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Korunma Kanunun n Tamamını Neşrediyoruz 
Milli korunma kanununun bazı maddolerioi değiştiren ve buoa bazı 

llladdeler ilnvo eden knnunun tamamını okuyucularımıza veriyoruz: 

Ankara S(e.a) Kanun No.4180:kabol tarihi301 1 / 1942neşri tarihi3/2/1942. 
B Maddo 1 - Milli korunma kanununun 6, 18, 19, 21. 25, 29, 30, 31, 
2, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 67 ve 

68 nci ı:naddeleri aşağıda yazılı şekilde dogiştirilmiştir: 
Madde 6 - l . Bu kanon hükümlerine uyarak lcra vekilleri hoyeliu· 

sAŞV i<I 
L E YE.MAS 

J VE. LE,.LER
AR YAPl~OR 

~6 ittihaz edilen knrarlar alakalı vekaletler tarafından kendi teşkilatı ve 
[lıll ltanuna müsteniden knrulın veya tav<'if edilen teşkilat ve roüe11ese 
er vasıtaeile infaz ve tatbilt olunur. . kıı 1 la 

il . Bu kanunla hültQmde verilen biz.metlerdoo bir veya bır ç '11 .. 1'11 d'I k jj:ıere u· 
eıaul olmak. ve Lu r.anundaki selihiyetlerle teclıiz ~ 1 ıno hükl\met 

Ankara 5 ( Hususi muha•b•i•ri•aı•i•zd•o•n-)•--•B•a•ş•v•ek•i•llllllllD•o•k•t•o•r-R•e•f•ik- =-=- - - ~ - - R~ 
Saydam bug iin öğleden evvel Münakalat Vekaletine giderek Vekil Ami· sı· ' 1 LI s 1 
ral Fahri Engfole bir müddet ri»rüşmüş ve miinakallıt~ nit meııeleler ng apur a ar 
····!;:.~:~~~~~:. •!:~~ı~:· gün de Ziml Vekfüline gi<lmk iki saat l Orel ve I<ursk-Qaı rörülon devlet teşkilatında yeni memuriyetler ılıdaııına 

34lihiyetlidir. cıık kadrolar tatbik 
lll . Vekaletlerin merkez teşldlatıoda ilıdas olun• . • 

.,, .. d h l T" k' B" "'· M'll ı· · · tedkik ve tasdıkıne arı.olunur. "' er a ur ıyo uyuır. ı et mec ısının , _ _ . 

B k d l 
- ti · ı idare ıııurofları 43 uncu maddedokı 

u a ro aran maaş ve ucre orıy e 

._lca-dar_.moş--g-ul oıiiııiıiliııiilmu._ştur.~----~..-a;ıaıas umumAı taar- ta mühiJl\ birta-
tışını VO İmalini mon edebiloceğİ gibi bunların istilıla\c, tıılış ve İınôl arruza ge('tı•ler 
şekil ve miktarlarını da tayin veya tahdit edebilir. ~ 

Madde 25 - l · HükQml!'t, memleket ihtiyacı Lakımıııdan lii7.11mlu Ankarıı 5 (~adyo tıı.~eteai) _ seraaayeden sarfolunur. . • ı · · d 'hd l 'f iV • Vekaletlerin mcrk•:r. toıkılatı ıarıcın e ı as o uoacak vazı e· 
ler· K d' ıyon bürosuoun kadroları icra Veklllori heyeti kararile 

ın ve oor ına • 
tatbik edilir. M'll" M" ı f · ı t• l . ~ f b'l . • V • Halk ve ı ı uua aa ı ı ıyaç aranı lemıne matu ı umum tıcarı 
'le sınai muameleleri Ha etmok vo hükQmet tarafından bu kanundaki ıo· 
lihiyetler Jaire1inde verilecek diier işleri görmek üzero icra Vekilleri 
heyeti kararile hükmi şahsiyeti haiz müessosoler ihdas olunabilir.Bumüeı· 
ıeselerin kadroları icra Vekilleri heyetince tasdik olunur.Ve bunlara bu 
kanunun 43 üncü maddesindeki paradan lüzumlu mik<lar sermaye tofrik 

ve tahıis olunabilir. 

K!;rddüiii :naddele.ri, tesbitbebdilecek miktarlar fevkinde ve şartlar lıarİ · ruz bas 1 a d-·I Sovyet gayrt1\lerı cenup ~•phos·ıoe cın e '\an at ve lıcarot er a ının stok yapmalarını men edebilir. '·t dı 
il H"ı. • toplanmış buluornaı. 11 

r. s 
- uır.l1met, san at ve ticaret erbabının f aaliyel sahaları lıari · K k ç ovyet 

cindeki maddeleri ıtok yapmalarını mon'e selahiyetlidir. ordular Orel ilo urs cı"resinde 
ili - Tüccar olmayanların her hangi bir maddeyi ticaret· ma\cs:ı· Önemli bir taarruza başlaaıı11 bulu· 

dile stok yapmaları hükQmetço men olunabilir. nuyorlar. Harkofun cenup ve tiınal 
iV - Hor hangi bir maddenin hükOmet tarafından teshil edilecek Çan-Kay Şek Sin· bölıeleriode do yeniden hat~\ı.et. 

kat'i ihtiyaçlar fo'lkinde biriktirilmesi mon edilobilir. d lerde bohınmuşlardır. Harkof, l>ir 
Maddo 29 ;- l - HükQmet ithal ve ihraç maddeleri için fiyat la· gapur akl Çin kuv- dil şeklinde doğuya do~ro UZllt\11> 

Vl . Bu müesseselerin ve memurlarının halk ile muamele 'le müna· 
yin vo maayyen fiyattao fazlaya ithal voya muayyan fiyattan noksana vetlerlne bir me- kalmı•tır. 
ihraç yapılmasını mon edebilir. sa) gönderdi y 

ll - Hükumet, her türlü ithal ve ihraç maddelerine voya dahilde Mosko\18 5 (a.a.) - Dün ak. sebetlerinde hususi hukuk hükümleri caridir. Bu müessesolorin sermaye• 
leri ve bütün mıılları devlet mallarmdaodır. Mürakabeleri bu kanunun 
51 nci maddesi hükümleri dairesinde yapıhr. 

istihsal ve istihlak olunan maddolore prim verebilir ve bu maddeler- Tokyo 
5 

(a.a.) - Sinrapura şamki Sovyet tebliği: 
den prim· alabilir. umumi taarruz dü1 akşam saat 18 4 Şubat günü kıtalarıınıı tanr• 

1 
d b 1 

. vo 

Vll • Yukarıdaki (ıkralarda 1.ikredilon vaz.ifo ve işleri lcra Volı..illori 
heyeti ıı:ıevcat müessesolero do verebilir. 

Vlll • icra Vekilleri beyoti lüzum göreceği her hangi bir daire veya 

Hl - kinci hkra gereğince alınan primler 27 inci macldedoki fo. 0 aş amışbr. ruz hareketlerine devam etınış 
na ilave olunur. Verilen primler d'l bu fondan ödenebilir. Şanghay 5 ( a. n. ) - Demei bir çok meslcOn yerleri işıal eylo• 

Maddo 30 - Bu kanuoun tatbikte boluoduğu müddet içindo şehir, ajansının bildirdiğine göre, Sinra- miştir. 3 şubatta hava aıuhnrebele• 
kasaba, iskelo, liman ve istasyonlarda gayri monkollerin kira bedelleri pur kalesı' çar .. -aba gu"nü saat 18 · d 9 h d 1 rıoda 16 ınüesseıeyi,bütçe vo teşkilatına ınütodair meri hükümler mahfuz kalmak 

Üzere, tamamen veya kısmen her haogi bir Vekalet voya daire emrine 
vermeğo aelihiyettardır. 

