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Resmi Kısım 

 

Tayinler 
T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

U. M. 

Ş. İ. M. 

Sayı: 

16485 

 

Kararname Örneği 

 

1 — Malatya Vali Muavini Cavit Kınayın Kadrosu ile birlik, te 

Eskişehir Vali Muavinliğine, Diyarbakır Vali Muavini Orhan Sami Güvenç’in 

Seyhan İdare Heyeti azalığına, Diyarbakır Vali Muavinliği kadrosunun Kocaeli 

vilâyetine verilerek Seyhan İdare Heyeti azası İsmail Vehbi Berk’in Kocaeli 

Vali Muavinliğine, Bayındır kaymakamı M. Remzi Ülkünün açık bulunan 

Manisa Vilâyeti İdare Heyeti azalığına, Erzincan Vali Muavini M. Hami 

Arıkan’ın da kadrosu ile birlikte Antalya Vali Muavinliğine naklen ve yeniden 

tayinleri tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin İcrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

 

T. C. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

U. M. 

Ş. İ M. 

Sayı : 

16467 

Kararname örneği 

 

1 — Ankara Vali Muavini Dilâver Argun’un talebine binaen nüfus işleri 

Umum Müdürlüğü İkinci şube müdürlüğüne, Emniyet Umum Mü- 

 



 
 
 
2678 
 

dürlüğü Arşiv Müdürü Kenan Tuna’nın Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü 

şube müdürlüğüne, Akdağmadeni Kaymakamı Remzi Özkan’ın İnegöl 

kaymakamlığına, Hassa kaymakamı Halil Tekinin Reyhaniye Kaymakamlığına, 

Trabzon Nüfus Müdürü Ramazan Dincin Eruh Kaymakamlığına, Salihli 

Kaymakamı Necati Vakarın Şarköy Kaymakamlığına, Reşadiye Kaymakamı 

Necati Gökmen oğulun Göynük Kaymakamlığına, Manyas Kaymakamı Hilmi 

Besim Töz yılmazın Erzurum Mektupçuluğuna, Seydişehir Kaymakamı Vehbi 

Güneşin Kızıltepe Kaymakamlığına, Memurlar Sicil ve Muamelât Umum 

Müdürlüğü İkinci şube şeflerinden Kemal Öz güneyin Akdağmadeni 

kaymakamlığına, Hatay maiyet memuru Edip Boz tepenin Hassa, 

kaymakamlığına Soma Kaymakamı Necmettin Kütesin Salihli Kaymakamlığına, 

Isparta eski Mektupçusu Tevfik Esme linin Diyarbakır mektupçuluğuna, Niksar 

Kaymakamı Hayri Dişli oğlunun Reşadiye Kaymakamlığına, Nüfus İşleri 

Umum Müdürlüğü Dördüncü şube müdürü Necip Soydan’ın Niksar 

Kaymakamlığına, Vize kaymakamı Abdullah Zeki Köymen’in nüfus işleri 

Umum Müdürlüğü 4cü şube müdürlüğüne, Trakya Umumî müfettişliği evrak 

müdürü Cavit Okyay üzün Vize Kaymakamlığına, Karapınar Kaymakamı Recep 

Aydının Trakya Umumî Müfettişliği Evrak Müdürlüğüne, Büyük millet Meclisi 

muhasebe kaleminde Hukuk mezunu Hilmi Keçecinin Karapınar 

Kaymakamlığına, Keban Kaymakamı Sırrı Yılmazın Manyas Kaymakamlığına, 

Gölcük Kaymakamı Nedim Hibelin Keban Kaymakamlığına, Başvekâlet 

Kararlar dairesinde stajını bitirmiş Mülkiye mezunu Namık Er verdinin 

Seydişehir Kaymakamlığına, Silvan Kaymakamı Halil Mümtaz Arkanın Soma 

Kaymakamlığına, Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü Mümeyyizlerinden Stajım 

bitiren Selim Aybar’ın Silvan Kaymakamlığına, Gemlik Kaymakamı Emin 

Coşkunun Gölcük Kaymakamlığına, Adapazarı Kaymakamı İhsan Kılıcın 

Gemlik Kaymakamlığına, Yalova Kaymakamı Niyazi Ülkünün Adapazarı 

kaymakamlığına, Savur kaymakamı Nurettin Ayyukunun Yalova 

kaymakamlığına, Urfa Emniyet Müdürü Hadi İn tepenin Savur 

Kaymakamlığına, Köyceğiz Kaymakamı Fethi Burak’ın Datça Kaymakamlığına, 

Datça Kaymakamı Memduh Payamın Köyceğiz Kaymakamlığına, naklen ve 

yeniden tayinleri ve Diyarbakır Mektupçusu Nurettin Öz elçinin de Vekâlet 

emrine alınması tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 
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T. C. 

DAHİLİYE VEKÂLETİ 

………………  U. M. 

….. Ş. M. 

Sayı: 

2471/2803 

Özü :  ....................  

