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Resmî Kısım 
 

 

Tayinler 
 

Açık bulunan Bilecik Valiliğine mülkiye müfettişlerinden Ali Seyfi 

Tülümenin tayini; Dahiliye Vekilliğinin 2/8/939 tarih ve 4129 sayılı tezkeresile 

yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 5 Ağustos 1939 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

1 — Açık bulunan Konya idare heyeti azalığma Seyhan idare heyeti azası 

Zeki Yılmazın, Seyhan idare heyeti aza- lığma Maden Kaymakamı Vakkas Ferit 

Savaşın, Sivas idare heyeti azalığma Seyhan idare heyeti azası İsmail Hakkı 

ildirin, Seyhan idare heyeti azalığma Sivas idare heyeti azası Vehbi Berker’in, 

2 — Çiçek dağı kaymakamlığına hukuk mezunlarından Fuat Arna’nın, 

Sorgun kaymakamlığına Kulp eski kaymakamı Münir Alkan’ın, Sungurlu 

kaymakamlığına Derik kaymakamı Ali Denktaş’ın, Çeşme kaymakamlığına 

Devrek kaymakamı İsmail Hakkı Say’ın naklen ve yeniden tayinleri tensip 

edilmiştir. 

3 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili mezundur. 

 

8 Ağustos 1939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nizamnameler 
 

Öğretici ve teknik filimlerin kontrolü hakkında nizamname 
 

Kararname No: 2/11597              Neşri Tarihi: 8/8/1939 

 

Dahiliye Vekilliğince hazırlanıp Devlet Şûrasmca görülerek 20/7/1939 tarih 

ve 10018 sayılı tezkere ile tadilen tevdi edilen ilişik öğretici ve taknik filimlerin 

kontroluna dair nizamnamenin mer’iyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 

29/7/1939 tarihinde kabul olunmuştur. 

 

29/7/1939 

 

Madde 1 — Ferdler ve her nevi müesseseler tarafından getirilen tamamı 

teknik ve öğretici filimlerin halka gösterilmesinde mahzur olmadığı «filimlerin 

ve filim senaryolarının kontroluna dair nizamname» nin üçüncü maddesinde 

gösterilen komisyonca kabul ve beyan edildiği takdirde bunların tamamı teknik 

ve öğretici mahiyette olup olmadıklarına Ankara ve îstanbulda müteşekkil filim 

murakabe komisyonlarınca perde üzerinde görülerek karar verilir. 

Madde 2 — Murakabe komisyonu Ankara Genel Kurmay Reisliği ile 

Dahiliye ve Maarif ve İktisad ve Ziraat Vekâletleri namına tayin edilen beş 

zattan mürekkeptir. 

İstanbuldaki murakabe komisyonu da bu makamları temsil etmek üzere 

seçilecek birer azadan teşekkül eder. 

Filimin mahiyetine göre komisyonlarda temsil edilmiyen vekâletlerden 

gönderilecek birer memur da vaki davet üzerine komisyonlara iltihak eder. 

Madde 3 — Komisyonlar adedi mürettebde toplanır ve ekseriyetle verilen 

karar muteber tutulur. Komisyonların kararları kat’idir. 
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Madde 4 — Filimlerin tetkiki Ankarada Dahiliye Vekilliğince ve 

İstanbulda Vekillikçe gösterilecek muayyen bir mahalde yapılır ve tetkik 

sırasında komisyon azalarile zabıta mensublarmdan başka kimse bulunmaz. 

Madde 5 — Öğretici ve teknik filimlerin muayenesini istiyenler Ankarada 

Dahiliye Vekilliğine ve İstanbulda Valiliğe bir istida ile müracaat ederler. 

Bu istidada: 

1 - Filmin adı, uzunluğu, genişliği, 

2 - Yapanın ismi, 

3 - Hangi müessesenin yaptığı gösterilir. 

Bir de filimin metninin türkçeye çevrilmiş hülâsası - komisyonu teşkil eden 

azadan her birine birer adet olmak üzere istidaya iliştirilir. 

Madde 6 — Filimin metninin türkçeye çevrilmiş hülâsasının azaya 

kontrolün icrasından bir hafta evvel verilmiş olması lâzımdır. 

Madde 7 — Ecnebi memleketlerden getirtilen tamamı öğretici ve teknik 

filimlerin kontrolü gümrük muayenesinden evvel yapılır. Filimler gümrükçe 

mühürlü olarak memur vedaatile tetkik edilecek mahalle getirilir ve komisyonca 

tetkik edildikten sonra ayni suretle gümrüğe iade edilir. 

Madde 8 — Kontrol neticesinde tamamı öğretici ve teknik mahiyette 

bulunduğuna karar verilen filimlerin evvelce verilen istidaya göre bu iş için 

tutulacak defter sıra numarası ile kaydı yapılarak kararı yazılır ve ziri aza 

tarafından imza edilir. 

Bu suretle muamele tekemmül ettikten sonra Ankarada Emniyet Umum 

Müdürlüğü tarafından sahibine mühürlü ve imzalı müsaade vesikası verilir ve 

keyfiyet derhal gümrük idaresine vesair alâkalı makam var ise oralara bilirilir. 

Madde 9 — Öğretici ve teknik filimlere ait bütün muameleler İstanbulda 

Emniyet Müdürlüğü Filim Arşiv Bürosunda ve Ankara Emniyet Umum 

Müdürlüğünce yapılır. 
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İstanbulda kontrolü yapılan filimlerden Dahiliye Vekilliğine muntazaman 

malûmat verilir. 

Madde 10 — Sinemalarda, esas filimler ile birlikte, tamamı öğretici ve 

teknik bir filimin de behemehal gösterilmesi mecburidir. 

Madde 11 — Devlet daireleri tarafından memleket dahilinde yaptırılan 

veya hariçten getirilen tamamı öğretici ve teknik filimlerden münasip görülenler 

Hükümetçe sinemacılara meccanen verilebilir. 

Sinema sahipleri bunları esas filimierle birlikte göstermeğe mecburdur. Bu 

mecburiyeti yapmıyan sinema sahipleri hakkında kanunun dördüncü maddesine 

tevfikan ceza tatbik olunur. 

Madde 12 — 3122 sayılı kanuna istinaden kaleme alınmış ve Devlet 

Şûrasmca görülmüş olan bu nizamname hükümleri Resmî Gazete ile 

neşrolunduğu günün ertesinden itibaren yürümeğe başlar. 

Madde 13 — Bu nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

 

 

 

 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Nizamnamesinin 19 uncu 

maddesinin tadiline dair nizamname 

 

 

Kararname No : 2/11602               Nesri Tarihi: 9/8/1939 

 

Maliye Vekilliğince teklif edilip Devlet Şûrasmca görülerek 20/7/1939 tarih 

ve 10020 sayılı tezkere ile tadileıı tevdi edilen veraset ve intikal vergisi 

nizamnamesinin 19 uncu maddesinin ilişik şekildeki gibi mer’iyete konulması; 

İcra Vekilleri Heyetince 29/7/1939 tarihinde kabul edilmiştir. 

 29/7/1939 

Madde 1 — Veraset ve intikal Vergisi Nizamnamesinin 19 uncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Ölen kimsenin vesaika müstenid borçlarile kanunun 
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13 üncü maddesinde zikredilen borçlar ve masraflar, varislerine intikal eden 

vergiye tâbi ve gayri tâbi malların kıymetlerde mütenasiben taksim olunarak her 

birerine isabet eden mikdar mezkûr kıymetlerden ayrı ayrı indirilir. Tahrirî şekle 

tâbi vesaikin kanunen muayyen olan veya tarafeynce hususî bir şekilde olması 

lâzımdır. Bunun haricinde bulunan vesaik, Borçlar Kanununuh 12, 13 ve 15 inci 

maddeleri ahkâmına mutabık ise kabul olunur. 

İkametgâhı yabancı memlekette bulunan müteveffanın borçlarından yalnız 

Türkiyede vergiye tâbi menkul ve kayrimenkul mallarına taallûk edenler, 

«merhun menkul ve gayrimenkul emval gibi» kabul edilir. 

Ölen kimsenin ticarî borçları varsa, bunların ticarî defterler ve bunlara ait 

muhaberat ve vesaik ile tevsik edilmesi lâzım gelir.» 

Madde 2 — Devlet Şûrasmca görülmüş olan bu nizamname hükmü Resmî 

Gazete ile neşri tarihinin ertesi gününden yürümeğe başlar. 

Madde 3 — Bu nizamname hükmünü Adliye, Dahiliye, Maliye ve Hariciye 

Vekilleri yürütür. 
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Türk Bayrağı Nizamnamesine ek nizamname 

Kararname No: 2/11604  Neşir Tarihi: 10/8/1939 

Millî Müdafaa Vekilliğince hazırlanıp Devlet Şûrasmca görülerek 

20/7/1939 tarih ve 10022 sayılı tezkere ile tevdi edilen ilişik Türk bayrağı 

Nizamnamesine ek nizamname 
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nin mer’iyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 29/7/1939 tarihinde kabul 

edilmiştir. 

 

29/7/1939 

 

        Madde  1 — Türk Bayrağı Nizamnamesine aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

        Madde 2— Reisicümhurun aşağıda yazılı yerleri teşrifinde, buralarda 

bulundukları müddetçe, bayrak gönderine Reisicumhur forsu çekilir: 

a) Resmî Daireler (Genelkurmay Başkanlığı, Vekâletler, Vilâyet, Kaza 

Hükümet Konakları, Belediyeler.) 

b) Tümen ve daha büyük karargâhlar, kışlalar, askerî okullar ve 

hastahaneler. 

c) Resmî müesseselerle faaliyetlerine Devletçe müsaade edilmiş olan 

diğer müesseseler ve millî teşekküller. 

ç) 3687 sayılı merasim ve teşrifatı bahriye kararnamesinde yazılı olan deniz 

vasıtaları. 

Madde 3 — Reisicümhurun ikametgâhlarında zatlarına mahsus fors gündüz 

ve gece çekili bulunur. 