9 -Bütün daire ve müesseseler bu kanunun tatbikatına mütedaır olan 
karar ve tebliileri derhal tatbik ve icra et01ekle mükelleftirlor. Her 
haogi bir daire ve müe11esoye menıup olursaolsuo bu kanunun tatbikin· 
de kuıuru ıörülen memur ve müstabdemlori ve belediye rei.lerini Ba~· 
vekil inzibatı cezalardan hor hanıi biriyle, tertip rözetmeksiziD cezalan· 
dırabilir ve bu.cezaları hafifletebilir veya kaldırabilir. Memurların memu
riyetten ihraç ceza11 ml;iıteıoa olmak üzere, diier inzibatı cezalara kerşı 
itiru olunamaz ve dava açılam.a:z;. 

JQn- Bu knouna müsteniden vüçade retirilen teşkilat ve müesse· 

ae kadrolarında istihdıuıı edilenlerden fazla me aisi ve -muvaffakiyeti 
rörülenlore 3656 ve 9659 ııumaralı kanuo hükümlerine ıöre müstahak 
olduldarı maaı veya ücret tutariyle tayin edildikleri kadrodaki maaş 
veya ücret tutart arasındaki farkı reçmemok şartiyle ve Başvekilin tas· 
vlbi Ue kadro tasıırrQfdan aylık maktu taıminat verilebilir. Şu kadar ki 
5 inci vo daha yukarı dereçeli kadrolara tayin ediloceklero verilecek 
tazminat mij~tahak oldukları maaş vt>ya ücret tutariylo iki üst dero~e 
.,arııı araıındakl farlu reçemez • 

\ 1 - Hor hanri bir dairede tekaüde tabi maft.1lı bir hizmette müs· 
tahdem olanlarla bu ~ibl memuriyetlerden istifa ile ayrılmış • bulunan· 
larJan ~u~arıd.a ya~ıh 4aire vo inUeueselerin Ül'rot kadrolarına nakil 
~! ıafif\ oh\oanların 3656 numarah kauuouun maaşlı memurlar hakkındaki 
tımum\ hUkümlerine röre Almaları icap eden maaş tutarı istihdam edil
Jlklerl d~ire ve mnes.seselerdeki kaJro tahsiııatından tesviye olunur. 
B\\nların tekaütll\l hakları mahfuz olup Luralarda roçon hizmetleri tiili 
lıizmel sayılır· 

Aylıklarından aidat lov~i~i ~ı.ıretiylo tekaüt ha\darıııa malik olan 
ıo&•ınurlardaıı bu ııuroU~ nakil edilecekler hakkında Ja ayni hüküm tat• 
bile edilir. Şa kadar lr.ı ayhlr.larındao kesilecek aidatla kendilerini İ!ltih -
dam eden teşkilat "ve müe!seseler tarahndao verilecek muadilleri men· 
sop oldukları tekau.t sandırına yatırılu:. 

il - 3656 nııına~al.ı ~anuna tabi maaşla memurlardan veya bu 
ılbl nıomı.ıriye\lordo~ llltıfa ıle ayrı~mış buh~nanl~rd~n yukarıda ya:r.ıh 
daire, teşkilat ve muesso!le~ere nakıl ve tayın edılmı~ ve edilecek olan 
meınurl~r hak~ıoda memunn kanunu~uo maaşlı memurlara aid hü~üm · 
leri tatbik olunacaiı gibi, ba yerlerde geçen hizmet müddetleri de ma
aşlı vazifelerde goçmiş sayıhr vo terfilerinde bu hizmetleri maaşlı vazi
felerde ff'l~On hizmetlerine le.atılmak IUte~ile hes~p edilir. Bu memurlara 
3656 nomarah k.anunun 14 üncü maddesıne te~fıkan ücret kadrosundaki 
fark dahi ayrıca ücret olarak verilir, 

lll - 3{>56 nQıııarah kanunun 6 ocı ve 13 üncü maddelerine ve 
3659 oumaralı kanunun 9 ve 10 uncu maddelerine vo 3968 numıarah 
kanunun h ü k ü m 1 e r i n e g ö r o istisna, ibtiHs ve ihtiyaç mev • 
kilerinde maaı v e y a ü c r e t 1 e m Ü s t a h d e m i k e n yukarıda 
yazılı daire, teşkilat ve müesseselere naklon tayin edilmiş ve edilecek 
olanlar bu tayhıden evvel ml.htabdem oldukları mevkilordoki maaş veya 
ücretlerilo ve bu mevkielrine müteallik terfi hakları mahfuz olarak tayio 

edilirler. Ve bu vaı.Holerinden ayrıldıklarında dahi evvelki mevkilerine 
veya aynı deroce yo teltabül eden mevkilere ayni derece ve haklarla 

tayinleri yapıhr. iV _ Yukarıda yazılı hükümler vo bu kanuna a-öre tavzif edilen 

daire, te~kili.t ve müesseselere alınmış. voya alınacak memurlara da 

,amildir. • I d • · l · M dde 18 - HükQmet un fabrık.a arına 'IO egırmen erme ve diier 

t
a e maadln müosaoselerine ol koyarak işletebilir. Bu işletmenin 

anay v 'l' 

b k b
'k ı.·· k d d-'- ._... rıo e ve ava mey an a 

o anunun ta ı mov .. une onmasına taka düm eden sone için ~i i 
son kira mokavolenamosile muayyen olan kira bodellerioden hiç bir su· denberi Japon topçusunun ateşi olmak üzere 25 Alman tayyare• 
retle fazla olamıyacağı gibi mukavele şartlarında kiracılar aleyhine de· altında buluuuyor. tahrip edilmiştir. 4 Şubatta 1 Al· 
iişiklik yapılamaz. Ankarn 5 ( Radyo gazetesi)- man tayyereai düşürülmüştür. 

il - Kiraları kira mukavelenamesile muayyen olmayan veya kano- l Ç • 
oun ta~bik mevkilne girmesinden sonra inşa veya tadil edilmiş olao Mareşa an-Kay. Şok, Singapurda Mısır kabineSl 
v.eya kır~cı · tarahndan tahliye edildikten sonra kollanma tarzı değişti- ki Çin kuvvetlerine bir mesaj ırön 
rılorek kıraların, gayri monkallerin kira bedellerinin ne suretle tesbit <.lermiş, cesaret ve azim tavsiye Kral, Naha• pat•Y' 

kabineyi kurm•A• 
memur etti 

olunacağını. hükQmet, bir kararaamo ile tayin edor. etmiştir. Çin lideri, müttefikler za. 
lll- Kıra mukavololerioio bütün hükümlerine kiracılar tarafından ferinin Çin zaferi olduğunu bu ve 

riayet edildig~ müddetçe ~u kanu~au meri_yetten kalkmasından 3ay son- sile ile bir defa daha tekrar eyle· 
raya. .kada.r kira. cılar aleyhıno tahlıyo davası ıııesmu deg· ildir. Kira müd · 
d t b t d 5 

miştir. 
Kahiro 5 (a.a.) - Kral Faruk 

Veft ~rt' ' r iıi N has paşayı ka• 
bineyi teş'kıle memur etmiştir. Veft 
partisi lideri sıfatile büyük şöhret 
kazanan Nahas paşa 1936 yılında 
başvekillik etmiş ve lngiliz-Mmr 
muahedesini imıalamtJtı. Meclisin 
feshedilip edilmiyoceii ve yenl 
seçim yapılıp yapılmıyacağı bilinmi· 
yor. 

e anı~ .. ' a.-oaıo en en az 1 rün evvel kiracı gayrimenkulü tahliye edeceg.ını kıral_a~ana yazı ile bildirmodiii taktirde mukavele aynı şart· Siyam Başvekilinin Çinlo Ja· 
l~rla bı.r sen~ ıçın ~rıatı~mı.ş . aayılır.Kiracı tar~fından aynı menkulün tah- ponya arasında ara buluculuia 
lıye edılocegı yazı ıle bıldırılmış olmasına ragmen gayrimenkul tahliye baş vurduğu bo rünlerdo Çan·Kay· 
edilmezae veya sahibi gayrimenkulü kendisi için meıken olarak kullan- Şek'in bu kat'i mesaiına ehommi· 
mak mecburiyetinde kalırsa kira mukavelenameıinin hitamındn tahliye yet verilmektedir. 

talebinde bulooabilir. 
lV- Kalöriferli bioalarda kömür fiyatnıdaki tahavvülleri kira be· 

dellerine ilave niıbeli halin icabına röro bir kararnameyle tayin oluna

bilir. V- Bu madde hükümlerinin tatbik olunacaiı yerleri bükamet tayin 
ve ilin edor. Bu yerlerde 2490 numaralı kanunun bu maddeye muhalif 
hükümleri tatbik olunamllZ. 

