düzeltilmiştir. Fakat ceza nis
petleri çoğaltılmıştır. Tashihle yiyecek ve giye
cek maddeleri hakkındaki istisna hükmü 3 ncü 
bende ilâve edilmiştir. 

Madde 55 — 5 nci bentte yazılı ceza fiilin 
mahiyetiyle mütenasip şekle konulmuş ve 6 nci 

bentte yazılı olan 21 nci maddenin ceza müeyyi
desi de 11 ve 14 ncü maddelerin ceza müeyyide-
leriyle mütenazır hale konulmuştur. 8 nci bentte
ki (6) rakamı da (5) olarak düzeltilmiştir, 

Madde 56 — Ortak tâbiri şeriki de ifade etti
ği için 1 nci bentteki «şerik» kelimesi fazla gö
rülerek çıkarılmış ve 5 nci bentteki cezalar fiil

lerin mahiyetine göre iki kısma ayrılmış ve «he
men» kelimesi lüzumsuz görülerek tayyedilmiştir. 
6 nci bentteki ceza da çoğaltılmakla beraber ha
pis cezası fiilin mahiyetiyle mütenasip şekle ko
nulmuştur. 7 nci bentte, 30 ncu madde hüküm
lerine kasde makrun olmasızm yapılan ve taki
battan evvel tashih edilen muhalefetler için hüs
nü niyet sahiplerini korumak maksadiyle takibat 
yapılamıyacağına dair ve ihtiyaç ve geçim sı
kıntısı ile yapılan muhalefetlerde de zaruretin 
derecesine göre hâkime İskata kadar salâhiyet 
veren hükümler gözetilmiştir. 

Madde 57. —•. 3 ve 4 ncü bentlere maksadı 
vuzühlandırıcı kelimeler ve 5 nci bende «Esnaf 
ve tellâllar» ilâve edilmiş 6 ve 9 ncu bentlerde 
ise ibare ve kelime düzeltmeleri yapılmış ve 10 
ncU bentteki cezaların son hadleri arttırılarak 
kasde makrun olmayan hata ve zühullerde ceza
lım tenzil ve iskatına imkân verilmiştir. 

Madde 58.—.7 nci bentteki cezanın son had
di 10. seneye çıkarılmış ve yüz tondan yukarı bu
har ve motörle işleyen gemiler için para cezası
nın geminin kemiyetinden aşağı olamıyacağma 
dair bir fıkra ilâve edilmiştr. 9 ncu bentte bir 
ibare tashihi yapılmıştır. 

Madde 59. — 1 nci bentte «Miktar» kelimesi 
aslında olduğu gibi «nispet» olarak düzeltilmiş 
3 ncü bentteki ceza, müstahsilin ne atıl kalması 
ve ne de emvalinin satılması matlup olamıyaca-
ğm daha âdilâne bir miktara indirilmiş ve 8 nei 
bentteki ceza fiilin mahiyetine göre ve 14 ncü 
maddenin 3 ncü bendindeki fiilin cezasiyle müte
nasip olmak üzere yazılı olduğu şekilde kabul 
edilmiştir. 

Madde 62. — Hükümetin 62 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 63. — Hükümetin 63 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 64. — 2 nci bendin istisnaları arasına 
vekâletler tarafından tahkik ve teftiş için mu
vakkat vazife ile gönderilenler de ilâve edilmiş 
ve 3 ncü bent maksada uygun olarak vuzuhlandı-
rşlmak suretiyle yeniden yazılmıştır. * 

Madde 65. — Mahalle muhtarlıklarının ye
niden ihdası hasebiyle arama sırasmda zabıta 
âmir veya memuru yerine muhtar ve bulunma
dığı takdirde ihtiyar heyetinden birinin huzuru 
tercih edilmiş ve 4 ncü bent ona göre düzeltil
miştir. 
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Madde Gû. — Bu kanun hükümlerine naza

ran suç sayılan fiillerin takip ve muhakemesinde 
meşhut suçların muhakeme usulü hakkındaki ka
nun hükümleri tatbik edilemkte olup bazan de
liller lıakkiyle toplanmadan suçlunun mahkemeye 
şevki yüzünden mahkemeclrde tahkikatı derinleş
tirmek mecburiyeti hâsıl olarak mevkuf en muha
kemenin devanrı sebebiyle neticede mağduriyetle
re meydan verildiği tatbikatta görülmüştür. Bu 
halin aynı zamanda şantajlara da meydan verebi
leceği düşünülerek mahkemelere' nakdî kefalet 
mukabilinde tahliye salâhiyetinin yerilmesi, mah
kûmiyet halinde suçlunun derhal tevkifini âmil 
bulunan Meşhut Suçlar Kanununun 13 ncü mad
desinin tatbik şartiyle, yerinde görülmüş ve mad
de ona göre düzeltilmiştir. 

Madde 67. — 1 nci ve 6 neı bentlerin «İhtisas 
mahkemesi» tâbirleri kaldırılmış ve Temyiz mah
kemesinde teşkil edilecek hsusi daireye lüzumu 
kadar raportör ilâve edilebileceğine ve maaşların 
43 ncü maddedeki sermayeden ödeneceğine dair 
ilâveler yapılmıştır. 

Madde 68. — 5 nci bentte yazılı ihtisas mah
kemesinden maksat toplu'.' mahkemeler olduğu 
anlaşıldığından ibare «toplu olarak teşkil edilen 
millî korunma mahkemeleri» şeklinde düzeltil
miştir. 

Madde 69 — Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı 
kanunlarda yazılı bilhassa büyük suçları meyda

na çıkarmak için bunları bütün delilleriyle sa
lahiyetli mercilere haber yerenlere ikramiye ve
rilmesi esas itibariyle yerinde görülmekle bera
ber bir taraftan şantajlara ve gizli menfaatler 
teminine mâni olmak, diğer taraftan mahkemele
ri süratle iş çıkarmağa engel olacak.hususlarla 
meşgul olmaktan uzak bulundurmak maksadiyle 
bu maddenin 3 ncü bendi bazı değiştirmelerle 
yazılı olduğu şekilde kabul edilmiştir 

Müstaceliyetle müzakere edilmek üzere Umu
mî Heyetin yüksek tasviplerine. sunuldu. 

Mu. En. Reisi 
Kocaeli 

8. Yargı 
Ankara 

A. Çubukçu 
Burdur 

Ş. Engineri 
Çankrı 

Dr. A. Arkan 
İsparta 

-M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 

Bu M. M. 
Trabzon 

F. A. Barutçu 
Aydın 

N. Göktepe 
Bursa 

Gl. A. Atlı 
Erzincan 

Ş. Sökmensüer 
İstanbul 

Ş. A. Ögel 
Konya 

H. Karagülle 

Kâtip 
Bitlis 

B. Osma 
Balıkesir 

Y. 8. Uzay 
Bursa 

A. Duru 
Gazianteb 

Dr. M. Canbolat 
Kastamonu 
H. Çoruh 

Malatya 
M. N. Zabct 

Mardin Trabzon 
L. Vlkümen L. Yavuz 

Urf a Zonguldak 
K. Berkir R. Vardar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve ek maddelerin çıkarılmasına 

dair kanun projesi 

MADDE 1. Millî Korunma Kanununun 
7, 8, .'9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 
28, 29, 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 neu maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir:. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Millî Korunma Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve ek maddelerin çıkarılmasına 

dair kanun lâyihası 

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'.neu maddeleri aşağıda yazılı şekil
lerde değiştirilmiştir: • 

Madde 6 1 - Bu kanun hükümlerine uya
rak İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilöıı ka
rarlar alâkalı vekâletler tarafından kendi teş
kilâtı ve bu kanuna müsteniden kurulan veya 
tavzif edilen teşkilât ve müesseseler vasıtasiyle 
infaz ve tatbik olunur; 

II - Bu kanunla Hükümete verilen' hizmet
lerden bir veya bir kaçiyle meşgul olmak ve 
bu kanundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek 
üzere lüzum' görülen Devlet teşkilâtında yeni 
memuriyetler ihdasına Hükümet salahiyetlidir; 

I I I -"Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas 
olunacak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasdikma 
arzolunur. Bu kadroların maaş ve ücretleri ile 
idare masrafları 43 ncü maddedeki sermayeden 
sarf olunur; 

IV - Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricin
de ihdas olunacak vazifeleri ve koordinasyon 
bürosunun kadroları İcra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tatbik edilir; 

V - Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını te
mine matuf bilûmum ticari ve sınai muamele
leri ifa etmek ve Hükümet tarafından bu 
kanundaki salâhiyetler dairesinde verilecek di
ğer işleri görmek üzere İcra Vekilleri Heyeti . 
karariyle hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ih
das olunabilir. Bu müesseselerin kadroları İc
ra Vekilleri Heyetince tasdik olunur ve bunla
ra bu kanunun 43. ncü maddesindeki paradan 
lüzumlu miktar sermaye tefrik ve tahsis olu
nabilir; 

VI - Bu müesseselerin ve memurlarının halk 
ile muamele ve münasebetlerinde hususi hukuk 
hükümleri caridir. Bu müesseselerin sermaye
leri ve bütün mallan Devlet mallanndandır. 
Murakabeleri bu kanunun 51 nci maddesi hü
kümleri dairesinde yapılır; 
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VII - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen va
zife ve işleri İcra Vekilleri Heyeti mevcut mü
esseselere de verebilir; 

VIII - icra Vekilleri Heyeti lüzum görece
ği herhangi bir daire veya müesseseyi, bütçe 
ve teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mah-

.fuz kalmak üzere, tamamen veya kısmen her
hangi bir vekâlet veya daire emrine vermeğe 
salahiyetlidir; 

IX - Bütün daire ye müesseseler bu kanu
nun tatbikatına mütedair olan karar ve teb
liğleri derhal tatbik ve icra etmekle mükellef
tirler. Herhangi bir daire ve müesseseye men
sup olursa olsun bu kanunun tatbikında ku
suru görülen memur ve müstahdemleri ve be
lediye reislerini Başvekil inzibati cezalardan 
herhangi biriyle tertip gözetmeksizin, cezalan
dırabilir ve bu cezalan hafifletebilir veya kal
dırabilir. Memurların memuriyetten ihraç ce
zası müstesna olmak üzere diğer inzibati ceza
larına karşı itiraz olunamaz ve dâva açılamaz; 

X - a) Bu kanuna müsteniden vücude ge
tirilen teşkilât ve müessese kadrolarında istih
dam edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffaki
yeti görülenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun 
hükümlerine göre müstahak oldukları' maaş 
veya ücret tutariylc tâyin edildikleri kadroda-

. ki maaş veya ücret tutarı arasındaki farkı geç
memek şartiyie ve Başvekilin tasvibiyle kadro 
tasarrufundan aylık maktu tazminat verilebi
lir. Şu kadar ki 5 nci ve daha yukarı derece
li kadrolara tâyin edileceklere verilecek tazmi
nat müstahak oldukları maaş veya ücret ttıta-
riyle iki üst. derece tutarı arasındaki farkı ge
çemez; 

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

XI - Herhangi bir dairede tekaüde tâbi ma
aşlı bir hizmette müstahdem olanlarla bu gibi 
memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunanlar
dan yukarıda yazılı daire ve müesseselerin üc-

• Tct kadrolarına nakil ve tâyin olunanların 3656 
numaralı kanunun maaşlı memurlar hakkında
ki umumî hükümlerine göre almaları icabeden 
maaş tutarı istihdam edildikleri daire ve mü-

isı : 238 ) 



— 24 — 
Hû. 

Maidde 7, —- Hükümet, halk ve Miiİi Müda
faa ihtiyaçlarını karşılryabilecek şekil ve ha
cimde istihsalde bulunmaları için sanayi ve 
maadin müesseselerini kontrol ederek bunları 
lâzımgelen faaliyete sevkedebileceği ye imal ve 
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esseselerdeki kadro tahsisatından tesviye olu
nur. Bunların tekaütlük hakları mahfuz olup 
buralarda geçen hizmetleri fiilî hizmet sayılır. 
Aylıklarından aidat tevkifi suretiyle tekaüt 
haklarına malik olan memurlardan bu suret
le nakledilecekler hakkında da aynı hüküm 
tatbik edilir. Şu kadar ki, aylıklarından kesi
lecek aidatla kendilerini istihdam eden teşki
lât ve müesseseler tarafından verilecek mua
dilleri mensup oldukları tekaüt sandığına ya
tırılır; 

XII - 3656 numaralı kanuna tabi maaşlı 
memurlardan veya bu gibi memuriyetlerden is
tifa 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 vazifeler
de geçmiş sayılır ve terf ilerinde bu hizmetleri 
maaşlı vazifelerde geçen hizmetlerine katılmak 
suretiyle hesap edilir. Bu memurlara 3656 nu
maralı kanunun 14 ncü maddesine tevfikan üc
ret kadrosundaki fark dahi ayrıca ücret ola
rak verilir; 

XII - 3656 numaralı kanunun 6 ncı ve 13 
ncü maddelerine ve 3659 numaralı kanunun 9 
ve 10 ncu maddelerine ve 3968 numaralı kanu
nun hükümlerine göre istisna, ihtisas ve ihti
yaç mevkilerinde maaş veya ücretle müstah
dem iken yukarıda yazılı daire, teşkilât ve 
müesseselere naklen tâyin edilmiş ve edilecek 
olanlar bu tâyinden evvel müstahdem oldukla
rı mevkilerdeki maaş veya ücretleriyle ve bu 
mevkilerine müteallik terfi hakları mahfuz ola
rak tâyin edilir ve bu vazifelerinden ayrıldıkla
rında dahi evvelki mevkilerine veya nynı de
receye tekabül eden mevkilere aynı derece ve 
haklarla tâyinleri yapılır; 

XIV - Yukarıda yazılı hükümler bu kanu
na göre tavzif edilen daire, teşkilât ve mües
seselere alınmış ve alınacak memurlara da şâ
mildir. 

Madde 7. —' Hükümet, halk ve Millî Müdafaa 
ihtiyaçlarını karşılıyabilecek şekil ve hacimde 
istihsalde bulunmaları için sanayi ve maadin 
müesseselerini kontrol ederek bunları lâzımge
len faaliyete sevkedebileceği ve imal ve işletme 
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işletme bakımından tadilâta tabi tutabileceği 
gibi bu müesseselere tahsisatta iktiza eden tev-
siatı da yaptırabilir ve bu maksatla sanayi ve 
maadin müesseselerine kredi, malzeme, işçi ve 
ihtisas elemanları temin edebilir. 

Madde 8. — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinden ve küçük sanat kooperatifle
rinden istihsal programlan istemek yahut bu 
müessese ve kooperatiflere doğrudan doğruya 
bu yolda program vermek salâhiyetini haizdir. 

Bu maksatla sanayi ve maadin müessese
lerinin ve küçük sanat kooperatiflerinin istih
sallerini ve bunların hacmini, miktarını, çeşit
lerini, cinslerini ve nevilerini fevkalâde halle
rin icaplarına ve müessese ve kooperatiflerin 
tahammülü derecesine göre tâyin edebilir. 

Madde 9. — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin istihsallerini ve diğer iş yerle
rindeki mesaiyi, bu kanunun derpiş ettiği ih
tiyacı karşılayabilecek hadde çıkarmak için 
lüzumu olan işçi kadrosunu ve ihtisas eleman
larını temin eder. 

Bu maksatla vatandaşlara ücretli iş mükel
lefiyeti tahmil edilebilir. 

Ücretli iş mükellefiyetine tabi tutulanların 
iş yerlerine şevkleri ve bu esnada iaşe ve ibate
leri için muktazi masraflar ile celbolundukları 
veya kendiliklerinden müracaat ettikleri tarih
ten işe başladıkları tarihe kadar çalıştırılacak
ları iş yerlerinde alacakları ücretin yarısı bun
ları çalıştıracak müesseselerce ödenir. 

Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti tahmil 
edilenlerle bunlardan iş yerlerinden kaçanlar 

Muvakkat E. 

bakımından tadilâta tâbi tutabileceği gibi bu 
müesseselere 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 
Hükümetço lüzum görülen tadilât ve tevsiatm 
yapılmasına muvafakat etmedikleri takdirde 
18 nci madde mucibince bu müesseselere el ko
yarak lüzumlu tadil ve tevsileri Hükümet ken
di hesabına yapabilir. 

Hükümetçe tadil ve tevsi suretiyle yapılan 
ilâveler müessesenin sahibine iadesi tarihinde 
değer kıymetiyle müessese sahibi tarafından sa
tın alınmak istenmediği takdirde Hükümet mü
essesesinin tamamım işletmeğe yarayan men-
kulleriyle birlikte usulüne tevfikan istimlâk 
veya eski haline irca ederek sahibine iade ede
bilir. 

Madde 8. — Hükümet, sanayi ve maadin mü
esseselerinden ve küçük sanat kooperatiflerin
den istihsal programları ve diğer lüzumlu ma
lûmatı istemek yahut bu müessese ve koopera
tiflere doğrudan doğruya bu yolda program ver
me]': salâhiyetini haizdir. 

Bu maksatla sanayi ve maadin müesseseleri
nin ve küçük sanat kooperatiflerinin istihsalle
rini ve bunların hacmini, miktarını, çeşitlerini, 
cinslerini ve nevilerini fevkalâde hallerin icap
larına göre tâyin edebilir. 

