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Resmî kısım 

 

KARARNAMELER 

Dâhiliye Vekâletinden: 

İ — Sarıkamış kaymakamlığına Taşköprü kaymakamı Niyazi Dolukayım, 

Mudurnu kaymakamlığına Cide kaymakamı Mahir İçöz’ün, Cide 

kaymakamlığına Karayazı kaymakamı Kemal Erden’in Karayazı 

kaymakamlığına Vakfıkebir kaymakamı Hüseyin Avni Koçyetiğ’in, Fethiye 

kaymakamlığına Sarıkamış Kaymakamı Ziya Oğuzun, Üçüncü U. Müfettişlik 

yazı işleri müdürlüğüne Iğdır kaymakamı Selâhattin Gedik’in, Iğdır 

kaymakamlığına Özalp kaymakamı Celâl İzgi’nin, Dikili kaymakamlığına Bursa 

Hukuk İşleri Müdürü Vedat Özdeşin, Taşköprü kaymakamlığına Andaç 

kaymakamı Ali Rıza Kuştepe’nin, Araç kaymakamlığına İmroz kaymakamı 

Ragıp Savaşın, Malkara kaymakamlığına Bafra kaymakamı Eşref Erkut’un, 

Ulukışla kaymakamlığına Konya Maiyet Memuru Hikmet Tongur’un, Fatsa 

kaymakamlığına Kocaeli Maiyet Memuru Raif Ayban’ın, Hafik kaymakamlığına 

Malatya Maiyyet Memuru Lütfü Bingöl’ün, Beytüş şebap kaymakamlığına 

Pınarbaşı kaymakamı Kemal Taşkıran’ın, Pınarbaşı kaymakamlığına İdil 

kaymakamı İbrahim Erin. Hatay Hukuk İşleri Müdürlüğüne almakta olduğu 

maaşla Seyhan Hukuk İşleri Müdürü Ekrem Güvencin, Ankara Hukuk İşleri 

Müdürlüğüne almakta olduğu maaşla Mut kaymakamı Kemal Başkal’ın Mut 

kaymakamlığına eski Şavşat kaymakamı Feyzi Öcel’in Posof kaymakamlığına 

Karğı kaymakamı Cahit Ortacın Kargı Kaymakamlığına Bursa Maiyyet Memuru 

Alâettin Hatay’ın, Besni kaymakamlığına Kalan kaymakama devfik Kutların, İdil 

kaymakamlığına Serik kaymakamı Hakkı Uğurun, Serik kaymakamlığına 

Malkara kaymakamı Kerim Özdayın, Çubuk kaymakamlığına Akhisar 

kaymakamı Bedri Üzerin, Yenice kaymakamlığına Bismil kaymakamı Rıfat 

Akpınar’ın, Bismil kaymakamlığına Yenice kaymakamı Kâzım Gürelin, Özalp 

kaymakamlığına Çubuk kaymakamı Niyazi Toker’in, 
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Balâ kaymakamlığına Sivrice kaymakamı Nami Ünal’ın Sivrice kaymakamlığına 

Balâ kaymakamı Enver Koru’nun, İmroz kaymakamlığına Fethiye kaymakamı 

Niyazi Kızılışığ’ın, Bergama Kaymakamlığına Dikili kaymakamı Nihat Arman’ın 

Vakfıkebir kaymakamlığına Mudurnu kaymakam Hakkı Sayının, Bafra 

kaymakamlığına Hınıs kaymakamı Nazım Üner’in, Pülümür kaymakamlığına 

Posof kaymakamı Kâmil Yıldırımın, Göle kaymakamlığına Küre kaymakamı 

Halûk Yergök’ün ve Küre kaymakamlığına Karşıyaka Nahiye Müdürü Mecit 

Ongenin naklen ve yeniden tayinleri tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

28/9/1940 

1 — Çatalca kazasının Boyalık Nahiyesine bağlı İmrahor, Buğluca, 

Boğaz, Arnavut ve Ayazma Köyleri, bu kazadan alınarak Eyüp’ün Rami 

Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

29/8/1940 

1 — Gaziantep Vilâyetinin Pazarcık Kazasının Sarılar, Kullar ve Bayatlı 

Köyleri bu kazadan alınarak Merkez Kazasına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

29/8/1940 

1 — Konya Vilâyetinin Cihanbeyli Kazasına bağlı Köstengil Köyü, bu 

kazadan alınarak Ankara’nın Haymana Kazasına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

29/8/1940 

1 — Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiyesine bağlı Kınık diğer adı 

Abadaniye köyü bu kazadan alınarak, merkez kazasının Tömek nahiyesine 

bağlanmıştır, 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

29-8-1940 

M 
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TAYİNLER 

2 

Kararname No: 14392 

Belediyeler Bankası İdare Meclisi Reisi Salih Vahit Eroğlu ile Azası Nusret 

Evcan, Hüseyin Kadri Sav ve Mehmet Somer’in vazife müddetleri, Banka Esas 

Nizamnamesinin 20 nci maddesi mucibince 9 Eylül 1940 tarihinde yapılan umumî 

heyet toplantısıyla hitam bulmuş olmasına binaen inhilâl eden İdare Meclisi 

Reisliğine, eski Reis Salih Vahit Eroğlu’nun ve Azlık arada eski azadan Hüseyin 

Kadri Sav ve Mehmet Somer ile Emekli topçu Albayı İsmail Hakkı Aktuna’nın 

tayinleri; Dâhiliye Vekilliğinin 11/9/1940 tarih ve 63/15744 sayılı tezkeresiyle 

yapılan teklifi üzerine 2301 sayılı kanunun 11 inci maddesine tevfikan İcra 

Vekilleri Heyetince 17/9/1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

17/9/1940 

KARARNAMELER 

Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Ankara Eski İdare Heyeti Azası Ahmet Cevat Akının açık bulunan 

İzmir Vilâyeti İdare Heyeti Azalığına, Samsun Vali Muavini Orhan Sami 

Güveç’in Diyarbakır Vali Muavinliğine, Konya Vali Muavini Ali Rıza Tarhan’ın 

Seyhan Vali Muavinliğine, Erzincan Vali Muavini İslâm Ferit Öztük’ün Konya 

Vali Muavinliğine, Mahallî İdareler Müstakil Şube Müdürü Hami Arıkan’ın 

Erzincan Vali Muavinliğine, Bursa Vali Muavini Edip Kurtay’ın Samsun Vali 

Muavinliğine Erzurum Vali Muavini Hilmi Balcının Bursa Vali Muavinliğine, 

Bergama Kaymakamı Şevket Kancanın da Erzurum Vali Muavinliğine naklen ve 

yeniden tayinleri tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

17/9/1940 
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TAKDİRNAME ALANLAR 

Kozlu kaymakamı Manıza Kişioğlu’na, 

Pervari Kaymakamı Nafi Akınay’a 

1940 Hayvan sayım yoklamasında göstermiş oldukları azami gayret ve 

faaliyetten dolayı Mülkiye Müfettişi ve Vali Vekili Recai Türeli tarafından 

takdirname verilmiştir. 

16/8/1940 

____________ 

Tosya Kaymakamı Esat Onat’a 

Yapılacak nüfus sayımına ait numarataj işinde gösterdiği mesaiden dolayı 

Kastamonu, Vilâyetince takdir edilmiştir. 

28/8/1940 

____________ 

Taşköprü Kaymakamı Niyazi Dalokay’a 

Nakil vasıtalarının mubayaa ve şevkinde gösterdiği sürat ve faaliyetinden 

dolayı Kastamonu Vilâyetince takdir edilmiştir. 

27/8/1940 

____________ 

Şiran Kaymakamı Sıtkı Uluğ’a 

Kelkit Kaymakamı Mustafa Çakaloğlu’na 

Zelzele felâketinden dolayı yirmi dokuz köyü bir kaç defa dolaşmak suretiyle 

felâketzedelerin vaziyetlerini tetkik ve lâzım gelen tedbirleri almak hususundaki 

alâka ve gayretlerinden dolay; Gümüşhane Vilâyeti ilce takdir edilmişlerdir. 

28/8/940 
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Mudurnu kaymakamı İbrahim Sayın’a 

Muamelâtı umumiye de göstermiş olduğu muvaffakiyetli mesaisinden dolayı 

Vilâyetçe takdirname ile taltif edilmiştir. 

27/8/940 

____________ 

Şırnak Kaymakamı Fazıl Kaftanoğlu’na  

Baykan kaymakamı Hikmet Töre  

Eski Sason ve Yeni Ayvacık Kay. Fahri Ülküsal’a  

Kurtalan Kay. Edip Ergine 

1940 yılı hayvan sayım yoklamasında göstermiş oldukları azami gayret ve 

faaliyetlerinden dolayı Siirt Vilâyetince takdirname ile taltif edildiler. 

13/8/940 

____________ 

Foça Kaymakamı Ali Nusret Türker’e 

Kazada açılan 50 kişilik kinderhaymin işlerinde yakından alâka ve şefkat 

gösterdiğinden dolayı vilâyetçe takdir edilmiştir. 

8/8/938 

____________ 

İskenderun kaymakamı Mehmet Keleş’e 

İskenderun’a gelmiş olan Bartın’a adlı gemisinin tahliye işinde gösterdiği 

mesaisinden dolayı vekâletçe takdirname ile taltif edilmiştir. 

12/9/940 

Söke Kaymakamı Yahya Eryetkin’e 

Nüfus sayımı işinde ve bilhassa Numarataj işlerinde gösterdiği alâka 
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ve gayretinden dolayı Aydın Vilâyetince takdir edilmiştir. 

6/9/940 

____________ 

Ordu Vilâyeti Mektupçusu Rıfat Toros’a 

Perişan bir vaziyette kalmış olan evrakın tasnif ve Umumî mualâttaki intizam 

ve geceli gündüzlü sarf ettiği hüsnü hizmet ve mesaisinden dolayı Ordu 

Vilâyetince takdir edilmiştir. 

20/9/940 

____________ 

Kozan kaymakamı Rıfat Erdal’a 

Numarataj ameliyesini muvaffakiyetle başardığından ötürü Vilâyet çe takdir 

edilmiştir. 

10/9/940 

____________ 

Kurtalan kaymakamı Edip Ergin’e 

Baykan kaymakamlığında bulunduğu sırada 939 Malî yılı hususi İdare 

tahsilât işlerinde aldığı tedbir ve sebkeden değerli mesaisinden dolayı Siirt 

Vilâyetince takdir edilmiştir. 

18/9/940 

____________ 

Acıpayam Kaymakamı Sait Köksal’a 

Katil ve firarilerin takibi işinde bizzat müfrezelerin başında geceli gündüzlü 

azami gayret ve faaliyet göstermiş olmasından dolayı takdirname ile taltif 

edilmiştir. 

24/9/940 
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Ayaş Kaymakamı Ahmet Dalkılıç’a  

Keskin Kaymakamı Ekrem Anıt’a 

Ayaş ve Keskin kaymakamlığında bulundukları müddet zarfında Kazanın 

umumî idaresinde gösterdikleri faaliyet ve muvaffakiyetlerinden dolayı Ankara 

Vilâyetince takdir edilmişlerdir. 

26/8/940 

____________ 
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T.C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. i. M. Muamelât 

Sayı 

KARAR 

Tarihi 4/9/940 

No. 86 

Avanos Kazası Hususî Muhasebe Memuru Mustafa İncenin, tahsilat 

cetvellerini zamanında göndermediğinden Kırşehir Vilâyeti inzibat 

komisyonunca ihtarla tecziyesine ve mecburî tahvile tâbi tutulmasına dair verilip 

mumaileyh tarafından itiraz edilen 18/7/940 tarihli karar ve müstendi bulunan 

tahkikat evrakı komisyonumuzca ikinci derecede tetkik ve mütalaa olundu. 

Memurin Kanununun bazı maddelerini muadil 1777 No lu Kanunun birinci 

maddesinin (E) fıkrasına göre inzibat komisyonlarınca müttehaz ihtar cezaları 

kat’î olduğundan mumaileyhin bu husustaki itirazının reddine, Memurin 

Kanununun 35 ci maddesi mucibince icra kılınacak mecburî tahvil ’in ise halk 

tarafından bir şikâyet vukuuna mütevekkif bulunması ve bir suç için ayrı ayrı iki 

ceza tayini yolsuz görülmesi dolayısı ile mezkûr kararın, suçlunun mecburî tahvile 

tâbi tutulmasına dair olan kısmının feshine ve evrakın mahalline iadesine karar 

verildi. 

KARAR 

(Tarihi 4/9/940 

No.  87 

Akhisar Nüfus memuru Mahmut Turgutlu’nun, Denizli’de mukim Şaban kızı 

Emine’nin evlenme muamelesini sürüncemede bıraktığından Manisa Vilâyeti 

İnzibat Komisyonunca tevbihle tecziyesine dair verilip mumaileyh tarafından 

itiraz edilen 9/7/940 T. ve 123 sayılı karar ve müstenidi bulunan tahkikat evrakı 

komisyonumuzca ikinci derecede tetkik ve mütalaa olundu. 
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Adı geçen Mahmut Turgutlu’nun bahsedilen evlenme muamelesini 

geciktirdiği anlaşılmış ve itiraz gayri varit görülmüş olmakla kararı meşkûrun 

tasdikine ve evrakın mahalline iadesine karar verildi. 

K A R A R 

Tarihi 4/9/940 

No.      88 

Midyat eski kaymakamı Akif Rahmi Kocamanoğlu’nun hakkında tahkikat 

yapan Mülkiye Müfettişi Basri Konyar’a Nezaheti resmiye ile gayri kabili telif ve 

mütecaviz bir ifade kullanmış bulunması dolayısı ile Mülkiye Müfettişliğine e 

tanzim kılınıp komisyonumuza tevdi buyurulan tahkikat evrakı birinci derecede 

tetkik ve mütalaa olundu. 

Akif Rahmi Kocamanoğlu, müdafaasında; mütecaviz ifadelerinin 

muhatabını teşkil eden eşhas hakkında madde tasrihi suretiyle bazı ittihamatta 

bulunmakta ve bu istinadın sıhhat derecelerinin tespiti lazım gelmekte 

olduğundan tahkikinden sonra bir muamele tayin olunmak üzere evrakın Teftiş 

Heyeti Reisliğine havalesine karar verildi. 

____________ 
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KANUNLAR 

Askerlik Kanununun 58 inci maddesine ilâve edilen  

fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 3917 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 inci maddesine 3810 sayılı 

kanun ile eklenen fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Talim ve terbiye ve manevra maksadı ile silâh altına alınmış ve alınacak olan 

usta erat, fevkalâde hallerde, iki sene kaydına bakılmaksızın İcra Vekilleri Heyeti 

kararı ile silâh altına alınabilir ve talim müddeti de lüzumu kadar uzatılabilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19/9/1940 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940 mali  

yılı Bütçe Kanununa ek kanun 

Kanun No: 3918 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 

1940 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvele aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir. 

Demiryolu muhafaza taburları veya bu maksat için istihdam edilen diğer kıta 

mensupları ve bunların hasta ve yaralılar ile lüzumlu vesait, levazım, teçhizat ve 

ağırlık ve hayvanları ve devamlı iaşeleri için celp ve tedai-1 

 

 

 

1 1111 sayılı askerlik Kanunu için 3 üncü tertip 21 inci cilt düsturun 752 inci sahifesi ile 

4498 sayılı Resmî Gazetede münderiç 3810 numaralı kanun haşiyesine bakınız. 
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rik ve tevzi edilecek yiyecek ve içecek maddeleri tabur mıntıkaları dâhilinde 

demiryolları üzerinde parasız nakledilir. 

Mezkâr kıtaların subayları ile karakol komutanlığı vazifesini yapan 

erbaşlarına ve erzak tevzine memur olanlara muayyen mıntıkaları dâhilinde 

yapacakları vazife seyahatleri için mıntıka hizmet kartı verilir. 