Maddo 31-1- Hiikfimet, dahilde lüzum iördüğü mııddolerin azami 
flatlarını, maliyete zam edebilecek azami kir niıbotıerioi vo bu madJe· 
lerin cinslerini, nevilerini vo vasıflarını tesbil vo tayin edebilir. 

il - Bu ıurelle tosbil olunan fiatlar vdyalıut kiir nisbetlori (evkiııde 
veya cios, novi veya vasıflara muhalif olarak bir malın satılması veya 
satışa arz olunması yasaktır. . 

lll- Sair kanunlar hükiimlerino müsteniden mercilerince tesbit olu· 
nan fiyatlar fevkinde bir malın satılması veya ıataşa arzı yasaktır. 

lV- Toptan, yarı taptan ve perakende ticarette tacir sıfatını haf:ı 
hakiki veya bük.ııi şahıslar arasında yapılan alım ve satım muamelelerin· 
de satılan m.d için satıcı tarafından fatura verilmesi vo faturaların mo· 
ayyon bir müddet zarfında satan ve satın alan tarafından muhafaza edil· 
mesi mecburi kıhnabileceti ribi, tacir sıfatını haiz müşterinin ticaret 
için fılturasız mal satın alması monedilebilir. y- Yüz kuruştan fazla yapılan alış verişlerde müşterinin talebi 
üzorıne 1atıcı fatura vermeğe mecburdur. 

Vl- Tacir sıfatını haiz hakiki veya hükmi şab11lor arasında yapı· 
lan alım ve satım muamelolerindo, bir malın mevcudu bulunmadığı satı· 
cı ta!~~ından boyan edildiği ve alıcı keyfiyeti mübeyyio bir veıika talep 
eyledııı taktirde bu vesikanın verilmesi mecburidir. 

Vll. Her dükldln, mağaza, ticaretbaoe veya satmak maksadiylo mal 
konulabilen mahallerde ve pazar yerlerinde perakende veya toptan sa· 
tışa arzediloo muayyeo mallara cinsi ve fiyatı göıterQn etiket veya mab· 
dut işaret konulması ve moılın mahiyeti etiket veya mahsosi i~aret koy
maia müsait olmayan hallerde berkesin ıörebilecei'i bir yero fiyat ve 
cio!I listelerinin asılması mecburidir. Muayyen malların neden ibaret ol· 
duğu mahalli fiyat mürakabe komisyonları tarafından ilin edilir. 

Madde 32 - Aşaiıdaki hareketlerde bulunmak. yasaktır: 
A: Muhik ıobop olmaksızın bir malı fazla fiyatla ıatmak; 
B; Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fiyatla satışa azmetmek· 
C: Muhik sobep olmaksızın movcut malı satışa arz etmemek; ' 
D: Muhik sebop olmaksızın movcut malı satıştan imtioa etmek· 
E: Mevcut malı hor haori bir suretle kaçırmak veya saklamak: 
F: Mevcut malı muvazaa yoluyla elden çıkarmak· ' 
G: Malları piyasada darlık veyahut fiyatlarda yUlcseklik do · uracak 

Napoli' ye 
şiddetli bir 

hava hücumu 
Kahire 5 {a. a.) - Orlıı şark 

logiliz lıa va Lobliği: 

3 şubatın Sirenayka ii:ı:oriııJe 
taarruz hareketlerine devam edil· 
miştir. Derno civarmdaki yollarda 
düşman motörlü birliklerine insan 
ve taşıt zayintı verdirilmiştir. 2 3 
şubat gecesi Borka hava meyda· 

nına ve Napoli vo Palermo'daki 
hedeflere bücom ettik ve Napoli 
şehrini ağır bir duman perdesi al· 
tıoda bıraktık. Liman çevre!lioe, 
doklara, ıarlııra ve tamir üssüne 
isabetler kaydedilmiştir. Palermo· 
da rıhtımlara tam isabetli bomba· 

Ankara 5 (Radyo gazeteai) -
Kahire sokaklarında halk «yaşasın 
Nahas paşa» diye tezahürat yap• 
maktadır. Nahas paşa istişareleri· 
ne devam ediyor. 

lngilterede istihsal 
nazırhğı 

Londra 5 ( a.1& ) - Lord Bver• 
brak'on istihsal nazırlıiına, Donka· 
nın iaşe oazırlıiına tayinisvo Luvel· 

layn'ın deniz ticaret reisliğine seçilme 
si gazotelorin bir çoğu tarafından 
memnoniyotle karşılanmıştır. 

Yunanistan açhk· 
tan kurtarllacak 

Londra 5 [ a, a ] - lı'liçre 
radyosunun dün bildirdiiine röre, 
Yunanistanda aç ahaliye nmelt bir 

G 
•• 11 şekilde yardım edebilmek ma\:ıa· 
0 r 1 n g dile Kızıl Haç tarafından bir ta· 

kım tedbirler alınmıştır. Muharip 

lar atılmıştır. 

MusoJinİ ile devletler iaşe maddelerinin Yona
nistana gönderilmesi içio gereken 

tekrar go·· ru·· ştu•· kolaylıkları göııterıneğe baz.ır ol
duklarını bildirmiş ve erzakın Kı-

R 5 ( zıl Haç'ın kontrolu altında dağı · 
omll a.a.) - 'Mareşal Gö. tılması huıusaoda ınotabık kalmı~ · 

ring Veliaht ilo ve genel kurm başkaniylo iki memleketi ilgı'l.-.yeany lardır. Halledilıneti rereken tek 
" mesele ba işe yetecek kadar va 

meseleler hakkında görüşdükten pur bolınaktır. 
sonra tekrar Duçe tarafından ka- • ntind •ht• t 
bul edilmiştir. Siyasi mahfiller ve Ar JS e 1 ıya 

devamı müddetince milesseso sahiplerine münasip tazminat 'lerı ır. 
Maddo 19 - I - Sanayi ve maadin müe11eselerilo diğer iş yer· 

lerinde fazla çalışmaia hükOmotçe lüzum rörüloo hallerde işlerin mahi· 
yetin• ve ihtiyacın derecesine röro ıünlük iş 1aatlori ründüz vo rece 
çalışmalarında tatbik edilmek üzero üçor ııaate kadar arttmlabilir. 

lşbu faı.la saatlerle çalışmalara aid ücretler iş kanununun 37 nci 

derecede mahdut ellerde toplanmak; g 
H: H~r hanri bi~ maddenin ticari teamül haricinde m ht l'f il d 

roçirilmesı surotlle fıyatının yükıoltilmesini istihdaf v ~ t 
0 1 

; er .
00 

cirleme muameleleri yapmak: eya ın "ç e on zın· 
l· Ticari teamüle aykırı olarak diier bir malın d t 1 ' t' 1 t b l a sa m a ınmıısmı 

mecburi kılmak ıure ıy e satış a o onmak veya mah sa hşn lıu 
arz etmek; şartla 

gueteler bu ziyaretin şumolü hak- tedbirleri 
kında ketum dtyramyor. Gazeteler Boenos • Ayres 5 (a.a.)- Ar· 
yalnız resmi tebliğleri veriyot. jantin hükCımeti yeni ihtiyat tedb't· 