Madde 9, — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin istihsallerini ve diğer işyerle
rindeki mesaiyi, bu kanunun derpiş ettiği ihti
yaç: karşılıyabilecek hadde çıkarmak iç:n lü
zumlu olan işçi kadrosunu ve ihtisas elemanla
rım temin eder. 

Bu maksatla vatandaşlara ücretli iş mükel
lefiyeti tahmil edilebilir. 

Ücretli iş mükellefiyetine tâbi tutulanların 
işyerlerine sevk ve nakillerine ve bu esnada i ar;e 
ve ibatelerine muktazi masraflar ile celp olunduk
ları veya kendiliklerinden müracaat ettikleri 
tarihten işe başladıkları tarihe kadar çalıştırı
lacakları işyerlerinde alacakları ücretin yarısı 
bunları çalıştıracak müesseselerce ödenir. 

Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti tahmil 
edilenlerle bunlardan iş yerlerinden kaçanlar 
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icabında vali ve kaymakamların yazılı emirleri 
üzerine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevkolu-
nabilirler. 

Sevk esnasında ve: i§ yerlerinden kaçan üc
retli iş mükelleflerinin iş yerlerine şevkleri ve 
sevk esnasındaki iaşe ve ibateleri için muktazi 
masraflar bunları çalıştıran müesseseler tara
fından ödenmekle beraber bu masraflar ücret
lerinden kesilir. 

Madde 10. — Sanayi ve maadin müessesele
riyle bu müesseselere bağlı iş yerlerinde ve bu 
kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılamak 
maksadiyle Hükümetçe tâyin edilecek diğer iş
yerlerinde çalışan işçiler, teknisyenler, mühen
disler, ihtisas sahipleri ve sair müstahdemler, 
çalıştıkları müesseseyi veya iş yerlerini kabu
le şayan bir mazeret olmaksızın terkedemezler. 

Bu madde hükmüne tevfikan çalışmağa mec
bur tutulanlara sailerine mukabil emsaline gö
re normal bir ücret verilir. 

Bu maddenin birinci . fıkrası hükmüne mu
halefet edenler hakkında 9 ncu maddenin 4 ve 
5 nci fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

Madde 11. —: Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini 
normal maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr 
ilâvesiyle mubayaa edebilir. 

Hükümet bunların satış, tevzi, toplama ve 
sevk işleriyle iştigal edebilir. 

Mubayaasına karar verilen maddelerin satın-. 
alma kararından evvel satılmış olmaları halinde 
dahi bulundukları yerlerden başka yerlere mü-, 
saade alınmaksızın nakledilmeleri yasaktır. 

Bunların bulundukları yerlerde sahipleri ve
ya zilyetleri tarafından Hükümet emrine teslim 
olunmaları mecburidir. 

Tevzi olunan malların hangi ihtiyaç .için kul
lanılması Hükümetçe veya salahiyetli kılman ma
kam ve müesseselerce tesbit edilmişse ancak o 
ihtiyaca hasredilmesi mecburidir. 

Alâkalı vekâletin yazılı muvafakati veya satıl
ması, rehin edilmesi, herhangi bir surette baş
kasına verilmesi yasaldır. 

Muvakkat E. 

icabında vali ve kaymakamların yazılı emirleri 
üzerine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevkoluna-
bilirler. 

Sevk ve nakilleri esnasında veya iş yerlerin
den kaçan ücretli iş mükellefiyetlerinin • iş yer
lerine şevkleri ve sevk esnasındaki iaşe ve ibate
leri için muktazi masraflar bunları çalıştıran 
müesseseler tarafından ödenmekle beraber bu 
masraflar ücretlerinden münasip taksitlerle ke
silir. 

Madde 10. — Sanayi ve maadin müessesele
riyle'bu müesseselere bağlı.iş yerlerinde ve bu 
kanunun derpiş ettiği ihtiyacı karşılamak mak
sadiyle Hükümetçe tâyin edilecek diğer iş yerle
rinde çalışan işçiler, teknisiyenler, mühendisler, 
ihtisas sahipleri vesair müstahdemler çalıştıklar: 
müesseseyi veya iş yerlerini kabule şayan bir 
mazeret olmaksızın terkedemezler. 

Bu madde hükmüne tevfikan çalışmağa mec
bur tutulanlara gördükleri işe mukabil emsaline 
göre normal bir ücret verilir. 

Bu maddenin birinci fıkrası hükmüne muha
lefet edenler hakkında 9 ncu maddenin 4 ve 5 nci 
fıkraları hükümleri tatbik olunur. 

Madde 11. — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini nor
mal maliyetlerine yüzde muayyen bir kâr ilâvesi 
ile satın alabilir. 

Hükümet bunların satış, tevzi, toplama ve 
sevk işleriyle iştigal edebilir. 

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

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

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

Alâkalı vekâletin yazdı muvafakati alınmak
sızın bu maddelerin satılması, rehin edilmesi 
herhangi bir surette başkasına verilmesi yasaktır. 

Şu kadar ki, şahsi ihtiyaç ve istihlâk için 
tevzi edilen maddelerin kâr temini maksadına 
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Madde 12. — Hükümet, bu kanunun derpiş 
ettiği hizmetleri ifa maksadiyle 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 veyahut bir banka tavsit edil
mek susretiyle yapılabilir. -

Bu kredinin tahsis edildiği işte kullanılması 
mecburidir. 

Madde 13. — Hükümet Millî Korunma 
Kanununun meri bulunduğu müddet zarfında 
primleri veya sürprimleri herhangi bir sebeple 
olursa olsun ödenmeyen her nevi hayat sigorta
larını inkitaa tabi tutabilir. 

I I I . Sigortalının inkıta devresi esnasında 
vefatı halinde, inkıta tarihine kadar tahakkuk et
miş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten tediye tarihine 
kadar hesap edilmiş teknik faizleriyle birlikte hak 
sahiplerine ödenir, inkıta devresi esnasında sigor
talının tenzil ve iştira haklarına halel gelmez. 

I I I . İnkıta devresi içinde askerî vazifede 
iken ölen sigortalıların hak sahiplerine 3 000 li

raya kadar olan müemmen meblâğların tamamı ve 
miktardan yukarı olanlarının 3 000 liradan 
aşağı olmamak üzere Hükümetçe tâyin edilecek 
miktarı ve fazlasının riyazi ihtiyatı ve harpte ölen 
sigortalıların hak sahiplerine müemmen meb
lâğların tamamı ödenir. Sigorta bedelinin Hükü
metçe tâyin edilecek kısma ait ödenmemiş prim
lerle sürprimler teknik faizleriyle birlikte bu te
diyeden tenzil edilir. 

IV. Sigortası inkıtaa tabi tutulmuş olan 
sigortalı inkıta devresi sonunda hayatta ise si
gorta mukavelesi tıbbi muayeneye lüzum kalma
dan yeniden mer'iyet iktisap eder ve sigortalılar 
inkıta devresine ait primlerle sürprimlerin tek
nik faizleriyle birlikte tediyesiyle Hükümetçe 
tesbit edilecek şartlar dairesinde mükellef tutu
lur veyahut sigorta müddeti o nispette uzatıl
mak suretiyle inkıta müddetine ait prim ve sür-
prim borçlarından ibra olunur, 

Muvakkat E. 

matuf olmaksızın yardım hissiyle veya zaruret 
sebebiyle örf ve âdetin cevaz verdiği miktarı 
tecavüz etmemek üzere her ne suretle olursa ol
sun başkalarına devri yukarıM fıkra hükmünden 
müstesnadır. 

Madde 12. — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

12 nci maddesi 

Madde 13. — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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V. Ticaret Kanununun 1000 nci;, maddesi
nin. ve mevcut sigorta mukavelenamelerinin bu 
maddenin II, III ve IV ncü fıkralarına ve bu 
fıkralara müsteniden alınacak kararlara muhalif 
hüküm ve şartları tatbik olunmaz. 

VI. Bu maddenin II; III ve IV ncü fıkrala
rında yazılı hükümlere aykırı hareket edenler, 
sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair 
3392 sayılı kanunun 10 ncu maddesine göre ceza
landırılır. 

VI. Millî Müdafaanın ve halkın ihtiyacı için 
ithal edilen maddelerin ve bunlara mukabil yapı
lan ihracatın ve Millî Korunma Kanunu hüküm
lerine tevfikan yapılan ve yaptırılan stokların 
ve bunlara ait tesisatın harp tehlikesine karşı 
sigortasının bizzat veya yangın ve nakliyat 
sigortalariyle iştigal eden şirketlerle müşterek 
yapmağa ve bu işlerle meşgul olmak üzere alâka
lı Devlet teşekkül, müessese ve ofisleri nezdinde 
bürolar kurmağa ve sigorta edilen maddelerin 
satın fiyatına zam yapmak suretiyle prim tahsi
line Hükümet mezundur. 

VIII. Sigorta masraflarının ve primle ta
mamen kanlanmayan hasar tazminatının karşılığı 

olmak üzere sarfına lüzum görülecek mebaliğ 
Millî Korunma Kanununun 43 ncü maddesine 
tevfikan temin edilecek sermayeden ayrılır. Prim-

. 1er, tefrik olunan paralar miktarına baliğ ol
duğu ve sigorta tazminatının tediyesine rağ
men 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 fiyatının tediyesi 
mukabilinde el koyarak almağa ve maksada gö
re tevzie ve satmağa ve ihtiyacı olanlara kâr
sız vermeğe salahiyetlidir. 

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

III. Hükümet, hakikî ve hükmi şahıslardan 
ellerinde bulunan her nevi madde ve yardımcı 

Madde 14. — I. Hükümet, halkm ve millî mü
dafaanın ihtiyacı olan her nevi madde ve yar
dımcı malzemeyi, değer fiyatının tediyesi mu
kabilinde el koyarak almağa ve maksada göre 
tevzie ve satmağa ve ihtiyacı olanlara kârsız 
vermeğe salahiyetlidir. 

II. Birinci bentte yazılı maddelerin ve yar
dımcı malzemenin el koyma karanndan evvel 
satılmış bulunmaları dolayısiyle veya herhangi 
bir sebeple bulundukları yerlerden başka ma
hallere müsaade alınmaksızın nakledilmeleri 
memnu olup bulundukları yerlerde sahipleri ve
ya zilyedleri tarafından Hükümet emime teslim 
olunmaları mecburidir, j ; 

III. Hükümet, hakikî ye hükmi şahıslardan 
ellerinde bulunan her nevi madde ve yardımcı 
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malzemenin nevi, miktar ve vasıflarının bildiril
mesini ve bunlar hakkmda lüzumlu görülecek 
diğer bütün malûmatın verilmesini isteyebilir. 
Bu malûmatın alâkalılar tarafmdan doğru ve 
tam olarak Hükümetçe tâyin olunan müddet için
de verilmesi mecburidir. Bu beyannameler dam
ga resminden muaftır. 

IV. Hükümetçe veya salahiyetli kılman ma
kam ve müesseselerce hakikî ve hükmi şahıslara 
tevzi olunan, satılan ve ihtiyâcı olanlara kâr
sız verilen maddelerin ve yardımcı malzemenin 
bunlar tarafından kullanılması ve hangi ihtiyaç 
için kullanılması tesbit edilmişse ancak o ihtiya
ca hasredilmesi mecburidir. Alâkalı Vekâletin 
yazılı muvafakati alınmaksızın bu maddelerin 
ve yardımcı malzemenin kâr temini mukabilinde 
satılması ve rehin edilmesi ve herhangi bir su
rette başkasına devredilmesi ve muvakkat veya 
daimî olarak bir başkasına verilmesi yasaktır. 

V. Hükümet tarafından tevzi edilen veya 
ettirilen veya satılan veyahut kârsız olarak ve
rilen maddelerin ve yardımcı malzemenin nere
de ve ne suretle kullanılacağın vey sarfedildiği-
ni gösteren kayıtların tutulması ve tevsik edilme
si mecburi kılmabilir. 

VI. Yukarıdaki bentlere tevfikan Hükümet 
tarafından tevzi edilen, satılan ve ihtiyacı olan
lara kârsız verilen her türlü madde ve yardımcı 
malzemenin tahsis edildiği işlerde kullanılma
ması halinde alâkalıların keyfiyeti mahallin en 
büyük mülkiye memuruna bildirmeleri mecbu
ridir. Bu maddelerin ve yardımcı malzemenin 
tahsis edildiği işlerde kullanılmadığı gerek alâ
kalıların bildirmesi ve gerekse sair surette öğre
nilmesi halinde mezkûr maddelerin ve yardımcı 
malzemenin mahallin en büyük mülkiye memuru
nun yazılı emriyle ve kendisinin evvelce verdiği 
bedeli geçmemek üzere değer pahası verilmek 
sartiyle Hükümet emrine geri almması yoluna 
gidilebilir. 

Madde 20. — Hükümet, memleket ihtiyacı 
için hariçten ithali zaruri olan maddelerin mik
tar, cins ve nevilerin tâyin, ve tesbit ve memle
ket ihtiyacı için zaruri olmayan maddelerin itha
lini tahdit veya menedebilir. 

Muvakkat E. 

malzemenin nevi, miktar ve vasıflarının bildiril
mesini ve bunlar hakkında lüzumlu görülecek di
ğer bütün malûmatın verilmesini istiyebilir. Bu 
malûmatın alâkalılar tarafından doğru ve tam 
olarak Hükümetçe tâyin olunan müddet içinde 
verilmesi mecburidir. Bu beyannameler damga 
resminden muaftır. 

IV. Hükümetçe veya salahiyetli kılınan ma
kam ve müesseselerce hakikî ve hükmi şahıslara 
tevzi olunan, satılan ve ihtiyacı olanlara kârsız 
verilen maddelerin veya yardımcı malzemenin 
bunlar tarafından kullanılması ve hangi ihtiyaç 
için kullanılması tesbit edilmişse ancak o ihti
yaca hasredilmesi mecburidir- Alâkalı vekâletin 
yazılı muvafakati alınmaksızın bu maddelerin 
ve yardımcı malzemenin satılması ve rehin edil
mesi ve herhangi bir surette başkasmna devre
dilmesi ve muvakkat veya daimî olarak bir baş
kasına verilmesi yasaktır. 

On birinci maddenin son fıkrasında yazılı 
istisnai hüküm bu fıkranın tatbikında da cari
dir 

V. Hükümet tarafından tevzi edilen veya 
ettirilen veya satılan veyahut kârsız olarak ve
rilen maddelerin ve yardımcı malzemenin nerede 
ve ne suretle kullanılacağını veya sarf edildi
ğini gösteren kayıtların tutulması ve tevsik edil
mesi mecburi kılmabilir. 

VI. Yukarıdaki bentlere tevfikan Hükümet 
tarafından tevzi edilen, satılan ve ihtiyacı olan
lara kârsız verilen her türlü madde ve yardımcı 
malzemenin tahsis edildiği işlerde kullanılma
ması halinde alâkalıların keyfiyeti mahallin en 
büyük mülkiye memuruna bildirmeleri mecbu
ridir. Bu maddelerin ve yardımcı malzemenin 
tahsis edildiği işlerde kullanılmadığı gerek alâ
kalıların bildirmesi ve gerekse sair surette öğ
renilmesi halinde mezkûr maddelerin ve yardım
cı malzemenin mahallin en büyük mülkiye me
murunun yazılı emriyle ve kendisinin evvelce 
verdiği bedeli geçmemek üzere değer pahası ve
rilmek sartiyle Hükümet emrine geri alınması 
yoluna gidilebilir. 

Madde 20. — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümet, dahilde imal ve istihsal edilen 
maddelerin memleket ihtiyacından fazla olan 
miktarını harice çıkartmak maksadiyle yapılacak 
satışların şekil ve şartlarını, âmil ve müstahsille
rin hak ve menfaatlerine zarar vermeyecek su
rette tanzim edebilir. 

Memleket mahsullerinden birinin ihracı Hü
kümetçe tahdit ve menedilmesinden dolayı da
hilî satış fiyatına düşüklük ânz olursa müstah
silin bu yüzden mâruz kalacağı zarardan vikaye 
için Hükümet bu mahsulleri ya değer pahasiyle 
satın alır, yahut bunların terhini mukabilinde 
müstahsillere para ikraz edilmesini temin eder. 

Madde 21. — I. Hükümet ticaretin usul ve 
şekillerini tâyin ve tanzim edebileceği gibi tacir
leri bu sıfatla yapacakları muamelelerde muay
yen bir vesika ibrazına da mecbur tutabilir. 

II- Hükümet lüzum gördüğü maddelerin 
alım ve satımını, her ne suretle olursa olsun, 
başkasına devrini, imalini, istihlâkini, istimalini. 
ve naklini menedebilir. Bu maddelerin ne şekil 
ve surette, nerelerde, hangi şartlar altında ve ne 
miktarda alınıp satılacağını, devir, imal, istihlâk 
istimal ve nakledileceğini tanzim ve tahdit ede
bilir. Ve vesikaya bağlayabilir. 

I I I . Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı ve
sikaların alınıp satılması veya her ne sebeple 
olursa olsun başkasına devredilmesi veya devra
lınması yasaktır. 