Bu nakliyatın mıntıkaları ve icra tarzları umum müdürlük ile askerî 

komisyon reisliği tarafından müştereken tespit edilir. 

Madde 2 — Demiryolları muhafaza kıtalarının teşekküllerinden itibaren bu 

kanunun neşri tarihine kadar birinci maddede yazılı işler dolayısı ile yapılmış 

nakliyat için ücret tahakkuk ettirilmez. 

Madde 3 — Demiryolları muhafaza kıtalarının tabur ve bölük komutanlarına 

vazife görecekleri mahallerdeki istasyon binalarında mesai odası tahsis edildiği 

takdirde kira alınmaz. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri 

memurdur. 

19/9/1940  

Resmi  

    Düstur   Gazete 

No.  Başlığı  Tertip  Cilt  Sahife  Sayı 

3846 Devlet Demiryolları ve Limanları 3 21 1398 4525 

işletme Umum Müdürlüğü 1940  

malî yılı Bütçe Kanunu 
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1940 Malî yılı Muvazene-i Umumiye Kanununa bağlı bazı  

daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3919 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 —1940 malî yılı Maliye Vekâleti bütçesinin 182 nci maaş faslının 

birinci (Memurlar maaşı) maddesinden 14 750 lira indirilerek 11 550 lirası Büyük 

Millet Meclisi bütçesinin birinci faslının ikinci (Aza tahsisatı) maddesine ve 3 200 

lirası aynı faslın dördüncü (Muvakkat tazminat) maddesine ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

17/9/1940 

Askerlik Kanununun 35 inci maddesinin (C) fıkrasının  

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3920 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — 1111 sayılı kanunun 35 inci maddesinin «C» fıkrası aşağıdaki 

gibi değiştirilmiştir: 

(C) Askerî mekteplerle nizamname ve talimatnamelerine göre devam 

mecburiyeti olan resmî ve yüksek mekteplerle liseler ve orta mekteplerde ve tali 

meslek mekteplerinde veya bu derecelerde olduğu Maarif Vekâleti tarafından 

veya müdürlüklerinden tasdik edilen hususî ve ecnebi ' ı leblerde v ayrı vasıfta 

bulundukları Maarif Vekâletince tasdikli memat at harici mekteplerde okumakta 

oldukları anlaşılanlar (bunların ertesi seneye terki en çok 29 yaşını bitirinceye 

kadar uzar. Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar, iki sene üst üste sınıf 

geçemeyenler, yüksek bir mektepi bitirdikten sonra diğer yüksek bir mektepe 

veya ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve Üniversitenin bir şubesini 

bitirdikten 
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sonra diğer şubesine girenler; ertesi seneye bırakılmayıp asker edilirler, işbu 

talebenin derslerine muntazaman devam etmeleri şartı ile tahsil saatleri haricinde 

memuriyet, vazife, sanat, ticaret ve ziraat ile iştigalleri tecillerine mâni teşkil 

etmez.) 

Son yoklama sırasında orta veya yüksek bir mektepi bitirerek memleket 

içinde ve dışında daha yüksek mekteplere kabul zamanı olmadığından dolayı 

girmemiş olanlar o sene içinde girerek lâzım gelen vesikaları gösterdikleri 

takdirde ertesi seneye bırakılırlar. 

29 yaşına kadar ertesi seneye terkedilecek talebeler bir seferberlik halinde 

lüzum ve ihtiyaca göre, doğum sırası ile asker edilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

19/9/1940 

Resmi  

    Düstur   Gazete 

No.  Başlığı  Tertip  Cilt  Sahife  Sayı 

3899 Askerlik kanununun 94 uncü maddesini değiştiren 

kanun 3 21 1993 4575 

3913 Askerlik Kanununun 58 inci maddesine ilâve edilen 

fıkranın değiştirilmesi hakkında kanun 3 21 __ 4610 

 [1111 sayılı Askerlik Kanununu tadil ve ekleri için 3 

üncü tertip 21 inci cilt düsturun 752 nci sahifesi ile 

4498 sayılı Resmî Gazetede münderiç 3810 numaralı 

kanun haşiyesine bakınız.] 
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Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan  

3656 saydı kanuna ek 3888 sayılı kanıma bağlı ücretli kadroların  

Maarif Vekâleti kısmına bazı ilâveler yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3921 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 

sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı ücretli memuriyet kadrolarının Maarif 

Vekilliği kısmına ilişik cetvelde derece, adet ve ücretleri yazılı memuriyetler ilâve 

olunmuştur. 

Muvakkat madde — 1940 malî yılı Maarif Vekilliği bütçesinin 677 nci 

(meslek ve ticaret kursları ve akşam okulları ücret ve bilumum masrafları) 

faslından 15 300 lira indirilerek 629 uncu (Vilâyetler ücretleri) faslının birinci 

(memurlar) maddesine ilâve edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

19/9/1940 

C E D V E L 

Derece Memuriyetin nev’i Adet Ücret 

13 Öğretmen 20 60 

14 » 10 50 

   Besni! 

 Düstur  Gazete 

3656 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 

kanun • 3 20 1397 4253 

3888 Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 

hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek kanun 3 21 1781 4548 
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Jandarma Subaylığından mütekait yüzbaşı ve üsteğmenlerin kaza 

jandarma komutanlarında müteakiden istihdam edilecekleri  

hakkında kanun 

Kanun No: 3922 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — Yaş haddinden dolayı tekaüt edilerek ihtiyata geçmiş olan 

jandarma yüzbaşısı veya üsteğmenleri kadro ihtiyacı sebebiyle ve Dâhiliye 

Vekâletince lüzum görülecek müddetçe 1942 senesi nihayetine kadar kaza 

jandarma komutanlıklarında dahi istihdam edilebilirler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükmünü yürütmeğe Millî Müdafaa ve Dâhiliye 

Vekilleri memurdur. 

19/9/940 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun  

3 üncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 3923 Kabul tarihi: 11/9/1940 

Madde 1 — 1076 sayılı kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

Madde 3 — Her sene yapılan son yoklama neticesinde sağlam veya saka t 

asker edilenlerden tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek derecedeki meslek 

mektepleri, Yüksek Deniz Ticaret Mektebi ve muadili mekteplerden ve 

üniversiteden mezun olanlar, 8 inci maddedeki şartları haiz oldukları halde, yedek 

subay yetiştirilmek üzere tahsilleri nev’ine ve kabiliyetlerine ve Millî Müdafaa 

Vekâletince takdir edilecek ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar ve bunlar 

okullarda askerlik dersi ve kampını görüp görmediklerine göre aşağıdaki cetvelde 

yazılı müddetler/'' talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Cetvelde gösterilen hizmet 

müddetleri mezun oldukları okullardan aldıkları diplomalarına göredir. 
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almış olanlar veyahut lise mezunlar ve yük 

sekokul ve üniversite müdavimlerinden 

(C) brövesi Olanlar. 0 6 6 12 

Bunlardan cetvel mucibince kıta hizmetini yapan ve ikmal eden veya 

yüksekokullarda askerlik dersini ve kampını gördüğü diplomasından anlaşılan 

tabipler ile veterinerler kâmilen; kimyager, eczacı ve diş tabiplerinin en 

liyakatlılarından ihtiyaca göre Millî Müdafaa Vekâletince lüzum görülecek 

miktarı tercihan kendi tatbikat mekteplerine ve lüzumunda askerî sıhhî 

müesseselere ve mühendisler ile sınaî kimyagerlerden lüzumlu miktarı kara, 

deniz, hava fabrikaları ve fennî müesseselerine ve harita mühendislerinden 

lüzumlu miktarı da Harita Genel direktörlüğüne ve diş tabibi, eczacı ve 

kimyagerle mühendislerden ihtiyaçtan fazlası ile diğerleri tefrik edildikleri 

sınıfların yedek subay mektebine sevk ve buralarda altı aylık bir hizmet ve tahsile 

tâbi tutulurlar. 

Bunlardan tabip, kimyager, eczacı, diş tabibi ve veterinerler kendi tatbikat 

mekteplerinde veya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tahsil ve hizmete tâbi 

tutulurlar ve bu tahsilin nihayetinde asteğmen naspedilirler. 

Bu müddet zarfında bunlara idare, ilbas ve maaş hususunda harp okulu 

talebesi, Yüksek Deniz Ticaret Mektebinden çıkanlar dahi deniz talebesi gibi 

muamele yapılır. 

İşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar 

Askerlik Kanununun 34 üncü maddelerindeki şartları haiz olsalar dahi sınıflarının 

muvazzaflık hizmetlerine ait müddetleri Askerlik Kanununun 5 inci maddesine 

göre tamamlamak üzere çavuş rütbesi ile sınıfları kıtaat ve müesseselerine 

gönderilirler. Bunların kıtada ve mektepte geçen müddetleri askerlik 

hizmetlerinden mahsup edilir, fakat ellerinde diploma müddetleri nazarı dikkate 

alınmaz. 

İktidar ve liyakatleri tasdik kılınanlar, yedek asteğmen naspedilirler ve 

sınıfları takım komutanlığında (kıtası bulunmayanlar sınıf ve mesleklerine ait 

işlerde), hava yedek subayları hava mektebinde altı ay daha hizmet görürler. 

Mühendislerden muharip sınıf subayı yetiştirilenler, ye 
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dek subay okulunu muvaffakiyetle bitirdikten sonra, görülecek lüzum ve ihtiyaç 

üzerine, altı aylık kıta hizmeti yerine kara, deniz, hava fabrika ve müesseselerinde 

çalıştırabilirler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler muvazzaf asteğmenler 

hakkındaki şerait dairesinde teğmen nasb olunurlar. Muvaffakiyet 

gösteremeyenler üç ay daha istihdam olunarak yetiştirilirler ve liyakat gösterenler 

teğmenlik, göstermeyenler asteğmenlikle terhis olunurlar. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa nakletmek isteyenlerden talimatnamesinde yazılı 

şartları haiz ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve müteahhit olduğu hizmeti 

ifa ve ikmal etmiş bulunanlara ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa nakilleri icra ve 

Harp Okulunda tahsilleri ikmal ettirilir. 

Yalnız, yedek subay olarak hizmete devam etmek isteyenlerin Millî Müdafaa 

Vekâletince lüzum görülürse 14 üncü maddenin 2 inci fıkrasında yazıldığı veçhile 

iki devre müddeti kadar hizmetlerinin devamına müsaade edilir. Bu fazla 

müddetler hazarda devre-i talimiyelerdeki müddetlere sayılır. 

Yedek subaylığa bidayetten ayrılanlar Askerlik Kanununun 34 üncü 

maddesindeki kısa hizmeti icap ettiren şartları haiz olsalar dahi işbu kanun 

ahkâmına tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memleketlerde askerî yüksek mühendis 

ve mühendis yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazırlık kıtasında 

hizmet ettikten ve sınıfları ile alâkadar askerî fabrikalar veya sair müesseselerde 

altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik edilenler tahsil görecekleri 

yabancı memleketlere askerî talebe sıfatı ile gönderilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis mekteplerinde en az iki senelik bir 

tahsilden sonra yapılan ön imtihanlarda ve mühendis mekteplerinde buna tekabül 

eden devre imtihanlarında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini ikmal edenler 

yedek asteğmen naspedilirler ve tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatı ile yabancı memleketlerde tahsilde iken muvaffak olamayanlar 

memlekete getirilerek askerî memur naspedilmek üzere meslek tahsiline veya 

yedek subay mektebi tahsiline tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya yedek subay 

okullarından muvaffak olamayacak sıhhî haller 
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den gayri sebeplerle çıkarılanlar kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerinden 

başka askerî okullarda meccanen okudukları müddetin yarısı kadar fazla hizmet 

ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek asteğmen olduktan sonra tahsilde 

muvaffak olamayanlar da memlekete getirilerek muayyen bir meslek kursuna tâbi 

tutularak askerî memur nasp olunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten sonra memleketimizdeki fabrika ve 

müessese stajlarında askerî yüksek mühendis veya mühendislik tahsilini takibe 

kifayet görülmeyenler talebe sıfatı ile Harp Okuluna sevk olunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarından olup da yüksek mühendis ve askerî 

mühendis yetiştirmek üzere seçilmeyerek askerî sanatkâr yetiştirilmek üzere 

seçilenler iki ay müddetle hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıflar ile alâkadar 

askerî veya sair müesseselerde iki sene çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik 

olunanlar yedek asteğmen naspedilir ve yedek asteğmen olanlar 1455 sayılı 

kanunun 4üncü maddesine tevfikan muvazzaf askerî sanatkâr muavini 

naspedilerek kıtalara sevk olunurlar. 

Yedek Subay Mektebini muvaffakiyetle bitirdikten sonra altı ay be rayiç 

hizmet kıta ve müesseselere verilenlerin bu hizmet müddetleri fevkalâde hallerde 

İcra Vekilleri Heyeti kararı ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Madde 2 — 3701 sayılı kanun ile 3793 sayılı kanunun birinci maddeleri 

kaldırılmıştır. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

19/9/940 
Resmi  

     Düstur  Gazete 

     Tertip  Cilt Sahife  Sayı 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları  

hakkındaki 1076 sayılı kanunun tadil ve  

ekleri için 4479 sayılı Resmî Gazetede  

münderiç 3793 sayılı kanun haşiyesine bakınız.] 

1111 Askerlik Kanunu 3          8    1696      631 

1455 Askerî memurlar hakkında kanun                3          10   1166     1200 
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KARARNAMELER 

2 

Kararname No: 14195 

22/1/1937 tarih ve 2/5894 sayılı kararname ile 46 kişi meyanında 

vatandaşlığa alman Hasanoğlu Enver’in, aslen Yugoslavya tebaasından Viktor 

Mayer oğlu Ernest Mayer olduğu ve vatandaşlığa alınmasına dair evvelce yaptığı 

müracaatın reddedilmesi üzerine kendisini Türk ırkından bir mülteci göstererek 

hüviyetini tebdil etmek sureti ile ve hile ile müracaat ettiği anlaşıldığından, 2/5894 

sayılı kararnamenin bu şahsa ait hükmünün ref’i; Dâhiliye Vekilliğinin 7/8/1940 

tarih ve 10070/5402 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 17/8/1940 

tarihinde kabul olunmuştur. 

17/8/1940 

_____________ 

2 

Kararname No: 14333 

3512 sayılı Cemiyetler Kanununun 4 üncü maddesine göre 20-10-1930 

tarihinde tescil edilmiş olduğu anlaşılan Türk Okutma Kurumu (cemiyeti tedrisiye 

İslamiye) nin adı geçen kanunun 37 nci maddesine tevfikan menafi umumiye ye 

hâdim cemiyetler mey anma idhali hakkında Dâhiliye Vekilliğinin 5/9/1940 tarih 

ve 41685 sayılı tezkeresiyle gönderilen, Devlet Şûrası Mülkiye Dairesi ile Umumî 

Heyetinin 17-11-1930 tarih ve 2790 3087, 305/313 sayılı kararları, İcra Vekilleri 

Heyetince 11/9/1940 tarihinde mütalaa edilerek mezkûr cemiyetin menafi 

umumiye ye hâdim cemiyetlerden sayılması kabul olunmuştur. 

11/9/1940 

_____________ 
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Devlet Şûrası Mülkiye Dairesinin 17/11/1930 gün 

ve 2790/3087 S. kararı 

Cemiyeti tedrisiyenin menafi umumiye ye hâdim cemiyetler sırasına 

konulması için verilen istidaname ve evrak ve teferruatı Maarif ve Dâhiliye 

Vekâletlerinin mütalaalarla beraber Dâhiliye Vekâletinin Başvekâleti Celile’den 

muhavvil 12/11/1930 tarih ve 5414/212/903 numaralı tezkere sile Şûrayı Devlete 

gönderildiğinden dairemize tevdi buyurulmakla menafi umumiye ye hâdim 

cemiyetler meyanına idhali talep olunan cemiyetler hakkında icrası muktezi 

tetkikata dair dairemizce ittihaz olunup heyeti umumiyece tasvip edilen karara 

tevfikan lâzım gelen evrak celp ve bu dairede tetkikat icra kılındı. 