Madde 4—Reisicümhurun içinde bulundukları otomobile, açık olmak 

üzere, 30X30 santimetre eb’admda bir fors çekilir. 

Madde 5 —  Devlet Şûrasmca görülmüş olan bu nizamname hükümleri, 

Resmî Gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren yürümeye başlar. 

Madde 6 — Bu nizamname hükümlerni İcra Vekilleri Heyeti yürütür, 

 

 
 

 

 



Kararnameler 
 

Çoruh Vilâyeti Umumî Meclisinin 18/3/1939 gün ve 19 sayılı mazbatasında 

Hususî İdarenin tahsisat harici olarak tenvir, teshin, posta ve telgraf ücreti ve 

iaşe bedeli gibi mübrem ihtiyaçlara sarfedilen 207 lira 76 kuruş zimmetin affı 

Meclisi Umumî Mazbatasile temenni edilmekte olmasına ve meselede bir 

suiistimal yapılmayıp zuhulen tahsisat harici mübrem ihtiyaçlara sarfiyat icra 

edildiği anlaşılmasına binaen mezkûr zimmetin İdarei Hususiyei Vilâyet Usulü 

Muhasebe Talimatnamesinin 50 inci maddesine tevfikan tamamen affı tensip 

kılınmıştır. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili me- 

murdur. 

3/8/1939 

 

 

 

 

1 — Küçükdoğanca Köyünün Meriç Kazası Merkezi o- lan 

Büyükdoğanca Belediyesi sınırı içine alınması hakkında 1580 sayılı Belediye 

Kanununun 7 inci maddesine tevfikan mahallî Tahkik Heyeti tarafından tanzim 

olunan mazbata ile Vilâyet İdare Heyetince ve Devlet Şûrasınca bu hususta 

ittihaz edilen kararlar tasvib edilmiştir. 

2 — Bu kararname hükmünü yürütmeğe Dahiliye Ve- 

kili memurdur. 18/7/1939 

 

 

1 — İzmirin Dikili Kazasına bağlı Çandarlı Nahiyesi Merkezinde yeniden 

teşkil edilecek Belediye hakkında 1580 sayılı Belediye Kanununun 7 inci 

maddesine tevfikan Mahallî Tahkik Heyetile Devlet Şûrası tarafından ittihaz 

olunan kararlar tasvib olunmuştur. 
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2 — Bu kararnamenin hükmünü icraya Dahiliye Vekili memurdur.                                                     

24/7/1939 

 

 

Kararname No: 2/11598 

 

Kendisine hedef ittihaz ettiği faaliyet sahasında takdire sayan hizmetler 

ifasına ve Tiftikçiliğin İslahı ile dünya piyasasının beklediği nefaset ve incelikte 

tiftik istihsaline çalıştığı ve günden güne İktisadî sahada mühim hizmetler 

ifasına muvaffak olduğu anlaşılan Türkiye Tiftik Cemiyetinin Cemiyetler 

Kanununun 37 nci maddesine tevfikan Menafii umumiyeye hadim cemiyetler 

meyanma idhali hakkında Devlet Şûrası İkinci Dairesi ile umumî heyetinden 

yazılan 12/7/1939, 17/7/1939 tarih ve 2377/2196 ve 253/258 sayılı mazbatalar 

İcra Vekilleri Heyetince 29/ 7/1939 tarihinde tetkik ve mütalea edilerek tasdiki 

kabul olunmuştur. 29/7/1939 

 

 

 

 

 

Devlet Şûrası İkinci Dairesinin 12/7/1939 tarih ve 

 E. 2377/K. 2196 sayılı kararı 

 

Öz : 

             Türkiye Tiftik Cemiyetinin mena- 

             fii umumiyeye hâdim cemiyetler  

             meyanına ithali hakkında, 

 

Türkiye Tiftik Cemiyeti Reisi tarafından verilen ve bu cemiyetin menafii 

umumiyeye hadim cemiyetlerden olduğu Devlet Şûrasınca tasdiki talebini ihtiva 

eyliyen dilekçe ile evrakı müteferriasmın tetkik ve karara bağlanmak üzere 

gönderildiğine dair Dahiliye Vekâletinin 7/7/1939 tarih ve 
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495 sayılı tezkeresi ve merbutları dairemize tevdi olunmakla okundu ve işin 

gereği düşünüldü. 

 

Bu cemiyetin 1931 senesinde sebkeden müracaatı neticesinde, Devlet 

Şûrası Mülkiye Dairesince verilen Şûra Umumî Heyetince tasvib edilen 

15/3/1931 tarih ve 722/517 sayılı kararda; cemiyetin tetkik edilen 

nizamnamesinin üçüncü maddesinde tiftiğin derecesini ve tiftik keçilerinin İslah 

ve teksiri ve hastalıktan vikayesi ve tiftiğin işlenmesi ve standardize edilmesi ve 

alım ve satım işlerinin tanzimi maksadile teşekkül ettiği anlaşılmış ve filhakika 

bu cemiyetin memleketin iktisadı menfaaterine hizmet edeceği de şüpheden 

vareste bulunmuş ise de bu cemiyete menafii umumiyeye hadim sıfatının izafesi 

için aranılan evsaf ve şerait henüz inkişaf etmemiş ve nizamnamesi de kavanini 

mevzua hükümleri dahilinde ibrazı faaliyet etmesi ve hükümetçe de mazharı 

muavenet olması tabii bulunmuş olduğundan şimdilik mevzuubahs cemiyetler 

meyanma ithali ekseriyetle tasvib olunmuştur. 

 

Bu kerre tetkik olunan dosya mündericatma göre mezkûr tarihten beri 

geçen dokuz sene zarfında bu cemiyetin kendisine hedef ittihaz edindiği faaliyet 

sahasında mezkûr ve takdire şayan hizmetler ifasına ve mühim bir kısmı 

halkımızın maişet vasıtası olan tiftikçiliğin islâhı ile dünya piyasasının beklediği 

nefaset ve incelikte Tiftik istihsaline çalıştığı ve günden güne İktisadî sahada 

mühim hizmetler ifasına muvaffak olduğu anlaşılmasına binaen menafii 

umumiyeye hadim cemiyetler arasına alınmasının muvafık olduğuna dair 

12/7/1939 tarihinde ittifakla karar verildi. 

 

 

 

Devlet Şûrası Umumî Heyetinin 17/7/1939 tarih ve  

253/258 sayılı kararı 

 

Cemiyetin menafii umumiyeye hadim cemiyetlerden olduğunun Devlet 

Şûrasmca tasdiki talebine dair Türkiye 
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Tiftik Cemiyeti Reisi tarafından verilip Dahiliye Vekâletinden gönderilen 

arzuhal ve müteferri evrakı üzerine ikinci dairece müttehaz kararı havi 

2377/2196 sayılı ve 12/7/1939 tarihli mazbata okundu. 

 

Bu mazbata; Bu cemiyet tarafından evvelce sebkeden müracaat üzerine 

Devlet Şurası Mülkiye Dairesile Umumî Heyetten verilmiş olan kararlarda bu 

cemiyetin şimdilik menafii umumiyeye hadim cemiyetler arasına idhali 

ekseriyetle tesvip olunduğuna karar verilmiş olduğu tafsil e- dilmiş ve bu kerre 

tetkik olunan dosya münderecatına göre evvelki müracaatı tarihi olan 1931 

senesinden beri geçen dokuz sene zarfında bu cemiyetin kendisine hedef ittihaz 

ettiği faaliyet sahasında meşkûr ve takdire şayan hizmetler ifasına ve mühim bir 

kısım halkımızın maişet vasıtası olan tiftikçiliğin ıslâhı ile dünya piyasasının 

beklediği nefaset ve incelikte tiftik istihsaline çalıştığı ve günden güne İktisadî 

sahada mühim hizmetler ifasına muvaffak olduğu anlaşılmasına binaen menafii 

umumiyeye hadim cemiyetler arasına alınmasının muvafık olduğuna ittifakla 

karar verildiği yazılı bulunmuş ve bu karar gösterilen mucip sebebe binaen 

17/7/1939 tarihinde ittifakla tasvip olunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mülkî teşkilât 

 
Birleştirilen köyler: 

 

Manisa merkez kazasına bağlı Dibek alanı ve Sarıbeyler köylerinin 

Sarıalan adı altında birleştirilmesi ve bir muhtarlıkla idaresi 19/8/939 tarihinde 

onanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vekâletimiz tamimleri 

 
M. İ U. M. 

B. M Ş. M. 
 

Öz: 

        Tecavüz eden belediye Bütçeleri H. 

 

Vilâyetine 

Sayı: 137/13411 

 

1 — 1580 sayılı Belediye kanununun 117 inci maddesinin 16 ıncı fıkrası 

mucbince memur ve müstahdem maaş ve ücretlerinin azamî haddi varidatının % 

30 nu tecavüz ettiren Belediyeler Vekâletten müsaade istihsaline mecbur 

bulundukları halde bazı belediyelerin bu kanunî lâzimeye ittiba etmedikleri ve 

bazılarının da bir defa istihsal edilmiş olan müsaadeden bilistifade müteakip 

senelerde de ayni şekilde «% 30» nisbetini tecavüz eden bütçeleri tatbik 

mevkiine koymakta oldukları icra kılman tetkikat ve muhaberattan 

anlaşılmaktdır. 

Adı geçen kanunun 117 inci maddesinin 16 mcı fıkrasının mevzuu bir sene 

bütçesinin memur ve müstahdem maaş ve ücretlerinin kontrolünü istihdaf 

etmekte bulunmasına göre yalnız bir seneye münhasır olan müsaadelerin 

müteakip senelere teşmil edilmemesi icabeder. 

Nisbet tecavüzünün her sene bütçesile beraber Vekâletin müsaadesine 

arzedilerek muvafakat istihsalinden sonra bütçelerin tatbik mevkiine konması 

zaruridir. 