Madde 22. — Hükümet, halk ve Millî Mü
dafaa ihtiyacını karşılamak, memleket ihtiyacını 
temin, ithalât ve ihracatı tanzim ve müstahsili 
himaya etmek ve halkın ve Millî Müdafaanın 
ihtiyacı olan maddeleri memleket haricinren cel-
etmek maksadiyle her türlü madde ve yardımcı 
malzeme stokları vücuda getirebilir ve tensip 
ettiği ticaret müesseselerini ve ticaret birliklerini 
de memlekette stok yapmağa mecbu tutabilir ve 
bunları döviz, kredi, akreditif ile teçhiz edebilir. 
Bu müessese ve birlikler Hükümetin murakabe
sine tabi tutulur. 

Muvakkat 

Madde 21. — I. Hükümet, her türlü malla
rın ithal veya imal yahut istihsalinden müsteh
like kadar intikalini düzenlemek ye ihtikârı ön
lemek maksadiyle ticaretin usul ve şekillerini tâ
yin ve tesbit edebileceği gibi tacirleri ticaretleri
nin mahiyetlerini gösterir bir vesika, almağa ve 
yapacakları muamelelerde bu vesikaları ibraz et
meğe mecbur tutabilir. 

I I . Hükümet lüzum gördüğü maddelerin alım 
ve satımını her ne suretle olursa olsun başkası
na devrini, imalini, istihlâkini, istimalini ve nak
lini menedebilir. Bu maddelerin ne şekil ve su
retle nerelerde hangi şartlar altında ve ne mik
tarda alınıp satılacağını, devir, imal istihlâk, is
timal ve nakledileceğini tanzim ve tahdit edebilir. 
Ve vesikaya bağlıyabilir. 

I I I . Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı vesi
kaların alınıp satılması veya her ne sebeple olur
sa olsun başkasına devredilmesi veya devir alın
ması yasaktır. 

IV. Bu maddede yazılı vesikalar damga res
minden muaftır. 

Madde 22. — Hükümet, halk ve millî müda
faa ihtiyacını karşılamak maksadiyle her türlü 
madde ve yardımcı malzeme stokları vücude ge
tirebilir ve tensip ettiği ticaret müesseselerini ve 
ticaret birliklerini de memlekette stok yapmağa 
mecbur tutabilir ve bunları döviz, kredi, akre
ditif ile teçhiz edebilir. 

Bu müessese ye birlikler Hükümetin muraka
besine tâbi tutulur. 

Hükümet tarafından yaptırılan stokların alâ
kalı makamlarca verileri - talimat hilâfına stok 
yapanlar tarafından istihlâk kullanılması, her ne 
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Hükümet tarafından yaptırılan stokların alâ
kalı makamlarca verilen talimat hilâfına stok ya
panlar tarafından istihlâki, kullanılması, her ne 
suretle olursa olsun başka bir yere müsaade 
alınmaksızın nakledilmesi yasaktır. 

Birinci fıkrada yazılı döviz, kredi ve akredi
tifin tahsis edildiği yerde kullanılması mecbu
ridir. 

Madde 2 4 . — I. Hükümet, malî müessese
lerin açtıkları ticari kredileri murakaba, tahdit, 
takyit veya men edebilir. 

I I . Hükümet, ticaretle iştigal etmek üzere 
kurulacak her türlü şirketlerin ve kooperatiflerin 
teşekkül ve tescil muamelelerini ve kurulmuş 
olanların da her. nevi faaliyetlerini teftiş, mura
kabe, takyit, tahdit veya menedebilir. . . 

. Madde 26. — Hükümet, halk ve Millî müda
faa ihtiyaçlarını temin, ihracatı tanzim ve müs
tahsili himaye maksadiyle memleket mahsul ve 
mamullerini satın almak ve memleket ihtiyacım 
temin ve ithalâtı tanzim maksadiyle hariçten mal 
mubayaa etmek ve bunların satış, tevzi, toplama. 
ve sevk işleriyle iştigal etmek salâhiyetlerini ha
izdir. 

Madde 27. -— Hükümetçe akdolunan mukave
leler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle bir 
malın dahilî satış fiyatiyle haricî satış fiyatı 
arasında fazla kâr hâsıl olduğu takdirde memle
kete olan ithalâtı daha müsait şartlarla yapmağı 
temin ve dahilî fiyatları veya ihracatı tanzim 
maksadiyle Hükümet bu fazla kârdan Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında bir fon - tesis 
edebilir. 

Şu kadar ki, Hükümetin aldığı tedbirlerle 
alâkalı olmıyarak ve kendi sâyileriyle Hükü
metçe tâyin edilmiş olan ihraç fiyatlarının fev
kinde satış yapmış olan tacirlerin elde ettikleri 
fazla kâr münhasıran kendilerine aittir. 

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

Madde 28. — Gümrüklere gelmiş, olan mallar 
alâkalılarca, gümrüklerden çekilmesi lüzumunun 
resmî gazete ile ve varsa ayrıca mahallî gazete
lerden biriyle ilânı tarihinden itibaren bir ayı 

Muvakkat E; 

suretle olursa olsun elden çıkarılması veya her
hangi bir sebeple bulundukları yerden başka bir 
yere müsaade alınmaksızın nakledilmesi yasaktır. 

Birinci fıkrada yazılı döviz, kredi ve akradi-
tifin tahsis edildiği yerde kullanılması mecbu
ridir. 

Madde 24. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Hükümetin 26 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. • 

Madde 27. — Hükümetçe akdolunan muka
veleler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısiyle 
bir malın dâhili satış fiyatiyle harici satış fiyatı 
arasında fazla kâr hâsıl olduğu takdirde, mem
lekete olan ithalâtı daha müsait şartlarla yapma
ğı temin ve dâhili fiyatları veya ihracatı tanzim 
maksadiyle Hükümet bu fazla kârdan Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasında bir fon tesis ede
bilir. 

Şu kadar ki, Hükümetin aldığı- tedbirlerle 
alâkalı olmayarak ve kendi gayret ve teşebbüs
leriyle Hükümetçe tâyin edilmiş olan ihraç fi
yatlarının fevkinde satış yapmış olan tacirlerin 
elde ettikleri fazla kâr münhasıran kendilerine 
aittir. 

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

Madde 28. — Gümrüklere gelmiş olan mallar 
alâkalılarca, gümrüklerden çekilmesi lüzumu
nun Resmî Gazete ile ve varsa ayrıca mahallî 
gazetelerden birille ilânı tarihinden itibaren bir 
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geçmemek üzere tâyin olunacak müddet içinde 
çekilmediği takdirde Hükümteçe alâkalılar nam 
ve hesabına memlekete sokulabilir. 

Hükümetçe birinci fıkraya göre ithal edilecek 
malların ahdî tarifelere göre resimlendirilmesin-
de menşe şehadetnamesi aranmaz. 

Bu suretle memlekete sokulan mallar Hü
kümetçe tâyin edilecek esaslara göre satılır. 

Yukarıki fıkraya göre satılan mal bedelin
den bunlara terettüp eden vergi, resim, harç, 
ceza ve masraflar ve faiz çıktıktan sonra geri 
kalan miktar alâkalılar hesabına Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasına yatırılır ve bu pa
radan malı gönderenin alacağı varsa usulü da
iresinde havale ettirilir. 

Hükümetçe memlekete sokulmuş maların 
alâkalıları henüz mallar satılmadan önce mü
racaatla tesellüme hazır olduklarını bildirdik
leri takdirde gümrükten çekmemelerindeki mak
bul mazeretlerini ispat etmek, üçüncü fıkrada 
gösterilen paraları peşin olarak vermek ve Hü
kümetçe gösterilen yerlere veya ihtiyaç sahip
lerine hemen satmak şartiyle mallar kendileri
ne teslim olunabilir. 

Memlekete transit olarak geçirilmek kay-
diyle gelen mallar bu hükümden müstesnadır. 

Madde 29. — 1. Hükümet, ithal ve ihraç 
maddeleri için fiyat ve kâr hadleri tâyin ve 
muayyen fiyattan fazlaya ithal veya muayyen 
fiyattan noksan ihraç yapılmasını menedebilir. 

II. Hükümet, her türlü ithal ve ihraç 
maddelerine veya dâhilde istahsal ve istihlâk 
olunan maddelere prim verebilir ve bu madde
lerden prim alabilir. 

III. İkinci bende göre alınan primler 27 
nei maddedeki fona ilâve olunur. Verilen 
primler de bu fondan ödenebilir. 

IV. Bu maddenin ikinci bendi mucibince 
Hükümetin almağa' salahiyetli olduğu paralar 
Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre isti
fa olunur. 

Muvakkat. S. 

haftadan aşağı olmamak üzere Hükümetçe tâyin 
olunacak müddet içinde çekilmediği takdirde alâ
kalılar nam ve hesabına memlekete sokulabilir. 

Hükümetçe birinci fıkraya göre ithal edilecek 
malların ahdî tarifelere göre resimlendirilmesin-
de men§e şahadetnamesi aranmaz. 

Bu suretle memlekete sokulan mallar Hükü
metçe tâyin edilecek esaslara göre satılır. 

Yukarıki fıkraya göre satılan mal bedelinden 
bunlara terettüp eden, vergi, resim, harç, ceza 
ve masraflar ve faiz çıktıktan sonra geri kalan 
miktar alâkalılar hesabına Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasına yatırılır ve bu paradan malı 
gönderenin alacağı varsa usulü dairesinde hava
le ettirilir. 

Hükümetçe memlekete sokulmuş mallarm 
alâkalıları henüz mallar satılmadan önce mü-
racaattla tesellüme hazır olduklarını bildirdik
leri takdirde gümrükten çekmemelerindeki mak
bul mazeretlerini ispat etmek, dördüncü fık
rada gösterilen paralan peşin olarak vermek ve 
Hükümetçe gösterilen yerlere veya ihtiyaç sahip
lerine hemen satmak şartiyle mallar kendilerine 
teslim olunabilir. 

Memlekete transit olarak geçirilmek kaydiyle 
gelen mallar bu hükümden müstesnadır. 

Madde 29. — I. Hükümet ,ithal ve ihraç 
maddeleri için fiyat ve kâr hadleri tâyin ve mu
ayyen fiyattan fazlaya ithal veya muayyen fi
yattan noksana ihraç yapılmasını menedebilir. 

II. Hükümet, her türlü ithal ve ihraç mad
delerine veya dâhilde istihsal ve istihlâk olunan 
maddelere prim verebilir ve bunlardan prim 
alabilir. 

III. ikinci bende göre alman primler 27 nci 
maddedeki fona ilâve olunur. Verilen primler de 
bu fondan ödenebilir. 

IV. Bu maddenin ikinci bendi mucibince 
Hükümetin almağa salahiyetli olduğu paralar 
Tahsili Emavl Kanunu hükümlerine göre istifa 
olunur. 

Madde 30. — I. Bu kanunun tatbikte .bu
lunduğu müddet içinde şehir, kasaba, iskele, li
man ve istasyonlarda gayrimenkullerin (tarla, 
bağ, bahçe, bostan gibi müsakkaf olmıyanlar 
hariç) kira bedelleri, bu kanunun tatbik mev
kiine konmasına tekaddüm eden sene içindeki 
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son kira mukavelenamesiyle muayyen olan ki
ra bedellerinden hiç bir suretle fazla olamıyaca-
ğı gibi mukavele şartlarında kiracılar aleyhine 
değişiklik yapılamaz. 

II . a) Kiraları mukavelename ile muay
yen olmıyan veya bu kanunun meriyete girme
sinden sonra kiraya verilmeğe başlanan yahut 
kullanma tarzı tamamen değiştirilerek kirala
nan gayri menkullerin kira bedelleri, o mahal 
veya semtteki mümasilleri nazara alınarak 1939 
takvim senesinin rayicine göre belediye encü
menlerince takdir olunur. 

b) Bu kanunun tatbik mevkiine konmasın
dan sonra inşa edilen veya aslı heyeti tevsi ve
ya tebdil edilmek suretiyle esaslı olarak tadil 
edilmiş olan gayrimenkullerde Bina Vergisi 
Kanununa göre tahakkuk eden gayrisâfi irat
lar kira olarak kabul edilir ve mukavele şart-

, l a n emsali nazara alınarak mahallî örfe göre 
belediye encümenlerince tâyin olunur. 

I I I . Mobilya ile kiraya verilen gayrimen-
kullerin yukariki fıkralara göre taayyün eden 
kira bedellerine, mobilyaların belediyelerce tak
dir edilecek kıymetinin yüzde yirmisi zammolu-
nabilir. Şu kadar ki, bu suretle zammedilecek 
miktar kira bedelinin yüzde ellisini geçemez. 

IV; a) Kira mukavelelerinin bütün hü
kümlerine kiracılar tarafından riayet edildiği 
müddetçe bu kanunun meriyetten kalkmasın
dan üç ay sonraya kadar kiracılar aleyhine-
tahliye dâvası mesmu değildir. Kira müddeti
nin hitamından en az on beş gün evvel kiracı 
gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralayana yazı 
ile bildirmediği takdirde mukavele aynı şart
larla bir sene için uzatılmış sayılır. 

b) Kiracı tarafından gayrimenkulun' tahli
ye cd'lcccği yazı ile. bildirilmiş olmasına rağ
men gayrimenkul tahliye edilmezse veya gayri
menkulu kendisi için mesken olarak kullanmak 
mecburiyetinde kalırsa mal sahibi kira mukave
lenamesinin hitamında tahliye talebinde bulu
nabilir. 

c) Malsahibi kendisi için mesken olarak -
kullanmak, üzere tahliye ettirdiği gayrimenku
lu mücbir sebep olmaksızın bir sene müddetle -• 
başkasına kiralayamaz. 

V. Bu madde hükümlerine göre açılacak 
tahliye dâvaları sulh mahkemelerinde görülür, 
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Madde 31. — I. Hükümet, dâhilde lüzum 
gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını, mali
yetleri ile bu maliyete zammedilebilecek âza
mi kâr nispetlerini ve bu maddelerin cinslerini, 
nevilerini ve vasıflarını tesbit ve" tâyin edebi
leceği gibi komüsyon, nakliye komüsyonu, tel
laliye, simsariye gibi ücretlerin ve bir hizmet 
ve sanat veya emek mukabilinde alınacak sair 
ücretlerin âzami miktarını tâyin edebilir. 

II . Bu suretle tesbit olunan fiyatlar veya 
kâr nispetleri yahut ücretler fevkinde veya 
cins, nevi veya vasıflara muhalif olarak bir 
malın satılması veya satışa arzolunması ve üc
ret istenmesi veyahut alınması veya maliyet 
unsurlarının yukarıki fıkra mucibince tesbit 
edilen esaslar haricinde hesaplanması yasaktır. 

III . Sair kanunlar hükümlerine müsteni
den mercilerince tesbit olunan fiyatlar fevkin
de bir malın satılması veya satışa arzı ve tan
zim veya tasdik olunan tarifeler fevkinde üc
ret alınması veya istenmesi yasaktır. 

IV. Toptan ve perakende ticarette hakikî 
veya hükmi şahıslar arasında yapılan alım ve 
satım muamelelerinde satılan mal için satıcı 
tarafından fatura verilmesi ve faturaların mu
ayyen bir müddet zarfında satanlar, satın alan-

Muvakkat E . 

VI. Kaloriferli binalarda kömür fiyatındaki 
değişikliklerin kira bedellerine inikası nispeti 
halin icabına göre bir kararname ile tâyin olu
nur. 

VII. Hükümet lüzum gördüğü yerlerde bo
şalan kiralık gayrimenkullerini belediyelere ve
ya mahalle muhtarlarına bildirmeğe ve bunları 
murakabe tesisini temin ve icabında belediyele
re ilân ettirmek için her mahallede muhtar-
larca tutulacak defterlere kaydettirmeğe ve 
tâyin edilecek müddet içinde kiraya verme
ğe gayrimenkul sahiplerini mecbur tutabilir ve 
tâyin edilen müddet içinde talibi bulunduğu 
muhik bir sebep mevcut olmadığı halde kiraya 
verilmeyen kiralık gayrimenkullere el koyarak 
bunları kiraya verebilir. 

• Bu bent hükmünün tatbik şekli bir karar
name ile tâyin olunur. 

VIII . Bu madde hükümlerinin tatbik oluna
cağı yerleri Hükümet tâyin ve ilân eder. Bu 
yerlerde 2490 numaralı kanunun bu maddeye 
muhalif hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde 31. — I. Hükümet, dâhilde lüzum 
gördüğü maddelerin âzami fiyatlarını, maliyet 
unsurlariyle bu maliyete zammedilebilecek âzami 
kâr nispetlerini ve bu maddelerin cinslerini 
nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin edebilece
ği gibi komisyon, nakliye ve nakliye komisyonu, 
tellaliye, simsariye gibi ücretlerin ve bir hizmet 
ve sanat veya emek mukabilinde alınacak sair 
ücretlerin âzami miktarını tâyin edebilir. 

Hükümet, bu fıkrada yazılı ücretlerin âzami 
miktarlarını belediyeye, ticaret ve sanayi ve es
naf odalarına da tesbit ettirebilir. 

I I . Bu suretle tesbit olunan fiyatlar veya kâr 
hadleri yahut ücretler fevkinde veya cins, nevi 
veya vasıflara muhalif olarak bir malın satılması 
veya satışa arzolunması ve ücret istenmesi ve
yahut alınması veya maliyet unsurlarının yuka
rıki fıkra mucibince tesbit edilen esaslar haricin
de hesaplanması yasaktır. 