Cemiyeti tedrisiye 1281 tarihinde halk arasında maarifi tamim maksadı ile 

memleketin maarif ricali tarafından ilk defa teşkil edilmiş bir hayır cemiyeti olup 

vücuda getirildiği Darüşşafaka da altmış beş seneden beri memleketin her 

tarafından gelen kimsesiz ve yetim çocukların tahsil ve terbiyelerine itina etmekte 

ve bu kabil müessesatı vücuda getirerek idare etmek gayesini takip eylemektedir. 

14 muharrem 1289 tarihli asıl nizamnamesi ile 3 Eylül 1331 tarihli müzeyyel 

mevadı nizamiyesi cemiyet nizamname-i dâhilîsi mahiyetinde bırakılmayıp 

nizamatı Devletten olmak üzere isdar kılındığı gibi 7 Haziran 1341 tarihli 

muaddel nizamname-i esasisi hakkında da Cemiyetler Kanununa tevfikan 

muamele ifa olunmuştur. 

Cemiyetlerin teşekkülünü müteakip kanunen ifası mütehattim muamelâtın 

cemiyetin zamanı teşekkülü itibari ile aranılamayacağı tabidir. Memleketin her 

tarafında mukayyet azası altı yüzü mütecaviz ve hisse nakliyeleri yekûnu 3000 

liraya karıp olup Devletçe gayesinin temini istihsali zımnında vakıf vücuda 

getirilmiş ve başkaca akara tahsis edilmiş olduğu gibi her sene bütçesiyle de 

muaveneti nakdiyeye mazhar bulunmuştur. 

Maarif Vekâletince cemiyetin menafi umumiye ye hâdim cemiyetler 

meyanına idhali talim ve terbiye heyetinin kararma istinaden tasvip olunduğu gibi 

Dâhiliye Vekâletince de cemiyetin senelerden beri memleketimizde genç neslin 

tahsil ve terbiyesi uğrundaki faydalı mesainin umu 
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mun menafime şamil bulunduğu kanaati izhar olunmakla beraber bu yolda ittihaz 

olunacak kararın cemiyetin ileride daha müsmir faaliyetlerine yol açacağı 

mütalaası da ilâve olunmuştur. 

Menafü umumiye ye hizmet mefhumunun memlekette henüz inkişaf 

etmediği bir sırada ilk olmak üzere bu gaye ile teşekkül ettiği gibi şimdiye kadar 

da menafi umumiyeyi istihdaf ederek kemali muvaffakiyetle mesaisine devam 

eden cemiyetin menafi umumiye ye hadim cemiyetler meyanına idhale istihkakı 

meydanda ve Hükümetçe mazhar olduğu mü saadattan da bu sıfatın filen tasdiki 

mahiyetinde bulunduğundan Cemiyetler Kanununun istilzam ettiği şekilde 

cemiyetin menafi umumiye ye hâdira bulunduğunun tasdiki muvafık görülmüş ve 

keyfiyetin heyeti umumiye ye arzı ittifakla 17/11/1930 tarihinde 

karşılaştırılmıştır. 

_____________ 

Devlet Şûrası Heyeti Umumiyenin 27/11/1930  

tarih ve 305/313 S. kararı 

Mülkiye dairesinin 17 teşrinisani 1930 tarihli ve 2790/3087 numaralı 

mazbatası heyeti umumiye de mütalaa ve tetkik olundu. 

Cemiyeti tedrisiyenin menafi umumiye ye hadim cemiyetler meyanına idhali 

münasip olduğuna dair daire-i müşarünileyhaca müttehaz karar 27 teşrini 

sanılı)30 tarihinde ittifakla tasdik olunmuştur. 

_____________ 

2 

Kararname No: 14026 

Trakya, Çanakkale ve İzmit’te tevsi an ihdas olunan Hava Yasak 

Bölgelerinin ilişik esaslar dahilinde ve krokilerde gösterilen şekilde tatbik ve ilânı; 

Genelkurmay Başkanlığının 3/7/1940, 11/7/1940 tarih ve 25838, 25905 sayılı 

tezkereleri üzerine İcra Vekilleri Heyetince 22/7/1940 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

22/7/1940 
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ESASLAR 

1 — 

A - Trakya mıntıkası: 

Şarkan : Şimalde Karadeniz sahilinde Bulgar hududunun başladığı 

Ayastofonos mevkiinin on beş kilometre şarkından 

Karadeniz’deki Trakya ve Anadolu sahillerini takiben Kızılcaya 

ve buradan Polonez Köyü (dahil) - Vanıköy (dâhil) - Bedek 

(dahil) - Çamurluhan (dahil) - Küçükçekmece (dahil). 

Genuben: Küçükçekmece’den itibaren Trakya’nın Marmara sa- 

 hillerinin 15 Km. Cenubundan Liman Burnu Ereğli (dâhil) - 

Muratlı (dâhil) - Ömer Bey (dâhil) - Büyük Doğanca (dâhil) - 

Ede (dâhil). 

Garben : Türk - Yunan ve Türk - Bulgar hudutları. 

Şimalen : Türk - Bulgar hududu. 

B - Çanakkale mıntıkası: 

Şarkan: Barbaros (dahil) - Fener Adası (dahil) - 

Cenuben: Bandırma (dahil) - Körpeağaç (dahil) - Elmalı (da- 

Garben: 

hil) - Kilisealam (dahil) - Çalıköy (dahil) - Paşaköy (dahil). 

: Baba burnunun 10 Km. Garbı - Bozcaada’nın 10 Km. 

Garbı - İmroz Adasının 10 Km. Garbı - Sultanice (dâhil). 

Şimalen 
: Yapıldak (dâhil) - Teke (dâhil) - Alay Bey (dâhil) - 

Barbaros (dâhil). 

C - İzmit mıntıkası: 

Şarkan: Kaymas (dâhil) - Sapanca (dâhil). 

Cenuben: Sapanca (dâhil) - Mesruriye (dâhil) - İznik (dâhil) –  

Gemlik (dâhil) - Kapaklının 10 Km. Cenubu. 
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Garben: Bozburun’un 10 Km. Garbı - Kartal (dâhil) - Paşa- köy (dâhil). 

Şimalen: Paşaköy (dâhil) - Muradlı (dâhil) - Kaymas (dâhil). 

2— Muhtelif istikametlerden memleketimize gelecek veya memleketimizden 

harice çıkacak şirket veya hususî müsaadeli yabancı tayyarelerin takip 

edecekleri yol ve uçuş şartları: 

A - Şimal ve şarktan (Karadeniz Bölgesinden) Türkiye’ye gelecek veya 

Türkiye’den bu istikametlere çıkacak tayyareler için: Türk - Bulgar 

hududunun Karadeniz sahilinde başladığı Ayastafanos mevkiinden 

Trakya’nın şark Hava Yasak Bölgesi hududunu takiben Şile - Dudullu - 

Kadıköy - Yeşilköy - (Azimet - Avdet). 

B . Garptan (Eğe Denizi veya Yunanistan’dan) Türkiye’ye gelecek veya 

Türkiye’den garba (Eğe Denizi veya Yunanistan’a) çıkacak tayyareler için: 

Enez - Keşan - Malkara - Tekirdağ ve buradan Yeşilköy- den geçen 28 

(yirmi sekiz derece), 48 dakika, 50 saniye tul dairesinin Yeşilköy sahilinden 

itibaren cenuba doğru 24. kilometresi üzerindeki nokta ile (Tekirdağ - 

Yeşilköy (azimet-avdet). 

C - Şark veya garptan gelerek Anadolu’nun her hangi bir tarafına gidecek veya 

Transit olarak ülkemiz içinden geçecek hususî müsaadeli yabancı tayyarelere 

ait uçuş yolları: 

1 — Yeşilköy - Kadıköy - Dudullu - Şile - Kandıra - Adapazarı, 

— Adapazarı - Ankara - Kayseri - Diyarbakır, 

— Adapazarı -  Eskişehir - Konya - Karaman. Silifke - 

Adana - Dörtyol (azimet - avdet). 

D - Yollardaki uçuş şartları: 

- Hususî müsaade veya mukavelelerle tespit edilen bilumum  

şartlara ilâveten, 

-        Şile - Kadıköy ve Enez - Tekirdağ arasındaki uçuşların ir- 
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tifaları deniz seviyesine nazaran 1000 metreyi katiyen tecavüz edemez. 

3 — Garpte İzmir, şarkta Kars - Erzurum Hava Yasak Bölgeleri eski şekillerini 

muhafaza edeceklerdir. 

     ________________ 

2 

Kararname No: 14027 

Şimalen; Karadeniz’den itibaren Merice kadar Bulgar hududu, Meriç’ten 

Edirne hizasına kadar Yunan hududu, cenuben; Karadeniz kıyılarından 

İğneadanın 2 kilometre cenubu, Demirköyün2,5 kilometre cenubu, Kurudere 

(dâhil), Üsküp (hariç), Bayram Dereköy (dâhil), 234 (dâhil), Kavaklı İstasyonu 

dâhil), İnece (dâhil), Paşayeri (dâhil), Kızılca müsellim (hariç), Söğütlü Dere 

(hariç), Ulupaşa (dâhil) ile mahdut ve ilişik krokide gösterilen sahanın ikinci 

memnu mıntıka olarak tespiti ve bu sahanın Trakya’daki arazi kısmı üzerinden 

yalnız Avrupa’ya giden tiren yolu ve Edirne asfalt yolundan ecnebilerin transit 

olarak geçmeleri ve bu yolların haricine çıkarılmamaları ve asfalt üzerinden 

transit olarak otomobille Avrupa’ya geçecek yabancıların ihtiyaçlarını temin için 

Edirne’de ancak bir gece kalabilmeleri; Hariciye Vekilliğinin muvafakatine atfen 

Genelkurmay Başkanlığının 3/7/1940, 12/7/1940 tarih ve 10926 sayılı tezkereleri 

üzerine İcra Vekilleri Heyetince 22/7/1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

22/7/1940 

2 

Kararname No: 14231 

Hazarda ve seferde 45 günden fazla askere giden erlerin muhtaç ailelerine 

Askerlik Kanununun 71, 72 ve 73 üncü maddelerde 442 sayılı Köy Kanununun 

13 üncü maddesinin 19 uncu fıkrasına göre yapılacak yardım  
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şekli hakkındaki ilişik talimatnamenin tatbiki; Dâhiliye Vekilliğinin 2-7-940 

tarih ve 63/11406 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Adliye Vekilliğinin 

9/7/1940 tarih ve 239/73 ve Maliye Vekilliğinin 10/8/1940 tarih ve 131100 / 

81/4373 sayılı mütaleanameleri üzerine, icra Vekilleri Heyetince 20/8/1940 

tarihinde kabul olunmuştur. 

20/8/1940 

Hazarda ve seferde askere gidenlerin ailelerine 1111 sayılı Askerlik 

Kanununun 71, 72, 73 üncü maddelerde 442 saydı Köy Kanununun 13  

üncü maddesinin 19 uncu fıkrasına göre yapılacak yardım  

hakkında Talimatname 

Umumî Hükümler 

1 — Yardıma muhtaç asker aileleri 

Madde 1 — Askere gidenlerin ailelerine yardım edilebilmek için, 

A) Bu aile efradından birisinin hazarda ve seferde 45 günden ziyade 

müddetle askere alınması, 

B) Yardım isteyenlerin bu askerin usul ve furuğ ve zevce ve erkek veya 

kız kardeşi olması, 

C) Bunların askerin evinde oturmakta bulunması, 

D) Askere giden tarafından bunların öteden beri yiyecek vesaire 

ihtiyaçlarının temin edilmekte olması, 

E) Raci’yi mahalliye göre idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne 

kendilerinin ve ne de askere gidenin servet ve gelirleri bulunmaması şarttır, 

Bu şartları haiz olmayan asker ailelerine yardım yapılmaz. 
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Yardım müddeti: 

Madde 2 — Askere gidenin birinci maddede yazılı şartları haiz efradı 

ailesine askere gittikleri günden terhisleri tarihine kadar yardım yapılacaktır 

Madde 3 — Firarda ve izinsiz bulunan askerlerin ailelerine firarları veya 

izinsiz olarak kıtasından ayrıldıkları tahakkuk ettiği tarihten sonra derdest edilip 

tekrar kıtasına sevk olununcaya kadar yardım yapılmaz. 

Madde 4 — 1 inci maddede yazılı şartları haiz asker ailelerine yapılacak 

yardımlar yiyecek erzak oturacak bina tedarikinden veya bunları temine medar 

olacak para tevazünden ve köylerde tarlalarını bağ ve bahçelerini imece ile sürüp 

ekmek ve harmanlarını kaldırmaktan ibarettir. 

Yardımı yapacaklar: 

Madde 5 — Yukarıda yazılı asker ailelerine bunların bulundukları şehir, 

kasaba ve köy halkından askere alınmamış olanlar tarafından yardım yapılacaktır. 

Bunlardan da askere gidenler olursa askere çağrıldıklarından itibaren bu 

yardım vazifesinden şahsen hariç tutulurlar. 

Madde 6 — Yardımı yapacakların malî ve bedenî kudreti olmak şarttır. 

Bedenî kudreti olmayıp da malî kudreti olanlar yardıma iştirak edecekleri gibi 

malî kudreti olmayıp da yalnız çalışma kudreti bulunanlar da bu yardımı 

yapmakla mükelleftirler. 

Madde 7 — Bu yardımlara seferde belediye ve hususî muhasebeler de malî 

kudretlerine göre bütçelerine koyacakları tahsisatla iştirak edeceklerdir. 

Bu iki daire bu uğurda sarf olunmak üzere yasar erbabı ile hükmî şahsiyeti 

haiz müesseselerin yapacakları teferruatı da kabul eder. 
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Yardım vasıtaları: 

Madde 8 — Bu yardımlar şehir ve kasabalarda belediye veya belediye 

şubeleri ve köylerde ise köy muhtar ve ihtiyar meclisleri vasıtası ile yapılacaktır. 

Şehir ve kasabalarda belediye veya belediye şubeleri bu yardım işini kendi 

bölgeleri dâhilinde bir kül olarak mütalaa ve tanzim etmek için kendi memurları 

arasında birer yardım bürosu teşkil edebilirler. (Bunlar için ayrı masraf ve teşkilât 

yapılmaz.) 

Madde 9 — En büyük mülkiye âmirleri mıntıkaları dâhilinde bu yardım 

işlerini gerek doğrudan doğruya ve gerek bilvasıta temin, takip ve mera kaba ile 

mükelleftirler. 

Tatbikat ve icraat: 

II — Şehir ve kasabalarda belediye veya belediye  

şubeleri marifetiyle yapılacak yardımlar 

Yardıma muhtaç olanların sureti tespiti: 

Madde 10 — Şehir ve kasabalarda yardım talebi askere gidenlerin aileleri 

tarafından belediye reisi veya belediye şubesi âmirine söz ile yapılır. 

Madde 11 — Belediye veya belediye şubeleri bu suretle yardım talebinde 

bulunanların. 

A) Her birisinin isim ve soyadları ve yaşlarını ve askere gidene karabet 

derecelerini, 

B) Oturdukları mahalle ve sokak ve isim ve numarasını. 

C) İçlerinden askere gidenin ad ve soyadı ve yaşını, sanatın ve hangi 

askerlik şubesince celp ve sevk edildiğini, 

D) Gerek kendilerinin gerek askere gidenin gayrimenkul mallarının 

cinsini miktar ve kıymetini ve senelik gelirlerini. 