Ecnebi b!lsın mahfillerine gö- leri almıştır. 1920 sınıfı silah altın · 
reı, bu ziyaret Akdeniz böl,.csiııdo da tutulacak ve 1918, 1919 do 
ŞUmulü büyük hadiselerin vnlcubU· ğUm}U sınıflıırJıı bir aıi\~tar yedr\. 

maddoıi mucibince ödenir. 
il - Kadınların ve 12 yaşıodao yukarı kıt: ve orkek çocukların 

sanayi işleriııde ve 16. yaşından yukarı erkek çocukların maden i~lerinde 
çalı!Jmaları h'kkınd~kı ısı,1593 vo 3008 numaralı kanunlarda mevcut 
tahdidi hükümler hukO~et. kararile tatbik edilmeyebilir. 

m - Bu kanonun ıstı~daı ettii'i lıusnılarda hafta tatili kanunu ile 
uluıal bayram '10 &enel tatıllor hakkındaki kanun hükümleri hükOmot 
ltararile kıımeo ve ya taman.-en tatbik olunmayabilir. 

lV - lşçilerio en az b!rer _aylık !1••ılalarla çalıştırıldıkları işlerin 
tayrisinde işçinin haftada bır run tatı hakkı ihlal edilemez. 

V - HllkQmet, bil'amo?1. ticareth~n~ ve '!Diiosaeselerin açık bolun· 
~.urulacağı günleri ve a•garı ış saatler·ın·ı tesbıt etaıei'e ıolihiyotlidir. 
l tabit edilmiı olan rünlord• vo aırarı ış ıaatı müddetince bu ticaret· 
hane ve müesseselerin açık bulundurulması mecburidir. ı 

Maddo 21 - Htıkamot, lüzum görılüiii mıuldelorin iıtilılikiai, 111• 

j: Bir malı fazla fiyatla satuıai'a matuf herhangi bir fil 
kotte bulunmak 'leya vesika tanzim . ve bilerek istimal etm~k· vo hare· 

K: Fiyatları yükseltmek mak,adıyle propağanda yapm k ' 
. Ma?de 34 -:- ~ük~m~t, .3018. num~ralt kanunun hirlikl~r hakkında · 

kı 1 ncı maddosı hultmunu ıdhalat tacarlerite toptancı v t t ı. d · · 1 · b b e yarı op ancı 
vo porar.en ecı tacır ero 'IO sanayı or a . ına dahi teşmil d b'l' 

Madde 36 - l - HükOmet her türlü hususi nakil va~ıt:ı~:~~ın soy· 
rü seferini tanzim vo tahdit voya men edebileceği gibi azam1 rıallil 

üc~e~lerini de tayin eder ve bu v.~s~taları, maltemolorini ve mutat ücret· 
lorı?~ ver~rok Dev~ot~o · lüz~!11 ~?'ulen ~orlorde ve hizmetlerde çalıştı· 
rabılır. Luı.um vo ıhtıyaç gordugil takdırde kara naltil vasıtalarının bo· 
doUori mukabilinde ve doniz nakil vasıtalarını 1. 9. 939 dan evvel ya· 
pılan son satıı bodoli mukabilinde satın alınabilir. Deniz nakil vasıtala· 
rının satın alınmn1ında icabı hale röre bu bodolc icra Vekilleri Heye· 

- Uc:varnı lklneldc -

lacağını gösteriyor. !:tba1 sil~.h nltına çoğırılacaktır. 

-Vil&yet makamın an: 
1 

_ Urı için beyannanıe verenlerin çokluğuna ve ke· 

nar nıahaUelcrdeki bir kısım vatandaşların haber almamaları 
mül.&ha~asına binaen 5.2.94~ tarihinde biten beyanname 
müddetı beş gün daha temdıt olunmuştur. 

2 - Kat'i olan bu tarihe kadar bütün vatandaşlar 
mevcut olan un ve buğday miktarlarını bildirmeğe davet 
olunurlar. 1681 6·7·8-10 -- - . 



2 BUGON 

Milli Korunma kanununun tamamını N~şrediyoruz 
yaptıran şerilı: veya ortalı:lar ile lV - Yukarıdaki fıkralarda ( Baştarafı biriııctde ) 

lince tayin olunacak bir tazminat ilave olunabilir. 
1 1 - Hük Omet, hall.:ın ve milli müdafaanın ihtiyaçlarını kar~ılamak 

maksadiyle lüıumuoda, yabancıla!• ait df!'niz nakil va11talarıoı Ja bu 
madde hükümleri dairesinde rızalarıyle çalıştırabilir. 

bu suça iştirak edenler bin lira· yazılı cürümlere mevzu teşkil eden 
dan on bin liraya kadar ağır para malın ve ayna cioıteo mevcut ba-
cezasına malıkOm e dilir. Tekerril· klyelerioin tamamıoıu veya Bankaya 
rü halinde para cezası 3 mitline veya Malsandıima emaneten yatı· 

tavzif, edilen mahkemeler meşlıut 
suçların molıakeme uaulü hakkında· 
ki kanunun uıul lıükiimlerini tatbik 
ederler. 

6 Şubat 194~ / 

Fiyat murakabe ko 
misyonu reisliğinde 

1 - Mart ayından itibarı 
nüfus tezkeresi oluuyanlara lı 
bir bahane ile ekmek kar ... ai v Madde 38 - HiikGmet, lüzum gördiiğü mıntakalarda yapılacak ze· 

rjyatuı nevi ve çeşitlerini tayin v~ .tesbit edebileceii gibi, lıer lıangi 
bir mahsulün ekimini de men edebılır. 

Madda 42 - l - Hükilmet lıer türlü ziraat aletlerini, makineleri· 
ııi, vaııtalarını, ve malzeınelerioi, 2irai ilaçlara ve tohumları lüzumıına gö. 
re satabilir, parasız veya ariyet veya ödünç veya bir kira mukabili ola
rak ihtiyacı olanlara tevzi edebilir ve çiftçiye ödünç para verobilir. 

çıkarılır. Kapatılan şirket ve koo · rılmış bulunan mal bedellerinin de 
pıratifler kapatılma anma kadar müsaderesine hükmolunur. 

Milli korunma kanununa aşa 
iıdaki maddeler eklenmemiştir. 

Ek madde 1 - Hükümet ta· 
rafından yaptırılan ~tokıarın alaka· 
Jı makamlarca verilen talimat hi 
lafına istihlaki, kullaaılınası veya 
her ne suretle alursa olsun elden 
çıkarılması yasaktır. 

riJmiyecektir. 
2 ..... Te7.keresi olmayan...._td!!!!!!!!!!!!!!!! 

ll - HükOmet büyük ve küçük baş hayvanların alım ve ıabmmı 
ve 1-:esimini tanzim etmeğe ve bunlara 14 ünrü madde hükümleri daire· 
sinde, el koymaia selahiyetlidir. 