2 — Vilâyetiniz dahilindeki belediye bütçelerinin tetkikile % 30 nisbetini 

tecavüz eden belediyelerin hangi senelerde Vekâletten müsaade istihsal 

ettiklerinin ve istihsal edilmiş olan müsaadeden müteaddit seneler istifade etmiş 

olan belediyeler esamisinin tecavüz eden nisbetleri 
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gösterir bir cetvelle birlikte Vekâlete bildirilmesi tamimen tebliğ olunur. 

3 — Umumî Müfettişliklere ve Vilâyetlere ve Teftiş Heyeti Reisliğine 

yazılmıştır. 

 

M İ. U. M. 

 

B. H. Ş. M. 

Vilâyetine 

Sayı: 137/13412 

1 — Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve Belediyelerce 

alınmakta olan damga, tayyare ve belediye resimlerile darülaceze hissesinin 

mikdarına ve sureti istifasına dair 3702 sayılı kanun resmî gazete ile ilân edildiği 

ve 14/7/939 tarihinden itibaren meriyet mevkiine girdiği için adı geçen kanunun 

6 mcı maddesinde tarif edilen ve Belediye daimî encümenlerince tayini tasrih 

edilmiş olan duhuliye ücretlerinin tesbitile tetkik edilmek üzere cetvelinin âcilen 

Vekâlete gönderilmesi tamimen rica olunur. 

2 — Umumî Müfettişliklere ve Vilâyetlere yazılmıştır. 

 

M. İ. U. M. 

 

B. M. Ş. 

Vilâyetine 

Sayı: 63/13652 

1 — Bu sene itfaiye kursuna gönderilecek talebelerin ilişik yazıda 

gösterilen şerait dahilinde kursa iştirak ettirilmesinin temini İstanbul Vali ve 

Belediye Reisliğinden alman bir yazıda bildirilmektedir. 

 

Muktezasma göre muamele ifa edilmek üzere alâkadar belediyelere tebligat 

yapılması rica olunur. 

2 — Bütün vilâyetlere ve Umumî Müfettişliklere yazılmıştır. 

SURET 

İtfaiye okuluna girme şeraiti 

1 — 1939-1940 dördüncü devre itfaiye kursu 1/10/939 tarihinde açılacak ve 

imtihanlar da dahil olmak üzere dokuz ay devam edecektir. 
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2 — Kursa iştirak edecek olanların 25/9/939 tarihine kadar İstanbul 

İtfaiye Müdürlüğüne gönderilmiş olmaları lâzımdır. 

 

3 — Diğer belediyelerden âmir kursuna altı kişi alınacaktır. Bunların orta 

mektep mezunu olması veya o derecede tahsil görmüş olduğunu İstanbul İtfaiye 

Müdürlüğünde yapılacak imtihanda isbat etmesi şarttır. 

 

4 — Diğer belediyelerden efrat kursuna yirmi kişi almacaktır. Bunların 

ilk mektep mezunu olması veya o derecede tahsil görmüş olduğunu İstanbul 

İtfaiye müdürlüğünde yapılacak imtihanda isbat etmesi lâzımdır. 

 

5 — Gelecek olan talebelerin yalnız karyolaları İstanbul İtfaiye 

müdürlüğünce temin edilecektir. Yatak, yastık ve battaniyelerini kendilerinin 

getirmeleri lâzımdır. 

6 — Kursun devam ettiği müddet içinde bir kişinin masraf cetveli eklidir. 

Belediyelerin bu parayı doğrudan doğruya İstanbul itfaiye müdüriyetine 

göndermeleri lâzımdır. 

7 — Kursa gönderilecek talebenin geldiği vilâyet has- tahanesi heyeti 

sıhhiyesinden sıhhî muayene raporunu alması ve mezkûr raporda itfaiye 

zorluklarına mütehammil bulunduğunun zikredilmesi lâzımdır. 

8 — Bazı vilâyet ve kaza belediyeleri tarafından itfaiye teşkilâtları için 

mütehassıs itfaiye âmiri gönderilmesi istenmekte ise de her istenildiği zaman 

âmir bulmak imkânsız olduğundan bu gibi kimselere ihtiyacı olan belediyelerce 

bu işe elverişli ve yukarıdaki şeraiti haiz olanların yetiştirilmek üzere mektebe 

yollanması lâzımdır. 

 

Lira 

        20  Kurs masraflarına iştirak (kaydiye) ücreti 

        12    Bir adet kaput bedeli 

        12   Bir kat elbise bedeli 

        12    Bir çift çizme bedeli 

        90    Beher ay on liradan dokuz aylık iaşe bedeli 

 

146 Yekûn 
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M. İ U. M. 

 

Belediyeler Muamelât Ş. Md. 

 

Vilâyetine 

 

1 — Belediye memurları için bir tekaüt kanunu lâyihası hazırlanmaktadır. 

 

1 — Amele, tanzifat amelesi, hademe gibi müstahdemin hariç itfaiye efradı 

dahil olmak üzere belediye memur ve müstahdemlerinden 1940-1941 seneleri 

içinde bilfiil 25 sene hizmet müddetini dolduranların unvanı memuriyetini, 

aldıkları maaş ve ücret mikdarlarını, hangi sene tekaüt olacaklarını ve yaşlarını 

gösterir nümunesi ilişik olarak gönderilen cetvellere göre her belediye 

tarafından, 940 senesinde 25 seneyi ikmal etmiş veya edecek memur ve 

müstahdemler için bir cetvel 941 senesinde 25 seneyi ikmal etmiş veya edecek 

memur ve müstahdemler için ayrı bir cetvel…………..  ilâ 949 senesinde 25 

seneyi ikmal etmiş veya edecek memur ve müstahdemler için ayrı bir cetvel 

olarak, 10 cetvel tanzim edilecektir. 

2 — Belediyede müstahdem ve birinci maddenin şümulü haricinde bulunan 

muvakkat müstahdemler için ekli cetvel nümunesi gibi ayrı bir cetvel tanzim 

edilecektir. 

3 — Belediye bütçesinin 939 varidat yekûnu 

4 — 939 senesi belediye bütçelerinden memurlara veri- 

len maaş yekûnu 

5 — 939 senesi belediye bütçelerinden birinci maddede yazılı muvakkat 

müstahdemine verilen ücret yekûnu 

6 — 939 senesi belediye bütçesinden 2 inci maddede yazılı muvakkat 

müstahdemine verilen ücret yekûnu 

Her belediye tarafından ayrı ayrı bildirilecektir. 

Yukarıda mevzuubahs, belediyelerce verilecek, malûmatın her hangi bir 

yanlışlığa mahal kalmamak üzere vilâyetçe tetkikinden sonra en geç 25 ağustosa 

kadar postaya verildiğinin telle iş’arını rica ederim. 

II — Bütün vilâyetlere yazılmıştır. 
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M. İ. U. M. 

 

H. 1 M. Ş. M 

 

                    Öz: 

      Bütçe emaneti hesapları H:  

Vilâyetine 

 

Muhasebei umumiye kanununun ana hükümlerinden mülhem olarak 

hâzinece tanzim olunan usulü hesabiyeye dair umumî talimatnamede emanet 

hesabı ikiye tefrik edilerek birisi her hangi bir şekilde vukubulacak malûmatın 

kaydı için âdi emanet, diğeri bütçeden mütevellit istihkaklar için bütçe emaneti 

namile iki hesabın küşadı kabul edilmiş ve bu sebeple bir malî sene zarfında ifa 

edilen hi- demat ve iktisap olunan hukuktan mütevellit eshabı istihkaka borç 

olarak tahakkuk eden mebaliğden emri itaya iktiran eylediği halde her hangi bir 

sebeble Mayıs gayesine kadar tesviye olunmıyan mebaliğin tediye emri 

dahilinde bütçye masraf kaydile bütçe emanetine alınması ve ertesi sene bu 

hesaptan reddiyat suretile sahibine tediyesi esası vaz edilmiş bulunmaktadır. 

Vilâyetlerce halen tatbik edilmekte bulunan İdarei Hususiyei Vilâyat usulü 

muhasebe talimatnamesinde bu namla bir hesap küşadı derpiş edilmemekle 

beraber 2562. sayılı kanımda Hususî İdarelerce ait seneler tahsilâtmdan 

ödenmek üzere yapılagelmekte olan devri tahsisat usulünü kaldırmış olduğundan 

tatbikatta husule gelen zorlukları bertaraf etmek üzere Divanı Muhasebat 

Reisliğinin 27/12/ 937 tarihli ve 125264/4877 sayılı tebliğatı dairesinde Hususî 

İdarelerce adi emanet hesabından başka bütçe emaneti namile ayrı bir hesap 

tutulması zarurî görülmüştür. 

Bu takdirde Hususî İdarelerce bir malî sene içinde tahakkuk edip de her 

hangi bir sebep ve mani neticesinde tediye edilemeyen mebaliğin tahakkukat ve 

ita emri mevcut olmak şartiyle bütçeye masraf ve bütçe emanetine irat kaydile 

müteakip beş sene içinde sahiplerine tediyesinin temini suretile bakiyei 

tahsisatın imhası ile eshabı istih- 
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kakın düyundan alınacak tahsisata intizar ettirilmesi gibi güçlükler bertaraf 

edilmiş olacağından gereğinin hususî muhsebe müdürlüklerince bu şekilde 

ifasının temin buy- rulması tamimen tebliğ ve rica olunur. 

Bilgi için Umumi Müfettişliklere ve gereği yapılmak üzere Vilâyetlere ve 

teftiş heyeti reisliğine yazılmıştır. 