E) Başkaca gelirleri olup olmadığını ve nevi ve miktarını, 

F) Ne gibi muavenet talebinde bulunduklarını, 

Bu husustaki matbu beyannamelere yazdıracak ve zirini talep sahihlerine 

imza ettirecektir, 
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Bu beyannameleri yazan memur dahi altına talip tarafından söylenip kendi 

tarafından yazıldığına dair meşruhat vererek imzasını atacaktır. 

Madde 12 — Belediye veya belediye şubeleri iki nüsha olarak tanzim 

edeceği bu beyannamelerden birisini dip koçanında bırakarak diğer nüshası 

üzerinde lüzum ve tevsika muhtaç gördüğü takdirde askerde bulunanın hangi 

tarihte askere sevk olunduğunu gerek askerde bulunan gerek muavenet talep 

edenlerin ne gibi servet ve gelirleri bulunduğunu ve muavenet talep edenlerin 

çalışma kabiliyeti olup olmadığını ve verilecek ne gibi işleri yapabileceklerini 

tahkik ve tevsik eder. 

Bu tahkik işi en kısa bir zamanda bitirilir. 

Bu tetkik müddeti içinde asker ailelerine icap eden acil yardım yapılır. 

Muhtaç olmadıkları tebeyyün edenlerin yardımları derhal kesilir. 

Madde 13 — Belediye veya belediye şubeleri yukarıdaki madde mucibince 

tanzim olunan bu beyannameleri kendilerine geldikçe günü gününe belediye veya 

belediye şubesi encümenlerine tevdi eyleyecek ve encümenlerde esbabı mucibesi 

zikredilmek şartı ile muavenet talebinde bulunanlar hakkında bir karar verilecek 

ve bu kararda şayet yardım kabul edilmiş ise yardımın şekil, miktarım ve hangi 

tarihten itibaren başlayacağını da tasrih eyleyecektir. 

Madde 14 — Encümence verilen karar üzerine yardım edileceklerin 

beyannameleri muhteviyatı hususî bir deftere kaydedilecek ve bu defterin her 

sahifesinin ziri belediye muhasibi ile belediye reisi veya belediye şube âmiri 

tarafından imza olunacaktır. Bu defter kuyudatı her ay yapılacak erzak ve saire 

tevziatı için tanzim olunacak bordrolara ve yapılacak ziraî yardımlarına ve sükûna 

tahsisine esas teşkil edecektir. 

Şehir ve kasabalarda asker ailelerine yapılacak muavenetlerin nevi ve 

miktarları ve tatbik şekilleri. 

Madde 15 — Muhtaç asker ailelerine mükellefler tarafından yapılacak aynî 

veya nakdî yardımlara istinaden iaşe ve ibateye veya ziraata ait olmak üzere 

muhtelif şekil ve suretle yardım yapılabilir. 

A) Belediye veya şube encümenleri ilk önce o şehir ve kasabanın ha 



 
 
 
2118 
 

yat şartlarına göre büyük yaşta bir insanın bir aylık iaşesi için ne gibi ve ne miktar 

erzaka ihtiyacı olduğunu tespit edecektir. 

Bundan sonra her ay gayesinde gelecek ay iptidasında tevzi olunacak bu 

erzakı rayice göre fiyatlarını tespit eyleyecektir. 

On yaşına kadar olan çocuklara yarım erzak verilir. Bu suretle yapılacak 

tespiti müteakip belediye veya belediye şubeleri on dördüncü madde mucibince 

yardım edileceklere mahsus defterde yazılı eşhastan hulûl edecek ay içinde 

iaşeleri lâzım gelenlerin isimlerini ve adreslerini mübeyyin bir bordro tanzim 

olunacak ve bu bordroya aynen verilecek ise erzakın nevi ve miktarları veya 

verilecek nakit yazılacak ve belediye reisi veya şube âmiri veya namına encümen 

azasından birisi huzuruyla muhasebeci tarafından imza veya mühür mukabilinde 

tevziatı yapılır ziri bunlar tarafından tasdik edilecektir. 

B) Fakir asker ailelerine sabun gibi yıkanacak odun ve kömür gibi 

ısınacak maddelerde mevsimine göre aynı usul tahtında verilebilir. Ve icabı 

halinde bunlar meccanen hamama gönderilir. 

C) Muavenete muhtaç aileler kendi evleri olmayıp da öteden beri kirada 

oturmakta iseler bu gibilerin belediye veya belediye şubelerince münasip surette 

ibateleri temin olunur. 

D) Şehir ve kasaba ahalisinden askere giden zürra ailesi tarafından tarla 

bağ ve bahçelerini sürüp ekemeyecek ve harmanlarını kaldıramayacak bir halde 

oldukları beyanı ile yardım talep olunup da bu talepleri muhik görülür ise belediye 

veya belediye şubeleri yine o şehir ve kasaba dâhilindeki askere gitmemiş diğer 

zürra marifetiyle tarla, bağ ve bahçelerini malî halleri müsait ise ücret 

mukabilinde değil ise mahallin örf ve âdetine tevfikan sürdürüp ektirmesine ve 

harmanlarını kaldırmasına münasip surette yardım edecektir. 

E) Fabrika ve imalâthanelerde çalışan amele ve devair ve müessesatta 

çalışan kapıcı, bekçi, odacı gibi eşhas askerliğe gidince bunlardan boş kalan 

yerlere iaşelerde mükellef bulunduğu akrabaları içinde ehil kimse varsa 

alınacaktır. 

Mükellefler ve bunların yapacakları yardım nevi ve miktarları ve tatbik 

şekilleri: 
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Madde 16 — Belediye encümenleri muhtaç asker ailelerine yardım edecek 

askerlik haricindeki eşhası kendi hududu dâhilinde tespit ve her yardımcının 

yapacağı yârdim miktarının azamî ve asgarî hadlerini tayin ve derecelerini tefrik 

eder. 

Madde 17 — Belediye reisi veya belediye şube âmiri tespit edilen 

yardımcıların evrakını encümene tevdi ederek bu evrakta yazılı şahıslara muhtacı 

muavenet ve asker ailelerine yardım edecek evsafta olup olmadıklarının tetkik ve 

bunların derecelerinin ve her derecede bulunanın gelirlerine göre vereceği para 

miktarım takdirini isteyecek ve encümende bu husustaki tetkikatım icap ederse 

kendi azası marifetiyle muktezi tahkikatını yaptırdıktan sonra kararım verecek ve 

bu kararlar sahifeleri encümence musaddak bir deftere kaydedilecektir. 

Belediye encümenleri lüzum gördüğü takdirde muhtaç asker ailelerine 

yardım işini belediye hududu içinde kül halinde tedvir ve mükelleflere tahmil 

olunacak yardım ve muhtaçlara yapılacak tevziat hadlerini bütün şehir için tespit 

edebilir. Ve bu suretle yardıma muhtaç asker ailesi az şubelerden elde edilecek 

hasılatı ekleyerek yardımın yeknesaklığını temin eder. 

Madde 18 — Tespit edilen yardım miktarı belediyece münasip görülecek 

şekil ve suretlerde yardım ile vazifelendirenlere bildirilir. 

Madde 19 — Her ay gayesinden evvel gelecek ay muhtacına tevzi olunacak 

aynın ve nakdin tahsilini temin maksadı ile belediye veya belediye şubesi 

muhasebesince yapılacak defterler muhteviyatına istinaden muktezi tahakkuk 

listesinin tanzimi sırasında bu yardımcıların ölen veya askere giden veya kat’î 

surette mahallî ahara naklihane eden olup olmadığı nazarı dikkate alınacak ve bu 

gibileri listeye ithal etmeyeceği gibi evrakı müsbitesine göre defterde isimleri 

hizasındaki mülâhazat hanesine de işaret edilecektir. 

Madde 20 — Şehir ve kasaba belediyeleri ve belediye şubelerince buğday, 

mısır, çavdar, un, sabun, gaz ve diğer eşya encümeni takdir edeceği rayiç fiyat 

üzerinden nakit makamında alınabilir. 

Madde 21 — Hükmî şahsiyeti haiz müesseseler ile eşhas tarafından vuku 

bulacak tebarruat belediyelerce kabul ve bütçelerinde faslı mahsusuna kayıt 

suretiyle muhtaç asker ailelerine sarf edilir. 
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Madde 22 — Belediye ve belediye şubeleri yukarda yazılı olduğu üzere her 

ay gayesinde yardımcılara tarh edeceği parayı (ayniyat dahi olsa) belediye 

muhasebesinin mührünü ve tahsildarın imzasını havi dip koçanı ve müteselsil 

numaralı belediye makbuzları mukabilinde her ayın ilk haftası içinde tahsil 

edecektir. Bu suretle toplanacak para veya ayniyatın tutarı belediye veya belediye 

şubesi muhasipliğince kendi defterlerinde açılacak (muhtaç asker ailelerine 

yardım) namı altındaki emanet hesabına irat kayıt yine yukardaki maddelerde 

yazılı masraf bordro ve senetlerde ve emanetten reddiyat suretiyle sarf edilecektir. 

Bu hesaptaki para kâfi gelmediği takdirde bu bordro ve masraf senetlerinden bir 

kısmının muhteviyatı belediye masraf bütçesinin fıkra iaşesi veya sefer vukuunda 

muhtaç asker aileleri için alınacak tahsisat faslından tesviye edilecektir. 

Madde 23 — Seferde hususî muhasebelerde bütçelerine muhtaç asker 

ailelerine yardım için doğrudan doğruya veya münakale suretiyle umumî meclis 

veya daimî encümenler mümkün olabilen tahsisatı koyacaklardır. 

Madde 24 — Her ay gayesinde tahakkuk ve her aybaşında tahsil edilecek bu 

yardım paraları yardımcılar tarafından müracaatı müteakip tesviye olunmadığı 

takdirde derhal tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 

Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisleri marifetiyle yapılacak yardımlar: 

Yardıma muhtaç olan asker ailelerinin tespit sureti. 

Madde 25 — Köylerde yardım talebi askere gidenlerin aileleri tarafından köy 

muhtarlarına söz ile yapılabileceği gibi köy muhtarları bu talep olsun olmasın 

askere gidenlerin aileleri efradının ne gibi ihtiyaçları olduğunu tetkik ve tespit 

ederek ihtiyar meclisi toplantısında bunlara yardım yapılıp yapılmayacağı ve ne 

gibi yardım yapılacağı hakkında karar almağa mecburdur. Bu hususta alınacak 

kararlar köy karar defterine yazılacaktır. 

Madde 26 — Köylerde oturan asker ailelerine yardım yapılabilmek için: 
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A) Bu aile efradından birisinin hazarda ve seferde 45 günden ziyade 

müddetle askere alınması. 

B) Yardım edileceklerin bu askerin usul ve füruundan olması veya zevce 

ve erkek veya kız kardeşinin bulunması. 

C) Bunların öteden beri askerin evinde oturmakta olması. 

D) Askere giden tarafından bunların öteden beri yiyecek vesaire 

ihtiyaçlarının temin edilmekte olması. 

E) İdare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin ve ne de askerde 

bulunanın servet ve gelirleri bulunmaması şarttır. 

Bu şartları haiz olmayan asker ailelerine yardım yapılamaz ancak köylerde 

yaşayan halktan askere gidenler ile gerek bunları ve gerek aileleri efradının ne 

gibi servet ve gelirleri olduğu muhtar ve ihtiyar meclislerince malum olacağından 

bu hususta ayrıca tahkikat yapılmaz. 

Askerde bulananların ailelerine yapılacak yardımlar 

Madde 27 — Köylerde muhtaç asker ailelerine yapılacak yardım iki nevidir. 

Birisi muhtaç ailelerin iaşe ve iskânı diğeri bunların ziraatına yardımdır. 

Madde 28 — Köylerde muhtaç asker ailelerine iaşe bakımından yardım 

yapılmak üzere evvelemirde köy ihtiyar meclisleri o köy dâhilinde yaşayan asker 

ailelerinden muhtaç olanların beher nüfusuna her ay kaç kilo zahire veya ne miktar 

para verileceği karar altına alınacaktır. 

Tevziat zahire olacaksa bu zahirenin beher kilosuna vasatı bir fiyat dahi 

koyacaktır. 

On yaşına, kadar olan çocuklara bir büyük nüfusa verilecek zahire veya 

paranın nısfı verilir. 

Madde 29 — Askere gidenlerin muhtaç ailelerine meskenleri yoksa veyahut 

meskenleri her hangi bir suretle yanmış veya yıkılmış ise köy muhtarları ihtiyar 

meclislerinin kararı ile bunlara köy dâhilinde ikamet edecek süknaya salih bir yer 

göstereceklerdir. 

Madde 30 — Asker ailelerinin iaşe, iskâna ihtiyaçları olmayıp da yal- 
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nız tarla, bağ ve bahçelerinin sürüp ekilmesi ve harmanlarının kaldırılması için 

köylünün muavenetine ihtiyaçları bulunursa köy muhtarları yine ihtiyar meclisleri 

kararı ile ve imece suretiyle bu yardımı da temin edecektir. 

III — Köylerde muhtaç asker ailelerine yardım yapacaklar 

Madde 31 — Köylerde muhtaç asker ailelerine yardım edecek olanlar o köy 

dahilinde çift ve çubuğu olup da her askere gitmeyen erkek ve kadın ile çift ve 

çubuğu olmayıp ta güç ve kuvvetli veya bir gelir ve sanatı olan her erkek ve 

kadındır. 

İhtiyar meclisleri muhtaç asker ailelerini ve bunlara nelere ihtiyacı 

olduklarını göz önünde tutarak yukarda yazılı askere gitmeyenlerin isim ve 

soyadlarını ve bunlara servet ve gelirlerine güç ve kuvvetlerine göre hangilerinin 

hem çiftlerde hem de para ve zahire ile hangilerinin yalnız çiftlerde, hangilerinin 

yalnız para ve zahire ile hangilerinin de yalnız emekleri ile yardım edecekleri ve 

bu yardımlarının azamî derecelerini ve bunların alet ve hayvanlarının, yapacakları 

işe göre bir günlük ücretlerini tespit ederek karar altına alacak ve muhtar 

tarafından köy odasının kapısına bu kararın bir suretini asmak suretiyle halka ilân 

edecektir. 

Madde 32 — Mükelleflerden yardımla vazifelendirilenlerden ölenler ve 

askere gidenler, köyden başka tarafa nakli hane edenler yahut başka taraftan köye 

nakli hane edecekler bulunacağından her ay sonlarında ihtiyar meclisleri bu 

tebeddülâtı göz önüne alarak bunlar hakkında yeni kararlar vererek ilân eder. 

Asker ailelerine yapılacak yardımların tatbik şekli: 

Madde 33 — Köy muhtarları ihtiyar meclisleri her ay yardım edilecekler ile 

yardım edeceklere ait olan listeleri tanzim ve ayın ilk günü köy odasının kapısı 

önüne asmak suretiyle ilân edecek ve ikinci günü de listeleri askıdan indirip derhal 

tahsile geçip ihtiyar heyeti huzurunda muhtaç asker ailelerine tevzi ettikten sonra 

bunları tahsil ve tevzi ettiğine dair iş bu listelerin arkasına meşruhat vererek 

kezalik altını kendisi ve ihtiyar meclisi azaları imzalayacak veya 

mühürleyeceklerdir. 

Muhtarlar bu listelerden tahsilata ait olanı tutarım yekûn olarak köy 
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hesap defterinin irat sahifesine «muhtaç asker ailelerine yardım» adı altında irat 

kaydedecek tevziata ait listenin tutarım da yine bu hesap defterinin masraf 

sahifesine (muhtaç asker ailelerine masraf adı altında masraf kaydedecektir. 