I I I . Sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercii erince tesbit olunan fiyatlar fevkinde bir ma
lın satılması veya satışa arzı ve tanzim veya tasdik 
olunan tarifeler fevkinde ücret alınması veya 
istenmesi yasaktır. 

IV. Toptan ve perakende ticarette hakikî ve
ya hükmi şahıslar arasında yapılan alım ve sa-
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lar ve varsa mutavassıtlar tarafından muhafa
za edilmesi mecburi kılınacağı gibi, tacir sıfatı
nı haiz şahısların ticaret için faturasız mal sa
tın alması menedilebilir. 

V. Yüz kuruştan fazla yapılan alış veriş
lerde müşterinin talebi üzerine satıcı fatura ver
meğe mecburdur. 

VI. Tacir sıfatını hazi hakikî veya hükmi 
şahıslar arasında yapılan alım ve satım mua
melelerinde bir malın mevcudu bulunmadığı 
satıcı tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfi
yeti mübeyyin bir vesika talep eylediği takdir
de bu vesikanın verilmesi mecburidir. 

VII. Her dükkân, mağaza, ticarethane veya 
satmak kasdiylc mal konulabilen mahallerde ve 
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa 
arzedilen muayyen mal] ara cins ve fiyatı göste
ren etiket veya mahsus işaret konulması ve malın 
mahiyeti etiket veya mahsus işaret koymağa 
müsait olmayan hallerde herkesin görebileceği 
bir yere fiyat ve cins listelerinin asılması mec
buridir. Muayyen malların neden ibaret olduğu 
Ticaret Vekâletince salahiyetli kılınacak merciler 
tarafından ilân edilir. 

Madde 32. — Aşağıdaki hareketlerde bulun
mak yasaktır: 

a) Muhik sebep olmaksızın bir malı fada 
fiyatla satmak; 

b) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fi
yatla satışa arzetmek; 

c) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı sa
tışa arzetmemek; 

ç) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı sa
tıştan imtina etmek; 

d) Mevcut malı herhangi bir suretle kaçır
mak veya saklamak; 

e) Mevcut malı muvazaa yoluyla elden çı
karmak; 

f) Piyasada darlık veya fiyatlarda yüksek
lik doğuracak veya fiyatların inmesine mâni ola
cak surette malları mahdut ellerde toplamak ve
ya imha etmek veya sair fiil ve hareketlerde bu
lunmak; 

g) Herhangi bir maddenin Hükümetçe tesbit 

tim muamelelerinde satılan mal için satıcı tara
fından fatura verilmesi ve faturaların muay
yen bir müddet zarf nida, satanlar, satm alanlar 
ve varsa mutavassıtlar tarafından muhafaza edil
mesi mecburi kılınabileceği gibi tacir sıfatını 
haiz şahısların ticaret için faturasız mal satın 
alması menedilebilir. 

V. 100 kuruştan fazla yapılan alış verişler
de müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. 

VI. Tacir .sıfatını haiz hakikî veya hükmi 
şahıslar arasında yapılan alım ve satım muame
lelerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı sa
tıcı tarafından beyan ledildiği ve alıcı keyfiyeti 
mübeyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu 
vesikanın verilmesi mecburidir. 

VII. Her dükkân, mağaza, ticarethane veya 
satmak kasdiyle mal konulabilen mahallerde ve 
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa 
arzedilen muayyen mallara cins ve fiyatı göste
ren etiket veya mahsus işaret konulması ve malın 
mahiyeti etiket veya mahsus işaret koymağa mü
sait olmayan haller de herkesin görebileceği bir 
yere fiyat ve cins listelerinin asılması mecburi
dir. Muayyen malların neden ibaret olduğu Ti
caret Vekâletince salahiyetli kılınacak merciler 
tarafından ilân edilir. 

Madde 32. — Hükümetin 32 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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edilen esaslar haricinde muhtelif ellerden geçiril
mesi suretiyle fiyatının yükseltilmesini istihdaf 
veya intaç eden zincirleme muameleleri yapmak; 

h) Ticari teamüle aykın olarak diğer bir ma
lın da satın alınmasını mecburi kılmak sure
tiyle satıgta bulunmak veya satışa bu şartla mal 
arzetmek; 

i) Fazla fiyatla satmağa matuf herhangi bir 
fiil ve harekette bulunmak veya vesika tanzim ve 
bilerek.istimal etmek; 

j) Fiyatları yükseltmek maksadiyle propa
ganda yapmak; 

k) _ Müstahsilden mal alanlar veya müstehli
ke mal satanlar arasında fiyat birliği yapılarak 
veya yaptırılarak anlaşma yolu ile halkı istismar 
etmek. 

Madde 33. — I. Hükümet halk ve millî 
müdafaa ihtiyacından madut olan her türlü eş
yanın konulması için muktazi mahfuz mahal
leri ve depoları bu kanunun tatbik mevkiine 
konduğu seneye tekaddüm eden senedeki icar be
delleri taayyün etmemiş bir yer ise gayrisâfi fi
yat miktarmca tâyin edilecek bir kira mukabi
linde işgal ve istimal eyleyebilir. 

Bu gayrimenkuller icar veya işgal için tah
liye ettirildikleri takdirde şagillerinin bundan 
mütevellit masrafları Hükümetçe tediye olunur. 

II. Bu kanunla Hükümetin istimal, işgal ve
ya intifaa salâhiyeti olduğu gayrimenkullerin 
tahliyesi îcra ve îflâs Kanununun mukavele
name ile kiralanan gayrimenkullerin tahliyesine 
mütedair hükümlerine göre icra olunur. 

Madde 34. — Hükümet, lüzum gördüğü mın-
takalarda muayyen malların ihracı, ithali, 
toptancılığı ve perakendeciliği yahut imali, ko-
müsyonculuğu, mümessilliği veya nakliyeciliği 
ile meşgul olan tacirlerin ve büyük ve küçük 
sanayi erbabının birlikler kurmalarını emrede
bilir. 

Bu birlikler hükmi şahsiyeti haiz olup bun
ların teşkilât ve idare tarzlariyle teftiş ve mu
rakabe usullerini gösteren statüler Ticaret veya 
İktisat Vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri He
yetince tasdik olunur. Statülerde azanın birlik
ten çıkarılmasını icabettiren sebepler de göste
rilir. 

Birinci fıkrada yazılı tacirler sanayi erbabı 

Muvakkat ti. 

Madde 33. — Hükümetin 33 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 34. —.Hükümet, lüzum gördüğü mm-
takalarda muayyen malların ihracı, ithali, imali, 
toptancılığı ve perakendeciliği, komisyonculuğu, 
mümessilliği veya nakliyeciliği veya nakliye ko
misyonculuğu ile meşgul olan tacirlerin ve büyük 
ve küçük sanayi erbabının birlikler kurmaları
nı emredebilir. 

Ortaklarına diğer ticari şirketlerde olduğu 
gibi sermaye koymak ve şerik sıfatiyle kâr ve 
zarara ve hukuki mesuliyete iştirak etmek veci
besi tahmil etmemek üzere bu birlikler hükmi 
şahsiyeti haizdir. Bunların teşkilât ve idare tarz
lariyle murakabe usullerini gösteren statüler alâ
kalıların mütalâası alındıktan sonra Ticaret ve 
iktisat Vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri 
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mmtakalarmdaki birliklero âza olmadıkça o bir
liklerin iştigal mevzuu olan işlerle iştigal ede
mezler. 

Madde 35. — Hükümet, halk ve millî müda-
faf ihtiyacı için lüzumlu olan her türlü nakil va
sıtalarını ve depo, ambar ve sair mahfuz mahal
lerin işletilmesine, adedlerinin arttırılmasına, ta
mirine ve yeniden inşasına muktazi paraları 43 
ncü maddede yazılı sermayeden alâkalı Vekâlet 
veya müesseseler emrine verebilir. 

Madde 36. — I. Hükümet, her türlü hususi 
nakil, vasıtalarının seyrüseferini tanzim, tahdit 
veya menedebileceği gibi âzami nakil ücretlerini 
do tâyin edebilir, ücretlerini vererek bunları lü
zum gördüğü yerlerde çalıştırabilir vo bu mak
satla, her türlü hususi nakil vasıtalarında çalışan
ların kabule şayan mazeretleri olmaksızın işle
rini terketmelerini menedebilir. Bu suretle ça
lışmağa mecbur tutulanlara sâyilerine mukabil 
emsaline göre normal bir ücret verilir. 

İL B U madde mucibince çalıştırılması ka
rarlaştırılan kara ve deniz nakil vasıtaları ve 
bunların sahip, müstahdem, kaptan, gemi adam
ları icabında vali ve kaymakamların yazılı emir
leri üzerine zabıta kuvvetiyle işe sevkolunabilir-
ler 

III Hükümet, lüzum gördüğü takdirde kara 
nakil vasıtalarını bedeli mukabilinde ve deniz 
nakil vasıtalarını 1 . I X . 1939 tarihinden evvel 
yapılan son satış bedeli mukabilinde satın alabi
lir. 

Deniz nakil vasıtalarının satm alınmasında 
icabma göre bu bedele îcra Vekilleri Heyetince 
tâyin olunacak bir tazminat ilâve olunabilir. 

IV. Hükümet, halkın ve Millî Müdafaanın 
ilıtiyaçlannı karşılamak maksadiyle lüzumunda 
yabancılara ait deniz nakil vasıtalarını ve bunla
rın Türk tabiiyetinde olsun olmasın kaptan ve 
gemi adamlarını da ücretlerini yererek rızaları ile 
çalıştırabilir, 

V. Sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan nakil vasıtaları üc-

( S . Sayısı 
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Heyetince tasdik olunur. Statülerde azanın bir
likten çıkarılmasını icabettiren sebepler de gös
terilir. 

Birinci fıkrada yazılı tacirler ve büyük ve 
küçük sanayi erbabı mmtakalarmdaki birliklere 
âza olmadıkça o birliklerin iştigal mevzuu olan 
işlerle iştigal edemezler. 

Madde 35. — Hükümet, halk ye millî müda
faa ihtiyacı için lüzumlu olan her türlü nakil 
vasıtalarının ve depo, a!m,bar ve sair mahfuz ma
hallerin • işletilmesine, tamirine ve kendine ait 
olanların da adedlerinin arttırılmasına veya ye
niden inşasına muktazi pa'raları 43 ncü maddede 
yazılı sermayeden alâkalı vekâlete veya müesse
seler emrine verebilir. 

Madde 36. — Hükümetin 36 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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retleri fevkinde ücret alınması veya istenmesi 
yasaktır. . 

VI. Türk bayrağını taşıyan gemilerin Hü
kümetin müsaadesi olmadıkça yabancılara sa
tılması, kiraya verilmesi ve her ne suretle olur
sa olsun devir edilmesi yasaktır. 

Madde 37. — Hükümet ziraatte çalışabilir 
her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalma
mak şartiyle, gerek. Devlete ve gerek şahıslara 
ait' ziraat işletmelerinde ihtiyaca göre ve mü
nasip ücretle çalıştırmak üzere zirai iş mükel
lefiyetine tabi tutabilir. Kadınlar ancak kendi 
köy ve kasaba ve şehir sınırları içinde çalıştırı
labilir. 

Zirai iş mükellefiyetine tabi tutulanların iş 
yerlerine, celbolundukları ve bu esnada iaşe ye 
ibateleri için muktazi masraflar, celbolunduk
ları veya kendilerinden müracaat ettikleri tarih
ten işe başladıkları tarihe kadar çalıştırılacak
ları iş yerinde alacakları ücretin yarısı bun
ları çalıştıracak müesseselerce ve şahıslarca 
ödenir. 

Kendilerine zirai iş mükellefiyeti tahmil edi
lenlerle bunlardan iş yerlerinden kaçanlar ica
bında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üze
rine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevk olunabi
lirler. 

İş yerlerinden kaçan zirai iş mükelleflerinin 
iş yerlerine şevkleri ve sek esnasında iaşe ve iba
teleri için muktazi masraflar bunları çalıştıran 
müesseseler veya şahsılar taraf nidan ödenmekle 
beraber bu masraflar ücretlerinden kesilir. 

Hükümet, zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen 
bölgelerde eşhasa ait olup da sahiplerine kati 
lüzumu. olmıyan her. nevi ziraat vasıtalarından 
münasip bir kira mukabilinde istifade edebilir. : 

Muvaîckat E. 

Madde 38. — I. Hükümet lüzum gördüğü 
mmtakalarda yapılacak zeriyatın nev'ini, çe
şidini ve miktarını tâyin, herhangi bir mahsulün 
ekimini men, ziraatin ve hayvan yetiştirmenin 
usul ve istikametlerini tesbit edebilir. 

n . Hükümet büyük ve küçük bas, hayvan-

Madde 37. — Hükümet ziraatte çalışabilir her 
vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak şar
tiyle mmtaka münasebetlerini iklim ve sıhhat şart
larını nazara alarak gerek Devlete ve gerek şa
hıslara ait ziraat işletmelerinde ihtiyaca göre, 
bir buçuk ayı geçmemek ve mahallî örf ve rayice1 

göre ücret verilmek üzere zirai iş mükellefiyetine 
tâbi tutabilir, kadınlar ancak kendi köy ve ka
saba ve şehir sınırlan içinde çalıştırılabilir. 

Şahıslara ait ziraat işlerinde mükellefiyet an
cak vilâyet veya hem hudut vilâyetler halkı bak
landa tatbüç olunabilir. 

Zirai iş mükellefiyetine tâbi tutulanların iş 
yerlerine sevk ve nakillerine ve bu esnada iaşe 
ve ibatelerine muktazi masraflar, celp olunduk
ları veya kendiliklerinden müracaat ettikleri 
tarihten işe başladıkları tarihe kadar çalıştırıla
cakları iş yerlerinde alacakları ücretin yarısı 
bunları çalıştıracak müesseselerce ve şahıslarca 
ödenir. 

Kendilerine zirai iş mükellefiyeti tahmil edi
lenlerle bunlardan iş yerlerinden kaçanlar ica
bında vali ve kaymakamların yazılı emirleri üze
rine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine sevk oluna
bilirler. 

î ş yerlerinden kaçan zirai iş mükelleflerinin 
iş yerlerine şevkleri ve sevk esnasındaki iaşe ve 
ibateleri için muktazi masraflar bunları çalıştı
ran müesseseler veya şahıslar tarafından öden
mekle beraber bu masraflar ücretlerinden müna
sip taksitlerle kesilir. 

Hükümet, zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen 
bölgelerde eşhasa ait olup ta sahibine katî lüzu
mu olmıyan her nevi ziraat vasıtalarından mü
nasip bir kira mukabilinde istifade edebilir. 

Madde 38. — 1. Hükümet, lüzum gördüğü. 
mmtakalarda yapılacak zeriyatın nev'ini, çeşi
dini ve bunların nispetini tâyin, herhangi bir 
mahsulün ekimini men, ziraatin ve hayy arı "ye
tiştirmenin usul ve istikametlerini tesbit ede
bilir. ; 
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ların şahsi ihtiyaç haricinde alım ve satımını, 
herhangi bir suretle başkasına devrini, naklini 
ve kesimini tanzim, tahdit ve men etmeğe ve 
bunlara 14 ncü madde hükümleri dairesinde el 
koymağa salahiyetlidir. 

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

Madde 42> — I. Hükümet, hertürlü ziraat 
aletlerini, makinalarmı, vasıtalarını ve malze
melerini, zirai ilâçları ve tohumlan ve damız
lık hayvanları lüzumuna göre satabilir, parasız 
ariyet veya ödünç veya bir kira mukabilinde 
olarak ihtiyacı olanlara tevzi edebilir ve çiftçiye 
ödünç para verebilir. 

n . Hükümetçe, satılan veya tevzi edilen mad
delerin ve damızlık hayvanların ve ödünç veri
len paranın tesb.it edilen ihtiyaca hasredilmesi 
mecburidir. 

Madde 53, — 1 -,. 7 nci maddeye müsteniden 
sanayi ve maadin müesseseleri hakkında Hükü
metçe ittihaz olunan kararlara lüzum kredi, 
malzeme, işçi ve ihtisas elemanları temin edil
diği halde riayet etmiyenler hakkında 250 li
radan 1 000 liraya kadar ağır para cezası vo te
kerrürü halinde 500 liradan 2 500 liraya kadar 
ağır para ıcezasiyle birlikte bir aydan altı aya 
kadar, hapis cezası hükmolunur. 

Hükümetçe temin olunan kredi, malzeme, iş
çi ve ihtisas elemanlarını tahsis edildikleri işden 
başka yerlerde kullananlar hakkında bu madde
nin 6 nci fıkrasında yazılı cezalar tatbik olunjnr. 

I I . 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve ma
adin müesseseleri hakkında Hükümetçe istenilen 
malûmatı vermeyenler ve müttehaz karara riayet 
etmeyenler baklanda 100 liradan 500 liraya ka
dar ağır para cezası've tekerrürü, halinde 250 
liradan 1000 liraya kadar ağır para cczasiyle bir
likte bir aydan altı, aya kadar hapis cezası hük-
molunur. 

I II . 9 ncıı maddede yazılı ücretli iş mükel
lefiyetine riayet etmeyenler alacakları günlük 
ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar 
ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü ha
linde iki inişli para cczasiyle birlikte on beş güıı-
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II. Hükümet, büyük ve küçük baş hayvan
ların şahsi ihtiyaç haricinde alım ve satımını 
herhangi bir suretle başkasına devrini, naklini 
ve kesim'ni tanzim, tahdit ve menetmeğe ve bun
lara 14 ncü madde hükümleri dairesinde el koy
mağa salahiyetlidir. 