üçüncü şahıslarla muamelede bu- V • 31 . inci maddenin 4 üncü 
lunm11şlaru tasfiye hükümlerine ve 6 ncı fıkralarile l inci ek macl 
tabi tatularlar. dede yuıh hükümlere r iayet et· 

VIIJ- 3 üncü ek maddenin 2 miyenler lıaltkıoda 50 liradan 500 
nci fıkrası mucibinc'tı . şirket veya ! liraya kadar ağu para cezssile be· 
kooperatiflerin uıurakab"tııine mü- raber 1 haftadan 1 aya kadar dük-
maniat edenler ve bunların faali· kin, mafaza ve ticaretbınesinio 
yellerini tastik, tahdit veya men kapatılmasına ve bu müddet zar. 
hususunda hülu1metçe ittihaz edi f ında ıoçlunun ticaretten menine 
len kararlar• muhalefet eyleyen· bil 1'molnnur. 

daşlar için nüluı dairesinde g 
bir büro açılmıştır. Herkeı 
ay içinde buradan tukeresini 
bilir. 1667 4 6 8 10 

imtiyaz Sahibi ı Cavit ORAL 
u. Netriyat Mildllrll : Avukat 

Rlfat YA VERO~LU 
Baaıldıtı Yer ı ( BUGON) 
llatbauı - Adau 

Madde 43 - Bo kanonun derpiş ettiği işlerin icap ettireceii tedi· 
yeler için hüldlmet emrine hazinece 100 milyon liraya kadar bir ııerma · 
ye temin olunur. Metedavil ıermaye ile sabit ıermaye ve teşkilat mas· 
rafı karşılıkları icra Vekilleri Heyeti karariyle bu sermayeden tefrik 
edilir. 

Madde 44 - Vekaletlerce bu kanana müsteniden yapılacak işlerin 
ve kurulacak müesseıelerin i•tilzam ettiif para icra Vekilleri Heyeti ka 
rarlyle 43 üncü maddedeki sermayeden alakah Vekalet emrine verilir. 

lerle bu saça iştiraki olanlar bin Bu fıkrada yazıh muhalefet fiil. 
liratJan on bin liraya kadar eğır )erinin amme divası açıldıktan 

Ek madde 2- ltendiJerine üc
retli iş mükellııSfiyeti tahmil edilen 
eşhas ile 36 ıncı madde mocibio
ce çalıştırılması kararlaştmlan na· 
kil Y&!IJtaları ve bunların sahip veya 
müıtahdemleri icabınc.la vali veya 
kaymakamların yazılı emirleri üze· 
rine zabJta kuvvetile iş yerlerine 
veya işe sevk olunabilirler . • 

mamak üzere hükilmetce tayin 
lecek mikdarı ve fazlasının riyal 
ihtiyatı ve harpte olan ıigortalı 
ların hak sahiplerine müemm 
meblağların tamamı ödenir. Siror 
ta bedelinin l\ükQmetçe tayin edr 
)ecele kısma aid ödenmemiş pri# 
lerle sürprimler teknik faizleriy 
bilikte bu tediyeden tenzil edilit. 

Madde 47 - l. Bu sermaye 
hesapları Türkiye Cumhuriyeti Zi
rart Bankasında temerküz ettirilir, 
veznedarlık işleri de bu banka ta· 
rafından yapılır. icra Vekilleri bey 
etine• verilecek karara ıröre, ala· 
kadat daire, teşekkiil veya miles· 
seseler, heaaplarınıo müıbit evra· 
kını veya tasdikli suretlerini veya· 
hat yalnız aylık mizanlarla sene 
sonlarındaki plinçolarını T.C. Zi · 
raat Bankasına l'öoderirler. 

il - Bo kanon hükümleri dza. 
ireıinde ittihaz olanan kararlara 
müıteniden yapılan her nevi tedi
yat ve tahıllit T.C. Ziraat baoka
aıada taalJOk ettiği vekalet için 
açılan hu1Uıi hesaplarda gösterilir. 
Kadro ve idare masrafları ayrıca 
bir cetvelde irae olunur. Madde 
50 - 1. Bu ıermayedeo sarfedile· 
.cek paralar muhasebl\İ omnmiye 
-ve arttırma, ekıiltme ve ihale ka
nunları hükünılerine ve divanı mu
·hasebatıo rnürakabHine tilbi de· 
~ildir. 

il - Bu kanunun tatbik mev
kiiode l:iolundağ'u müddet zarf anda 
'f'Hmi daire ve müe11estılerin ebe· 
lediye ve sermayesinin nısfından 

ıf azla1ına devletin veya devlet te
:şekkül ve müesseselerinin iştirak 
etti(i ticari teşekküller dahil:. yek 
dij'erile olan alım ve satım maa· 
melelerinde arttırma, eksiltme ve 
ihale kanonunun hükümleri icra 
Vekilleri heyetinin katariyle tama
men veya kısmen tıttbik edilmiye· 
bilir. 

ili - 31 inci maddenin 6 ncı 
fıkrası mucibince verilecek vHika
larla bo kanonun tatbildne memur 
makamlara gönderilecek şikayet 
ve ihbarlar ve 47 nci maddede 
zikredilen müıbit evrakın auretleri 
ve umumi hesap vaziyetleri damga 
reıminden vesalr rüıum ve verri· 
lerden muaftır. 

iV - Bu kanuna ı-öre kuru\. 
muş teşkilat ve müe11e1elere karşı 
taahhüdatta bulunan nıüteahhitlerle 
bu müteahhitlere karşı derece de
rece taahbüdatta bulunmuş ve bu· 
lanacak olanlar hakkında 2395 ıa· 
yılı kazanç verı-iıi kanununun 8 
İnci maddesinin muaddel birinci 
fıkrasil., 33 üncü maddesi ve 74 
üncü maddeıioin B. f ıkruı hüküm· 
leri tatbik olunmaz. Bu taahhüt İş· 
leri hakkında kazanç vergisi lcaou 
nanun umumi hükümleri caridir. 

Madde 53 - 1. a: 19 onca 
maddenin V. inci fıkraııında yazılı 
çalışma 1aat ve günlerine riayet 
etmeyenler; b: 31 inci maddenin 
Vll nci f ıkraıında yazılı etiket ve 
ve fiyat llıtesi koymak mecburiye 
tine riayet etıııeyenler; c: 38 inci 
maddede y~zılı zer'iyat hakkındaki 
kararlara rıayet etıııeyenler; 25 li· 
radan 300 liraya kadar aiır para 
cezasına mahkilm edilir ve tekerrür 
halinde 50 liradan 600 liraya ka· 
dar aiır para cezaaile beraber bir 
haftadan üç aya kadar haplı ce 
zası bültQm olunur. 
11 - n 8 inci maddeye ın&ıte. 

niden sanayi ve maadin mile91ese 
leri hakkmda bükümetçe istenilen 
malOmatı vermeyenler ve mütte. 
haz karara rlayet •tmeyenler; 

b > 24 ilncll maddeye müıteoideo 
ihraç 11tıılarınan şekli ve şartları 
bakluuda bükülnetçe mllttebaı: ka· 
rarlara ri•yet etmeyenler; hakkın· 
da 50 liradan 500 liraya kadar 
atır para ce&aaı ve tekerrüril ha· 
llode 100 liradan 1000 liraya ka. 
dır attr para ceıaıiyle birlikte 
15 rOnden 3 aya kadar hapis ce
zası bilkmolanar. 

edilir. 1 ekerrürü halinde ceza iki 
kat olarak hükmolunur; 

iV - 4 ncü ek maddenin J nci 
fıkrası mucibince selahiyetJi ıne 
murlar tarafmdan istenilen malil 
matı vermeyen ve vesika ve def. 
terleri göstermeyenler 25 litadan 
250 liraya kadar para cezasına 
mahkOm edilir. Tekerrürü halinde 
ceza iki misline çıkarılır. 