Madde 34 — 31 ve 32 inci maddelere göre asker ailelerine imece ile yardım 

yapacak olan yardımcılar haftada yalnız bir gün bu iş için köy muhtarının emrine 

amade bulunacaklardır. Bu iş günü ile yardımcıların isim ve soyadları ve ne iş 

yapacakları daha evvelden ihtiyar meclisi tarafından tespit edilerek karar altına 

alınıp muhtar tarafından köylüye ilân olunacaktır. Mükellefler o gün muhtarların 

yapacağı taksim ve vereceği emir veçhile muhtaç asker ailelerinin (zamanına 

göre) tarlalarım, bağ ve bahçelerini sürüp ekecekler ve harmanlarım 

kaldıracaklardır. 

Köy muhtarları imece suretiyle çalışacakların ve alet ve hayvanlarının 

çalıştırdıkları gün ve yevmiyeye göre listelerini tanzim edip ihtiyar meclislerinin 

tasdikinden geçtikten sonra tutarlarını ve bu husustaki para yardımlarına ait 

makbuz muhteviyatını bir taraftan hesap defterine irat sahifesine diğer taraftan 

masraf sahifesine (muhtaç asker ailelerine yardım) ve muhtaç asker ailelerine 

masraf namı altında kaydedeceklerdir. 

Madde 35 — Bu talimatname mucibince kendilerine tahmil edilen para, 

zahire yardımlarını yapmayanlar hakkında derhal tahsili emval kanununu tatbik 

ederek tahsiline muhtar ve ihtiyar meclisleri mecburdur. 

İmece yardımlarını yapmayanlar hakkında da köy muhtar ve ihtiyar 

meclisleri Köy Kanununun 56 ncı maddesini derhal tatbik edeceklerdir. 

Madde 36 — Askere gidenlerin avdet etmeleri veya bunların izinsiz kıtalarını 

terk etmeleri veyahut kıtalarından firar etmeleri veyahut muhtaç aileleri efradının 

muhtaçlıktan çıkmaları halinde bu ailelere artık yardım yapılmaz. 

Madde 37 — Seferde hususî muhasebe bütçelerine muhtaç asker ailelerine 

yardım için konacak tahsisattan icap ettiği kadarını valiler vilâyet daimî encümeni 

kararı ile köylere tefrik ve tevzi ettirebilir. 

Bu takdirde tefrik ye tevzi olunan bu paralar hususî muhasebelerce makbuz 

mukabilinde köy muhtarlarına teslim edilir. Ve köy muhtarları da aldıkları bu 

paraları köy hesap defterinin irat sahifesinde (asker aileleri 
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ne yardım olarak hususî muhasebeden alman para) diye irat kaydederek bu talimat 

ahkâmı dairesinde sarf ederler. 

Madde 38 — Kaza ve vilâyet idare hususiyeler inden, verilecek paraları köy 

muhtar ve ihtiyar heyetleri katiyen başka tarafa sarf etmeyip münhasıran muhtaç 

asker ailelerinin umur ve hususlarına sarf etmeye mecburdurlar. 

Madde 39 — Yardım paraları ancak asker ailelerine yardım için sarf 

edilebilir. Bu paradan kırtasiye, harcırah vesaire namlarla sarfiyat yapılmaz. 

No. Başlığı 

Düstur 

Tertip Cilt 

Resmî 

Gazete 

Sahife Sayı 

442 Köy Kanunu 3 5 696 — 

1111 Askerlik Mükellefiyeti Kanunu 3 8 1696 631 

[Tahsili emval Kanunu hakkında 2895 sayıl 

Resmî Gazetede ve 3 üncü tertip düsturun 16 

ncı cildinin 460 sahifesinde münderiç 2656 

sayılı kanunun haşiyesine bakınız.] 
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TEVHİDİ İÇTİHAD KARARLARI 

Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesini 10/1/1940 tarih ve  

6 E./64 K. numaralı kararı 

ÖZÜ: Türk Ceza Kanununun 105 inci 

maddesinin sureti tatbiki h. 

765 sayılı kanunun 105 inci maddesinin sureti tatbiki hakkında Temyiz 

Birinci Ceza Dairesinden verilen kararlar C. Baş müddeiumumiliği makamından 

vaki itiraz üzerine ceza heyeti umumiyesinin içtihadı veçhile kaldırılmakta iken 

mümasil bir hâdisenin, itiraz vuku bulmaması hasebiyle kesbi katiyet etmesi 

dolayısı ile Birinci Ceza Dairesi karaları arasında bu suretle meydana gelen içtihat 

ihtilâfından dolayı keyfiyet tevhidi içtihat heyeti umumiyesinde müzakere 

edilerek: 

Neticede; 

Suçun vukuu gününden başlayan hukuku amme davasının müruru zaman 

müddeti, Türk Ceza Kanununun (104) üncü maddesinde yazılı sebep ve 

muamelelerle kesilmesi üzerine yeniden başlayacağına dair olan kaidenin mutlak 

olarak tatbikim ve müruru zamanı birçok defalar kesilen davalara teşmilini ve her 

halde bir had tayin olunmayarak müteselsilden yeniden tam müddetin cereyanını 

vaz kanun muvafık görmeyerek takibattan sonra tahkikat ve muamelât fasılasız 

devam etmeyerek terk ve ihmal suretiyle tekrar cereyana başlayan müruru zaman 

muahhara kat olunup bu hal tekerrür ettiği takdirde takibattan sonra vaki olacak 

her terk tarihi ile kat tarihleri arasında geçen müddetlerin mecmuu suçların her 

biri için kanunda başka başka tayin olunan müddetlerin yarısından fazlasını 

geçmekle müruru zamanın tahakkuk edeceği tadilden mukaddem 765 numaralı 

Türk Ceza Kanununun (105) inci maddesine istinaden kabul edilmiş olduğu 

cihetle mükerreren müruru zamanı kesilen ve bu madde hükmünün tatbiki icap 

eden davalarda mücerret takibattan sonra hükme kadar asıl müddetin nısfı 

geçmekle müruru zamanın vukuunun kabul etmek, kanunun safahatına ve müruru 

zamanın sebep ve maksadı vazına muhalif olmakla her halde bu maddede yazılı 

nısıf müddetin hesabında, takibattan sonra dava alâhalihi terk olunduğu ve bu su 
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retle terk ve müruru zaman katı taaddüt eylediği takdirde yalnız terk ile kat’ 

arasında geçen müddetlerin nazara alınması icap edeceği sülüs an ekseriyetle 

takarrür etmiştir. 

 

12/7/1940 

Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesini 6/3/1940 tarih ve  

5 E./68 K. numaralı kararı 

ÖZÜ: Beraat eden bir şahsın, beraat kararından 

evvel işlemiş olduğu diğer Bir suçtan 

mahkûm olduğu takdirde, beraat ettiği 

suçtan dolayı mevkuf kaldığı müddetin 

mahkum olduğu ceza müddetine 

mahsup edileceği h. 

Bir suçtan dolayı verilen mahkûmiyet hükmü katileştikten sonra beraat ettiği 

diğer fiilinden dolayı mevkuf kaldığı müddetin bu ceza mahkûmiyetlerine 

mahsubunun icrası hususunda Temyiz Ceza Heyeti Umumiyesi ve Üçüncü Ceza 

Dairesi ilanlarla Birinci Ceza Dairesi ilâmı arasında hâsıl olan mübayenetin hal 

ve içtihat ihtilâfının tevhit edilmesi için C. Baş müddeiumumiliğinin 7/2/1940 

tarihli müzakeresiyle istenilmesine mebni keyfiyet Tevhidi İçtihat Heyeti 

Umumiyesinde müzakere edilerek: 

Neticede; 

Beraat eden bir şahsın beraat kararından evvel işlenmiş ve fakat 

birleştirilmeyerek ayrı bakılmış olan diğer suçundan mahkûm olduğu takdirde 

beraat ettiği suçundan dolayı mevkuf kaldığı müddetin mahkûm olduğu ceza 

müddetine mahsup edilemeyeceğine dair ileri sürülen mülâhazaya ve bu suretle 

üç muhtelif reye karsı: 

Bir şahsın müteaddit suçlarının bir mahkemede birleştirilerek bir hükme 

bağlanması veya ayrı ayrı bakılarak verilen hükümlerin usulün 403 üncü maddesi 

hükmüne göre birleştirilmesi halleri cezanın infazı ba 
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kımından farksız olup birlikte hükme bağlanan iki suçtan birinden beraatına ve 

diğerinden mahkûmiyetine karar verildiği halde beraat ettiği suçtan dolayı mevkuf 

kalmış olduğu müddetin mahkûm olduğu ceza müddetine mahsubu lâzım geldiği 

gibi ayrı ayrı hükümlerle birinden beraat ve diğerinden mahkûmiyet halinde dahi 

cezanın infazında beraat karan ister evvel ister sonra olsun beraat ettiği suçtan 

dolayı mevkuf kalmış olduğu müddetin ceza müddetine mahsubu icap edeceği ve 

çünkü birden ziyade suçlarda cezalarım birleştirilmesi ve neticede bir hüküm infaz 

edilmesi ve kat’î hükümden evvel mevkuf olarak geçen müddetin hangi suça ait 

olursa olsun mutlak olsun mutlak surette mahkûm olduğu ceza müddetinden 

indirilmesi Ceza Kanununun 40 ıncı maddesiyle içtima hükümlerinin zarurî bir 

neticesi olduğu ve ancak beraat hükmü katileştikten sonra işlenmiş olan suçlardan 

mahkûmiyet halinde evvelce beraatla neticelenmiş olan suçtan dolayı mevkuf 

kaldığı müddetin beraatından sonra işleyeceği suçtan verilecek ceza müddetinin 

indirilmesi kanun hükümlerine uğramayacağı çünkü sonradan işlenen ve 

mahkûmiyetle neticelenen suçu evvelce beraat kararma bağlanmış olan suçla 

birleştirmeğe kanunî bir yol ve imkân b ıkınmadığı mütalaasına dayanılarak beraat 

eden bir şahsın beraat ettiği suçtan dolayı mevkuf kaldığı müddetin beraat 

kararından evvel beraat kararı katileşmezden evvel işlenmiş olduğu diğer suç için 

verilen ceza müddetine mahsubu icap ettiğine sülüssen ekseriyetle karar verildi. 

12 7 1940 

Tevhidi İçit had Heyeti Umumiyesini (i 3 1910 tarih  

ve 4 E./72 K. numaralı kararı 

ÖZÜ: Bir duruşmada mahkûm olan 

müteaddit suçlulara, en büyük 

cezaya mürettep harcın, cezaları 

nispetinde paylaştırılarak 

hükmedilmesi h. 

Bir duruşmada mahkûm olan müteaddit suçlulara, en büyük cezaya 

 

 

 



 
 
 
2128 
 

Mürettep harem paylaştırılması suretiyle mi? Yoksa her birinin suçunun derece 

ve mahiyetine göre ayrı, ayrı harç tayini mi? iktiza edeceği hususunda Temyiz 

Birinci Ceza Dairesinin 26/6/1939 tarih ve 383 2030 ve İ" kinci Ceza Dairesinin 

13/1/1940 tarih ve 320/235 numaralı ilânları arasında ihtilâf mevcut olduğundan 

aradaki tezat ve mübayenetin Tevhidi İçtihat suretiyle halli lüzumu Temyiz 

Birinci Reisliğinin 31/1/1940 tarih ve itiraz 35 numaralı müzekkeresiyle 

istenilmesine mebni keyfiyet Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesinde müzakere 

edilerek: 

Neticede; 

İştirak, irtibat ve teselsüle dair olan ahkâmı ceza iyeye göre bir duruşmada 

bakılan iş, birleşmiş müteaddit davalara ve bu davalarda suçlu sanılan müteaddit 

kimselere taallûk edebileceği gibi bir davada irtibat sebebiyle birden ziyade efali 

cürmüyle ve bunların suçları da bulunabileceği ve bu keyfiyetin amme davası 

ikamesinden evvel tahakkuku veya diğer tahkikat devrelerinde de vukuu mümkün 

olacağı cihetle 2503 numaralı Harç Tarifesi Kanununun 49 uncu maddesinde 

gösterilen bir ceza davası cümlesiyle iştirak ve irtibat hallerinden hangisinin 

maksut olduğunu tayin ve tefrika ibarenin ıtlaktı ifadesi mani ve leh ve aleyhe 

hamlı mümkün hallerde ise sarahat bulunmadıkça suçluların lehine olan hükmü 

mutlaktı tercih kavaidi umumiye icabından olmasına ve Ceza Kanununun 39 uncu 

maddesinin ikinci fıkrasındaki teselsül hükmü iştirak haline maksur olmakla, 

beraber bu kanundan sonra meriyet mevkiine giren ve münhasıran harçtan bahis 

bulunması itibariyle hususiyet ifade eden Harç Tarifesi Kanununun yukarıda zikri 

geçen 49 uncu maddesinde iştirak haline tahsis edilmeyerek irtibat halini dahi 

daire-i şümulüne alan bir ifade tarzı ihtiyar edilmiş bulunmasına ve harç 

takdirinde ceza miktarının matrah sayılması 47 nci madde sarahati icabından olup 

48 ve 49 uncu maddeler delaletiyle de bir hükümden yalnız bir harç alınması 

kanun vaazınca muvafık görüldüğüne binaen ihtilâfı mucip olan 49 uncu 

maddedeki bir ceza davası tabirine irtibat ve iştirak hallerinin mündemiç 

bulunması itibariyle hükümde dâhil muhtelif cezalardan en ağırına mürettep 

harsın mahkûmiyetlerine karar verilmiş olan bütün suçlular arasında cezaları 

nispetinde paylaştırılarak tahsili kanununun ruh ve ırkdaşına muvafık olduğuna 

çoğunlukla birinci 
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toplanmada sülüs an ekseriyet hasıl olmadığından ikinci toplanmada mutlak 

ekseriyetle karar verildi. 

13/7/1940 

Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesini 11 4 1940 tarih  

ve 15 E./70 K, numaralı karar 

ÖZÜ: Hüküm tarihi ile tebliğ veya 

tebellüğ tarihi arasında on veya 

daha fazla sene geçtiği halde 

bunun temyiz tetkikatına mâni 

olup olmayacağı 

Hüküm tarihi ile tebliğ veya tebellüğ tarihi arasında 10 sene geçtiği halde 

bulunan temyiz tetkikatına mâni olamayacağı evvelce kabul edilerek kararlar 

verilmekte iken bu kere mümasil bir hâdisenin tetkiki sırasında evvelki içtihada 

mübayin bir ekseriyet husule geldiğinden işbu mübayin içtihatlar tevhidi Temyiz 

Birinci Hukuk Dairesi Reisliğinden 20/3/1939 tarih ve 179 sayılı müzekkere ile 

istenilmesine mebni keyfiyet Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesinde müzakere 

edilerek: 

Neticede; 

Borçlar Kanununda müruru zaman borçların sukutu sebepleri arasında 

zikredilmekle beraber mezkûr kanunun 125 inci ve müteakip maddelerinde 

davaya dahi izafe olunmuştur. Bu noktada müruru zaman tediye, takas vesaire gibi 

sukut sebeplerine nazaran bir fark arz eder. Şöyle ki: Diğer sukut sebepleri yalnız 

borca taallûk etmekle davanın dinlenmesine mani değilken müruru zaman def’i 

davanın ve muhakemenin her hangi safhasında dermeyan edilirse evvel be evvel 

tetkik ve halledilmek ve defin sıhhati tahakkuk ettiği surette artık esas hakkında 

muhakemeye ve tetkikata devam olunmayıp davanın düşmüş olduğuna karar 

verilmek lâzım gelir. 

Mezkûr kanunun 135 inci maddesinin son fıkrasında borcun bir hü 
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küm ile sabit olması hali bir senede ikrarı halinden farksız olarak beyan 

edilmesinden de anlaşılacağı üzere dava müruru zamanın kat’î sebeplerinden biri 

olan hükümle kesilmiş bulunan müruru zaman müddeti her ne olursa olsun 

hükümden sonra başlayan yeni müruru zaman müddeti daima 10 sene olmakla 

beraber bu dahi icraya mahsus olmayıp dava müruru zamanından başka bir şey 

değildir. 