Makide 39. — Hükümetin 39 nen maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 42. — Hükümetin 42 nei maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 53. — I. a) Yedinci madde muci
bince yapılacak koni rol a muhalefet edenler; 

1)) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve 
maadin müesseseleri hakkında Hükümetçe iste
nilen malûmatı vaktinde tam ve doğru olarak 
vermeyenler ve müttehaz karara riayet etmi
yenler hakkında 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para eczası ve tekerrürü halinde 250 lira
dan 1000 liraya kadar ağır para eezasiyle bir
likte bir aydan altı aya kadar hapis cezası hük-
molunur. 

• II. î) ncu maddede yazılı ücretli iş mükelle
fiyetine riayet; etmiyenler, alacakları günlük 
ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar 
ağır para cezasına mahkûm, edilir. Tekerrürü 
halinde iki misli para cczasiyle birlikte on beş 
günden iki aya kadar hapis cezası hükm olunur. 

III. 10 ncu. maddede'yazdı sanayi ve'maa
din müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlı 
olan veya Hükümetçe tâyin edilen diğer işyer
lerindeki hizmeti mazeretsiz terkedenler hak
kında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezası ve tekerrürü hâlinde 250 liradan 2500 li
raya kadar ağır para cezasiylc birlikte bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

IV. a 11 nci madde hükümlerine riayet 
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den ilq aya kadar hapis cezası hükmolunur. 
IV. 10'ncu maddede yazılı sanayi ve maa-

din müesseselerindeki ve bu müesseselere bağlı 
olan veya Hükümteçe tâyin edilen diğer iş yer
lerindeki hizmeti mazeretsiz terkedenler hakkın
da 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para ceza
sı ve tekerrürü halinde 250 liradan 2500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

V; 11 nci madde hükmüne riayet etmeyenler 
hakkında 250 liradan 10000 liraya kadar ağır 
para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar 
hapis cezasına ve suça mevzu teşkil eden malları 
ve ayni cinsten mevcut bakiyeleri tamamının mü
saderesine hükmolıumr. 

VI. 12 nci madde mucibince Hükümetçe 
temin edilen krediyi tahsis edildiği işten başka 
bir yerde kullananlar hakkında 1000 liradan aşa
ğı olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte 
üç seneden beş seneye kadar hapis cezası hük-
molunur. 

Temin olunan krediyi tahsis edildiği işten 
başka bir yerde kullanılan kimsenin temin ettiği 
menfat az ise 500 liradan aşağı olmmamak üzere 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden üç sene
ye kadar hapis, pek az ise 100 liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç aydan 
bir seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Şu kadar ki, bu maddeye göre hükmolunacak 
para cezaları, maksat haricinde sarf edilen kre
dinin miktarından aşağr olamaz. 

Madde 54: I. 14 ncü maddenin 1 numaralı 
bendi hükmüne göre el konulan maddeyi ve yar
dımcı malzemeyi teslim etmeyenler, saklayanlar, 
kaçıranlar, saklamağa yahut kaçırmağa teşebbüs 
edenler, satanlar, her no suretle olursa olsun baş
kalarına devir edenler, rehin edenler, ticaret kas
eliyle satın alanlar, bu fiillere bilerek yardım 
edenler veya, bu fiilleri yaptıranlar hakkında 
250 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ceza
siyle birlikte altı aydan iki seneye kadar hapis 
cezası hükmolunuı. 

Suça mevzu olan maddenin ve yardımcı mal
zemenin kıymeti az ise yukarıda yazılı suçlan iş
leyenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezası, pek az ise 50 liradan 500 lira-
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etmiyenler hakkında 250 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte suç mevzuu
nu teşkil eden malların müsaderesine hükmo
lunur. Fiilin ağırlığı hâlinde ayrıca üç aydan 
bîr seneye kadar hapis cezasına ve suç mevzuu 
teşkil eden malların aynı cinsten mevcut baki
yeleri tamamının müsaderesine hükmolunur. 

b) Hükümetçe şahsi ihtiyaç ve istihlâk için 
tevzi edilen yiyecek ve giyecek maddeleri yu-
kariki fıkra hükmünden müstesnadır. 

c) Hükümetçe mubayaasına karar verilen 
maddeleri kaçırmak maksadına matuf olmaksızın 
müsaade alınmadan bulundukları yerlerden 
başka yerlere nakledenler hakkında da 100 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezası verilir. 

V. Bu kanuna göre Hükümetçe temin edi
len krediyi tahsis edildiği işten başka bir yerde 
kullananlar hakkında 1000 liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç sene
den beş seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Temin olunan krediyi, tahsis edildiği işten 
başka bir yerde kullanan kimsenin temin ettiği 
menfaat az ise 500 liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden üç se
neye, kadar hapis, pekaz ise 100 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
aydan bir seneye kadar hapis cezası •hükmolu
nur. 

Şu kadar ki, bu maddeye göre hükmolunan 
para cezaları, maksat .haricinde sarf edilen kredi
nin miktarından aşağr olamaz. 

Madde 54. — I. 14 ncü maddenin bir numa
ralı bendi hükmüne göre clkonulan maddeyi ve 

yardımcı malzemeyi tcslimdenimtina edenler, sak
layanlar, kaçıranlar, saklamaya yahut kaçırma
ya teşebbüs edenler, satanlar, her ne suretle olur
sa olsun başkalarına devredenler, rehnedenler, bu 
fiillere bilerek yardım edenler veya bu fiilleri 
yaptıranlar hakkında 500 liradan 1,0000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte altı aydan iki 
seneye kadar hapis cezası hülnuolunur. 

. Suça mevzu olan maddenin ve yardımcı mal
zemenin kıymeti az ise yukarıda yazılı suçlan iş-
liyenler hakkında 100 liradan 2 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birikte üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezası, pek az ise 50 liradan 1 000 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur, Bu 
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ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu bent
te yazılı suçlara .mevzu teşkil eden madde ve yar
dımcı malzemenin ve aynı cinsten mevcut baki
yelerinin müsaderesine hülnnolunur. Eğer bu 
madde ve yardımcı malzeme arama neticesinde 
alınarak Hükümetçe tesbit edilen mahallere sevk 
ve teslim edilmişse müsadere hükmü bunlarm 
emaneten yatırılan bedelleri hakkında tatbik 
olunur. 

I I . Birinci bendde yazılı suçlara mevzu olan 
madde toprak mahsulü olduğu takdirde, bu suç
ları işleyen müstahsiller hakkında tâyin edilecek 
cezalar yarıya indirilerek hükmolunur ve bun
lar hakkında müsadere hükmü tatbik edil
mez. Arama neticesinde veya sair suretle el
de edilen toprak mahsulü Hükümetçe tesbit 
edilen bedel ödenerek alınır. El konulan top
rak mahsulünü hüküm katileşinceye kadar 
kendiliğinden tamamen teslim eden müstahsil
ler hakkında bu fıkraya göre yarıya indirile
rek tâyin edilecek ağır para cezasının da ya
rısı hükmolunur ve hapis cezası verilmez. 

III . 14 ncü maddenin 4 numaralı bendine 
muhalefet edenler hakkında bu maddenin birin
ci bendi hükümleri tatbik olunur. 

IV. 14 ncü maddenin 2, 3 ve 5 numaralı 
bentleri hükümlerine riayet etmeyenler hak
kında 100 liradan 500 liraya, altıncı bendine ri
ayet etmiyenler hakkında da 10 liradan 100 li
raya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 55. — I. 15 nci maddeye göre Hükü
metçe ittihaz olunan karara riayet etmiyenler 
hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır pa-

. ra cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir 
aydan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

II. 17 nci maddeye göre Hükümetçe itti
haz olunan karara riayet etmeyenler hakkında 
250 liradan 10 000 liraya kadar ağır para ce
zası .hükmedilir ve suç mevzuunu teşkil eden 
mallar müsadere olunur. 

III. 18 nci maddeye göre Hükümetçe itti
haz olunan karara riayet etmeyenler hakkında 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 
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benette yazılı suçlara mevzu teşkil eden madde 
ve yardımcı malzemenin ve aynı cinsten mevcut 
bakiyelerinin müsaderesine hülnnolunur. Eğer 
bu madde ve yardımcı malzeme arama neticesin
de alınarak Hükümetçe tesbit edilen mahallere 
sevk* ve teslim edilmişse müsadere hükmü bun
ların emaneten yatırılan bedelleri hakkında tat
bik olunur. 

I I . Birinci bentte yazılı suçlara mevzu olan 
madde toprak mahsulü olduğu takdirde, bu suç
ları işleyen müstahsiller hakkında tâyin edile
cek cezalar yarıya indirilerek hükmolunur ve 
bunlar hakkında müsadere hükmü tatbik edil
mez; Arama neticesinde veya sair suretle elde 
edilen toprak mahsulü Hükümetçe tesbit edilen 
bedel ödenerek alınır. Elkonulan toprak mahsu
lünü hüküm katileşinceye kadar tamamen tes
lim eden müstahsiller hakkında bu.fıkraya gö
re yarıya indirerek tâyin edilecek ağır para ce
zasının da yansı hükmolunur ve hapis cezası 
verilmez. . 

I II . 14 ncü maddenin 4 numaralı bendine 
muhalefet edenler hakkında bu maddenin birin
ci bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik/ olunur. 

53 ncü maddenin IV ncü bendinin (B) fık
rası, hükmü burada da caridir. -

IV. 14 ncü maddenin 2, 3 ve 5 numaralı 
bentleri hükmülerine riayet etmeyenler hak
kında 100 liradan 500 liraya, 6 nci bendine ri
ayet etmeyenler hakkında da 10 liradan 100 li
raya kadar ağır para cezası hükomlunUr. 

Madde 55. — I. 15 nci maddeye göre Hükü
metçe ittihaz olunan karara riayet • etmiyenler 
hakkında 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezası ve tekerrürü halinde 250 liradan 2500 lira
ya kadar ağır ;para cezasiyle birlikte bir aydan 
altı aya kadar, hapis cezası hükmolunur. 

II. 17 nci maddeye göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkında 250 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası hük
medilir. Ve suç mevzuunu teşkil eden mallar 
müsadere olunur. 

I I I . 18 nci-maddeye göre Hükümetçe ittihaz 
olunan karara riayet etmiyenler hakkında 100 • 
liradan 1000-liraya kadar ağır para cezası ve 
tekerrürü halinde 250 liradan 25Ö0 liraya kadar • 
ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya 
kadar hapis cezası hülnnolunur. 
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IV.. 19 ncu maddenin beş numaralı bendi

ne göre Hükümetçe , ittihaz olunan karara ri
ayet etmeyenler hakkında 50 liradan 300 li
raya kadar ağır para cezası ve tekerrürü ha
linde 100 liradan 600 liraya kadar ağır para 
eezasiyle birlikte bir haftadan üç aya kadar 
hapis cezası hükmolunur. 

V. 20 nci maddenin 2 ııci fıkrasına göre 
Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet et
meyenler hakkında müsadere hükmü hariç ol
mak üzere 54 ncü maddenin X, numaralı ben
dinde yazılı ceza hükümleri tatbik olunur. 

VI. 21 nci maddenin 1 nci bendine muha
lefet edenlerle 2 nci bendinde yazılı maddeleri 
Hükümetçe ittihaz olunan kararlara muhalif 
olarak ticaret kasdiyle satan veya satm alan
lar, ticaret kastiyle başkasına devir, imal 
veya nakledenler hakkında 54 ncü maddenin 
1 nci bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik 
olunur. 21 nci maddenin 1 nci ve 2 nci madde
lerinde yazılı vesikaları ticaret kastiyle satın 
alan veya satan veya başkasına devredenler 
hakkında dahi aynı hükümler tatbik olunur. 

VII. 22 nci maddenin. 1 nci fıkrası muci
bince Hükümetçe ittihaz olunan kararlara ri
ayet etmiyenlerle 2 nci fıkrasına muhalif olarak 
Hükümetçe 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 iki 
kat olarak verilir. 

VIII. 22 nci maddenin 2 nci fıkrasına mu
halif olarak Hükümet tarafından yaptırılan 
stokları alâkadar makamların talimatı hilâfı
na istihlâk eden, kullanan veya her ne suretle 
olursa olsun elden çıkaranlarla üçüncü fıkrası 
hükmüne muhalefet edenler hakkında- 53 ncü 
maddenin 6 numaralı bendinde yazılı ceza hü
kümleri tatbik olunur. 
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IV. 19 ncu maddenin 5 numaralı bendine 

göre Hükümetçe ittihaz olunan karara riayet et-
miyenlcr hakkında 50 liradan 300 liraya kadar 
ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 liradan 
600 liraya kadar ağır para eezasiyle birlikte bir 
haftadan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur, 

V. Yirminci maddenin birinci fıkrasına gö
re Hükümetçe; ittihaz olunan kararlara riayet 
etmiyenler hakkında 100 liradan 1000 liraya, te
kerrürü halinde 500 liradan 5000 liraya kadar 
ağır para eezasiyle birlikte on beş günden üç aya 
kadar hapis cezası tatbik olunur. 

VI. a) 21 nci maddenin birinci bendine 
muhalefet edenlerle ikinci bendinde yazılı mad
deleri Hükümetçe ittihaz olunan kararlara mu
halif olarak satan ve satın alanlar, başkasına de
vir, imal veya nakledenler hakkında 54 ncü mad
denin birinci bendinde yazılı ceza hükümleri tat
bik olunur. 21 nci maddenin birinci ve ikinci 
bentlerinde yazılı vesikaları ticaret kasdiyle sa
tın alan veya satan veya başkasına devredenler 
hakkında1 dahi ayni hükümler tatbik olunur. 

b) 21 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
tâbi' tutulan maddelerden şahsi ihtiyaç ye' istih
lâk için olanlarının örf ve âdetin cevaz verdiği 
miktarı tecavüz etmemek üzere alınması, kulla
nılması, imali, istihlâki, nakli ve kâr temini mak
sadına matuf olmaksızın yardım hissiyle veya 
zaruret sebebiyle her ne suretle olursa olsun baş
kalarına devri yukarıki hükümden müstesnadır. 

c) 53 ncü maddenin IV ncü bendinin (b) 
fıkrası hükmü burada da tatbik olunur. 

VII. 22 nci maddenin birinci fıkrası muci
bince Hükümetçe ittihaz olunan kararlara riayet 
etmiyenlerle üçüncü fıkrasına muhalif olarak Hü
kümetçe yaptırılan stokları herhangi bir sebep- , 
le bulundukları yerlerden başka yerlere müsa
ade almaksızın nakil edenler hakkında 250 lira
dan 2500 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak 
verilir. 

VIII . 22 nci maddenin ikinci fıkrasına mu
halif olarak Hükümet tarafından- yaptırılan 
stokları alâkadar makamların talimatı hilâfına 
istihlâk eden,, kullanan veya her ne suretle olur
sa olsun elden çıkaranlarla üçüncü fıkrası hük
müne muhalefet edenler hakkında 53 ncü mad
denin 5 numaralı bendinde yazılı ceza hükümle-
leri tatbik olunur. * ' . ' • ' • 
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Madde 56. — I. 24 neü maddenin birinci 
ve ikinci bentlerine göre Hükümetçe yapılan mu-
rakebeye muhalefet edenler, ticari kredilerin 
şirket veya kooperatiflerin faaliyetlerinin tahdit, 
takyit veya menine mütaallik olarak Hükümeçe 
ittihaz olunan kararlara riayet etmeyenler ve bu 
suçta iştiraki olanlar, Hükümetin kararma mu
halif olarak şirket veya kooperatiflei teşkil veya 
tescil ettiren Ferik veya ortaklar hakkında 1 000 
liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunu. 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 anma kadar üçüncü 
şahıslarla muamelede bulunmuşlarsa tasfiye hü
kümlerine tabi tutulur. 

II. 25 nci maddenin birinci, ikinci ve üçün
cü bentlerinde yazılı stok yapmak memnuivetin.e 
riayet etmeyenler 500 liradan 2 500 liraya ka
dar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 
1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasıyle birlikte bir seneden üç seneye kadar ha
pis cezasına mahkûm edilir. 

III. 25 nci maddenin 4 ncü bendinde yazılı 
mal biriktirmek memnuiyetine riayet etmeyen
ler 10 liradan 100 liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde para 
cezası iki misline çıkarılmakla beraber suçlu 
bir aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. ikinci ve üçüncü bentlerde yazılı hal
lerde yapılmış olan stoklarm ve biriktirilmiş olan 
malların müsaderesine de hükmolunur. 

V. 28 nci maddede yazılı ilâna rağmen mu
hik sebep olmaksızın malını gümrükten çekme
yenler veya bu madde hükmüne göre Hükümetçe 
gümrükten çekilerek müracaatları üzerine sa
hiplerine teslim edilen malları Hükümetçe göste
rilen yerlere veya ihtiyaç sahiplerine hemen sat
mayanlar hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte altı aydan üç 
sen eve kadar hapis cezası hükmolunur. 