 

 

M. İ. U M. 

H. İ. M. Md. 

 

Öz: 

          2871 sayılı kanun mucibince hâzi- 

          neye gönderilmesi icap eden borç- 

          lar H: 

 

Vilâyetine 

Sayı : 213/13799 

 

2871 sayılı kanun mucibince vergi farkından hâzineye karşı borçlu 

vaziyette bulunan Hususî İdarelerin bu borçlarını vaktinde ödememelerinden 

alacaklı vaziyette bulunan Vilâyetlere bu alacaklarının gönderilemediği ve bu 

sebeple de bu Vilâyetlere ait bütçe hizmetlerinin akamete uğradığı carî 

muamelelerden anlaşılmakta ve bu hususta Maliye Vekâletinden alınan yazılarda 

da Maliye bütçesine maaş, masraf ve vergi farkı karşılığı olarak konulan tahsisat 

ancak Hususî İdarelerin alacakları mecmuundan borçlu Vilâyetlerden yapılacak 

tahsilât yekûnu tenzil edildikten sonra bakiye kalan miktara tekabül etmekte 

olduğundan borçlu Hususî İdarelerin borçları tamamen tahsil edilerek bütçeye 

tahsisat kaydolunmadıkça alacaklı Hususî İdarelere tediyat yapılmasına imkân 

olmadığı bildirilmektedir. 

Alacaklı Vilâyetlere ait bütçe hizmetlerinin muntazaman ifasını temin 

etmek ve bu hususta tevali eden şikâyetlere nihayet verilmek, borçların vaktinde 

ve zamanında ödenmesiyle mümkün olabileceğinden hemen icabeden tedbirlerin 

alınarak hâzineye irsali lâzımgelen paraların 
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ikinci bir tebliğe mahal kalmadan gönderilmesinin temin buyrulmasın! hassatan 

rica ederim. 

22/8/939 

 

 

M. İ. U. M. 

 

Köy M. Ş. M. 

 

Öz: 

 

      Köy sınırlarının çizilmesi sırasında  

          göz önünde tutulması icap ed en esas- 

    lar H: 

Vilâyetine 

Sayı : 363/13142 

 

31/10/938 tarih ve 11402 No. lı tamime ektir : 

Köy Kanunu yürürlüğe gireli onbeş yılı geçtiği halde bu kanunun 3 üncü 

maddesinde ilk iş olarak gösterdiği köy sınırlarının çizilmesi bir çok yerlerde 

hâlâ başarılama-  

mıştır. 

Köyün hükmî şahsiyeti ancak sınırla tekemmül edeceğine göre sınırı 

çizilmeyen köyde kanunun tatbikine henüz başlanılmamış olduğuna hükmetmek 

yanlış olmaz. 

Bu halin, güttüğümüz büyük davaya ne kadar aykırı olduğunu izaha hacet 

yoktur. 

Sınır çizilmesinin gecikmesi hakkında ileri sürülen mazeretler aşağıdaki 

noktalarda hülâsa edilebilir. 

1 — Bazı köylerde Köy Kanununun tatbik edilmemesi, 

2 — Bazı köylerin köylünün malı olmayıp çiftlik ma- 

hiyetinde olması, 

3 — Eskiden kalma hiç bir esas bulunmaması, 

4 — Sınır ihtilâfı görülmemesi, 

5 — Köylüler uzlaşmadıkları için işin uzaması, 

6 — İhtilâfın mahkemeye intikal etmiş olması. 

 

Bu noktalardan hiç birinin köy sınırlarının yıllarca sürüncemede bırakılması 



için kâfi sebep teşkil edemiyeceği şüphesizdir. 
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1-2 — Köy Kanununun çerçevesi dışında kalan köylerin çevresinde 

kanunun tatbik edildiği köyler bulunup sınırları bunlara ulaşacağına ve hayvan 

sirkatinin meıı’î hakkmdaki kanun gibi diğer mevzuat da her köyün sınırının 

belli olmasını istilzam ettiğine ve Köy Kanununun 89 uncu maddesi Vali ve 

Kaymakamlara bu kanunun lüzumlu maddelerini küçük köylere de tatbik 

ettirmek salâhiyetini verdiğine göre kanunun sınırlara ait hükümlerinden hariç 

kalacak köy tasavvur edilemez. 

3 — Köy sınırlarının eskiden kalma esaslardan ziyade bugünkü vaziyet ve 

ihtiyaçlara göre çizileceği ve hasıl olacak lüzum ve ihtiyaca göre değişebileceği 

kanunun 5 inci maddesinden anlaşılmakta olduğundan eskiden kalma esas 

olmamasını tereddüt ve ihtilâfa yol açmayacak bir kolaylık olarak kabul etmek 

icabeder. 

4 — Sınır ihtilâfı görülmemesi sınırların belirsiz kalmasını ve muhtemel 

ihtilâf kapılarının açık bırakılmasını istilzam ettirmez. 

5 — Köylerin sınır içinde uzlaşamamaları halinde yapılacak muameleyi 

kanunun 5 inci maddesi göstermiş ve bunun altı ay içinde bitirilmesini 

emretmiştir. 

6 — İhtilâflı sınırların çizilmesi mahkemelere ait olmayıp İdare 

Heyetlerine raci bulunduğu ve köy kanununun 3 üncü maddesinin son fıkrasına 

göre sınır kâğıdının mahkeme ilâmına değil mahkeme ilâmının sınır kâğıdına 

uyması lâzımgeldiği cihetle idare cihazının bu hususta kendisine düşen vazifeyi 

mahkemeden beklemesi neticesiz muameleler, masraflar, gidip gelmelerle 

köylünün ezilmesine yol açması demektir. 

Sınır üzerinde tereddüt uyandıran noktalarından en mühimminin eski 

hallere ve haklara dair iddialar olduğu anlaşılmaktadır. 

Köy sınırları içinde kalan mer’a, baltalık gibi orta mallarının esasen Devlet 

malı olup intifa haklarının ihtiyaç nisbetinde köylere terkedildiği ve bunda 

değişmez bir mahiyet olmıyacağı unutulmamalıdır. 
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Yeniden köy kurulması, köylerin birleştirilmesi, ayrılması, bir yerden bir 

yere kaldırılması, büyümesi, küçülmesi gibi halleri göz önünde tutan kanun 

vazıının beş sene gibi kısa bir müddet içinde değişecek ihtiyaçları bile ihmâl 

etmediğine göre sınır çizilmesinde ve düzeltilmesinde en hakikî âmilin lüzum ve 

ihtiyaç olması lâzımgeleceğinden işin bu noktadan mütalâasile bir an evvel intaç 

ve iş’arı rica olunur. 

Umumî Müfettişliklere, Vilâyetlere, Teftiş Heyeti Reis- 

liğine yazılmıştır. 

18/8/939 

 

 

M. İ. U. M. 

 

Köy M. Ş. M. 

 

Öz: 

           Köy makbuz ihtiyacının hakikî o-  

          larak \icsbiti H : 

Vilâyetine 

 

Sayı : 13800. 

 

Eski köy makbuzlarının senelik sarf miktarı azamî 9000 cilt olduğu halde, 

yeni makbuzlar için Damga mat- basına vaki olan siparişin 68, 875 cilde baliğ 

olduğu, matbaanın mesai kabiliyetine göre bu miktarın karşılanmasına imkân 

bulunmadığı, bu vaziyetin de makbuz taleplerinin hakikî ihtiyaçlar tesbit 

edilmeden yapıldığından ileri geldiği ve Vilâyetlerce hakikî ihtyaç nisbetinde 

talep edildiği takdirde tamamen karşılanarak hususî olarak bas- trılmış olan 

makbuzların istimâline lüzum kalmıyacağı Maliye Vekâletinin 22/7/939 gün ve 

Va. U. Md. 2431-5/19785 sayılı yazılarile iş’ar buyrulmuştur. 

İhtiyaçtan fazla taleple matbaanın müşkül vaziyete sokulmasına mahal 

kalmamak üzere Vilâyetinizin senelik makbuz ihtiyacının cilt üzerine esaslı ve 

katî surette tes- bitile iş’arı rica olunur. 

                                            25/8/939 
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Nüfus İş. U. M. 

Şube 2. 

 

Öz: 

            Evlenme işlerinde yer değiştirme  

           ilmühaberi aranmamasınm usul it- 

          tihazı H: 

Valiliğine 

 

Sayı : 10746/3146 

 

Evlenme cüzdanlarının kimler tarafından evlenenlere satılacağı ve 

bunlardan alınacak yerdeğiştirme ilmühaberine damga ve harç pulu yapıştırılıp 

yapıştırılmıyacağı bazı taraflardan sorulmaktadır. 

 

3686 sayılı Kanun ile evlenme işlerine ait evrak kıy- metsizlendirilerek 

malsandıklarındart nüfus idarelerine devredileceği ve nüfus idareleri tarafından 

da bu evrakın nüfus vukuat ilmühaberleri gibi evlendirme memurluklarına 

parasız olarak verileceği 15/7/939 tarih ve Nüfus İkinci Şubenin 9331/2765 

sayılı telgrafnamesiyle tebliğ olunmuştu. 

 

Paralı olan evlenme cüzdanları ise evlendirme memurları tarafından alınıp 

bedeli mukabilinde alâkadarlara verilecektir. 

 

Evlenme vak’alarmda kadının erkek hanesine nakli esas olup aynı kaza 

halkından olan çiftlerden kadının evlenme ilmühaberi üzerine kocası hanesine 

yerdeğiştirme muamelesinin de yapılacağı nüfus’ kılavuzunun 82 inci sayfasında 

tasrih edilmiştir. Gerçi ayni sayfada ayrı kaza halkından olanlar için 

yerdeğiştirme ilmühaberinin aranması bildirilmiş ise de 3686 sayılı kanunun 

üçüncü maddesi evlenme akitlerinin evlenme işleri memurları tarafından 

doğrudan doğruya nüfus idarelerine bildirilmesini âmir bulunduğundan ihbar 

keyfiyeti kocadan evlenme memurluğuna intikal etmiş ve bu vaziyet karşısında 

yerdeğiştirme ilmühaberi aramak imkânının kalmamış olması hasebiyle kaza 

haricinde kayıtlı olnlarm yerdeğiştirme mu- 
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amelelerinin dahi pulsuz ve harçsız evlenme ilmühaberleri üzerine yapılması 

zarureti hasıl olmuştur. Binaenaleyh evlenen çiftlerden birinin kaza haricinde 

kayıtlı olması halinde de bu suretle muamele yapılması icabeder. 