Tevhidi içtihada arz edilen hâdiselerde temyiz edilen hükümlerin ilâmları 

taraflara tebliğ edilinceye kadar 10 sene ve daha ziyade müddet geçmiş olduğu 

iddiası Temyiz Mahkemesine arz edilmiş bulunmaktadır. Filhakika bu defi hükmü 

vermiş olan mahkemeye arz edilemezdi. Çünkü müruru zaman iddiaya nazaran 

hükümden sonra vaki olmuştur. Temyiz Mahkemesinin kendisine dermeyan 

edilen bu müruru zaman def’ini nazara almayıp hüküm ilânımın esasını tetkikat 

girişmesi ve müruru zaman definin tetkikini ilâmın tasdiki halinde icra dairesine, 

bozulması takdirinde mahkemeye bırakılması kabul edilemez. Çünkü dava 

müruru zamanı davanın esası hakkında her türlü mahkemeye ve temyizden dahi 

tetkikat icrasına manidir. Temyiz Mahkemesi hüküm ile tebliğ arasında 10 sene 

veya daha ziyade bir müddet geçmiş olduğunu öğrenmişken ilâmı tasdik yahut 

esasa müteallik noktalardan nakzedemez. Onun için temyiz dairesi hükümden 

sonra müruru zaman vaki olduğu yolundaki iddiayı hüküm ile tebliğ tarihlerine 

göre varit görürse ilâmın esası hakkında tetkikata girişmeyip şayet diğer taraftan 

müruru zamanı kat eden tediye vesaire gibi tahkike muhtaç sebepler ileriye 

sürülürse bunlar mahkemece tahkik ev tetkik olunmak üzere ilâmı bozması 

lâzımdır. 

12/7/1940 
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Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesini 19/6/1940 tarih 

ve 7 E./71 K. numaralı kararı 

ÖZÜ: Ticarî muamelelerde âkitler 

tarafından mukavele edilmiş 

olan tazminatın hâkim 

tarafından tenziline cevaz 

bulunup bulunmadığı h. 

Muameleyi ticariye zımnında âkitler tarafından mukavele edilmiş olan şartı 

cezaî (Tazminatın) hâkim tarafından tenziline cevaz bulunup bulunmadığı 

hususunda Temyiz Ticaret Dairesi karaları arasındaki içtihat ihtilâfının halli 

zımnında mezkûr daire reisliğinden verilen 4/4/1940 tarih ve 84 numaralı 

müzekkere üzerine toplanan Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesinde keyfiyet 

müzakere edilerek: 

Neticede; 

Ticaret Kanununun ikinci maddesinde ticarî meselelerin kanunen muteber 

mukaveleler ve böyle bir mukavele olmadığı surette Ticaret kanunlarının sarahat 

veya delaletiyle halledileceği yazılı olduğu ve 647 nci maddesinde de mukavele 

sırasında maktu zarar ve ziyan olarak tesmiye kılman meblâğ müteahhit lehin 

taahhüdün ifası halinde istihsal edeceği menfaat bedelini tecavüz etse dahi 

mahkemece miktarının tenzil edilmeyeceği musarrah bulunduğu ve bu maddede 

kanun vaz tecavüzün nispetini tayin ve tahdide lüzum görmediği cihetle bu sarahat 

ve ıtlak muvacehesinde münhasıran ticarî olmayan hâdiselere tatbik edilmesi icap 

eden Borçlar Kanununun 161 inci maddesinin son fıkrasının ticarî muamelelere 

teşmiline imkân bulunmadığına ve bu itibarla ticaret dairesince evvelce takarrür 

etmiş olan içtihat muzip olup değiştirilmesine mahal olmadığına birinci içtimada 

sülüssen ekseriyet hâsıl olmadığından ikinci içtimada mutlak ekseriyetle karar 

verildi. 

13/7/1940 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. i. Umum Müdürlüğü 

2 inci Daire Reisliği 

Muamelât Şube Md. 

Sayı 15634-63 

ÖZÜ: Asker ailelerine yapılacak yardımın 

tavzih edildiğine dair. 

VEKÂLETİMİZİN TAMİMLERİ 

Askerlik mükellefiyeti kanunu hazar ve seferde 45 günden ziyade müddetle 

askerde bulunanların yiyecek ve saire ihtiyaçları öteden beri kendileri tarafından 

tedarik olunan ve başkaca muavenet edecek kimseleri ve ayrıca mahalliye göre 

idare ve ihtiyaçlarını temin edemeyecek servet ve gelirleri bulunmadığı 

anlaşılanların hanelerindeki usul füru, zevce, erkek ve kız kardeşlerine askere 

gittikleri günden terhisleri tarihine kadar yardım yapılmasını âmirdir. Bu yardımın 

ne suretle yapılacağı hakkında tanzim kılman ve Vekiller heyetince kabul 

buyurulan talimatname resmî gazetelerin 5 Eylül 940 tarih ve 4604 saylı 

nüshasında intişar etmiştir. Ancak mezkûr kanunun 71. inci ve talimatnamenin 5. 

inci maddelerinde yardımın askere alınmamış olanlar tarafından yapılacağı 

hakkında bir kayıt vardır. 

Bu kaydın kanunun gaye ve mevzuuna göre erlere aidiyeti tabidir. Gerek 

askerlik mükellefiyeti haricinde bulunanlar ve gerek yardım yapmaya 

talimatname hükümleri dairesinde malî kudretleri müsait olan kadınlar da bu 

mükellefiyete tabidirler. Bu hüküm münhasıran malî vaziyeti müsait olan bir 

şahsın askerde bulunduğu zaman köyündeki şahsî mal ve servetinin mevcudiyeti 

düşüncesiyle yardım mükellefiyetine tabi tutulmaması nokta nazarına matuftur. 

Binaenaleyh bir aileden askere gitmiş bir er olduğu mütalaası ile (vaziyetleri 

müsait olduğu takdirde) o aile halkının yardımdan istisnası icap etmez. 

Keyfiyet tavzih an tamim olunur. 
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T. C. 

Memurlar, Sicil ve 

Muamelât U. M. 

Ş. 2 Md. 

Sayı 

7809 

26/9/940 

Özü: 

Sınır ihtilâflarının sureti halli H. 

1 — Vilâyet İdaresi kanununun 2 inci maddesinde evvelce komşu vilâyetler 

arasında hâsıl olan sınır ihtilâfında sınır tespitine dair bir hüküm mevcut 

olmadığından ihtilaflı sınır işleri İdare-i Umumiye Vilâyet kanununun 145 ve 146 

ıncı maddelerine göre muhtelit encümen tarafından tetkik olunup Devlet 

Şurasınca hallolmamakta idi. 

Vilâyet idaresi kanununun 2 ve 71 inci maddelerini muadil 3001 sayılı 

kanunun birinci maddesini değiştiren 3451 sayılı kanunda vilâyet ve kaza 

sınırlarının tespitine dair hüküm olunduğundan bu kanunun mevki meriyete 

vazından sonra devlet Şurası bu gibi sınır ihtilâflarının bu kanuna göre 

halledilmesi icap edeceğine karar vermiştir. 

Bu vaziyet karşısında sınır ihtilâflarında yapılacak muamelenin tevzihine 

lüzum hâsıl olmuştur. 

2 — Sınır ihtilâfı bir vilâyet dâhilindeki nahiye ve kazalar arasında çıkarsa 

mesele 3451 sayılı kanunun birinci maddesine göre halledilecektir Bunun için 

sözü geçen maddede yazılı kararlar ile mık yaslı ve avarızı tebüyeyi ve sınıra 

geçmesi istemden noktaları gösterir kroki yollanacaktır. 

3 — Sınır ihtilâfı iki vilâyet alâkadar ederse bu takdirde alâkalı 

vilâyetlerin İdare heyetleri ve umumî meclislerinin kararları bulunması icap 

etmekte olması itibariyle bu ihtilâf iki vilâyet arasında müşterek ve tem siyeli 

umumî meclislere mevdu bir iş haline gelmiş olacağından bu takdirde aşağıda 

yazılı olduğu üzere hareket edilmesi gerekli görülmektedir. 
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A) İdare-i Umumiye-i Vilâyet kanununun 145 ve 146 inci maddeleri 

mucibince Dâhiliye Vekâletinden izin alındıktan sonra ilgili vilâyetlerin meclisi 

umumilerinden münasip miktarda aza seçilerek muhtelif encümen teşkil olunacak 

ve bu encümen vekâletçe tayin olunan günde ve alâkalı vilâyetlerin bil muhabere 

tespit edecekleri mevkide içtima edecektir. 

B) Muhtelit encümen, hangi vilâyet dâhilinde teşekkül ederse o vilâyetin 

valisi veya tevkil edeceği zatın reisliği altında her iki vilâyetten gelen heyet 

toplanarak ihtilaflı sahaya hemhudut köy ihtiyar heyetlerde ihtilâfı köylerle bu 

köylere yakın köylerin en yaşlılarının bilgilerine müracaat eylemek ve ihtilaflı 

köyler arasında köy kanununun 4 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasına göre sınıra 

alınmamış yer yoksa bu köylerin sınır haritaları ile sınır kâğıtlarını bu işte izharı 

hakka medar olacak bütün vesaiki tabii ve coğrafi vaziyetleri tetkik etmek ve 

hududu imkân nispetinde değişmez avarızdan geçirmek, bu kabil olmazsa toprak 

altında büyük bir kısmı kalmak şartı ile esaslı işaret taşları veya ağaç dikmek 

suretiyle sınırı tespit ve ihtilâfı halle çalışacaktır. Bu heyet tarafından uyuşulduğu 

takdirde kararlaştırılan sınır bir daha ihtilâf mevzuu tekil etmeyecek surette belli 

edilerek ve uyuşulmadığı takdirde de her iki tarafın nokta nazarını tespit ederek 

müşterek imzalı iki nüsha mazbata ve mık yaslı kroki yapılacaktır. Encümeni 

muhtelif reisi bu kararı ve krokinin birer suretlerini alâkadar vilâyetlerin valilerine 

tebliğ edecek, valiler bu kararın kabul ve âdemi kabulünü hemen mensup olduğu 

vilâyet idare heyeti ve hali içtimada ise meclisi umumide değilse encümeni 

daimîde tetkik ettirerek kararları derhal Dâhiliye vekâletine yollayacaklardır. 

Krokiler Reis olan valinin beraberinde getireceği mühendis veya fen memuru 

tarafından yapılacak ve altı hem krokiyi yapan ve hem de encümeni muhtelit 

tarafından tasdik olunacaktır. 

C) Tayin olunan günde taraflardan birisi gelmezse ertesi günü hazır 

bulunan vilâyet heyeti tetkikatı yukarda gösterildiği şekilde yapacak ve krokinin 

birer suretleri yine yukarda yazılı olduğu üzere ilgili vilâyetlerin valilerine 

yollanacaktır. Heyeti gelmeyen vilâyet tekrar muhtelit encümen teşkilini 

istemeyip idare heyeti ve meclisi umumî kararlarını Dâhiliye Vekâletine 

yollayacaktır. 

4 — Bu muamelenin ikmal ve intacından sonra sınır Dâhiliye Vekâletince 

3451 sayılı kanunun birinci maddesinin D fıkrasına göre tespit olu- 
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narak alâkadar vilâyetlere tebliğ edilecektir. 

5 — Gereği için vilâyetlere, bilgi için de Umumî Müfettişliklere vekâlet 

dairelerine yazılmıştır. 

_________ 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. Ş. M. U. M. Ş. İ. M. 

Sayı  

3642 

      27/VII/1940 

Vilâyetine 

1940 senesi bütçe kanununun devlet demiryolları ve limanları işletme umum 

müdürlüğü kısmının (D) cetvelinde yazılı hudutları dâhiline münhasır kalmak 

üzere seyahat edecek idare âmirlerine verilecek pasoların vekâlet kanalı ile temini 

uzun zaman ve birçok muharebeye sebebiyet verdiği gibi bu müddet zarfında 

nakil ve tahvil olunan memurların yeni tanzim olunan kartlarının da tekrar iadesi 

gibi zaruretler tahaddüs etmekte olduğundan muamelenin teşri noktasından 

yeniden tanzim veyahut nakil ve tahvil gibi sebeplerle tebdili icap eden pasoların 

doğrudan doğruya devlet demiryolları ve limanları işletme Umum Müdürlüğü ile 

bil muhabere temini mezkûr umum müdürlükçe de muvafık bulunmuş olmakla 

badema bu suretle muamele yapılmasını rica ederim. 

_________ 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. Ş. İ. M. 

Ş, L. M. Sicil  

Sayı  

3696 

30/7/940 

Özü: 

3888 sayılı kanunla verilen 

kadrolara göre yapılacak 

tarifelere dair 

Vilâyetine 

Dâhiliye taşra küçük memurlarından bir kısmının kadro maaşlarının darlığı 

dolayısı ile uzun seneler aynı maaşta kalması göz önünde tutularak bu memurların 

mağduriyetlerinin temadisine mani olmak üzere 3888 sayılı kanunla kadro 

maaşlarına bir miktar zam yapılmıştır. Evvelce de bildirildiği üzere bunların 

terfilerinde 3656 sayılı kanunun 7 inci ve muvakkat 1 inci maddesini göz önünde 

tutulması lâzım gelmekte ise de Bazı vilâyetler tarafından terfilerin ne suretle 

yapılacağı sorulmakta olduğundan aşağıdaki hususa tın bildirilmesine lüzum hâsıl 

olmuştur. 

3656 sayılı kanunun muvakkat 6 ıncı maddesine göre kanunun meriyet 

mevkiine girdiği tarihte vazife başında bulunan maaşlı memurların bilfiil almakta 

oldukları derecede terfi müddetleri 1452 sayılı kanunun 8 inci maddesiyle kabul 

edilmiş olan yüksek mektep mezunları için 2 yüksek mektep mezunu olmayanlar 

içinde 3 sene olarak hesap edilecektir. Şu halde 3656 sayılı kanunun meriyet 

mevkiine girdiği tarihte 2000 kuruş maaş almakta olan bir memurun maaş kadrosu 

3888 sayılı kanunla 3000 kuruş olduğunu farz edersek bu memur 2000 kuruş 

maaşı 3 sene almış bulunuyorsa 3000 kuruşluk kadroda 2500 kuruşa terfi 

ettirilebilirler. 3656 sayılı kanunun meriyetinden evvel 1200, 1400, 1600, 1750 ve 

2200 
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kuruş maaş almakta iken mezkûr kanunun meriyete girmesiyle bu dereceler 

kaldırılmış olduğundan bu memurların maaşları 1000, 1500, 1500, 2000 2500 

kuruşa irca edildiğini nazarı dikkate alırsak evvelce 1200, 1400 kuruşta geçen 

müddetlerin 1500 de ve 1600, 1750 kuruşta geçen müddetlerin 2000 ve 2200 

kuruşta geçen müddetlerinde 2500 kuruşta geçmiş gibi addedilmesi lâzımdır. 

Meselâ: 3656 sayılı kanunun meriyetinden evvel 1600 kuruş maaş almakta olan 

bir kaza nüfus memurunun maaşı 3656 sayılı kanunla 1500 kuruşa tenezzül 

ettiğini ve 3888 sayılı kanunla alman kadrodan da bu memura 2500 kuruşluk bir 

kadro verildiğini farz edersek bu memur 1600 kuruş maaşı 2,5 sene almış 3656 

sayılı kanunun tatbikinden sonrada 6 ay 1500 kuruş maaş almış bulunuyorsa bu 

memurun 1600 ve 1500 kuruş maaşla geçen müddetleri kanunun muvakkat birinci 

maddesi mucibince müktesep hakkı göz önünde tutularak 2000 kuruşa geçmiş gibi 

addedilip kendisine 2500 kuruş vermekte kanunî mahzur yoktur. 