Yİ. 29 nen maddenin birinci bendi muci
bince ithal, ihraç maddelerinin Hükümetçe tes-
bit edilen fiyat! arma riayet etmeyenler baklan
da üç aydan bir seneye kadar hapis cezasiyle bir
likte tosbit edilen ithal ve ihraç fiyatlariyle sa
tış veya mubayaanın yapıldığı fiyatlar arasmda-
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Madde 56 — I. 24 ncü maddenin 1 nci ve 
2nci bentlerine göre Hükümetçe yapılan mu
rakabeye muhalefet . edenler, ticari kredilerin, 
şirket veya kooperatiflerin faaliyetlerinin tahdit, 
takip veya menine müteallik olarak Hükümetçe 
ittihaz olunan kararlara riayet etmiyenler ve bu 
suçta iştiraki olanlar, Hükümetin kararına mu
halif olarak şirket veya kooperatifleri teşkil ve
ya tescil ettiren ortaklar hakkında 1000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolu
nur. Tekerrürü halinde ağır para cezası üç mis
line çıkarılır. Hükümetçe ittihaz olunan karara 
muhalif olarak teşekkül'eden veya tescil ettirilen 
şirketler ve kooperatifler kapatılmakla beraber 
bunlar kapatılma anma kadar üçüncü şahıslarla 
muamelede bulunmuşlarsa tasfiye hükümlerine 
tâbi tutulur. 

I I . 25 nci maddenin 1 nci. 2 nci ve 3 ncü 
bentlerinde yazıyla 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 ceza
sına mahkûm edilir. 

I I I . 25 nci maddeniıi 4 ncü bendinde yazılı 
mal biriktirmek memnuiyetine riayet etmiyenler 
10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasına 
mahkûm edilir. Tekerrürü halinde para cezası 
iki misline çıkarılmakla beraber suçlu bir aya 
kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. ikinci ve üçüncü bendlerde yazılı haller
de yapılmış olan stokların ve biriktirilmiş olan 
malların müsaderesine de hükmolunur. 

V. 28 nci maddede yazılı.-. ilâma rağmen mu
hik sebep olmaksızın malını gümrükten çekmi-
yenler hakkında 500 liradan 5 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte on beş günden uc
aya kadar hapis cezası.hükmolunur. Hükümet
çe gümrükten çekilerek müracaatları üzerine sa
hiplerine teslim edilen malları Hükümetin gös
terdiği yerlere veya ihtiyaç sahiplerine satma
yanlar hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya, ka
dar ağır para cezasiyle birlikte üç aydan bir se
neye kadar hapis cezası -hükmolunur. 

VI. 29 ncü maddenin birinci bendi mucibin
ce ithal ve ihraç, maddelerinin Hükümetçe tesbit 
edilen fiyatlarına riayet etmiyenler hakkında 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasiyle birlikte 

sı : 238 ) 



— 44 — 
Hü, 

ki fark tutarının beş misli ağır para cezası hük
medilir. .Tekerrürü halinde ceza iki kat artı
rılır. 

VII. 30 ncu madde hükmüne riayet etmi-
yenler hakkında bir sene kira bedeli tutarmca 
ağır para cezası hümkolunur ve tekerrürü ha
linde bu ceza iki misline çıkarılır. 30 ncu mad
de hükmüne muhalefeti itiyat edinenler ayrıca 
bir aydan altı aya kadar hapis cezasına da mah
kûm edilir. 

Şu kadar M, muhalefetin derecesi ve suçun 
şahsi.ihtiyaç şevki ve geçim sıkıntısı ile işlendiği 
mahkemece takdir olunan hallerde ceza üçte bire 
kadar indirilebilir. Mükerrirlerle bu suçu itiyat 
edinmiş olanlar bu hükümden istifade ettirilmez. 

VIII. Bir gayrimenkulu başkasına kirala
mak veya devretmek için hava parası namiyle 
veya herhangi bir namla kendilerine gayrimeş-
ru menfaat temin veya buna teşebbüs eden gay
ri menkul sahipleri veya kiracılarla bunlar na
mına hareket eden sair kimseler veya bunlara 
tavassut edenler hakkında temin veya temini-
kasdettikleri menfaatin iki misli ağır para ce-
zasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar ha
pis cezası hükmolunur. 

Madde 57. — I. 32 nci madede yazılı suçla
rı memleketin iktisadi bünyesini kökünden 
sarsmak veya memlekette büyük ve şümullü 
iktisadi buhran yaratmak maksadiyle teşekkül 
hâlinde işliyenler hakkında ölüm cezası hükmo
lunur ve bunların ticaret mevzuu olan malları
nın tamamı müsadere olunur. 

II. Yukâriki bentte yazık hal haricinde 32 
nci maddedeki suçlarla 31 nci madde
nin ikinci ve üçüncü betlerinde yazılı suç
ları işliyenler, işlemeye teşebbüs edenler , bu fi
illere bilerek yardım edenler veya bu fiilleri yap-
tiranlar hakkında 1 000 liradan 10 000 liraya 
Kadar ağır para eezasiyle birlikte 3 seneden 15 
^eneye kadar ağır hapis cezası hükmolunur. 

I I I . ikinci bentte yazılı suçların işlenmesin
den tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, ma-

Muvakkat E. 

tesbit edilen ithal ve ihraç fiyatlariyle satış veya 
mubayaanın yapıldığı fiyatlar arasındaki fark 
tutarının beş misli ağır para cezası hükmedilir.-
Tekerrürü halinde cezalar iki kat olarak verilir. 

VII. 30 ncu madde hükmüne riayet etme
yenler hakkında bir senelik kira bedeli tutarmca 
ağır para cezası • hükmolunur. Ve tekerrürü ha
linde bu ceza iki misline çıkarılır. 30 ncü madde 
hükmüne muhalefeti itiyat edinenler ayrıca bir 
aydan altı aya kadar hapis cezasına' da mahkûm 
edilir. Ancak 30 ncu madde hükmüne muhale
fetin kas.de makrun olmayup hata veya zühulden 
ileri geldiği ve alâkalılar tarafından takibattan 
evvel tashih edildiği anlaşılan hallerde ilgililer 
hakkında takibat yapılmaz. 

30 ncü madde hükmüne muhalefetin derecesi 
ve suçun şahsi ihtiyaç şevki ve geçim sıkıhtısiyle 
işlendiği mahkemece takdir olunan hallerde ceza 
üçte bire indirilebilir. Veya zaruretin derecesine 
göre tamamen iskat edilebilir. Mükerrirlerle bu 
suçu itiyat edinmiş olanlar bu hükümden isti
fade ettirilmez. 

VIII . Bir gayrimenkulu başkasına kirala
mak veya devretmek içiri hava parası namiyle 
veya herhangi bir namla kendilerine gayrinieşru 
menfaat temin eden gayrimenkul sahipleri veya 
kiracılarla bunlar namına hareket eden sair kim
seler veya bunlara tavassut edenler hakkında 
temin veya teminini kasdettikleri menfaatin iki 
misli ağır para eezasiyle birlikte üç aydan.bir 
seneye Jcadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 57. — I. 32. nci maddede yazılı suç
ları, memleketin iktisadi bünyesini kökünden 
sarsmak veya memlekette büyük ve şümullü ik
tisadi buhran yaratmak maksadiyle teşekkül 
halinde işleyenler hakkında ölüm cezası hükmo
lunur ve bunların ticaret mevzuu olan malla
rının tamamı müsadere olunur. 

II. Yukanki bentte yazılı hal haricinde 
32 nci maddedeki suçlarla 31 nci maddenin ikinci 
ve üçüncü bentlerinde yazılı suçları isleyenler, 
islemeye teşebbüs edenler, bu fiillere bilerek yar
dım edenler veya bu fiilleri yantıranlar hakkın
da 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
eezasiyle birlikte üç seneden on beş seneye kadar 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

I I I . İkinci bentte yazılı suçların işlenme
sinden tevellüt" eden veya edebilecek olan zarar, 
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İm yahut temin edilen veya kastolunan gayri 
muhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre ha
fif ise faili haklımda 500 liradan 2 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte bir seneden 3 
seneye kadar hapis cezası verilir. Ve ayrıca bir 
aydan üç aya kadar dükkân, mağaza ve ticaret
hanenin kapatılmasına ve o kadar müddetle 
suçlunun ticaretten men'ine de hükmolunur. 

Bu bentte yazılı cürümlerin tekerrürü halin
de ikinci bentte yazılı cezalar tatbik olunur. 

IV. İkinci bentte yazılı suçların işlenmesin
den tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, 
malın yahut temin edilen veya kastolunan gayri 
muhik menfaatin miktar ve mahiyetine göre pek 
hafif ise faili'hakkında 100 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte onbeş günden 
iki aya kadar hapis cezası verilir ve bu kadar 
müddetle dükkân, mağaza ve ticaretsanenin ka
patılmasına ve aynı müddetle suçlunun ticaret
ten men'ine hükmolunur. 

V. 31 nci maddenin ikinci ve üçüncü bent
leriyle 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faali
yetleri ve kazançları mahdut olan köy ve mahalle 
bakkallarıı seyyar satıcılar ve bunlara mümasil 
küçük tacirler tarafından işlenirse bunlar hak
kında 10 liradan 100 liraya kadar ağır para ce
zası hükmolunur. Ayrıca beş günden on beş gü
ne kadar ticaretten men cezası verilmekle beraber 
varsa bu kadar müddetle dükkânları da kapa
tılır. 

VI. ikinci, üçüncü ve dördüncü bentlerde 
yazılı suçlara mevzu teşkil eden mallarla aynı cins
ten mevcut bakiyelerinin tamamı da müsadere 
olunur. . 

VII. 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları 
işleyenlere müşteri tarafından bir para tediye 
edilmişse talep edildiği takdirde bu para derhal 
müşteriye iade ve mal zaptolunur. Suç mevzuu 
olan mal müşteriye teslim edilmişse dileği takdir
de kendisine bırakılır. Henüz teslim edilmemiş-
se, numunesinin alınması mümkün olan mal
ların numunesi alındıktan ve numune alınması 
mümkün olan malların numunesi alındıktan ve 
numune almması mümkün olmayanların evsafı 
derhal ehlivukufa tesbit ettirildikten sonra müş
teriye teslim olunur. Suç mevzuu olan malın sa
tıcı tarafından talep edilen bedeli henüz öden-
memişse müşteriden, ödenmişse suçludan alınır. 
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malın yahut temin edilen veya temini kasdolu-
nan gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiyetine 
göre hafif ise faili haklnnda 500 liradan 2 500 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir se
neden üç seneye kadar hapis cezası verilir ve 
ayrıca bir aydan üç aya kadar dükkân, mağaza 
ve ticarethanenin kapatılmasına ve hapis müd
deti kadar suçlunun ticaretten menine de hük
molunur 

Bu bentte yazılı cürümlerin tekerrürü halin
de ikinci bentte yazılı cezalar tatbik olunur. 

IV. ikinci bentte yazılı suçlarm işlenmesin
den tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, 
malın yahut temin edilen veya temini kasdo-
lıınaıı gayrimuhik menfaatin miktar ve mahiye
tine göre pek hafif ise faili hakkında 100 lira-

• dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
on beş günden iki aya kadar hapis cezası verilir. 
Ve hapis müddeti kadar dükkân, mağaza ve tica
rethanenin kapatılmasına ve ayni müddetle suç
lunun ticaretten menine hükmolunur. 

V. : 31 nci maddenin ikinci ve üçüncü bent
leriyle 32 nci maddede yazılı suçlar, ticari faali
yetleri ve kazançları mahdut olan köy ve mahalle 
bakkalları, seyyar satıcılar ve bunlara mümasil 
küçük tacir ve esnaf ve tellâllar tarafından işle
nirse bunlar hakkında 10 liradan 100 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. Ayrıca beş 
günden on beş güne kadar ticaretten men'i cezası 
verilmekle beraber varsa bu kadar müddetle 
dükkânları da kapatılır. 

VI. ikinci, üçüncü ve dördüncü bentlerde 
yazılı suçlara mevzu teşkil eden mallarla aynı 
cinsten mevcut bakiyeleri tamamının da müsade
resine karar verilir. 

VII. 31 ve 32 nci maddelerde yazılı suçları 
işleyenlere müşteri tarafından bir para tediye 
edilmişse talep edildiği takdirde bu para derhal 
müşteriye iade ve mal zaptolunur. Suç mevzuu 
olan mal müşteriye teslim edilmişse dilediği tak
dirde kendisinde bırakılır. Henüz teslim edil
mem işse, numunesinin alınması mümkün 'olan 
malların numunesi alındıktan ve numune alın
ması mümkün olmıyanlarm evsafı derhal ehli vu
kufa tesbit ettirildikten sonra müşteriye teslim 
olunur. Suç mevzuu olan malın satıcı tarafından 
talep edilen bedeli henüz ödenmemişse müşteri-. 
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Her iki halde de mal bedeli Ziraat Bankası şu
besine ve bulunmayan ; yerlerde mal sandığına 
emaneten' teslim olunur. Muhakeme neticesinde 
satılan malın bedeli yüksek olduğu, tesbit edilirse 
fark resen müşteriye iade ve mütebakisi müsa
dere olunur. Satıcı beraat ettiği takdirde ban
kaya veya mal sandığına yatırılan mal bedelinin 
tamamı kendisine verilir. 

VIII . 31 nci maddenin 4 ve 6 ncı bentleri 
hükümlerine riayet etmeyenler hakkında 50 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle be
raber bir haftadan bir aya kadar dükkân, ma
ğaza, ve ticarethanenin kapatılmasına ve o kadar 
müddetle suçlunun ticaretten menine hükmolu
nür. Ve tekerrürü halinde bu bentte yazılı ce
zalar iki kat olarak verilir. 

IX. 31 nci maddenin beşinci bendinde ya
zılı hükümlere riayet etmeyenler hakkında 25 li
radan 100 liraya kadar, tekerrürü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunur. 

X. 31 nci maddenin 7 nci bendinde yazılı 
etiket ve fiyat listesi koymak mecburiyetine ria
yet etmeyenler hakkında 50 liradan 300 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 
liradan 600 liraya kadar ağır para cezasiyle bir
likte bir haftadan üç aya kadar hapis cezası 
hükmolunür. 

XI . Yukarıki bentlerde yazılı ticaretten 
men ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapa
tılması cezası, bu dükkân, mağaza ve ticaretha
nenin bulunduğu mevki için hayati ehemmiyeti 
haiz olması halinde verilmez. Bu takdirde hük-
molunacak ağır para cezasının yansı artırılır. 

Madde 58. — L 34 ncü madde mucibince ku
rulan birliklere girmeyen veya girdikten sonra 
kendiliğinden çıkan, yahut birlikstatüsüne 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 hakkında 250 liradan 
2500 liraya kadar ağır para cezasıiyle birlikte 
bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmolunür. 
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den, ödenmişse suçludan alınır. Her iki halde do 
anal bedeli Ziraat Bankası şubesine ve bulunma
yan yerlerde malsandığma emaneten teslim olu
nur. Muhakeme neticesinde satılan malın bedeli 
yüksek olduğu tesbit edilirse fark resen müşte
riye iade ve mütebakisi müsadere olunur. Satıcı 
beraet ettiği takdirde Bankaya veya malsandığı-
na yatırılan mal bedelinin tamamı kendisine ve
rilir. 

VIII . 31 nci maddenin 4 ve 6 ncı bentleri 
hükümlerine riayet etmiyenler hakkında 50 lira
dan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle beraber 
bir haftadan bir aya kadar dükkân, mağaza ve 
ticarethanenin kapatılmasına ve o kadar müd
detle suçlunun ticaretten menine hükmolunür. 
Ve tekerrürü halinde bu benekle yazılı cezalar 
iki kat olarak verilir. ' 

IX. 31 nci maddenin beşinci bendinde ya
zılı mecburiyete riayet etmeyenler hakkında 25 
liradan 100. liraya kadar, tekerrürü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunür. 

X. 31 nci maddenin yedinci bendinde yazılı 
etiket ve fiyat listesi koymak mecburiyetine ria
yet etmeyenler hakkında 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 
liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte bir haftadan üç aya kadar hapis cezası 
hökmolunur. Su kadarki, fiilin kasde makrun 
olmayarak hata veya zühul eseri olduğu anlaşı
lan hallerde ceza yarıya kadar indirilebileceği 
gibi tamamen de iskat olunabilir. 

XI. Yukarıki bendlerde yazılı ticaretten men 
ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılması 
cezası, bu dükkân mağaza ve ticarethanenin bu
lunduğu mevki için hayati ehemmiyeti haiz ol
ması halinde verilmez. Bu takdirde hükmoluna-
cak ağır para cezasının yarısı arttırılır. 

Madde 58. — I. 34 ncü madde mucibince 
kurulan birliklere girmeyen 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 menedilir
ler. Bu memnuiyete rağmen bu birliklerin mev
zuu olan işlerle iştigal edenler hakkında 250 
liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte bir aydan üç aya kadar hapis cezası hük-
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II . 36 ncı maddenin birinci bendine göre 
deniz nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet eden
ler veya ettirilenler veya bu fiillere bilerek yar
dım edenler 1000 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden beş sene
ye kadar hapis cezasına mahkûm edilir. Bu fiilin 
işlenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan 
zarar hafif ise yukarıdaki suçlan işleyenler hak
kında 250 liradan 2500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte üç aydan bir. seneye kadar ha
pis, pek hafif ise 25 liradan-100 liraya kadar 
ağır para cezası hükmolunur. 