Evlenen çiftlerden kadın hanesine naklini arzu eden erkekten pullu 

yerdeğiştirme ilmühaberi aranması ve harç pulu yapıştırılması lâzımdır. 

Gerekenlere tebliği tamimen rica olunur. 

Umumî Müfettişliklere, Valilere ve Teftiş Hey’eti Reisliğine yazılmıştır.

 14/8/939 

 

M. S. M. U. M. 

 

Ş. 2. 

Öz : 

            Maarif cemiyetinin piyangosu H:  

Vilâyetine 

 

Sayı : 3809 

I — Türk Maarif Cemiyeti tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da zeki, 

çalışkan, fakat yoksul ve kimsesiz Türk çocuklarının okumalarını temin etmek 

rnaksadile tertip edilecek eşya piyangosu için tevzi olunacak biletlerin satışına 

müsaade edilmesi tamimen rica olunur. 

II — Umumî Müfettişliklerle Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine 

yazılmıştır. 

5/8/939 

 

M. S. M. U. M. 

 

Ş. 2. 

                                                                         Öz : 

        Dış ticaret dairesi reisinin riyasetin- 

        de   teşekkül  eden  vekâletler arası  

        heyeti H: 

Vilâyetine 

Ek : 14/8/939 güıı ve 4020 sayılı tamime 

1 — 2/11541 sayılı kararnamenin 3 üncü maddesine 
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müsteniden Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Dairesi Reisinin tahtı riyasetinde 

teşekkül eden Vekâletler arası hey’etinin harice tediyeyi tazammun eden 

mukavele hükümleri hakkında aldığı ve sözü geçen vekâletin 11/8/939 gün ve 

Dış Ticaret dairesi reisliği 7162 sayılı yazısile gönderilen 10/8/ 939 gün ve 2 

sayılı kararın tasdikli bir sureti ilişiktir. 

 

Gereğinin ona göre ifasını tamimen rica ederim. 

2 — Umumî müfettişliklerle, vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

 

25/8/939 

 

 

KARAR 

 

2/11541 sayılı kararnamenin (3) üncü maddesine müsteniden teşekkül eden 

heyetimiz, ilk içtimaini 10 Ağustos 1939 tarihinde, Ticaret Vekâleti dış ticaret 

dairesinde akdetmiş ve aşağıdaki kararları ittihaz etmiştir : 

Tediye anlaşmaları ile bağlı bulunduğumuz memleketlerden yapılacak 

mübayaata veya bu memleketler menşeli mallara ait olup memleketimiz 

dahilinde icra edilecek mübayaata ait mukavelelerin, tediye hükümleri 

zaviyesinden şimdilik heyetçe yeniden bir tetkike tâbi tutulmasına ihtiyaç 

olmadığı gibi, zaman sarfını da istilzam edeceğinden, bu mukavelelerin akdini 

müteakip heyete berayı malûmat bildirilmesi muvafık görülmüştür. Bu 

tediyelere ayrı bir istikamet vermek lüzumu hasıl olduğu takdirde, heyetçe 

icabeden yeni kararlar bilâhare alınacaktır. 

Binaenaleyh : 

2/11541 sayılı kararnamenin (4) üncü maddesi mucibince, heyete 

bildirilecek olan şartname ve mukavele pro- 

jelerinde : 

1 — Hariç memleketlere, tediyenin, kliring yoiile yapılması veya alâkalı 

memleketle memleketimiz arasında akdolunmuş takas anlaşmâları hükümlerine 

göre icrası meşrut ise, bu kabil mukavelelerin akitlerini müteakip berayı 

malûmat heyete gönderilmesi, 
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2 — Serbest döviz tediyesini veya mukabilinde memleketimizden mal 

ihracını tazammun eden veyahut ticaret anlaşmaiarile bağlı olmadığımız 

memleketlerden müba- yaayı icabettiren yani, projelerinde, yukarıdaki (1) sayılı 

fıkra hükümleri haricinde kalan tediye şartını ihtiva eden bilumum şartname ve 

mukavelelerin ise akdinden evvel mütalea alınmak üzere heyete tevdi olunması, 

Muvafık görülmüş ve keyfiyetin bu yolda alâkadarlara tamimi 

kararlştırılmıştır. 

 

10/8/939 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diğer Vekâletlerin tamimleri 
 

MALİYE VEKÂLETİ 

 

Nakit İş. ü. Md. 

 

 
                                                                        Öz : 

         Akseki Ticaret  Bankasının verebi- 

        leceği teminat mektupları hakkında: 

 

No. : 5150/1/11625 

 

Akseki Ticaret Bankasının resmî dairelere hitaben verebileceği teminat 

mektupları yekûnu 7/2/1935 tarih ve 59/225 numaralı umumî tahriratla 

bildirilmişti. 

Mezkûr bankanın 1938 bilançosuna göre tediye edilmiş sermayesi 432.325 

liraya baliğ olmuştur. 

Buna nazaran bankanın resmî dairelere hitaben verebileceği teminat miktarı 

216.162 liradır. 

Bu yekûndan bankanın şubelerine ayrılmış olan limitler aşağıda 

gösterilmiştir : 

 

             Lira  

        131.162 Merkez şubesi 

          65.000 

          20.000 

Aydın şubesi  

Ödemiş şubesi 

  

        216.162 
 

Şubelerin, kendilerine ayrılan bu hadler dahilinde kalmak ve 2490 numaralı 

kanuna müsteniden teminat işleri hakkında Vekâletimce yapılan tebligata riayet 

etmek şartile verecekleri teminat mektuplarının kabulü lâzımgeldiği tamimen 

tebliğ olunur. 

4/8/1939 
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Nakit İş. ü. Md. 

 

Öz : 

 

         100, 50 ve 25 kuruşluk gümüş para- 

                                                                       ların zuhur eden kalpları H: 

No. : 5123/2 

 

Emniyet Umum Müdürlüğü şube 2. ifadesüe Dahiliye Vekâletinden alman 

14 euımuz 1939 tarih ve 22226/36977 numaralı tezkerede; 

 

Boyabat kazası Hükümet binası inşaatında çalışan a- melelerden Mehmet 

oğlu Bayramın elinde şüphe üzerine bir adet yüz kuruşluk gümüş para 

yakalandığı ve yapılan tetkikat ve tahkikat neticesinde mezkûr paranın kalp 

olduğu anlaşılması üzerine icra kılman takibatta paranın kimler tarafından 

sürüldüğünün öğrenilemediği bildirilmek- 

tedir. 

Şu sıralarda benzerine çokça tesadüf olunan bu nevi hâdiselerin failleri ile 

daimî mücadele için yalnız mahallî zabıta kuvvetlerinin aiâkasiie iktifa 

edılemiyeceğinden mezkûr kuvvetlere bir yardım olmak üzere bilûmum Devlet 

memurları ve para alıp vermek vazifesile muvazzaf bulunan bütün veznedarların 

bu işte âzami hassasiyet göstermeleri, kalp paraları piyasaya sürmek isteyenlerin 

derhal zabıtaya teslimi ile neticelenen mahallî Cumhuriyet Müddeiumumiliğini 

haberdar eylemeleri muvafık görülmüş bulunduğundan yukarıda verilen izahat 

dairesinde muamele ifası için kâfi miktarda gönderilen işbu umumî tahriratın 

Merkez ve Mülhakat memurları ile hususî idare ve Belediye idarelerine tevdiini 

ehemmiyetle rica ederim. 

30/7/1939 
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Öz: 

        Tiyatro, sinema ve konserlerden a-  

        lınacak damga, tayyare, belediye re-  

        simlçrile darülaceze hissesinin mik-  

        darına ve sureti istifasına dair olan  

        3702 sayılı kanunun tatbik sureti H: 

 

No: 24323/1 - 21636/43 

 

24323/1-19533/33 sayılı ve 18/7/1939 tarihli umumî yazı- 

ya ektir: 

Tiyatro ve sinemalardan alınmakta olan damga, tayyare ve belediye 

resimlerile darülaceze hissesinin birleştirilmesine ve miktarının % 10 a 

indirilmesine dair olan 3539 sayılı ve 29/6/1938 tarihli kanun hükümlerinin 

konserlere de teşmili ve tatbikatta görülen bazı müşkillerin giderilmesi 

maksadile bu hususta yeni bir kanun tadvin olunarak, 3539 sayılı kanunun ilga 

edildiği tarih ve numarası yukarıda yazılı tebliğle bildirilmişti. 

 

Resmî Gazetede neşredildiği 14/7/1939 tarihinden itibaren mer’iyete girmiş 

olan 3702 sayılı ve 6/7/1939 tarihli yeni kanunun hükümleri, aşağıda izah 

olunmuştur. 

1 — Kanunun birinci maddesi mucibince, tiyatro, sinema ve konserlerin 

bilet bedelleri üzerinden alınması lâzım- gelen damga, tayyare ve belediye 

resimlerile mevcut olan mahallerde darülaceze hissesi birleştirilmiş ve miktarı 

yüzde on olarak tayin edilmiştir. 

 

Kanunun şümulüne giren yerlerden tiyatro ve sinemalar malûmdur. 

Konserlere gelince, bunlar da tegannide ve musikide şöhret sahibi artistlerin bir 

tiyatro veya sinema salonunda veya sair bir mahalde, muayyen bir müddet bazı 

şarkılar okumak veya bazı parçalar çalmak suretile verdikleri musiki 

temsilleridir. Konserler, tiyatro ve sinema gibi biletle girilen ve içinde 

konsümasyon yapılmıyan yerlerdir. Konserleri, kahvehane ve birahanelerde 

veya gazinolardaki saz takımlarından ayıran en mühim vasıflar- 
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dan biri budur. Kahvehane, gazino ve birahanelerde, plajlarda ve bahçelerde bir 

orkestra ve ince saz heyetinin icrayı ahenk etmesi konser değildir. Bazı yerlerde, 

tegannide şöhret sahibi bir takım erkek ve kadın san’atkârlarm da, bu nevi saz 

heyetlerinde 15-20 dakika kadar şarkı okudukları görülmektedir. Bu vaziyet 

dahi, mezkûr mahallere konser mahiyetini veremez. Bu mahaller bu vaziyette 

çalgılı birahane veya gazino olmaktan çıkmazlar. Buralarda bilet kullanıldığı 

takdirde Damga Resmi Kanununun 13 üncü maddesinin 9 uncu numarası 

mucibince biletlerden damga resmi alınması lâzımgelirse de, bilet kullanılmadığı 

takdirde buraları işletenler bilet kullanmaya icbar edilemez ve bu mahaller 

hakkında 3702 sayılı kanun hükümleri tatbik olunamaz. 