Madde 54- 1- 9 anca mad
dede yazılı ücretli iş mükellefiye· 
tine riayet etmeyenler, alacakları 
rüolülc ücretin beş mislinden 25 
misline kadar ha.fif para cezasına 
mahkilm edilir. Tekerrüril halinde 
2 misli para cezasile birlikte 15 
günden iki aya kadar hafif hapis 
cezasına büküm olunur. 

il - a : l O uncu maddede ya· 
zılı sanayi ve maadin mUeHest · 
lerile diier iş yerlerindeki lıi:rmeti 
ınaıeretsiz terk edenler: 

b : 15 iod maddede yazılı mu· 
attal sanayi ye mudirı müeHeso· 
leriJe iş yerlerinin işletilmesi ka
rarına riayet etmeyenler; 

c : l.'3 fincü maddede yazdı sa· 
nayi ve maadin ınüesseselerile un 
f abriltalarına ve değirmenlere el 
konarak işletilmesi kararına riayet 
etmeyenler; 

d : 36 ncı maddede yazılı na· 
kil vasıtalarının seyrüseferleri ve 
ücretleri ve çalıştırılmaları hak
kında itiihaz edilecek kararlara 
riayet etmeyenler; 

e : 40 ıncı maddede yazılı ara" 
ziye hububat ekmek ve ektirmek 
hakkmda ittihaz edilecek karara 
riayet etmeyenler 100 liradan 1000 
liraya kadar ajır para ceıasma 
mahkOm edilir. Tekerrürü halinde 
250 liradan 2500 liraya kadar •i•r 
para cezaaile birlikte 1 aydan 6 
aya kadar hapiı cezası hükllm 
olunor. 

111 - a: 11 inci maddede 
yazılı Hnayi ve maadio müesaeıe· 
leri mam11llerioin ve istihıallerioin 

mQb11yaa edilmesi kararına riayet 
etmeyenler: 

b : 17 nci maddede yazılı 
makinelerin veHlr lllila11l vasıla · 
)aranın satın almması kararına rla· 
yet etmeyenler; 

c : 42 nci maddenin 2 nci 
fıkraııına müıteniden el kooulan 
hayvanları teılimden imtina eden, 
saklayan, kaçıran, saklamata veya 
kaçırmaia teıebbüs eden ve ba 
fiillere bilerek yardım edenler 250 
liradan 10000 liraya kadar aiır 
para cezasına mahkOm edilir ,,. 
taç ınevzuunu teıkil eden malla• 
rmın müsaderesine hüküm olunur. 

JV - 42 nci maddenin 1 inci 
f ıkruında yazalı 7.İraııt makine, 
ilet, vaıııta, iliç ve malzemelerile 
tohumlar hakkında ittihaz edilen 
kararlara riayet etmeyenler, 10 
liradan 50 liraya kadar ağır para 
cezasına maahkQm edilir. 

V - 14 üncü maddenin 4 üocü 
fi.icrasına mu halef et halinde, suç 
mevzuu olan maddeler mahİ)et ve 
mikdar itibarile ancak şahıi lhtl. 
yaca tekabül edebilecek derecede 
ve az kıymette ise saçla hakkında 
55 inci maddenin 1 inci fıkrasına 
tevfikan verilecek ceza 10 liradan 
50 lir•ya kadar aiır para ceza• 
ıına tenzil olunur. 

para cezasına mabkilm edilir. Te· sonra tekrar işlenmesi halinde suç· 
kerrürü halinde p•ra cezası üç lu hakkında ın ijteakip her bir filin· 
misline çıkarılır. den dolayı yakarıda yazılı cezalar 

Madde 56 - 1 • 22 nci mad iki kat olarak biikmolunur. 
deye göre vücude getirilen stok- VI _ 31 inci maddenin 5 nci 
lar hakkında ittihaz edilecek ka· fıkrasında yaxılı hükümlere riayet 
rarlara riayet etmeyenler; 250 li · etmlyenler hakkında 5 liradan 100 
radan 2 bin liraya kadar aj'lf pa· liraya kıdar ve tekerrürü halinde 
ra cezasına ve tekerrürü halinde 
bin liradan aşaiı olmamak üzere 
aiır para ceır:aaile birlikte bir se· 
neden 3 seneye kadar hapis ceza 
ya mahkOm edilir. 

il- 25 inci maddenin 1 inci 
2 nci ve ilçüncü lıkralarında yazı· 
h stok yapmak roemnuiyetine ria
yet etmeyenler; 500 liradan 2500 
liraya kadar ~ağır para cezaıına 

mahir.Om ııSdilir. Tekerrürii halinde 
1000 liradan aşaj'ı olmamak Ü7enı 
ajır para cezasile birlikte 1 sene· 
den 3 ıeueye kadar hapiıı cezası · 
na nıabkOm edilir. 

ili- 25 inci maJJenitı 4 üncü 
fıkra1ırıda yazılı mıl birik.tirınııSk 
memuriyetine riayet etmiyenler: 
1 O liradan 100 Jiraya kadar aiır 
p:ı.ra cezasına mahkilm edilir. Te· 
korrürü haliııde •para ce7ası iki 
misline çıkarılmakla beraber suçlu 
bir aya kadar hapis cezasına mah· 
kom ediJir. 

iV- Yulı.aradaki fıkralarda 
yazılı hallerde yapılmış olan ıtok· 
ların ve biriktirilmiş olan malların 
müsadere1ine de hükmolunur. 

Madee 57-':?8 inci maddede 
yazılı ihtara raimen muhik sebep 
olmaksızın muayyen müddet içinde 
malını gümrükten çekmeyenler,100 
liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezaıüe birlikte 15 günden 3 aya 
kadar hapis cezasına mabkom edi· 
lir. 

Madde ŞS- 30 uncu madde 
bükmüne riayet etmiyenler, bir ae· 
nelik kira bedeli tutarınca ağır pa · 
ra cezaıına mahkQm edilir. 

Madde59-1- 31 inci madde. 
nio 2 nci ve 3 üoeü fıkralarile J2 
inci ve 35 inci maddcılerde yı~ıh 
ihtiklr ve istismar fiillerinden her 
hangi birini işleyenlerle işleaıete 
tfliebbi.iı edenler ve bu fiillere bi· 
lerek yardu:a .,de.nl.er veya fiilleri 
yaptıranlar hakkında 1000 liradan 
10000 bin liraya kadar aiır para 
cezasile · birlikte 3 seneden 1 O se
J)eye kadar aiır bapiı; ce1ası hük
molunur. 

Jl - 31 inci maddenin 2 n!!i 
vr 3 üncü hkralariyle 32 inci mad· 
dede yaıı:ıh liillerin işlenmesinden 
tevellüt eden veyıı 'dchiler.~k olan 
1arar, malın yahut temin edile11 
veyal •dllmeai kudolunao rayri 
muhik menf•atııı ınikdar veya ma• 
hiyetine göre, hafit İH hq /iiJleri 
işleyenler hakkıoda 100 liradan 
1000 liraya lcadar aiır para ce7ası 
ve 3 aydan l seneye kadak hapiı 

cezası verilir ve 1 aydan .3 ayı kadar 
dükün, maiaza ve ticarethanHlnfn 
kapatılm&11tı$ ve bu müddet zar
fında suçlunun ticaretteıı menine 
hükmolunur. 

Ba fıkrada yazalı cürümlerin 
tekerrürü halinde bu maddenin bi. 
rinci fıkrasmda yazılı ce;:alar ve 
rilir. 

1ll - 31 inci maddenin 2 inci 
ve 3 üncü fıkralariyle 32 nci mad-

de de yazılı fiillerin işlenmesioden te· 
vellüt eden veya edebilecek elan 
zarar, m a l ı n ya h ut t e m i n 
edilen veya edilmesi kasdolu. 
nan rayri muhik meofaatıo mik
~ar. veya mahiyetine röre suç ba
fıf ıse ba fiili işleyenler hakkında 
5 liradan 100 liraya kadar ağır 
para cezası verilir ve 7 ründen 
ı aya kadar dQkklo, mataza ve 
ticarethanesinin kapatılmaıına ve 
bu müddet zarfında ııuçlunon tica. 