Divanı Muhasebatın 9/11/939 ve 1296 sayılı heyeti umumiye kararı ile 3656 

sayılı kanuna ait izah namenin birinci maddesi de bu iş arımızı müeyyit 

bulunmaktadır. Binaenaleyh terfilerin yukarda yazılı esaslar dâhilinde 

yapılmasını ve 29/5/940 tarih ve 2704 sayılı yazımızla istenilen cetvelle mukayese 

edilmek üzere 3888 sayılı kanun mucibince gönderilen kadrolardan bu memurlara 

ne kadar miktar üzerinden tediye yapılmakta olduğunun aşağıdaki numuneye göre 

bir cetvel halinde bildirilmesini teminen rica ederim. 

_________ 
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T.C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. Mu U. M. 

    Ş. 1. M. Sicil  

Sayı 3734 

29/6/940 

Hülâsa: Küçük memurların 

maaşlarının artırılması H. 

63 Vilâyete 

Dâhiliyenin Vilâyet teşkilâtını gerek kemiyet, gerek keyfiyet noktasından 

takviye için hazırlanan kanun projesi bu sene Büyük Millet Meclisine takdim 

edilmiştir. Bu proje Dâhiliye Encümeninde tetkik ve tasvip edilerek bütçe 

encümenine sevk edilmiş ise de vaktin darlığından dolayı bu encümende 

müzakeresini ikmale imkân bulunamadığından umumî heyete takdim edilemedi. 

Ancak bütçe encümeninde az maaşlı memurlarımızın vaziyeti hakkında 

verilen izahat üzerine malî vaziyetin müsaadesizliğine rağmen ve teşkilât kanun 

lâyihası müzakeresinin ikmali beklenilmeyerek 940 malî senesi bütçesine dört yüz 

bin liraya yakın bir tahsisat konmuş ve bir numaralı cetvel ona göre tadil 

edilmiştir. Bundan başka kadrosuzluk yüzünden 3656 sayılı teadül kanunu 

mucibince bulundukları derece maaşlarını alamayan kaymakamların maaşlarını 

dereceleri emsali hâsılı üzerinden vermek imkânını bahşeden bir tahsisatta 

bütçeye konmuştur. 

Bütçemizin Büyük Millet Meclisinin Umumî Heyeti tarafından da bu 

zamlarla beraber kabul edilmesi üzerine hem kaymakam maaşları 3656 numaralı 

kanuna göre ikmal hem de küçük maaşlı dâhiliye memurlarının maaşları tezyit 

ediliyor. 

Küçük memurların sicil durumları esaslı surette tetkik edilerek ehil 
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olanlarına 1700 ve 3656 sayılı kanun mucibince terfi esasları göz önünde tutularak 

haklarının verilmesi gereklidir. 

Bütçenin tevzini için muhtelif masraflardan tasarruf zarureti hâsıl olduğu bir 

zamanda dâhiliye memurlarına karşı Büyük Millet Meclisinin gösterdiği bu 

şefkatin yüksek manası alâkalı memurlarımızca takdir edileceğinden şüphem 

yoktur. 

Arkadaşlarımın daha dikkatli ve verimli gayretlerde haklarındaki itimadımı 

teyit ve takviye edeceklerini ümit ederim. 

_________ 

 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. İL M. 

Ş. 1. M. Sicil Sayı 

2704 

30/5/940 

63 Vilâyete 

Vilâyet Mektupçuluk, İdare Heyeti, nüfus, hukuk işleri ve seferber ilk 

kalemlerde kaza tahrirat ve nüfus memur ve kâtipleri hakkında aşağıdaki esas 

dairesinde istenilen malûmatın ilk posta ile irsalini rica ederim. 

1 — Memuriyeti ve ismi 

2 — Hâlen aldığı maaş miktarı ile tarihi 

3 — 3656 sayılı kanunun tatbikinden evvel aldığı maaş miktarı ile tarihi 

_________ 

 

 

 



 
 
 
2140 
 

 

 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. 1. M. Sicil Sayı 

1562 

3/4/940 

Hülâsa: 

Tezkiye varakalarının tanzimi 

müddeti H. 

15/2/940 tarih ve 717 sayılı tamime ektir: 

Mülki memurların sicilleri üzerinde tekaüdlüklerinin icrası ve tezkiye 

varakalarının tanzimi hakkındaki nizamnamenin 3 üncü maddesine tevfikan 

Vekâletçe tanzim edilmiş bulunan talimatnamenin beşinci maddesinde tezkiye 

varakalarının senenin Nisan ayı içinde gönderilmesi lâzım geleceği yazılıdır. 

Nizamnamenin 9 uncu maddesinde ise (3 üncü maddede yazlı talimatla 

gösterilen tezkiye âmirleri; senenin ilk altı ayı içinde tezkiye varakasını 

doldurmakla mükellef oldukları memurların varakalarını behemehâl doldurup ait 

olduğu makama göndermeğe mecburdurlar) denildiğine göre talimatnamenin 

beşinci maddesindeki müddet nizamnamenin bu hükmünü takyit edemeyecektir. 

Binaenaleyh gizli tezkiye varakalarının tanzimine mesnet olan 2936 sayılı 

kanun memurların sicilleri üzerine de tekaüdünkilerini kabul etmiş ve bu hususta 

nizamnamenin 17, 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerine mevcut ahkâmdan ayrı olarak 

bazı hükümler vazedilmiş olduğundan gizli tezkiye varakaları çok ehemmiyet 

kesp etmiştir. Onun için talimatnamenin beşinci maddesi mucibince gizli tezkiye 

varakalarının Nisan ayı içinde gönderilmesi dolayısı ile Kânunu evvel ayı içinde 

memuriyet mahalleri değişen 
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memurların gizli tezkiye varakalarının tanzimi ertesi seneye bırakılmak caiz 

olmayacağımdan bu gibiler için yani Kânunuevvel ayı içinde nakil ve tahvil 

dolayısı ile yerleri değişmiş olan âmir ve memurlardan tayin ve tasdikleri merkeze 

ait olanlar için Memurlar, Sicil ve Muamelât Umum Müdürlüğüne ve mülhakat 

tali memurlarına ait olanlar içinde ait oldukları Valilere Haziran ayı gayesinde 

tezkiye varakalarının gönderilmesi icap eyleyeceği ve müteakip seneler içinde bu 

yolda hareket edilmesi teminen ve ehemmiyetle tebliğ olunur. 

_________ 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. 1. M. Sicil  

Sayı  

3149 

1/7/940 

Hülâsa: 

Tali memurların kadrolarının 

tenzili H. 

63 Vilâyete 

3656 sayılı kanuna göre 1 Haziran 940 tarihinden 31 Mayıs 941 tarihine 

kadar verilmiş olan umumî kadroda 3888 sayılı kanunla yapılan değişiklik hesabı 

ile yeniden 1 Haziran 940 tarihinden muteber olmak üzere kadro 

gönderileceğinden aşağıda unvanı memuriyetleri yazılı tali memurlara ait 

kadroların 1 Haziran 940 tarihinden itibaren umumî kadrodan tenzihle tenzil 

pusulalarının tekide mahal bırakılmaksızın mümkün olduğu kadar kısa bir müddet 

içinde gönderilmesini rica ederim. 
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1 —Vilâyet tahrirat B. Şefleri 

2 — Vilâyet tahrirat Mümeyyizleri 

3 — Vilâyet Tahrirat kâtipleri 

4 — Vilâyet tahrirat Evrak memurları 

5 — Vilâyet tahrirat Evrak kâtipleri 

6 — Vilâyet İdare Heyeti B. Şefleri 

7 — Vilâyet İdari Heyeti Mümeyyizleri 

8 — Vilâyet İdari Heyeti kâtipleri 

9 — Hususi idare Şefi 

10 — Vilâyet nüfus kâtipleri 

11 — Umuru hukukiye kâtipleri 

12 — Daire müdürleri 

13 — Kaza tahrirat kâtipleri 

14 — Kaza tahrirat kâtipleri refikleri 

15 — Kaza Nüfus memurları 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M, 

Ş. 1. M. Sicil 

Sayı 

1749 

13/4/940 

Hülâsa: 

Kadro H: 

63 Vilâyete ve 4 U. Müfettişliğe yazıldı 

940 yılı kadrosunun hazırlanmasına 20 Nisan 940 tarihinde başlanacağından 

bu tarihten itibaren nahiye müdürleri arasında tebeddülâtın Umumi kadronun 

mahallerine tebdiline kadar yapılmaması tamimen tebliğ ve rica olunur. 

Umumi Müfettişliklere ve Vilâyetlere yazılmıştır. 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. 1. M. Sicil Sayı 

2846 

8/6/940 

 

Hülâsa: 

Yaş tahdidine tabi 1301 

doğumlu nahiye müdürlerinin 

isimlerinin bildirilmesi H. 

 

63 Vilâyete 

Vilayetiniz Dâhilinde 2169 S. kanun mucibince 940 yılı temmuzunda yaş 

tahdidine tabi tutulacak 1301 doğumlu nahiye müdürlerinin isim ve 

memuriyetlerini gösterir liste ile birlikte nüfus tezkereleri örneklerinin 20 gün 

zarfında gönderilmesini rica ederim. 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. Ş. M. U. M. Ş. İ. M. 

Sayı 

288/16548 

26/9/940 

M. S. M. U. Md. 

Vilâyetlerin mahallî mahiyeti haiz amme hizmetlerini mahallî ihtiyaçlara ve 

bünye kabiliyetine uygun bir şekilde tesis ve tanzim eylemelerini teminen 937 

malî yılından itibaren tatbikine geçilmek üzere beşer senelik iş programları 

vücuda getirilmesi ve mezkûr hizmetlerin tertip sırasına konularak her hangi bir 

hizmete diğerlerinin aleyhine lüzumsuz inkişaf verilmesinden içtinap olunması 

4/1/937 Tarihli ve 28 sayılı tahri- 
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ratı umumiye ile tebliğ edilmiş ve bu suretle başlanan işlerin başlayanları istihlâf 

edenler tarafından da takibi ile sonuna kadar yürütülmesi istihdaf olunmuştu. 

Bu tebligat dairesinde vilâyet umumî meclislerince hazırlanan mesai 

programlarına göre başlanan işler üzerinde etüt ve tecrübeleri bulunan vali 

arkadaşlarımın her hangi bir sebeple bulundukları vilâyetten ayrılmaları halinde 

haleflerini tenvir etmek maksadı ile icraat ve düşüncelerini havi birer muhtıra 

bırakmalarını çok faideli buluyorum. 

Bu hususun usul ittihaz edilmesini tamimen tebliğ ve rica ederim. 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. 1. Muamelât  

Sayı 6720 

16/9/940 

ÖZÜ: 

Kaymakamların izni H: 

Ş. 2. 

Bazı kaza kaymakamlarının herhangi bir mazeretle Vilâyet makamlarından 

aldıkları bir hafta mezuniyetini Ankara’ya gelerek münhasıran şahsî işlerini takip 

yolunda kullandıkları ve bir kısmının da bu izinlerini uzatmak çaresine tevessül 

ederek hastalık raporu istihsal ve ibrazına çalıştıkları anlaşılmaktadır. 

13-5-931 ve 3259 sayılı tamimle de bildirildiği üzere 788 sayılı memurin 

kanununun 79 uncu maddesinde mecburî sebeplere ve meşru mazeretlere müstenit 

olmak şartı ile kazalarda kaymakamlar ve vilâyetlerde Valilerin dairesi âmirinin 

muvafakatiler memurlara 8 gün kadar mezuniyet verebilecekleri kaza ve vilâyet 

daire âmirlerine de kezalik kaymakam ve valiler tarafından bu mezuniyetin 

verilebileceği yazılı ise de kaymakamlar Vilâyet idaresi kanununun 43 üncü 

maddesine göre kazada en yüksek 
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hükümet memuru olup kazanın umumî idaresinden mesul bulunmuş ve bu kanuna 

müzeyyel 1851 sayılı kanunun 6. ıncı maddesi mucibince kaza dahilindeki 

bilumum Devlet daire ve müesseselerini (Adlî ve askerî daireler hariç) teftiş ve 

murakabe ile mükellef tutulmuş bulunduğundan mumaileyhimin sözü geçen 

memurin kanununun 79 uncu maddesinde zikredilen kaza daire âmirlerinin 

fevkinde bir memur olduğu ve 1700 sayılı Dâhiliye memur lan kanununun 15 inci 

maddesinde de «izin memurin kanununda yazılı şartlara tabidir» denilmiş 

bulunduğu cihetle Valilerin kaymakamlara doğrudan doğruya izin vermemeleri 

lâzım gelmektedir. Binaenaleyh her ne şekilde olursa olsun kaymakamlara bir kaç 

gün için dahi olsa müracaatlarının makamımızca mücbir sebepleri ile birlikte 

vekâlete aksettirilerek o suretle mezuniyet istihsalinin temin buyrulmasın tekrar 

rica ederim. 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. 1. Muamelât  

Sayı 

6633 

13-9-940 

Hülâsa: 

İnzibat komisyonları kararları H: 

Ş. 2. 

1. — Vilâyet inzibat komisyonlarınca ittihaz olunan kararlarda: Memurun 

suçu ile, kanunun bu suça tayin ettiği ceza arasında mutabakat aranmamakta ve 

ekseriya tatbik edilen maddelerde yanlışlık yapılmakta ve bu yüzden mezkûr 

kararların bozularak uzun muharebelere yol açılmasına sebebiyet verilmektedir. 

Bununla beraber inzibat komisyonları mukarreratının, memurin kanununun 57 

inci maddesinde: Tasdike muhtaç olmadan lazım icra olduğu tasrih edilmişken 

verilen kararlar hemen umumiyetle tatbik edilmeyerek bu cihetin, itiraz ve mafevk 

komisyonların ikinci derecedeki tetkikatı neticesine terk olunduğu ve bin netice 

ihraç ve tekaüde sevk gibi memurun vazifesiyle alâkasını kesmesi lâzım gelen bir 

karar 
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dan sonra ayni memur hakkında sınıf tenzil veya daha hafif bir ceza tayin edilmek 

gibi mütenakız ve lüzumsuz muamelelere yol açıldığı veya uzun müddet 

beklenmek mecburiyetinde kalındığı, İkinci derecede tetkik olunmak üzere 

vekâlete gönderilen tahkikat evrakı ile vaki muhaberelerden anlaşılmakta ve bu 

muamelelerde daha bir çok usulsüzlükler müşahede olunmaktadır. 

Mevzuubahis yanlışlıklara meydan kalmamak üzere badema aşağıda yazılı 

hususta riayet edilmesi lüzumunun alâkadarlara tebliğini ehemmiyetle rica 

ederim. 

A) Memurin kanununun 58. inci maddesine nazaran; inzibat 

komisyonları tahkikat sadedinde mahakim derecesinde kuvvet ve kudreti haiz 

olduğuna göre, memura isnat olunan suçun, kıyasen tatbik suretiyle memurin 

muhakematı ve ceza muhakemeleri usulü kanunlarının tayin ettiği usullerle tahkik 

ve eksiksiz olarak tespit olunması, 

B) Tahkikat neticesinde tebarüz eden suç unsurunun, memurin kanunu, 

Dâhiliye memurları kanunu ve sair hususî kanunlarda tarif olunan hususta 

tatbikinde isabet gösterilmesi meselâ: ihtarı müstelzim bir suç için tevbih veya 

başka bir ceza tayin edilmemesi, 

C) Memurun müdafaasının, tahkikat evrakı tekemmül ederek inzibat 

komisyonlarına tevdi olunduktan sonra alınması bilhassa isnat olunan suçların 

kedisine tamamen tebliğ edilmiş bulunması, 

Ç) Usulü dairesinde ittihaz edilmiş bulunan kararların tebliğ ve itiraz gibi 

müteakip safhalarına intizar edilmeden derhal tatbik olunması, fakat ihraç, sınıf 

tenzili, tekaüde sevk gibi ağır neticeli ıslahı müşkül kararlarda bilhassa titiz 

davranarak yersiz mağduriyetlere meydan bırakılmaması, 

D) Gerek birinci derecedeki kararların ve gerekse ikinci derecede tetkik 

olunup iade edilen evraka bağlı kararların suçluya ve memurun âmirine tebliğ 

olunması, 

Hususların itina edilmesi lâzımdır. 