 

2 — Kanunun ikinci maddesi, bu resimden müstesna olanları beyan 

etmektedir. Bu madde mucibince: 

 

I) Orduevlerinde münhasıran subaylara askerî memurlarla aileleri 

efradına gösterilen sinemalardan resim alınmaz. Bu sinemalara hariçten ücretle 

sivillerin kabulü memnudur. 

 

Resimden müstesna olan sinemalar, Ordu Dahilî Hizmet Talimatnamesinin 

197 'inci maddesi mucibince tesis edilmiş olan orduevlerindeki sinemalardır. 

İstisna hükmü bu sinemalarda münhasıran subaylara askerî memurlara ve 

bunların aileleri efradına filim gösterilmesile meşrut ve buralara hariçten yani 

subay ve askerî memurların aileleri efradından maada ücretle sivil eşhasın 

kabulü memnudur. Bu şahıslar, subay ve askerî memurların misafirleri 

vaziyetinde dahi, bu sinemalara ücretle giremezler. Ancak bedava olarak 

kabulleri halinde bittabi yapılacak bir muamele yoktur. Buralara hariçten ücretle 

sivillerin kabul edildiği görülürse bu hususta her hangi bir muamele ya- 

pılmıyarak, keyfiyetin vekâlete bildirilmesi icabeder. 

 

II) Hayır cemiyetlerde spor kulüpleri, mektepler ve halkevleri tarafından 

tamamen parasız olarak halka verilen konser ve temsiller ve gösterilen filimler 

de kezalik 

 

 

 

 

 

 



 

…………………………………………………………………………907……... 

 

resimden müstesnadır. Bu istisna hükmü 'de bu mahallerde verilen temsil ve 

konserlerin ve gösterilen filimlerin tamamen meccani olması ve bu mahallere 

gelenlerden velev iane namı altında dahi, her hangi bir suretle para alın- 

mamasile meşruttur. Para alındığı takdirde bunların istisna hükmünden istifade 

ettirilmesine imkân yoktur. Resme tâbi tutulmaları icabeder. 

 

Bunlara 'ilâveten kanunun '8 mcı maddesinde başka bir istisna hükmü daha 

vardır. Bu hüküm mucibince köylerde, sinema ücretleri bütün resimlerden muaf 

bulunmaktadır. Köy tabiri, '442 numaralı Köy Kanununun birinci maddesinin 

tarifine giren yerleri ifade eder. Burada gösterilen ücretli sinemalardan hiç bir 

resim alınmaz. Bu muafiyet sinemalara münhasır bulunduğundan köylerde 

gösterilecek tiyatrolarla verilecek konserler bu muafiyetten istifade edemez. 

3 — Yeni kanun ile birleştirilmiş olan resimlerin matrahı, tiyatro, sinema 

ve konserlerin bilet bedelidir. Bilet bedeli, bu mahalleri işletenler, yani bu 

mahallerin hasılâ- tını alan hakikî veya hükmî şahıslar tarafından, duhuliye 

ücreti olarak alman paranın tamamıdır. Bu bedele, biletlerden istifade 'edilecek 

olan resim dahil değildir. Kanunun beşinci maddesi mucibince tiyatro, sinema ve 

konserlerin bilet bedeline bu resim dahil edilemez ve biletler üzerinde 

gösterilemez. Biletlere resim miktarmca pul yapıştırılmak veya soğuk 'damga 

vurulmak suretile resim ifa edilmekle beraber müşterilerden bilet bedelile 

birlikte, resmin tahsiline cevaz yoktur. Resmin mükellefi tiyatro, sinema ve 

konserlerin sahipleridir. Buna riayet etmiyenler hakkında kanunun 6 mcı 

maddesindeki ceza hükümleri tatbik olunur.  

4 — Tiyatro, sinema ve konserlerden alınacak resim, biletler üzerine 

'malsandıklarmda mevcut olan tiyatro ve sinema pullarının yapıştırılması suretile 

istifa olunur. Kanunun 3 üncü maddesi mucibince vekâletçe tayin olunacak 

yerlerde bu resmin, biletlere matbu damga vaz’ı sure- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

……….908………………………………………………………………………. 

 

tile istifası mecburîdir. Bu mecburiyet şimdilik yalnız İstanbul’da tatbik 

olunacaktır. 

 

Resmin 'hesabında, 20 paradan aşağı kesirler 20 paraya iblâğ olunacaktır. 

Biletler üzerine yapıştırılan pulların, Damga Resmi Kanununun 35 inci maddesi 

hükmü dairesinde iptali 'lâzım gelir. Yani pullar tarih ve imza veya mühür vaz’ı 

suretile ve azamî iki pul için bir iptal muamelesi yapılarak iptal olunur. İmza 

'yerine müessesenin damgası vurulması da caizdir. 

 

Resmin tahsili ve kanun hükümleri dairesinde biletlere tamam olarak pul 

yapıştırılmış veya matbu damga vurulmuş olup olmadığı veya bilet kullanılıp 

kullanılmadığı ve kanunun 4 üncü maddesinde sayılan haller bulunup 

bulunmadığı hususlarının kontrolü Maliye Teşkilâtına aittir. Belediye ve 

darülâceze memurlarının bu resmin tahsil ve kontrolü ile alâkası yoktur. Maliye 

Teşkilâtı tarafından yapılacak olan kontrol mahallin en büyük maliye memurlu- 

ğunca bu işe memur edilecek varidat memurlarile varidat kontrol memurları1, 

malmüdürü, varidat müdürü, defterdar, varidat kontrolörü ve Maliye Müfettişleri 

tarafından icra olunur. 

 

5 — Kanunun 4 üncü maddesi mucibince tiyatro, sine, ma ve konserlerde 

bilet kullanılması ve biletler üzerinde bedelinin gösterilmesi mecburîdir. Bu 

mahallere inzibat ve kontrol için alâkadar makamlarca memur edilenler 

haricinde gerek bedava olarak gerek tenzilâtlı ücretle giren her şahsa, oturduğu 

mevkiin bilet bedeline göre istifası lâzım gelen vergi miktarmca pulu veya soğuk 

damgayı havi bilet verilmesi mecburîdir. Tenbilâtlı ücret tâbiri belediyece tayin 

olunan umumî tarifeye göre tenzilâtlı duhuliye bedelini ifade eder. Meselâ 

belediyece balkon ücreti (40 )kuruş olarak tayin edilmiş olan sinemada herkesten 

bu ücret alındığı halde sinema sahibinin akrabası veya tanıdığı olması hasebile 

bir kimse balkona bedava olarak veya (20) kuruş ücretle kabul edilmiş olsa bu 

şahıstan 4 kuruş resim alınması ve kendisine 4 kuruşluk pulu havi bir 
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bilet verilmesi icap eder. Ancak umumî tarifede siyanen tenzilât yapılmak 

suretile halk veya talebe için muayyen günlerde veya muayyen seanslarda tatbik 

olunan tenzilâtlı tarifeler bu hükümden hariçtir. Bu kabil seanslarda her mevkiin 

ücretine göre resim hesaplanması lâzımdır. Bununla beraber bu seanslarda tatbik 

olunan tarifeden dahi bazı şahıslara tenzilât yapılırsa veya bazı şahıslar bedava 

olarak sinemaya kabul olunursa, bunun hakkında yine umumî tenzilâtlı tarifeye 

göre, oturdukları mevkiin bilet bedeli üzerinden resim hesaplanması ve pullu 

veya matbu damgalı bilet verilmesi mecburîdir. Bu mecburiyete riayet 

etmeyenler hakkında kanunun beşinci maddesi delâletile altıncı maddesinde 

yazılı ceza tatbik olunur. 

 

Tiyatro, sinema ve konserlerde inzibata memur olanlar resmî elbiseyi lâbis 

bulunmadıkları takdirde bu işe memur edildiklerini kendilerini memur eden 

makamlar tarafından verilmiş resmî bir vesika ile isbat etmek 

mecburiyetindedirler. Kontrola memur edilenlere de, defterdar veya malmüdürü 

tarafından bir vesika verilir. Bunlar vesikalarını ibraz suretile hüviyetlerini isbat 

ederler. 

 

İnzibat ve kontrola memur olanların tanıdık ve akrabalarını tiyatro, sinema 

ve konserlere bedava veya tenzilâtlı ücretle kabul ettirmek için teklifıatta 

bulunmaları veya kendilerine bu yolda vaki olacak teklifleri kabul etmeleri 

vilâyetçe şiddetle menedilmek ve bu hallere cür’et edenler hakkında kanunî 

takibat yapılmak icabeder. Bu halleri sabit olanlar hakkında ayrıca mensub 

olduğu vekâlete de malûmat verilmesi lâzım gelir. 

 

6 — Kanunun 4 üncü maddesi, kanun hükmüne riayet edilmiyen hallerde 

tatbik olunacak muameleleri beyan etmektedir. Bu madde hükmüne göre, 

tiyatro, sinema ve konserlerde: 

1) Bilet kullanılmaması veya bilet kullanıldığı halde üzerine pul 

yapıştırıirnaması veyahut damga vurdurulma- ması halinde bu mahalleri 

işletenlerden her oyun veya konser devresi için bu mahallerin alabileceği müşteri 

sa- 
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yısı kadar yerin her biri iki lira hesabile resim ve bunun beş misli ceza alınır. 