25 liradan 200 liraya kadar ağır 

para cezası hükmolunur. 
Vll - Yokarıki fıkralarda ya

zıh ticaretten men ile dükkan, 
maiaza ve ticarethanesinin kapa· 
talması cezası: bo dllkkin, mağua 
ve ticarethaneıJinfo bulundoru mev· 
ki için hayati ehemmiyeti haiz ol. 
ması halinde verilmiyerek 2 inci 
fıkrada fÖderileu para ceıuanın 
yarısı ve 3 üncü• fıkradaki para 

Cf"1-alarının ııırasi!e dörtle biri veyarııı 
ve 5 inci lıkraJa mev.zu pıua ce· 
zalarınııı da ııraaiyle d(;rtte Liri ve 
üçte biri niıbetlnJe artıı;ıfır. 

Vlll - 34 üncü madde muci· 
Lio cı e kurulan Lirliklere ıirmeyen 
tacirler ve tanayi" erbabı bu birlik
lerin mevı uu olan iılerle i~tii'al 
etmekten menedilirler, 

Madde 63 - Bu kanuna tev· 
fikan verilen ve katiyet ketbeden 
hüküm hulasııfarına mabkOma zait oJ. 
mak üzere ne~rolunur. 

Feri ceza olarak c.lülckin, rna· 
iza ve ticarethanenin muvakkaten 
kapatılmaSJna dair verilen büküm 
hulasaları d.ı büyGk harflerle yazıla· 
ral ayrıca bu dükkin, nıataza ve
ya ticarethanenin göze çarpan 
yerlerine yapıştırılır. 

Madde 66 - 56 Dcı madde· 
nln 1 inci ve ikinci fıkralariJe, 59 
uncu maddenin 1 inci ve 2 nci 
fıkralarında ve 64 üncü maddede 
yazılı suçlardan dolayı yapılacak 

son tahkikat mevkufen icra edilir. 
Madde: 67 -1- Lüzum gö

rülen AcHiye Vekaleti, bu kanu· 
nqn hükümlerine ıiren ıuçlula b"ü'" 
kanQnun 64 üncü maddeıinde ya· 
~ıh Dleıp~rl§rlD jşledikleri suçlara 
müteallik dıtvalara· ıörm'k ü~~r~ 
bakhııler kamınunon fıer !ınıf ve .. 
ya dereceılndeki hakiıplerd"n mjj
teşekkll olarak toplu veya tek ha· 
kimli mahkemeler kurabilir. 

· U - Adliye V ckaleti bu mah 
kemelerııS ikinci ımıfta bnluııan ve 
. temyize namzet gösterlJmlf olau 
~akimleri terfian ve birinci ıınıfta 
b11Juoan R"ltimleri naklen tayin e• 
debileceil fibi, ktdroqa~i P,er de. 
receden maaşlar karııhk tutulma" 
ıuretile daha aşajı derecelerdeki 
lıakirnlerj Jp ~ayin edebilir. Bu 
mahkemelerıu laivı hılin#e ~em. 
yize namzet hakimlerden bu malı· 
kemelere terfian tayin olunanlar· 
dan açılta kalanlar müktesep hak
ları mahfuz k.alınak 4artilo ve lı:en
di muvaf akatlarile 4 üncQ derec~· 
.Qok,i bir hakimliie de tayin oluna· 
b~y.ler. 

}il - Bn · mahkenıedo vazife 
.:tlan .hakin:ılerin, müddeiumumilerin 
~a ki.tiplerin maaşlara bu lcaoanun 
43 üncü maddHindekl aermayeden 
öd~ir ve bu vazifelerin devaıoı 
müddetince de kendilerine yine bu 
sermayeden maaşlarından gayri, 
Adliye Veklletince tenıip ve Baş· 
vekilce tasvip olunacak ayhlc malt· 
tu taıminat verilebilir. 

IV - Bu mahkemelerin ilrası 
halinde 2556 sayıh hakimler ka 
nunun 79 uncu ve 80 inci mad 
delerl mücib:nce alikalılara tediye 
olıınacalt maaşlar bu kanunun 43 
üncü maddoaintleki sermayeden ö 
denir. 

Ek madde - i - Hükfimet, 
mali müe11eselerin açtıkl:ırı ticari 
kredileri murakabe, tahdit, takyit 
veya men edebilir, 

l 1 - Hükllınet ticaretle işti

gal etmek üzere kurulacak ber 
türlü şirketlerin ve kooperatiflerin 
teşekkül ve teıcil muamelelerini 
ve kurulm~ş olanlarının da her 
nevi faaliyetlerini mürakabe, tak· 
yit, tahdit veya men edebilir. 

Ek madde 4- 1. - !lu kanon 
hükümlerinin taU>ikatmda selihiyet• 
li memurlara lüzumlu ıörülen her 
türlü malOmalın verilmesi ve her 
nevi vesikaların ve defterlerin fÖI· 
terilmesi mecburidir. 

11- Bu memurlar va:dfeleriuiıı 
ifası !irr&ı1mda bu kanuııou ceıalan 
dırdıjı fiillere multali oldnklarında 
meşhut ıuçJarın muhakame uııuln 
kaıaoaun 4 üncü maddesi lıUkümle· 
rini latbik ederler. Tıılep vokuunda 
ıabıta mısk m ve memurları bu we. 
mıırlara yardım •tmeğe mecburdur 
lır. ' " 

Ek madde 5 - l. 31, 32 ve 33 
inci maddelerdeki ihtiklr ve istis
mar fiillerinden her hangi birini lr· 
ti"lp edenlere suç mev:zuu olan 
malın mQşterisi tarafından bir para 
tettiye edUmiş iıe, müşteri talep 
ettij'i takdirde bu para derhal ken· 
diıine iade olunur. 

JI, Saç mevzuu olan mal miit· 
teriye tesliaı edllmif ise, mal mn,. 
teride bırakdır. Henüz teslim edil· 
memİf iıe, müşteri talep ettlti tak· 
tirde, nllmanesinln alıııma11 müm• 
kün olan malların nümaneJerl ahn· 
dıktan ve nüoıuneıi alınması müm• 
k.ün olmayanlarıo evsafı derhal eh-
livukufa teıbit ettirildikten sonra 
satan alınan mal müşteriye teslim 
olunur. Müşteri m•lın bedelini öde• 
memişse, satıcmm talep ettiii be· 
del kendiıinden alınır 've l>u pıua 
ziraat bankası şubelerine ve bulan• 
madıiı yerlerde mahalli mal san• 
dıklarına emaneten teslim olunur. 
~obake~~ neti~·e~inde iptik'r ve 
ıs~ismar cürmü ~abaklcuk ed~r ve 
mijşteriye ••tıJan apalfn QedeJi yük
aek oJdpjp ~eşbit ediline fark 
müşteriye iade olıınur \iO müteb11· 
kisi cezai hükümlere tabi olur. Sa· 
lacı berarıt ettiji taktirde banka ve • 
ya mal sandı;ına y•tırıl4ıı ıp;tl b,. 
delinin tamamı kendlılne teıJinı o· 
lunar. 