I I I . 36 ncı maddenin birinci bendine göre 
kara nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet eden
ler 100 liradan 1000 liraya kadar ağır para 
cezasına ve tekerrürü halinde 250 liradan 2500 
liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir ay
dan altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. 36 ncı maddenin birinci bendine göre 
seyrüseferin tanzim, tahdit veya meni ve âzami 
nakil ücretlerinin tâyini hunusunda Hükümetçe 
ittihaz olunan karara riayet etmeyenler hakkında 
250 liradan 2500 liraya kadar ağır para cezası 
ve tekerrürü halinde 500 liradan 5000 liraya ka
dar para' cezasiyle birlikte bir aydan altı aya ka
dar hapis cezası hükmolunur. 

V. 36 ncı maddenin birinci bendine göre lü
zum görülen yerlerde çalıştırılmasına karar ve
rilen hususi nakil vasıtalarında çalıştırılan ka
bule şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terket-
melerinin memnuiyeti hakkında Hükümetçe itti
haz olunan karara riayet etmeyenler- alacakları 
günlük ücretin beş mislinden 25 misline kadar 
- ' i r para cezasına mahkûm edilir. 

Tekerrürü halinde iki misli para cezasiyle bir
likte on beş günden iki aya kadar hapis cezası 
hükmolunur. 

VI. 36 ncı maddenin beşinci bendi hükmüne 
riayet etmeyenler hakkında 50 liradan 250 liraya 
kadar ağır para- cezası ve tekerrürü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle bir
likte bir aydan üç. aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

VII. 36 ncı maddenin 6 ncı. bendi hükmüne 
muhalefet edenler hakkında 1000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
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molunur. 
I I . 36 ncı maddenin birinci bendine göre de

niz nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet eden
ler veya ettirenler veya bu fiillere bilerek yar-. 
dun edenler 1 000 liradan 10 bin liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte bir seneden beş seneye 
kadar hapis cezasına mahkûm edilir. Bu fiilin iş
lenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan 
zarar hafif ise yukarıdaki suçları işleyenler hak
kında 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte üç aydan bir seneye kadar ha-' 
pis, pek hafif ise 25 liradan 100 liraya kadar ağır 
para cezası hükmolunur. • 

I I I . 36 neı maddenin birinci bendine göre 
kara nakil vasıtalarının çalıştırılması hakkında 
Hükümetçe ittihaz edilen karara muhalefet eden
ler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce- . 
zasma tekerrürü halinde 250 liradan 2 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan 
altı aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. 36 ncı maddenin birinci bendine göre 
seyrüseferin tanzim, tahdit veya men'i ve âzami 
nakil ücretlerinin tâyini hususunda Hükümetçe 
ittihaz olunan karara riayet etmeyenler hakkın
da 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para ce
zası ve tekerrürü halinde 500 liradan 5 000 li
raya kadar ağır para cezasiyle birlikte bir ay
dan altı aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

V. 36 ncı maddenin birinci bendine göre lü
zum görülen yerlerde çalıştırılmasına karar veri
len hususi nakil vasıtalarında çalışanların kabule 
şayan mazeretleri olmaksızın işlerini terketmele-
rinin memnuiyeti hakkında Hükümetçe . ittihaz 
olunan karara riayet etmeyenler alacakları gün
lük ücretin beş mislinden yirmi beş misline ka
dar ağır para cezasına mahkûm edilir. Teker
rürü halinde iki misli para cezasiyle birlikte on 
beş günden iki aya kadar hapis cezası hükmolu
nur. 

VI. 36 ncı maddenin beşinci bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında 50 liradan 250 liraya 
kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle bir
likte bir aydan üç aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

VII. 36 ncı maddenin altıncı bendi hükmüne 
muhalefet edenler hakkında 1 000 liradan aşağı 
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Seneden beş seneye kadar hapisı cezası hükmo-
lunur. 

VIII . 37 nei maddede yazılı zirai iş mükel-
lefiyetine riayet etmeyenler hakkında .53 ncü 
maddenin 3 ncü bendinde yazılı ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

IX. Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen böl
gelerde sahibine katı lüzumu olmayan her nevi 
ziraat vasıtalarından kira mukabilinde istifade 
edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen ka
rarlara riayet etmeyenler hakkında 10 liradan 
100 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Madde 59. — I. 38 nci maddenin birinci ben-
• dinde yazılı zeriyatın çeşit, nevi ve miktarı hak
kında Hükümetçe ittihaz olunan karara muha
lefet edenler 25 liradan 300 liraya kadar ağır 
para cezasına, tekerrürü halinde 50 liradan 600 
liraya kadar ağır para cczasiyle birlikte bir haf
tadan üç aya kadar hapis cezasına mahkûm 
edilir. 

I I . 38 nci maddenin birinci bendinde yazılı 
herhangi bir mahsulün ekimini men hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet eden
ler 50 liradan 300 liraya kadar ağır para cezası
na ve tekerrürü halinde 100 liradan 600 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte on beş günden 
üç aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

I I I . 38 nci maddenin birinci bendinde yazılı 
ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ve istika
metleri hakkında Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarlara riayet etmeyenler 100 liradan 1000 lira
ya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 
250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezası 
ile birlikte bir aydan altı aya kadar hapis cezası
na mahkûm edilir. 

IV. 38 nci maddenin ikinci bendinde yazılı 
küçük ve büyük baş hayvanları Hükümetçe itti
haz olunan kararlara muhalif, olarak ticaret kas-
diyle satın alanlar, satanlar herhngi bir surette 
bşkasma devredenler, nakledenler ve kesenler 
veya kesimi zaruri kılacak şekilde küçük ve bü
yük baş hayvanları saklayanlar hakkında müsa
dere hükmü hariç olmak üzere 54 ncü maddenin 
birinci bendinde yazılı ceza hükümleri tatbik olu
nur. 

olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte üç 
seneden on seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 
Şu kadar ki 100 tondan yukarı buhar ve motorla 
işleyen gemilerde hükmolunacak ağır para ce
zası geminin rayiç kıymetinden aşağı olamaz. 

VIII . 37 nci maddede yazılı zirai iş mükel
lefiyetine riayet etmeyenler hakkında 53 ncü 
maddenin ikinci bendinde yazılı ceza hükümleri 
tatbik olunur. 

IX. Zirai iş mükellefiyeti tatbik edilen böl
gelerde sahibine katı lüzumu olmayan her nevi 
ziraat vasıtalarından kira mukabilinde istifade 
edilmesi hakkında Hükümetçe ittihaz edilen ka
rarlara riayet etmeyenler 10 liradan 100 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. 

Madde 59. — I. 38 nci maddenin birinci ben
dinde yazılı zeriyatın çeşit, nevi ve nispeti hak
kında Hükümetçe ittihaz olunan karara muhale
fet edenler 25 liradan 300 liraya kadar ağır para 
cezasına, tekerrürü halinde 50 liradan 600 liraya 
kadar ağır para cezasiyle birlikte bir haftadan 
üç aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

I I . 38 nci maddenin birinci bendinde yazılı 
herhangi bir mahsulün ekimini men hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan karara muhalefet eden
ler 50 liradan 300 liraya kadar ağır para cezası
na ve tekerrürü halinde 100 liradan 600 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte . 15 günden üç 
aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

I I I . 38 nci maddenin brinci bendinde yazılı 
ziraatin ve hayvan yetiştirmenin usul ve istika
metleri hakkında Hükümetçe . ittihaz olunan ka
rarlara riayet etmeyenler hakkında 100 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. 

IV. 38 nci maddenin ikinci bendinde yazılı 
küçük ve büyük baş hayvanları Hükümetçe 
ittihaz olunan kararlara muhalif' olarak ticaret 
kasdiyle satın alanlar, satanlar, herhangi bir su
rette başkasına devredenler, nakledenler ve ke
senler veya kesimi zaruri kılacak şekilde küçük 
ve büyük baş hayvanları sakatlıyanlar hakkın
da, müsadere hükmü hariç olmak üzere 54 ncü 
maddenin birinci 1 (aidinde yazılı ceza hüküm
leri tatbik olunur. 

V. 40 nci maddöde yazılı araziye hububat 
ekmek ve ektirme! (hakkında Hükümetçe itti
haz edilecek karar ı* riayet etmeyenler 100 li
radan 1000 liraya kadar ağır para cezasına ve 
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V. 40 ncı maddede yazılı araziye hububat 
ekmek ve ektirmek hakkında Hükümetçe ittihaz 
edilecek karara riayet etmeyenler 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasına vo teker
rürü halinde 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır 
para cezasiylc birlikte bir aydan altı aya kadar 
hapis cezasına mahkûm edilir. 

VI. 42 nci maddenin 2 nci bendi hükmüne 
riayet etmeyenler hakkında 10 liradan 50 lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. Şu ka
dar ki, tâyin olunacak ağır para cezası, tosbit 
edilen ihtiyaç haricinde kullanılan veya sarf ve 
istihlâk edilen madde ve hayvanların bedelin
den ve ödünç verilen paranın tutarından aşağı 
olamaz. 

VII. 65 nci maddenin birinci bendi mucibin
ce salahiyetli memurlar tarafından istenilen 
malûmatı vermeyen ve vesika ve defterleri gös
termeyenler 25 liradan 250 liraya kadar ağır pa
ra cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 
ceza. iki misline çıkabilir. 

VIII . Bn kanunun 11 nci ve 14 ncü madde
lerine göre yapılacak tevziata ve verilecek vesika
lara esas olmak üzere istenen malûmatı kasten 
hakikate muhalif olarak bildirenlerin fiilleri 
umumî hükümlere göre daha ağır bir cezayı 
müstelzim olmadığı takdirde 10 liradan 100 li
raya kadar ağır para cesaziyle birlikte üç aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 62. — 55 nci maddenin YİT ve VIII Madde 62. — Hükümetin G2 nci maddesi 
nci frkralarlylc 56 nci maddenin IY, V ve VI aynen kabul edilmiştir. 
ncı fıkralarında ve 57 nci maddede ve 58 nci 
maddenin birinci fıkrasında yazılı suçların fail
leri hakkında hükmolunacak para cezalarından 

dolayı bunların çalıştıkları ticaret veya sanayi 
müessese veya sair hükmi şahıslar malen ve mü
teselsil en mesuldürler. 

Madde 63. — B u kanuna göre verilip kati- Madde 63. — Hükümetin G3 neü maddesi 
leşeıı hükümlerin hulâsaları, masrafı mahkûma aynen kabul edilmiştir. 
ait olmak üzere neşrolunur. Ancak, mevzuu itiba
riyle neşrinde faide tasavvur olunmayan seyyar 
satıcıların ve sair küçük tacirlerin işledikleri ba
sit suçlara veya iş mükellefiyetine riayet et
meyenlere taallûk eden hükümler mahkeme ka-
rariyle neşirden istisna edilebilir. Feri ceza olan 
dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılması 
hakkındaki hükümlerin hulâsaları büyük harf-
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tekerrürü halinde 250 liradan 2500 liraya ka
dar ağır para cezasiyle birlikte bir aydan altı 
aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

Yi. 42 nci maddenin ikinci bendi hükmüne 
riayet etmiyenler hakkında 10 liradan 50 liraya 
kadar ağır para cezası hükmolunur. Şu kadar 
ki, tâyin olunacak ağır para cezası, tesbit edi
len ihtiyaç haricinde kullanılan veya sarf ve is
tihlâk edilen madde ve hayvanların bedelin
den ve ödünç verilen paraların tutarından aşa
ğı olamaz. 

VII. 65 nci maddenin birinci bendi muci-
binco salahiyetli memurlar tarafından istenilen 
malûmatı vermeyen ve vesika ve defterleri gös
termeyenler 25 liradan 250 liraya kadar ağır 
para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü ha
linde ceza iki misline çıkarılır. 

VIII. Bu kanunun 11 nci ve 14 ncü mad
delerine göre yapılacak tevziata ve verilecek 
vesikalara esas olmak üzere istenen malûmatı 
kasden hakikate muhalif olarak bildirenler 
hakkında 25 liradan 100 liraya kadar ağır pa
ra cezası hükmolunur. 
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lerle yazılarak dükkân ve mağaza ve ticaretha
nenin göze çarpan yerine yapıştınlır. 

Madde 64. — I. Bu kanuna taallûk eden iş
lerde vazife ve salâhiyetlerini suiistimal edenler 
veya bu suretle diğer bir suç işleyenler ve vazife
de ihmal ve terahide bulunanlar hakkında Türk 
Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda muayyen olan 
cezalar iki kat olarak hükmolunur. 

II. Memur ve müstahdemlerin bu kanunun 
tatbiki dolayısiylo işledikleri suçlardan veya bu 
kanunun tatbiki ile mükellef makam ve mahke
melerin emir ve taleplerini ve bu kanunla ken
dilerine movdu takip ve tahkik vazifelerini ihmal 
veya suiistimal etmelerinden dolayı haklarında 
yapılacak cezai takiplerde memurin muhakema-
tma dair kanun hükümleri tatbik olunur. 

Vali ve vali muavinleri, kaymakamlar ve 
belediye reisleri ikinci fıkra hükmünden müstes
nadır. 

III. Hususi hukuk hükümlerine tabi olan 
müesseselerin sahipleri, idare ve murakabe uzuv
ları, memur ve müstahdemleri de Millî Korunma 
Kanununa taallûk eden işlerde Devlet memuru 
gibi cezalandırılır. 

Madde 65. — I. Bu kanun hükümlerinin tat
bikatında salahiyetli memurlara lüzumlu görülen 
her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi vesi
kaların ve/defterlerin gösterilmesi mecburidir. 

II. Bu memurlar, vazifelerinin ifası sıra
sında bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarından, meşhut suçların Muhakeme Usulü 
Kanunnun 4 ncü maddesi hükümlerini tatbik 
ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve me
murları bu memurlara yardım etmeğe mecbur
durlar. 

III. Bu kanunun tatbikini temin için vali 
ve kaymakamlar veya bunların yazılı emirleriyle 
vazifelendirilen memurlar ev, mağaza, ticaretha
ne, depo, dükkân, ambar, samanlık ve sair her 
türlü mal konulabilen yerlerde arama yapabilir-
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Madde 64. — I. Bu kanuna taallûk eden iş
lerde vazife ve salâhiyetlerini suiistimal edenler 
veya bu suretle diğer bir suç işliyenler ve vazi
fede ihmal ve terahide bulunanlar hakkında T. 
Ö. K. ile diğer kanunlarda muayyen olan ceza
lar iki kat olarak hükmolunur. 

II. Memur ve müstahdemlerin bu kanunun 
tatbiki dolayısiyle işledikleri suçlardan veya 
bu kanunun tatbikiyle mükellef makam ve mah
kemelerin emir ve taleplerini ve bu kanunla ken
dilerine mevdu takip ve tahkik vazifelerini ih
mal veya suiistimal etmelerinden dolayı hakla
rında yapılacak cezai takiplerde memurin mu-
hakematına dair kanun hükümleri tatbik olun
maz. 

Vali ve vali muavinleri, kaymakamlar ve be
lediye reisleri ve merkezin emriyle tahkik vo 
teftiş için gönderilenler ikinci frkra hükmün
den müstesnadır. 

III. Millî Korunma kanununa taallûk eden 
işlerde, iktisadi Devlet teşekkül ve müessese
lerinin idare ve murakabe uzuvları ile memur 
ve müstahdemleri ve bu kanuna göre vazifelen
dirilen hususi hukuk hükümlerine tâbi mües
seselerin memur ve müstahdemleriyle bu mües
seselerden hükmi şahsiyeti haiz olanlarının idare 
ve murakabe uzuvları hakikî şahıslara ait olan
larının sahipleri ve müdürleri Devlet. memuru 
gibi cezalandırılır. 

Madde 65. — I. Bu kanun hükümlerinin tat
bikatında salahiyetli memurlara lüzum görülen 
her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi vesi
kaların ve defterlerin gösterilmesi mecburidir. 

II. Bu memurlar, vazifelerinin ifası sıra
sında bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarında, meşhut suçların muhakeme usulü 
kanununun dördüncü maddesi hükümlerini tat
bik ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve 
memurları bu memurlara yardım etmeye mec
burdurlar. 

III. Bu kanunun tatbikini temin için'vali 
ve kaymakamlar veya bunların yazılı emirleriyle 

* vazifelendirilen memurlar ev, mağaza, ticaret
hane, ambar ve samanlık ve sair her türlü mal 
konulabilen yerlerde .arama yapabilirler, 
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IV. Arama sırasında mahallî zabıta âmir 

veya memurunun ayrıca huzuru şarttır. Arama 
srrasmda aranılacak yerin ve malm sahibi veya 
zilyedleri ve bunlar bulunmazlarsa sırasiyle mü
messilleri veya hısımlarından veya kendisiyle 
sakin olanlardan veyahut komşularından mü
meyyiz biri 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 za
man komşularından iki kişi hazır bulundurulur. 

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

VTT. Her arama neticesinde kanun hüküm
lerine muhalif olarak saklanmış veya saklan 
m ak istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar 
alınarak Hülrumetin evvelce tesbit etmiş olduğu 
mahallere sevk ve teslim edilir ve değer bedel
leri emaneten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Ban
kası- şubelerine ve bulunmayan yerlerhe mal-
sandıklarma yatırılır. Bu suretle malları alman 
hükmi ve hakikî şahıslar aleyhine Millî Korunma 
Kanunnna tevfikan ayrıca' cezai' takibat yapılır. 