Bu fıkra hükmü, tiyatro, sinema ve konserlerde hiç bilet kullanılmaması 

veyahut bilet kullanıldığı halde biletlere bu resmin tahsili için ihdas edilmiş 

pulların yapıştırmaması veya matbu damga vurdurulmaması haline taallûk 

etmektedir. Bu mahallerde bilet kullanıldığı halde bazı müşterilere bilet 

verilmemesi veyahut bazı biletlere pul yapıştırılmamıası veya matbu damga 

vurdurulmaması halleri 4 üncü maddenin iki ve üçüncü fıkralarına temas eder. 

 

Hiç bilet kullanmayan veyahut bilet kullandığı halde hiç pul yapıştırımıyan 

veya matbu damga vurdurmayan tiyatro, sinema ve konserlerin sahiplerinden o 

mahallerin alabileceği müşteri sayısı kadar yerin her biri iki lira hesabile resim 

ve bunun beş misli ceza tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. Bu suçun tesbit 

edildiği sırada bu mahallerin tamamı işgal edilmiş olup olmadığının resim ve 

ceza tahakkukunda nazarı dikkatle alınmasına lüzum yoktur. Bir gün içinde 

müteaddit seanslar yapılan sinema, tiyatro ve konserlerde resim ve ceza 

tahakkukundan her seans, müstakil bir oyun addolunur. 

 

Meselâ bir sinemanın 3 seansda hiç bilet kullanılmadığı veyahut biletlerine 

hiç pul yapıştırmadığı veya matbu damga .vurdurmadığı zabıt varakasile tesbit 

olunduğu ve bu sinemada, loca, balkon, mevki vesaire namı altında ceman (500) 

kişilik oturma yeri bulunduğunu farzedelim. Bu takdirde sinema sahibine her 

mevki iki lira addedilerek beher mevki için 20 kuruş resim ve 100 kuruş ceza 

hesabile bir seans için (500X20=10,000 yüz lira resim ve 500 lira ceza, üç seans 

için 300 lira resim ve 1500 lira ceza tahakkuk ettirilir. 

 

2) Duhuliye ücreti alındığı halde bilet verilmemesi veya satılan biletlerin 

müşteriden alınarak yeniden satışa çıkarılması hallerinde her bilet için bir kat 

resim ve beş liradan aşağı olmamak üzere resmin beş misli ceza alınır. 
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Meselâ, bir sinemada balkon için iki müşteriden ellişer kuruş duhuliye 

ücreti alındığı halde bilet verilmesiği veyahut daha evvel başka müşterilere 

satılmış olan biletlerin, anlardad geri alınarak, yeni müşterilere verildiği tesbit 

olunsa, sinema sahibi namına beher bilet için % 10 hesa- bile beşer kuruş resim, 

ve bunun beş misli ceza tahakkuk ettirilmesi lâzım gelir. Ancak ceza, bilet 

başına beş liradan aşağı ol'.amıyacağmdan, beher bilete (25) kuruş değil beş lira 

ceza tahakkuk ettirilmesi icabeder. Misale nazaran iki şahsa bilet verilmediği 

sabit olduğundan (10) kuruş resmin ve (10) lira ceza tahakkuk ettirilir. 

3) Duhuliye ücreti mukabilinde müşteriye pullu veya matbu damgalı bilet 

verilmekle beraber, bu bilet, alman ücretten noksan bedeli havi olursa, bu 

takdirde alman ücrete göre ifası lâzım gelen resim, noksan ifa edilmiş olur. İşte 

bu kabil hallerde de noksan ifa olunan resim ile bunun beş misli ceza alınır. 

Ancak alınacak ceza bilet başına yine beş liradan aşağı olamaz. 

Meselâ bir sinamada bir müşteriden balkon ücreti olan (50) kuruş alındığı 

halde kendisine bedeli (20) kuruş olan birinci mevki bileti verilmiş olsa, burada. 

(5) kuruş resim yerine (2) kuruş resim ifa edilmiş olur. Böyle bir halde sinema 

sahibi namına (3) kuruş resim ve (5) lira ceza tahakkuk ettirilir. 

4) Biletlere duhuliye ücretine nazaran noksan pul ya- pışırılmış olduğu 

takdirde noksana ait resim, 25 kuruştan aşağı olmamak üzere beş misli cezasiie 

birlikte tahsil olunur. 

Meselâ 40 kuruşluk bir bilete 4 kuruş yerine 2 kuruşluk pul yapıştırılmış 

olsa, noksan kalan iki kuruş resimle bunun beş misli, 25 kuruştan aşağı olduğu 

için 25 kuruş ceza tahakkuk ettirilir. Yukıariki 3 üncü fıkra ile bu fıkra 

arasındaki fark, 3 üncü fıkrada müşteriye verilen bilete kanunen yapıştırılması 

icabedeıı pul tamam yapıştırılmakla beraber, müşteriye alman duhuliye ücretinin 

tekabül ettiği mevkiden daha aşağı bir mevkiin bileti verilmesi hali- 
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nin mevzuubahis edilmesi, 4 üncü fıkrada ise müşteriye, alman duhuliye 

ücretinin tekabül ettiği mevkie mahsus bilet verilmekle beraber, bu bilete 

kanunen ilsakı lâzım gelen pulun noksan yapıştırılması halinin nazarı dikkate a- 

lınmış olmasıdır. 

Biletlere matbu damga vaz’ı, doğrudan dağruya Mâliyece yapıldığı cihetle, 

biletlere duhuliye bedeline göre noksan damga vaz’ı mevzuubahis 

olamıyacağmdan bunun hakkında kanun bir hüküm sevketmemiştir. 

5) Biletlere yapıştırılan pulların iptal muamelesi kanuna muhalif 

bulunduğu takdirde resmin bir katı miktarında ceza alınır. 

7 — Kanunun 8 inci maddesi mucibince, cezaların takip ve tahsili Damga 

Resmi Kanununun 11 ve 12 inci fasıllarında yazılı hükümler dairesinde icra 

olunur. 

Damga Resmi Kanununun 11 inci, faslı, pul tetkikatı- nm sureti icrasına ve 

12 inci faslı da resmin kanun hükümleri dairesinde ifa edilmemesi halinde 

alınacak resim ve cezaların sureti tarh ve tahsiline müteallik hükümleri ihtiva 

etmektedir. 

Tiyatro, sinema ve koserlerden alınması lâzım gelen resimlerin kontrolü ve 

yukarıda envai yazılı, kanuna muhalif hallerin tesbitile tahakkuk ettirilecek 

resim ve cezaların tahsili hususunda da ayni hükümlere göre muamele 

yapılacaktır. Binaenaleyh bu mahallerde yapılacak kontrol esnasında kanunun 4, 

5 ve 6 mcı maddelerinde yazılı hallere tesadüf edildiği takdirde keyfiyet iki 

nüsha zabıt va- rakasile tesbit olunarak zabıt varakaları defterdarlığa tevdi 

olunur. 24301-20/21721-30 numaralı ve 9/7/1938 tarihli umumî yazının 7 inci 

maddesi mucibince damga resim ve cezalarına mahsus takibat defterlerinden bir 

tanesi, tiyatro ve sinemalardan alınacak resim ve cezaların tahakkukuna tahsis 

olunmuştur. eYni kanun mucibince alınması lâzım gelen resim ve cezalar da bu 

defterde tahakkuk ettirilecektir. Tahakkuk ettirilen resim ve cezalar, damga 

resminde olduğu gibi alâkadarlara ihtarname ile tebliğ ve itirazları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

………………………………………………………………………913……….. 

 

halinde Damga Resmi Kanunununun 12 inci faslı hükümleri dairesinde sulh 

mahkemesine sevkolımur. Kafileşen resim ve cezalar, ayni fasıl hükümleri 

dairesinde Tahsili Emval Kanununa tevfikan tahsil olunur. Resim ve cezaların 

takib ve tahsili hususunda 3478 numaralı kanuna ait izahmmenin 17 inci 

maddesinde yazılı izahat dairesinde muamele yapılır. 

 

8 — Kanunun 6 inci maddesi mucibince, tiyatro, sinema ve konserlerden 

alınacak her mevkie ait duhuliye ücretleri, belediye daimî encümenlerince tayin 

olunur. Bu madde, belediye encümenlerince tayin olunan ücretlerin muvafık 

olup olmadığı hususunun tetkiki için Maliye ve Dahiliye Vekâletlerine bir 

salâhiyet vermektedir. Vazıı kazıl kanunun, tiyatro, sinema ve konser ücretlerini 

belediye encümenlerine tayin ettirmekten maksadı, hem bu mahallerin azamî 

derecede ucuzlatılması hususunda Devlet ve belediyelerce sarfedilen gayretlere, 

binnihaye bundan müstefit olacak olan tiyatro, sinema ve konserleri işletenleri 

dahi iştirâk ettirmek hem de Devlet ve belediyece halk lehine yapılan tenzilâttan 

halkın istifadesini temin eyle- 

mektir. 

Binaenaleyh belediye encümenlerince, tiyatro, sinema ve konser ücretleri 

tayin olunurken bir taraftan, resimlerde yapılan tenzilât miktarının, bir taraftan 

da bu yüzden artan rağbetle bu mahalleri işletenlerin elde ettikleri kârların nazarı 

itibara alınması ve ücretlerde resim tenzili kadar, bunlara kalan kısımdan da 

tenzilât yapılması icabeder. Bazı sinemalarda 3539 sayılı kanunun mer’iyetinden 

evvel mevcut olan ucuz mevki adetlerinin azaltıldığı ve bu suretle yapılan 

tenzilâtın bertaraf edildiği görülmüştür. Tiyatro ve sinema sahiplerinin bu gibi 

muvazaalı hareketlerinin belediyece ücret tayini esnasında gözden kaçırılmaması 

lâzımdır. Belediye encümenlerince tayin olunan ücretlerin maksadı kanuna 

uygun olup olmadığı mahallin en büyük Maliye memurluğunca ehemmiyetle 

tetkik ettirilmesi, bu tetkikat sırasında sinema ve filim kirası, müstahdemin üc- 
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reti, işletme masrafı reklâm masrafı gibi masraflarla gayri safî hasılatın ve 

sinema sahiplerine kalan safî kârın nazarı dikkate alınması ve 3539 sayılı 

kanunun mer’iyetinden evvelki devrelerle mukayese edilmesi suretile vaziyetin 

tes- biti ve belediyece ücretlerin yüksek olarak tayin edildiği neticesine varılır 

ise keyfiyetin müdellel bir raporla Vekâlete bildirtmesi icabeder. 