Ek madde 6 - l, HültOmet, 
MilfJ kor~nwa ~an~naiıu~ meri bu· 
lunduğu mllddet nrimda priınJer~ 
veya sürprimleri, her banri bir 
~ebebJe olursa olsun ödenm~yen 
her nevi hayat ~i~orıaJarını ır. ~~· 
taa tabi hıh Li lı ı 

il - Sigortalının iokita dev· 
resi esnasıııda vefatı halinde, inlti

ta tarihinft k.pd' r ~aha~k~k etmiş 
riyazi ihtiyatlar bu tarjhten ~eriiyl' 
tarihine kadar heHp edilmiş tek
nik faizleriyle birlikte hak sahip · 
lerino ijdepir. 

inkıta deyresl esoa~ında 11l1or
talınıo tenzil ve iştira haklarına 
~alel relmei. 

uı - Jokita devre•i içinde 
aakeri vuifede iken Ölen siıorta· 
lıların hak şabiplerine 3000 liraya 
kadar olan müemmep meblaj"lırın 
tamamı ve ~u mjkdardan yqkarı 
olanlarının 3000 lir~dAa ~şatı of. 

l V - Si,.orta11 inkıtaa tabi 
tutulmuş olan sirortalı inkıta de 
resi sonunda hayatta ise ıigor 
mukavelesi tıbbi muayeneye Jüıo 
kalmadan yeniden meriyet iktisap 

1 

eder ve sigortalılar inkıta dev.rr 
ıine aid primlerle silrprinılerin te~· 
nik faizleriyle btrlikte tediyesiyl" 
hükOmetçe tesbit edilecek şartJat 

dairesinde ruQkellef tutular veyaho* 
sirorta müddeti o nisbette u.zatıl· 
malt suretiyle inkita mUddetiııe ait 
prim sürprim borçlar:ınJıın ibr• 
olunur. 

V - Ticaret kanunun birlod 
m!l<ldesinin ve mevcut sigorta QJO 

kavelenameleriniıı Lu maJdooiıı 
2, 3 ve 4 ücıcü fıkralarına ve bil 
fıkralara mi\lteniden alınaoalc ka· 
rarlara muhalif lıükiim ve şartları 
tatbik olunmaz. 

Vl - Bu maddenin 2 ind, 
3 üncü ve dilrdüncü fılr..rnlarınd• 
yazılı hüküqılere aykırı barelı:et 
edenler sirorta şirketlerinin tef· 
tiş ve murakabesine dair 3392 sa· 
yıla kanunun onuncu maddeııin• 
göre cezalandmlar. 

Ek madde 7 - 1 - Milli ko· 
runma kanunu hilk ilmferine tevf İ• 
kan yapılan ve yaptırılan stokla• 
ran ve bunlara ait tesisatın harp 
tehlikesine kartı ıiıortuını bizzat 
veya yaorın ai~ortaaile iştira! 
eden ıirketlerle müşterek yapma· 
ia, bu işlerle maşı-al olmak üze· 
re alakalı devlet teşekkül, müesse· 
ıe ve ofilleri nezdinde bürolar 
teıldline ve . ıtokları ıirorta edi· 
len maddelerin satış ~fiyatına ıam 
yapmak suretile prim tahsiline 
hükOmet mezundur. 
il -Siıorta masraflarının ve prim· 

)erle tamamen kartılanamayan ba· 
sar tazmJnatının karıılıj-ı olmak 
üzere sarfıoa lüzum rörülecek 
mobalii milli korunma kanununun 
43 üncü maddesine tevfikan temin 
edilerek ıermayedeo ayrdır. Prim. 
)er, tefrik olunan paralar mikda· 
rı~a baliğ olduiu ve" ıirort• taz-

ı 

otinattnın te'4iy .. ine raimen ıi· 
ı-qrta işlerini'? t~lfiyeşinde para 

~rttırdırı ıa~dirde artan para h•: 
:zineye ıutikal ıdıar, · 

Ek Madde 8 - 811 kanunun 
tatbikatına mütealJik olarak kuUa· 
nılap ·her türlil evra~ veya bük\)· 
metçe lstibliki tahılit olunan mad· 
delere müteallik karne veya veıi· 
kalar, resmi evrak ve veıikalardaıı 
midut olup bunlar üzerinde işle· 
necek sahtekarlık cürümleri halt
kmda Türk ce~a kanwıl1nur, re~mj 
evrak üzerinJo i~lenen sııhteknrlık 
cürümlerine müteallik hükümleri 
tatbl~ Pionıı~, 

Ek madde 9 - J: lSu kanunun 
27 inci maddesile 29 uncu mad
deıinin 2 nci fıkrası mucibince 
hiikOmetin almaia selihiyetli ol• 
ôüiu paraJar tahıili pmval kanunn 
hükümlerine (Öre t•tifa • OiUnllft •I 

il - Bu kanunda hGkOmetin 
iıtimal, İ~f al veya intifaa selilıi· 
yelli c4ldah ıayr!menkııllerin tab· 
liyesi icra ve ifl!ıı 'ka'nünunüiı aau 
kavelename ile kiralanao eayriaıÖn· 
lcullerin tahsiline mütedair bükllm· 
lerine ş-öre icro ojqnur, 

ll1 -" Bu kanan n~rf tarihin· 
den itibaren mer'idir 

iV - Bu kanun hükümlerini 
tatbika icra Vekilleri .Heyeti me. 
mıırdur. 2 '1.1942 ----------------..... ------------------------------...... ~~----

Adana AS. satın alma komisyonundan· 
1 - Pazarl~klı 50.000 Kilo nohut alınacaklar. 
2 - Muhamıpen bedeli 9000 lira kat'i teminatı 1350 lirAdır. 
3 Evsa( ve şartnaı:a••i hergün .kotDiıyooda görülebilir. 
4 Pazarhiı 10/2/942 Sah fÜoü .saat 14 de yapılacağından 

lilerin belli rnn ve ıaatte komiıyoua mUracaatları ilin olunut>. 
1680 6~8 

istek. J J J - ithal ve ihraç madde. 
terinin 29 ucu maddenin ı nci fık· 
raaına müsteniden teıbit edil.o (~ 
yatların• riayet etmeyenler; 15 tün. 
den 3 aya kadar hapis ve tesbit 
edilen ithal ve ihraç fiyatlariyle 
satışın veya mabaayanın yapıldıiı 
fiyatlar arasındeki fark tutarının 
5 ..aJılf afır para ceı11ına m4hk'1aı 

VI - 3 Oncü ele maddenin 
birinci f ıkraaına ınüıtenid olarak 
hükGmetçe yapılan milrakabeye 
ınümaoaat eden veya ticari kredi · 
lerin tahdit veya llleo'ine müteal. 
lik olmak üzere ittlliaz. olanan kıı · 
rarlara riayer etmiyen ••lt 11ıiles. 
aeıeler bin liradan oo bin liraya 
kadar atır para cezasına malıltatn 
edilir. Tek•rrürü halinda bu para 
cezuı 3 misline çıkarılır. 

Vlf - 3 üncü ek maddenin 
2 nci fıkrası mucibince hüktlınet · 
çe ittihaz olunan karar hilifırıa 
letekkül edeıı veya teşkil olunan 
tirketler ve kooperatifler kapalı· 
hr ve bu teıekkOI veya t.,km 

retten menine hükmoloour. Bu 
hltrada yaı.ılı cürümlerin tekerrürü 
lııliade 25 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cazuı ve 7 ründen 

V - Adliye vekileti bn mah 
kemelerin ka:ı: ı nuntıkalıırıoı ve 
bu uıabkemelerin kurulmadığı yer 
lerde bu kanuoa röre vazifeli nıalı 
lteıneyi tayin eJer. Bu kanun lıük 
müne ıciren bütün suçların davası 
nı bir mahkemede rüyet ellirilebi 

_________________ "".""".._ __ ....., _______________________________ __.. 

l aya kadar d\lkHo, maiıza 
va ticaretbanuioin kapatılmaaıoa 
ve uıüddet ıarfrnda snçluoun tica-
retten menine hilkmolunur, 

......... --uw•·-.:. 1 ı..ı ... beD yOk!.!tll~·...::»~------------------....... -

lir. 
MaJJe 68- Bu kaoıuıa ~öre 

kur.ulan ve1a Lu kıanunuu tatbik Ue 

T. C. Ziraat Bankasından : 
Yapağılara ait beyanname vermenin beş gün daha tem· 

did edilerek 26-1-942 tarihinden itibaren on beş gUn zarfında 
verileceti illa olunur. 1661 3 - 6 
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