VIII. Arama neticesinde kanun hükümlerine 
muhalif olarak saklanmış veya saklanmak islen
miş mallar zuhur etsin etmesin, hazrr bulunanla
rın ayrı ayrı imzalarını ihtiva eden iki nüsha za
bıt varakası derhal mahallinde tutulur. Eğer 
kanun hükümlerine muhalif olarak saklanmış 
veya saklanmak istenilmiş mallar zuhur etmişse 
bunların-miktarı w c müfredatı ve o günkü hal 
ve vasıfları zabıt varakasında ayrı ayrı gösterilir. 
Arama neticesinde tul ulan bu zabıt varakasının 
bir nüshası derhal mal sahiplerine veya zilyedle-
rine ve mal zuhur etmemişse aranılan yerin sa
hibine veya zilyedine verilir. 

Madde 66. — ölüm cezasını veya aşağı haddi 
altı ay ve daha yukarı hürriyeti bağlayıcı diğer 
bir cezayı, müstelzim cürümlerden dolayı son 
tahkikat mevkuf olarak yapılır. 
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IV. Arama sırasında mahalle muhtarının 
ve bulunmadığı takdjrdc ihtiyar heyetinden bi
rinin huzuru şarttır. Arama sırasında aranıla
cak yerin ve malın sahibi veya zilyedleri ve 
bunlar bulunmazlarsa sırasiyle mümessilleri veya 
hısımlarından veya kendisiyle sakin olanlardan 
veyahut komşularından mümeyyiz biri hazır bu
lundurulur. 

V. Köylerde yapılan aramalarda muhtar 
ile ihtiyar heyetinden biri ve muhtar bulunma
dığı zaman ihtiyar heyetinden biri ile komşu
larından biri ve-ihtiyar heyetinden kimse bu
lunmadığı zaman komşulardan iki kişi hazır bu
lundurulur. j 

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

VTI. Her arama neticesinde kanun hüküm
lerine muhalif olarak saklanmış veya saklanmak 
istenilmiş mallar zuhur ederse bu mallar alına
rak Hükümetin evvelce tesbit etmiş olduğu ma
hallere sevk ve teslim edilir. Ve değer bedelleri 
emaneten Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
şubelerinde ve bulunmayan yerlerde mal san
dıklarına yatırılır. Bu suretle mallan alman 
hükmi ve hakikî şahıslar aleyhine Millî Ko
runma Kanununa tevfikan ayrıca cezai takibat 
yapılır. 

VIII . Arama neticesinde kanun hükümleri
ne muhalif olarak saklanmış veya saklanmak iste
nilmiş mallar zuhur etsin etmesin, hazır bulunan
ların ayn ayrı imzalarını ihtiva eden iki nüsha 
zabıt varakası derhal mahallinde tutulur. 

Eğer kanunun hükümlerine muhalif olarak • 
saklanmış veya, saklanmak istenilmiş mallar zu
hur etmişse bunların mikları ve müfredatı ve o 
günkü hal ve vasıfları zabıt varakasında ayrı 
ayrı gösterilir. Arama neticesinde tutulan bu 
zabıt varakasının bir nüshası derhal mal sahip-
leinre veya zilyedledine ve mal zuhur etme
mişse aranılan yerin sahibine veya zilyedine ve
rilir. 

Madde 66. — Aşağı haddi altı ay ve daha 
ağır cezayi müstelzim cürümlerde maznunlar 
duruşmaya mevkuf en sevkolunur. Şu kadar ki, 
son tahkikat sırasında mahkeme maznunun nak
dî -kefaletle tahliyesine karar verebilir. 

Hükümden sonra meşhut suçların muhakeme 
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Madde 67. — I. Adliye Vekâleti lüzum görü
len yerlerde, bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı ka
nunların hükümlerine giren suçlara, bu kanun 
hükmünce resmî evrak ve vesikalardan sayılan 
evrak ve vesikalar üzerinde işlenen suçlara, bu 
kanunun 64 ncü maddesinde yazılı memurların 
işledikleri suçlara taalluk eden dâvaları ve bu 
dâvaların görüldüğü sırada işlenen yalan yere 
şahadet suçlarına müteallik dâvaları görmek 
üzere Hâkimler Kanununun her sınıf veya dere
cesindeki hâkimlerden müteşekkil olarak toplu 
veya tek hakimli Millî Korunma ve İhtisas mah
kemeleri kurabilir. 

II . Adliye Vekâleti bu' mahkemelere ikinci 
sınıfta bulunan ve temyize namzet gösterilmiş olan 
hâkimleri terfian ve birinci sınıfta bulunan hâ
kimleri naklen tâyin edebileceği gibi kadrodaki 
her dereceden maaşlar karşılık tutulmak sure
tiyle daha aşağı derecelerdeki hâkimleri de tâ
yin edebilir. Bu mahkemelerin lâğvi halinde tem
yize namzet hâkimlerden bu mahkemelere terfian 
tâyinolunanlardan açıkta kalanlar müktesep hak
ları mahfuz kalmak şartiyle ve kendi muvafa-
katlariyle dördüncü derecedeki bir hâkimliğe de 
tâyin olunabilir. 

'III. Bu mahkemelerde vazife alan hâkim
lerin, müddeiumumilerin ve kâtiplerin maaşları 
bu kanununun 43 ncü maddesindeki sermayeden 
ödenir ve bu vazifelerin devamı müddetince de 
kendilerine yine bu sermayeden maaşlarından 
gayri Adliye vekâletince tensip ve Başvekilce tas
vip olunacak aylık maktu tazminat verilebilir. 

IV. Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 79 ve 80 nci mad
deleri mucibince alâkalılara tediye olunacak ma
aşlar bu kanunun 43 ncü maddesindeki sermaye
den ödenir. 

V. Adliye Vekâleti bu mahkemelerin kaza 
mm takalarını bu mahkemelerin bulunmadığı 
yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi tâ
yin eder. Bu kanun hükmüne giren bütün suç
ların dâvasını bir mahkemede niyet ettirebilir. 

VI. Adliye Vekâleti Millî Korunma mahke
meleriyle ihtisas mahkemelerinden ve bu mah
kemelerin bulunmadığı mahallerde bu işlere bak
mak üzerö salahiyetli kılman mahkemelerden 

Muvakkat E. 

usulüne dair kanunun (13) ncü maddesi hükmü 
tatbik olunur. 

Madde 67. — I. Adliye Vekâleti lüzum gö
rülen yerlerde, bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı 
kanunların hükümlerine giren suçlara bu kanun 
hükmünce resmî evrak ve vesikalardan sayılan 
evrak ve vesikalar üzerinde işlenen suçlara, bu 
kanunun 64 ncü maddesinde yazılı memurların 
işledikleri suçlara taallûk eden dâvaları ve bu 
dâvaların görüldüğü sırada işlenen yalan yere 
şehadet suçlarına mütaallik dâvaları görmek 
üzere Hâkimler Kanununun her sınrf veya dere
cesindeki hâkimlerden müteşekkil olarak toplu 
veya tek hakimli Millî korunma mahkemeleri ku
rabilir. 

I I . Adliye Vekâleti bn mahkemelere ikinci 
sınıfta bulunan ve temyizde namzet gösterilmiş 
olan hâkimleri terfian ve birinci smıfta bulunan 
hâkimleri naklen tâyin edebileceği gibi kadro
daki her dereceden maaşlar karşılık tutulmak su
retiyle daha aşağı derecelerdeki hâkimleri de tâ
yin edebilir. Bu mahkemelerin lağvi halinde tem
yize namzet hâkimlerden bu mahkemelere terfian 
tâyin olunanlardan açıkta kalanlar müktesep 
hakları mahfuz kalmak şartiyle ve kendi muva-
fakatlariyle dördüncü derecedeki bir hakimliğe de 
tâyin olunabilirler. 

I II . Bu mahkemelerde vazife alan hâkimle
rin, müddeiumnniileriri ve kâtiplerin maaşları bu 
kanunun 43 ncü maddesindeki sermayeden öde
nir ve bu vazifelerin devamı müddetince de ken
dilerine yine bu sermayeden maaşlarından gayri 
Adliye Vekâletince tensip ve Başvekilce tasvip 
olunacak aylık maktu tazminat verilebilir. 

IV. Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 sa
yılı Hâkimler Kanununun 79 ve "80 nci maddeleri' 
mucibince alâkalılara tediye olunacak maaşlar bu 
kanunun 43 ncü maddesindeki sermayeden 
ödenir. 

V. Adliyo Vekâleti bu mahkemelerin kaza 
mmtakalarmı, bu mahkemelerin kurulmadığı yer
lerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi tâyin 
eder. Bu kanun hükmüne giren bütün suçların 
dâvasını bir mahkemede rüyet ettirebilir. 

VI. Adliye Vekâleti' Millî Korunma mahke
melerinden ve bu mahkemelerin kurulmadığı ma
hallerde bu işlere bakmak üzere salahiyetli kılı
nan mahkemelerden verilen hükümleri tetkik et-
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verilen hükümleri tatbik etmek üzere bu mad
denin ilk bendinde yazılı hâkimlerden Temyiz 
mahkemesinde hususi bir daire teşkiline de sa
lahiyetlidir. 

Madde 68. — I. Bu kanuna göre kurulan 
veya bu kanunu tatbik ile tavzif edilen mahke
meler meşhut suçların muhakeme usulü hak
kındaki kanunun usul hükümlerini tatbik eder
ler. 

II. Bu kanunla tekerrürden dolayı hususi 
surette ceza tâyin ^edilmiş olan hallerde teker
rür tâbirinden maksat, hüküm katileştikten 
sonra aynı sagun tekrar işlenmesidir. 

III. Bu kanunda yazılı suçlara teşebbüs 
hâlinde hilâfına sarahat olmadığı takdirde 
umumî hükümler tatbik olunur. 

IV. Aynı kasdi cürmi altında işlenmiş olan, 
muayyen bir cins malın müteaddit şahıslara 
fazla fiyatla satılması veya ayni gayri menku
lün müteaddit defalar kanunen muayyen mik
tardan fazlaya kiraya verilmesi gibi haller bir 
sug sayılır, ve bu hallerde Türk Ceza Kanu
nunun 80 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

V. Bu kanuna göre teşkil edilen İhtisas mah
kemelerince hükmolunan on beş güne kadar ha
pis ve beş yüz liraya kadar ağır para cezaları
na taallûk eden hükümler katı olup temyiz 
edilemez. 

Madde 69. — I . Bu kanun hükümleri 
dairesinde ittihaz edilecek karar ve muameleler 
hakkında kaza mercilerinden tehiri icra ve ted
biri ihtiyati kararlan verilemez. 

II. Bu kanunun tatbikatına müteallik ola
rak kullanılan her türlü evrak veya Hükümet
çe istihlâki tahdit olunan maddelere müteallik 
karne veya vesikalar, resmî evrak ve vesika
lardan mâdut olup bunlar üzerinde işlenecek 
sahtekârlık cürümleri hakkında Türk Ceza ka
nununun resmî evrak üzerinde işlenen sahte
kârlık cürümlerine müteallik hükümleri tatbik 
olunur. 

İÜ. Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı kanun
larda yazılı suçlan salahiyetli merciler tarafın
dan haber alınmadan evvel müsbit delilleriyle 
birlikte bu mercilere haber veren veya bu suç
lan fiilen meydana çıkaran kimselere aşağıda 

Muvakkat Ü. 
mek üzere bu maddenin ikinci bendinde yazılı 
hâkimlerden. Temyiz Mahkemesinde hususi bir. 
daire teşkiline ve bu daireye lüzumu kadar ra
portör tâyinine de salahiyetlidir. Bunların maaş
ları 43 ncü maddedeki sermayeden ödenir. 4 ncü 
bent hükmü bunlar hakkmdada tatbik olunur. 

Madde 68. — I. Bu kanuna göre kurulan' ve
ya bü kanunu tatbik ile tavzif edilen mahkeme
ler meşhut suçların malıkeme usulü hakkındaki 
kanunun usul hükümlerini tatbik ederler. 

II. Bu kanunla tekerrürden dolayı hususi 
surette ceza tâyin edilmiş olan hallerde tekerrür 
tâbirinden maksad, hüküm katileştikten sonra 
aynı suçun tekrar işlenmesidir. 

III. Bu kanunda yazılı suçlara teşebbüs ha
linde hilâfına sarahat olmadığı takdirde umumî 
hükümler tatbik olunur. 

IV. Aynı kasti cürmü altında işlenmiş olan, 
muayyen bir cins malın müteaddit şahıslara faz
la fiyatla satılması veya aynı gayrimenkulun 
müteaddit defalar kanunen muayyen miktardan 
fazlaya kiraya verilmesi gibi haller bir suç sa
yılır ve bu hallerde Türk Ceza Kanununun 80 
nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

V. Bu kanuna göre toplu olarak teşkil edi
len Millî Korunma mahkemelerince hükmolunan 
15 güne kadar hapis ve 500 liraya kadar ağır pa
ra cezalarına taallûk eden hükümler katî olup 
temyiz edilemez. 

Madde 69. —• I. Bu kanun hükümleri daire-
sisde ittihaz edilecek karar ve muameleler hak
kında kaza mercilerinden tehiri icra ve tedbiri 
ihtiyati kararları verilemez. 

II. Bu kanunun tatbikma müteallik ola
rak kullanılan her türlü evrak veya Hükümetçe 
istihlâki tahdit olunan maddelere müteallik kar
ne veya vesikalar, resmî evrak ve vesikalardan 
madut olup bunlar üzerinde işlenecek sahtekârlık 
cürümleri hakkında Türk Ceza Kanununun resmî 
evrak üzerinde işlenen sahtekârlık cürümlerine 
müteallik hükümleri tatbik olunur. 

III. Bu kanunla 1609 ve 4237 sayılı kanun
larda yazılı suçları salahiyetli merciler taraf ni
dan haber allamadan evvel müsbit delilleriyle 
birlikte bu mercilere haber veren veya bu suç
ları fiilen meydana çıkaran kimselere aşağıda ya
zılı esaslar dairesinde ikramiye verilebilir,. 
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yazık esaslar dairesinde ikramiye verilir. 

Muhbire ikramiye verilebilmek için ihba
rın, suç delillerinin elde edilmesine imkân 
verecek surette ve vaktinde yapılmış olması 
şarttır. Verilecek ikramiye, ihbarın mevzuu
na dâhil suçlardan dolayı hükmedilen para ce-
zasiyle müsadere olunan malların satıg kıyme
tinin yüzde 25 sini tecavüz edemez. İkramiye 
para cezasının tahsilinden ve müsadere olunan 
malların satışından sonra mahsubu yapılmak 
üzere hükmün katileşmesini mütaakıp mahke
me karariyle bu kanunun 43 ncü maddesinde 
yazılı sermayeden avans olarak ödenir. 

Takip ve tahkik ile mükellef bulunan ve 
vazifeleri dolayısiyle muttali oldukları bu ka
nunda yazılı suçları merciine bildiren memur
lara ikramiye verilmez. Şu kadar ki, suçun 
meydana çıkarılmasında büyük gayretleri 
sepkettiği tahkikatla tesbit olunan memurlar 
da mahkeme karariyle ikramiyeden istifade 
ettirilebilir. 

İkramiyeden istifade etmek yahut kendile
rine veya başkalarına haksız sair menfaatler 
temin eylemek maksadiyle suçsuz olduklarını 
bildikleri kimseler hakkında suç tasni ve ih
bar edenler veya bu maksatlarla şantaj yapan
lar hakkında kanunen muayyen cezalar üç 
misline iblâğ olunarak hükmolunur ve bu ka
bil suçların muhakemeleri de 67 nci maddeye 
göre kurulan veya salahiyetli kılınan mahkeme
lerde görülür. 

MADDE 2. — Millî Korunma Kanununa 
4180 sayılı kanunla eklenen maddeler kaldırıl
mıştır. • ' . . ' . 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren ıner'idir. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Muvsfckat E. 
Muhbire ikramiye verilebilmek için ihba

rın, suç delillerinin elde edilmesine imkân vere
cek surette ve vaktinde yapılmış olması şarttır. 
Verilecek ikramiye, ihbarın mevzuuna dâhil suç
lardan dolayı hükmedilen para cezasiyle müsa
dere olunan malların satış kıymetinin yüzide onu
nu tecavüz edemez. İkramiye para cezasının tah
silinden ve müsadere olunan malların satışından 
sonra verilir. 

Suçun meydana çıkarılmasında büyük gay
retleri sebkettiği tahkikatla tesbit olunan memur
lar da yukarıki fücrada yazılı ücramiyeden isti
fade ettirilebilir. 

İkramiyeden istifade etmek yahut kendile
rine veya başkalarına haksız sair menfaatler te
min eylemek kastiyle suçsuz olduklarını bildik
leri kimseler hakkında suç tasni ve ihbar eden
ler veya bu maksatlarla şantaj yapanlar hakkında 
kanunen muayyen cezalar üç misli olarak hükmo
lunur. Ve bu kabîl suçların mahkemeleri de 67 
nci maddeye göre kurulan veya salahiyetli kı
lman mahkemelerde görülür. 

MADDE 2. —• Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 

MADDE 3.,— Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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