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Mamak Craz maske fabrikasının Millî Müdafaa vekaletine devri hakkında kanun
(Ttesmî Gazete ile neşir ve ilâm; 20 . VII,
No.
4466

1943 - Sayı: 5460)
Kabıü tarihi
14 . VII. 1943

B İ R İ N C İ MADDE — Millî Müdafaa vekâleti Mamak'ta (Türkiye Kızılay
cemiyeti) ne ait (Gaz maske fabrikasını), bütün mevcudu, hakları ve vecibele
riyle birlikte, devralmağa izinlidir.
, *
Devir şekli ve şartları Millî Müdafaa \ ekâletiyle Türkiye Kızılay cemiyeti
arasında tesbit olunur. Devri müteakip aşağıdaki hükümler tatbik edilir.
İ K İ N C İ MADDE — Fabrika Millî Müdafaa ihtiyaçlarından başka Devlet da
ire ve müesseseleriyle hususi şahısların siparişlerini de imal edebilir. Bu sipa
rişlere ait imalâtta kullanılmak üzere 300 000 lira mütedavil sermaye tahsis
edilmiştir. Mütedavil sermaye ile yapılacak işler hakkında 2013 ve 2236 sayılı
kanunların ikinci maddeleri hükümleri tatbik olunur.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Başkaları tarafından:
I. Türkiye'de gaz maske fabrikası açılması;
I I . Pasif korunma işlerinde gazdeıı korunma için kullanılacak her türlü mad
de ve cihazların Türkiye'ye sokulması yeya Türkiye'de yapılması;
Millî Müdafaa vekâletinin müsaadesine bağlıdır.
Yolcuların beraberlerinde ve kendilerinden önce veya sonra gelen zâti ve ev
eşyaları arasmda getirecekleri ticarete mahsus olmryan gaz maskeleri bu müsa
adeye tabi değildir.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Fabrikada çalışan subay ve askerî memurlarla
mütehassıs, müstahdem, usta ve amelelerin sigorta ve tekaütlük işleri Askerî
fabrikalar tekaüt ve muavenet sandığı hakkındaki 3575 sayılı kanun hükümle
rine tabidir.
BEŞİNCİ MADDE — Fabrikada çalışan mütehassıs ve subaylara ve subay
yüksek mühendis, askerî yüksek mühendis ve askerî mühendislere ve erlere 2853
ve 4335 ve 3289 sayılı kanunlar hükümlerine göre ihtisas yevmiyesi ve ücreti ve
rilir.
ALTINCI MADDE — Bu fabrikanın devri dolayısiyle tanzim edilecek evrak
ve tapuda yapılacak tesciller her türlü harç ve resim ve vergiden muaftır.
Bu fabrika ihtiyacı için hariçten, gümrük resminden muaf olarak sokulmuş
olan tesis malzemesi, işletme levazımı ve iptidai maddelerle bunların mamulle
rinden bu devir dolayısiyle, gümrük vergisi ile girişe taallûk eden sair vergi ve
resimler istenmez.
YEDÎNCÎ MADDE — Kimya harbinden korunmağa mahsus malzeme hakkın
daki 2815 sayılı kanun kaldırılmıştır.
MUVAKKAT B İ R Î N C İ MADDE — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kısmındaki (818) nci
(Maske imalâtı masrafı) faslına mevzu (1 500 000) liranın devir tarihinde sarfedilmemiş kısmından (300 000) lirası aynı kısımda (Maske fabrikası müteda-
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vil sermayesi) adiyle açılacak (820 A) faslına ve geri kalanı (Maske fabrika
sı her türlü ücret ve masrafları) adiyle açılacak (810 A) faslına naklen fevka
lâde tahsisat olarak kaydolunur.
MUVAKKAT İ K İ N C İ MADDE — Bu kanunun neşri tarihinden itibaren
bir sene sonuna kadar:
T. Fabrikanın idare ve işletilmesine,
11. Memur ve müstahdemlerle mukavele ile çalıştırılanların istihdamına,
Türkiye Kızılay cemiyeti idaresinde bulunduğu zamanda câri usuller daire
sinde devanı olunabilir.
MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Millî Müdafaa vekâleti tarafından usu
lüne göre hazırlanacak kadrolarda:
T. Fabrikada bir vazifeye tâyin edilemiyen,
İT. Almakta olduğu maaş ve ücretten aşağı miktar para ile verilen vazifeyi
kabul etnıiyen,
Memurlara Türkiye Kızılay cemiyeti tarafından tatbik edilen usul dairesin
de tazminat verilir. Bu suretle işten ayrılacak işçiler lıakkmda İş kanunu hü
kümleri tatbik olunur.
Memur ve işçilere bu suretle verilecek tazminat muvakkat birinci madde
mucibince açılacak (810 A) faslından ödenir.
SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya
Maliye ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekilleri memurdur.

Millî Müdafaa,

17 Temmuz 1943
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