 

Belediye encümenlerince tayin olunan mevki ücretleri, belediyeden tasdikli 

bir lise halind etiyatro, sinema ve konserlerin görülebilecek bir yerine 

asılacaktır. Bu listede yazılı fiatlardan fazla ücret alan tiyatro, sinema ve konser 

sahipleri hakmda zabıt varakası tutularak ilk defası için 100 lira ve tekerrürü 

halinde 500 lira ceza tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. Ayni ceza, duhuliye 

biletlerinde resmin ayrıca gösterilmek ve fiata zammedilmek suretile müşteriden 

alınması veyahut bedava veya tenzilâtlı ücretle kabul edilenlere oturdukları 

mevkie göre alınması lâzımgelen resim miktarında, pulu veya soğuk damgayı 

havi bilet verilmemesi halinde dahi tatbik olunur. Bu cezanın tahakkuk ve tahsili 

de Damga Resmi Kanununun 12 inci faslı hükümleri dairesinde cereyan 

edeceğinden, yukarıki maddede beyan edildiği üzere bu hususta 3478 numaralı 

kanuna ait izahnamenin 17 inci maddesinde yazılı izahat dairesinde muamele 

yapılır. 

Gerek bu cezanın, gerek kanunun 4 üncü maddesinde yazıl; zam 

cezalarının, Damga Resmi Kanununun 57 inci maddesinde olduğu gibi, 

eVkâietce affedilebileceğine dair kanunda bir hüküm bulunmadığından, bu 

cezaların Vekâletçe affına imkân yoktur. Binaenaleyh bu kabil laf talepleri 

Vekâlete gönderilmiyerek izahnamenin bu maddesinden bahsile, sahiplerine 

cevap verilmesi icabeder. 

9 — Kaunun 7 inci maddesi, tahsil olunan resmin Devlet ve belediye ve 

darülaceze arasında ne suretle taksim olunacağını göstermektedir. Bu hükme 

göre her ay yapılacak tahsilâttan: % 20 si damga ve % 30 zu tayyare resmi 

olarak ayrılıp ait olduğu fasıllara irad kaydolunacak, % 20 si be- 
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tediye hissesi olarak belediyelere ve % 30 zu darülaceze hissesi olarak 

darülaceze idarelerine verilecektir. Darülaceze bulunmayan yerlerde bu hisse 

dahi belediyelere verilir. Bir ay içinde tahsil olunan resimlerden ayrılacak 

belediye ve darülaceze hisseleri ertesi ayın 15 inci günü akşamına kadar 

belediye ve darülacezelere ödenmiş olacaktır. Bu hisselerden masraf namile hiç 

bir tenzilât yapılmayıp hisseler bir ay içinde tiyatro ve sinema pulu satış 

hasılatının tamamı üzerinden ayrılacaktır. Kanunun 4 ve 6 inci maddeleri 

mucibince alınacak cezalar doğrudan doğruya Devlete aid olduğundan, cezaların 

tamamı varidat bütçesinin cezalar faslına ve bunlardan 4 üncü madde mucibince 

alınacak cezalar (zam cezaları) maddesine, 6 inci madde mucibince alınacak 

cezalar da (para cezaları) maddesine ird kaydolunacak ve cezalardan belediye ve 

darülacezelere hisse ay-  

rılmıyacaktır. 

Resim hasılatının hangi hesaplara ve ne suretle kayıd ve hisselerin ne 

şekilde tediye olunacağı da aşağıda götse- 

rilmiştir. 

A) Gerek tiyatro ve sinema biletlerine, gerek konser biletlerine 

yapıştırılmak übere satılacak olan tiyatro ve sinema pulları hasılatı tasnif 

yevmiyesinde emvali umumiye tahsilatı sütununa kaydolunacak ve varidat 

müfredat defterinde de (tiyatro ve sinema pulları hasılatı) namı altında açılarak 

bir fasla irad kaydedilecektir. 

B) Ay nihayetlerinde bu fasılda toplanacak olan hasılatın kanundaki tarif 

dairesinde % 20 si damga, % 30 zu tayyare resmi, % 20 si belediye hissesi ve % 

30 zu da darülaceze hissesi olarak ayrılacak ve bunlardan damga resmi, damga 

pulu hasılatına tayyare resmi, tayayyare resmi hasılatına tahakuk ve tahsil 

kaydedilecek ve geri kalan ve belediye ve darülaceze hissesini teşkil eden % 50 

si de tanzim olunacak bir kalem müzekekresile tasnif yevmiyesinde emvali 

umumiye hasılatı sütunundan tenzilen nazım varidat hesabına naklolunacak ve 

nazım varidat muavin defterinde % 20 belediye hissesi belediye partisine, % 30 
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zu da darülaceze olan yerlerde (tiyatro, sinema ve kon- serlerdendcn alman 

darülaceze hisesi) ve olmayan yerlerde (tiyatro, sinema ve konserlerden alman 

fakir ve muhtaçlara yardım hissesi) namı altında açılacak birer partiye tahakkuk 

ve tahsil kaydedilecek ve kanuni tayin edilen müddet zarfında tanzim olunacak 

ita emirlerine müsteniden nazım sarfiyata masraf kaydı suretile alâkadar ita 

emirlerine müsteniden nazım sarfiyata masraf kaydı suretile alâkadar idarelere 

verilecektir. Varidat müfredat muavin defterinde (tiyatro ve sinema pulları 

hasılâtı) na- mile açılan fasılda bittabi bir şey kalmayacaktır. Darülaceze 

olmayan yerlerde fakir ve muhtaçlara yardım hissesi olarak ayrılan ve nazım 

varidat muavin defterinde ayrı bir partiye kaydedilerek belediyeye verilecek olan 

% 30 1ar ay nihayetlerinde tanzim olunacak nazım varidat cetvelinde de asıl 

belediye hissesini teşkil eden % 20 lerden ayrı olarak gösterilecektir. 

10 — Kanunun 10 uncu maddesi, mülga hükümleri beyan etmektedir. Bu 

hükümlerin mahiyeti 3539 sayılı kanunun sureti tatbikine dair tebliğ edilmiş olan 

24301/20- 21721-30 numaralı ve 9/7/1938 tarihli umumî yazının 9 uncu 

maddesinde izah edilmiştir. Yeni kanun, bunlara ilâveten 3539 sayılı ve 

29/6/1938 tarihli kanunu da ilga eylemektedir. 

 

11 — iyatro, sinema ve konserlerden alınacak resmin tahsili, (tiyatro ve 

sinema pulları) mn istimali suretile yapılacağı yukarıda beyan edilmişti. Şimdiye 

kadar olduğu gibi bu pullar bayilere ve mezun memurlara sattırılmıya- rak 

tiyatro, sinemıaı ve konser sahiplerine, doğrudan doğruya malsandıklarmdan 

peşin para mukabilinde verilecek ve bunlar için her hangi bir aidat 

ödenmiyecektir. Pul ve kıymetli evrak talimatnamesinin 31 inci maddesi hükmü 

bu pullar hakkında tatbik edilmez. Tiyatro ve sinema ve konser sahipleri 

tarafından talep edildikçe, her zaman is- 

tenilen cins ve kıymette pul verilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Çalışma raporları 
 

NÜFUS İş. U. M. 

 

Yüksek Vekâlete 
 

                                                                                                 Öz : 

          939 Temmuz ayına ait çalışma ra- 

         poru: 

 

939 senesi Temmuz ayı içinde Umum Müdürlüğümüzce (2435) evrak 

alınmış, bunlardan (162) si birinci, (508) i ikinci, (1042) si üçüncü, (773) ii 

dördüncü şubelerimize verilmiştir. 

A) Birinci şube : Muamelât ve İstatistik, 

162 evraktan 52 sini sevk ve diğerlerinin muamelesi intaç etmiştir. 

B) İkinci şube : Nüfus işleri, 

Bu ay verilen 508, geçen aydan devredilen 40 şubelerden gönderilen 33 ki 

cem’an 581 evraktan 399 adedini sevk ve 120 adedinin muamelesi ikmâl 

olunmasına binaen hıfzetmiş, 62 tanesini de Ağustos 939 ayına devreylemiş-  

tir. Ayrıca resen 16 evrak yazılmıştır. 

Bu ay içinde İstanbul’da bastırılan (tabiiyet kılavuzu) adlı eserin 

Vekâletlere, Umumî Müfettişliklere, vilâyetlere ve kazalara taksim ve sevkiyatı 

yapılmıştır. 

C) Üçüncü şube : Tabiiyet işîeri, 

Verilen 1042 geçen aydan devlreylediği 73 evraktan 971 ni şevketmiş, 144 

adedini de karar alınmak üzere Başvekâlete takdim eylemiştir. 

Bu ay içinde 2195 yabancı vatandaşlığa alınmış 16 kişinin tabiiyet 

durumları tetkik olunarak haklarında icabeden kararlar verilmiştir. 

D) Dördüncü şube : Kültürel işler, 

Bu ay 773 diğer şubelerden de 48 ki cem’an 821 evrak 
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tesellüm ederek geçen aydan devrolunanlarla beraber 1172 evrakın muamelesini 

intaç ve sevkeylemistir. 

 

Muamelesi sona eren 45 evrak dosyalarında saklanmış 173 evrak da 

Ağustos ayma devredilmiştir. 

 

Temmuz ayı içinde 163 nüfus Karstan Manisaya naklolunmuş. 9 ailenin 

iskân yerlerinin değiştirilmesi ve üç kişinin nakil kararlarının refi hakkında 

istihsâl olunan kararnamelerin tatbiki ile iştigal olunmuştur. 

Arzeylerim. 

 

24/8/939 

 

 

 

 

 

 

 