2) Umumî Müfettişliklere, Vilâyetlere, Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

 



 
 
 
2148 
 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

Ş. 1. M. Sicil 

 Sayı  

4460 

11-9-940 

ÖZÜ: 

Tali memurlar için tanzim 

olunacak Sicil karneleri H: 

63 Vilâyete ve 4 U. Müfettişliğine yazıldı 

Tayinleri mahallerine ait ve Unvanları aşağıda yazılı memurların Sicillerini 

tanzim için beher memur adedine göre ikişer nüsha olmak üzere ( )adet Sicil 

karnesi gönderilmiştir. 

Bu sebeple Dâhiliye memurları hakkındaki 31/1/932 tarihli Sicil 

Nizamnamesinin tercümeihal ve Sicil karneleri hakkındaki meddeler aşağıya 

çıkarılmıştır. Doldurulacak karnelerde bu hususların göz önünde tutulması 

lâzımdır. 

Dâhiliye Vekâleti Memurları Sicil Nizamnamesi Tercümeihal 

Madde: — 1 Dâhiliye Vekâleti hizmetinden birine ilk girenlerden bir 

tercümeihal alınır. 

Madde: — 2 Tercümeihal matbu bir varakaya yazılır. Ve aşağıdaki hususları 

ihtiva eder. 

Hizmete giren zevatın: 

A — Yeni çıkarılmış bir fotoğrafı, 

B — Adı ve sanı, Babasının adı ve mesleği, Anasının adı, doğduğu yer ve 

tarihi, Nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer, Devlet işine girdiği tarih, Evliliği ve 

Bekârlığı, Evli ise evlenme tarihi ve zevcesinin ecnebi olup olmadığı, 
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C — Tahsili ve derecesi, bildiği diller, 

Ç — İfa etmiş olduğu memuriyetlerle tarihleri ve aldığı maaşları, açıkta veya 

Vekâlet emrinde kalmışsa müddetleri ve açık maaşları, Beriüzzimme oldukları, 

evvelce bulunmuş olduğu memuriyetlerden ne suretle ayrıldığı, açıkta bulunduğu 

zamanki iştigali, 

D — Nişan ve Madalyaları, 

E — Gerek vazifelerinden ve gerek vazifelerine taalluk etmeyen ahvalden 

sorguya çekilmiş olduğu halde meni muhakemesi, beraatı veya mahkûmiyeti 

kararları ile resmen hakkında verilen diğer kararlar. 

F — Askerlik muamelesi, 

G — Ahvali sıhhiyesi, 

Madde: 5 — Tercümeihal varakasında yazılı bütün ifadelerin müspet evrak 

veyahut bunların resmen tasdikli suretleri ile teyit ve tevsiki mecburidir. 

Binaenaleyh Tercümeihal varakaları aşağıda yazılı müspet evrak ile birlikte 

verilmelidir. Hüviyet cüzdanı, tahsiline ve bildiği dillere ait vesikalar, tayin ve işe 

başlama ve ayrılma ve katı maaş tarihleriyle maaş miktarını gösterir Mazbatalar, 

Men’i muhkeme beraat veya mahkûmiyet evrakı ile resmen hakkında verilmiş 

olan diğer kararlara ait evrak, açıkta kaldığı zamandaki iştigaline dair vesikalar, 

Sıhhat raporu. 

Madde: 4 — Vekâletin merkez teşkilâtına mensup memurları ile merkezden 

nasp edilen memurlarının ve Nahiye Müdürlerinin tercümeihal varakaları vekâlete 

ve diğer memurlarınki vilâyetlere verilir. Müfettişi umumilik memurları 

tercümeihalleri Vekâlete gönderilir. 

Madde: 5 — Münderecatı tarif Ata uygun tercümeihaller bu Makamlarca 

usulen tescil ettirilir. Münderecatı noksan görülenler sahiplerine iade olunarak 

noksanları ikmal edilir. 

Madde: 6 — Namzetlerin tercümeihalleri ileride memuriyete kabulleri 

halinde tescil edilir. Ancak namzetlere mahsus ayrıca bir sicil kaydı tutulacaktır. 
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Sicil Cüzdanları 

Madde: 7 — Her memur için melfuf numunesi veçhile bir sicil cüzdanını 

tutulur. Tercümeihaller merkezde Vilâyetler Umum idaresince ve Vilâyetlerde 

mektupçular tarafından tetkik olunacak münderecatının usule muvafık olduğu 

anlaşıldıktan sonra numunesine tevfikan matbu sicil cüzdanlarına geçirilir. 

Cüzdanların kabına bu memurların sicil numarası konulduktan sonra numara 

sırasıyla hıfz olunur. Hıfz mahalleri kilitli olup anahtarları merkezde Sicil Şefinin, 

Vilâyetlerde İdare heyeti Başkâtibinin nezdinde bulunur. 

Madde: 8 — Sicil cüzdanları tercümeihal varakalarına yazılması lâzım gelen 

ve 2 - inci maddede beyan edilmiş olan hususlar ile beraber mükâfatları, cezaları, 

mezuniyetleri, hariç ve ilişikleri eserleri şarkta geçirmiş olduğu müddetleri, kıdem 

zamları, Memuriyet haricinde şerefi mucip ve fahrî hizmetleri, Emlâk ve zatı 

serveti, kanunen maaşa müstahak olan kimseleri ihtiva eder. Bu muhteviyatın 

kâffesinin altı resmî mühürle mühürlenir ve salahiyettar bir memur tarafından 

imzalanır. 

Gönderilen Karnelerin yukarıdaki izahata göre doldurulmasını rica ederim. 

Not: 

Sicilleri tanzim olunacak Tali memurların 

Memuriyet unvanlarını gösterir liste ilişiktir. 

1 — Umumî Müfettişlikler maaşlı ve ücretli tali memur ve kâtipleri 

2 — Vilâyet tahrirat Büro şefleri, 

3 — Vilâyet tahrirat Mümeyyizleri 

4 — Vilâyet tahrirat kâtipleri 

5 — Vilâyet Evrak ve Dosya mümeyyizleri 

6 — Vilâyet Evrak Memurları 

7 — Vilâyet İdare Heyeti Büro şefleri 

8 — Vilâyet İdare Heyeti Mümeyyizleri 



 
 
 

2151 
 

9 — Vilâyet idare Heyeti Kâtipleri 

10 — Hususî idare Şefi (Hatay vilâyetinde) 

11 — Vilâyet seferberlik kâtipleri 

12 — Vilâyet Tabiiyet mümeyyizleri 

13 — Vilâyet Tabiiyet Memurları 

14 — Vilâyet Tabiiyet Kâtipleri 

15 — Vilâyet Umuru Hukukiye Kâtipleri 

16 — Vilâyet Şifre memurları 

17 — Vilâyet Şifre Memurları Refikleri 

18 — Vilâyet Daire Müdürleri 

19 — Kaza Tahrirat kâtipleri 

20 — Kaza Nüfus memurları 

21 — Nahiye tahrirat kâtipleri 

22 — Nahiye Nüfus memurları 

23 — Vilâyet Nüfus kâtipleri 
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MÜLKİ TEŞKİLÂT 

Tam teşkilatlı Nahiye kurulması hakkında 

Tokat Vilâyetinin demiryolu istasyonu olan ve şeker fabrikası bulunması 

itibariyle nahiye muamelâtı diğer nahiyelere nazaran daha ziyade çoğalmış 

bulunan ve bu sebeple tam teşkilatlı hale getirilmesi zarurî görülen (Turhal 

Nahiyesinin tam teşkilatlı hale getirilebilmesi için Konya Vilâyetinin halen açık 

bulunan Cihanbeyli kazasına bağlı Yenice oba nahiyesinin tahrirat kâtibi ve 

Zıvarık nahiyesinin de nüfus memuru kadrolarının alınarak Zıvarık nahiyesinin 

tahrirat kâtibi kadrosunun Yenice obaya nakline Zıvarık nahiyesinin teşkilatsız 

nahiye haline getirilmesine ve buradan temin olunan tam teşkilât kadrosunun da 

Turhal nahiyesine verilmesi 30-9-940 tarihinde onaylanmıştır. 

__________ 

Müstakil olarak idare edilecek köyler 

1 — Bilecik Vilâyetine bağlı Küçük yenice köyünün üyük mahallesinin 

mezkûr küçük yenice köyünden irtibatının fekkine müstakil muhtarlık halinde 

idare edilmesi 23-8-940 tarihinde onanmıştır. 

2 — Bilecik Vilâyetinin Gölpazarı kazasına bağlı dereli köyü 

mülhakatından olan Kara Ahmetler köyünün müstakil muhtarlık halinde idare 

edilmesi 23-9-940 tarihinde onanmıştır. 

__________ 
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Mülkî Teşkilât 

Değiştirilen Nahiye adları: 

1 — Finike kazasına bağlı Kuzca nahiyesi adının mezkûr nahiyenin 

merkezi olan Gödene köyünün ismine izafeten Gödeneye, 

2 — Niğde Vilâyetine bağlı ve merkezi Alemli köyünden Salanda köyüne 

nakledilen Alemli nahiyesi adının Salandaya tahvilleri 23-9-940 tarihinde 

onanmıştır. 

Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Kadınhanı Kasasının Sarayönü Nahiyesine bağlı Kınık diğer adı 

Abadaniye köyü, Bu kazadan alınarak merkez kazasının Tömek Nahiyesine 

bağlanmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

29-8-1940 

Dâhilîye Vekâletinden: 

1 — Tekirdağ Vilâyetinin Çorlu kazasına bağlı Ereğli köyünde Ereğli 

adıyla anılmak ve ilişik cetvelde yazılı köyleri ihtiva etmek üzere yeniden bir 

nahiye kurulmuştur. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

22-8-1940 
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Çorlu Kazasının Ereğli Nahiyesine bağlanacak köyler ile  

Çiftliklerin nüfus miktarlarını gösterir cetveldir 

Sıra   Nüfusu   

No. Köyün adı Kadın Erkek Yekûn 

1 Ereğli Köyü 822 898 1720  

2 Yeni Çiftlik » 870 820 1690  

3 Yakuplu » 260 270 530  

4 Şahpaz  205 215 420  

5 Sultan » 222 247 469  

6 Eski Ereğli  211 226 437 (Yeni köy olmuştur) 

7 Çeşmeli » 230 350 680 (Yeni köy olmuştur) 

8 Türmenli » 312 318 630 (Yeni köy olmuştur) 

9 Umurca Çiftliği  14 18 32  

10 Selvili » 7 5 12  

11 Pazarlı » 1 17 18  

12 Balabanlı » 119 137 256 
 

 Yekûn  3373 3521 6894  
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Tekaüde sevk edilen ve yetim maaşı verilenler 

Dâhiliye Vekâletince 1-10-940 dan 1 10*940 a kadar işi biten emekli  

ve öksüzler maaşı tahsis listesi 

Memuriyeti ve ismi Nev’i tahsis 

Sandıklı Kaymakamı Talât Bozoğlu Tekaüt 

Amasya Encümen başkâtipliğinden mütekait Ziya Topçuoğlu Yetim 

Polos Nahiyesi Müdürü Abdülkerim Tüzün (Tekaüt 

Sivas Vilâyeti Matbaa başmürettibi Mahmut Başgöz  

Bayındır kazası tahrirat kâtibi İsmail Sabri Tunçap  

Gediz Kaymakamı Abdülnafi Görocak » 

Kale Nahiyesi Müdürü Haşan Eren  

Mabeyin mütercimliğinden mütekait ölü Mehmet İzzet Özarun Yetim 

Kastamonu Hususî Muhasebe tahsildarı Hakkı Ulukuş Tekaüt 

Seyitgazi Hususî Muhasebe eski tahsildarı Bekir Erdini » 

Cizre Mal Müdürlüğünden mütekait Giresun Hususî Muhasebe 

eski varidat müdürü Ali Gedik » 

Manavgat Nüfus Memurluğundan mütekait ölü Rıza Karacan Yetim 

Keşan tahrirat kâtipliğinden mütekait ölü Lütfullah Savaşal  

Dâhiliye Vekâleti mülga Heyeti Fenniye mümeyyizliğinden 

mütekait ölü Hayri Adıgüzel, » 

Akdağ Nahiyesi Müdürlüğünden Mütekait Celâl Eren » 

Beyoğlu Tephirhanesi idare ve hesap memurluğundan mütekait 

Mustafa As af Öney 

 

Turgut Nahiyesi Müdürü M. Nuri Sülün  

Reşadiye eski nahiye müdürü ölü Halil İbrahim  

Kangal kazası Hususî Muhasebe varidat kâtibi Sabri Çakmak » 
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Tirilye Nahiyesi Müdürü Neşet Dikmen Tekaüt 

Hadım kazası nüfus memuru Ömer Sabri Akyalçın     » 

Beyoğlu D. Zabita-î B. Komser muavinliğinden mütekait Mehmet 

 Hulusi Nurşun Yetim 

Saray köyü nüfus memurluğundan mütekait ölü Mustafa Akmansoy     » 

Yozgat Hususî Muhasebe tahsildarı Haşan Akyürek   Tekaüt 

Kastamonu Valiliğinden mütekait İbrahim Hakkı Yetim 

Sındırgı kazası nüfus memuru ölü Kasım Akdoğan     » 

Darülaceze muvazene kâtipliğinden mütekait Mehmet Nuri Karagöz Yetim 

Hakkâri Vilâyeti Tahrirat kalemi mümeyyizi Aziz Meriç Tekaüt 

Afyon Vilâyeti İdare Heyeti Başkâtibi (Tevfik Kasnak » 

Demir köy H. Muhasebe memurluğundan mütekait Mehmet 

Sayılgan Yetim 

Kayseri H. Muhasebe Müdürlüğünden mütekait Hacı Mehmet  

Talât Ayata      » 

Eceabad Hususî Muhasebe Eski Tahsildarı Ali Mahir Akarsu » 

Ovacık eski Tahrirat kâtibi ölü Süleyman Nemrutlu 

Erdek nüfus memurluğunda mütekait İbrahim Hilmi Aktaş » 

Çankırı Hususî Muhasebe birinci sınıf memuru ve Akkaracalar  

nahiyesi sabık Müdürü İsmail Karadayı Tekaüt 

Havza Kaymakamlığından mütekait Abdülmecid Vehbi Aka Yetim 

Hocalar Nahiyesi Müdürü İbrahim Halil Acar Tekaüt 

Çavdır Nahiyesi Müdürü Haşan Özkan » 

Akziyaret Nahiyesi Müdürü Ahmet Halit Aydın     » 

Devrek Maliye varidat memurluğundan mütekait eski Zonguldak  

Hususî Muhasebe masraf tahakkuk memuru Mustafa Atıf Okyay     » 
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Bozdoğan Hususî Muhasebe eski tahsildarı ölü Mehmet Eröz Yetim 

Erzin Nahiyesi eski Müdürü ölü Mehmet Alhan         » 

Ürgüp nüfus memuru ölü Memiş Vehbi       » 

Kovans Nahiyesi eski Müdürü ölü Mehmet       » 

Burhaniye eski nüfus memuru Ali Galip Hamamcıoğlu.      » 
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Yukardaki krokide gösterilen Hava yasak Bölge hudutları 

ile Havayolları 1-800,000 Türkiye ve 1-1000000 

Türkiye Hava Haritalama işaretlenir 
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