Uzun Müddetten beri İstanbul Yakacık Sanatoryumunda tedavi edilmekte 

bulunan 40 lira maaşlı Meriç Kaymakamı Ahmet AKBİL’in bu kere hasta 

haneden çıkarak vazifesi basma avdet etmiş ise de ahvali sıhhiyesi dolayısıyla 

hasta hanesi olan bir yerde istihdamı zarurî olmasına binaen Umum 

Müdürlüğümüzün Kemal Öz güneyden münhal olan 40 lira maaşlı ikinci şube 

Müdürlüğü Şefliğine naklen tayini olan yüksek tasviplerine arz eylerim. 

 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

M. S. M. U. M. 

I. Ş. M. Sicil 

 Sayı: 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Askerde olmaları itibariyle uzun müddet yerlerinin münhal kalması 

muvafık görülmeyen Haymana kazasına bağlı Yenice nahiyesi müdürü 4398 

sicil sayılı Fikret Takat ile Kalecik kazasına bağlı Çandır nahiyesi müdürü 4560 

sicil sayılı Nihat Alpın vilâyetleri maiyet memurluklarına ve vilâyet maiyet 

memurluklarından 4685 Orhan Öztan’ın Çandır ve yine maiyet memurlarından 

4683 Adnan Öztan’ın da Yenice nahiyesi müdürlüklerine naklen tayinleri 

Ankara vilâyetinin iliştirilerek sunulan 14.4.941 tarih ve 274/176 ve 2073/175 

sayılı yazılarıyla istenilmekle adı geçenlerin bu suretle ve almakta oldukları 

maaşlarıyla nakil ve tayinlerini yüksek tasviplerine arz eylerim. 

19/4/941 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

……………… U. M. 

…… Ş. M. 

Sayı: 

2483 

Onay Örneği 

Yusufeli Kaymakamı olup sağlık bakımından İstanbul’da izinli bulunan 

Mahmut Şahin’in ahvali sıhhiyesi dolayısı ile hasta hanesi olan bir yerde 

istihdamı zaruri olmasına binaen Umum Müdürlüğümüzün Keskin 

kaymakamlığına tayin edilmiş olan Kâmil Efes’ten münhal bulunan 40 lira 

maaşlı Birinci Şube Muamelât Bürosu Şefliğine talep ve muvafakatine binaen 

harcırah sız olarak naklen tayinini yüksek tasviplerine arz eylerim. 

14/4/941 

 

 

Terfiler 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

U. M. Ş. M. 

Sayı: 

Dâhiliye Vekâleti Teftiş Heyetinin 15.3.941 tarih ve  

624/114 sayılı onay örneğidir. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Başmüfettiş Hilmi Ceriden vefatına binaen mumaileyhten açıdan Baş 

müfettişliğe kıdem sırası itibariyle birinci sınıf müfettiş Şükrü Algınım, bundan 

açılacak birinci sınıf müfettişliğe ikinci sınıf müfettişlerden Şükrü 

Bıçakcıoğlu’nun ve mumaileyhten açılacak ikinci sınıf müfettişliğe üçüncü sınıf 

müfettişlerden Zeki özenlerin terfian tayinleri yüksek tasviplerine arz olunur. 

 

12/4/941 
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Takdirname alanlar 

 
Merzifon Kaymakamı Hamdi Kiplere 

 

Ruam mücadelesinde gösterdiği yüksek alâka ve gayretinden dolayı 

Ziraat Vekâletince takdirname verilmiştir. 

29/3/941 

 

Kocaeli Maiyet memuru Raif Aybar’a. 

 

Son yer sarsıntısının vukuunu müteakip Reşadiye ile Erbaa 

Kaymakamlıkları vekâletinde gösterdiği iyi hizmet ve gayretinden dolayı Tokat 

vilâyetince takdirname verilmiştir. 

21/3/941 

 

Silifke Kaymakamı Nihat Danışman’a 

 

940 Malî yılı Şubat gayesine kadar 9 ay zarfında Halliye tahsilâtını % 80 ve 

sabıka tahsilâtını da % 24 e iblağ etmek hususundaki alâka ve 

gayretinden dolayı İçel Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

2/4/941 

Rize Nüfus Müdürü Ömer Akgün’e 

 

İşlerin çokluğu dolayısıyla teraküm eden Nüfus işlerini; geceli gündüzlü 

çalışmak suretiyle vazifesinde gösterdiği muvaffakiyetinden dolayı Rize 

Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

20/3/941 

Zonguldak Mektupçusu Hüseyin Hilmi Uluğ’a 

 

Kanunî vazifesini ve kendisine verilen bütün işleri büyük bir azim ve gayret 

ve yüksek bir dirayet ve liyakatle ifa ettiğinden dolayı Vilâyetçe takdirname 

verilmiştir. 

10/4/941 
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Şarkışla Kay. M. Vefa Haznedaroğlu’na 

Kaza merkezindeki ilkokulun inşası ve hususî idare tahsilâtında sarf ettiği 

fevkalâde mesai ve temin ettiği muvaffakiyetinden dolayı Sivas Vilâyetince 

takdirname verilmiştir. 

18/4/941 

Beşiri Kaymakamı Ahmet Dalkılıç’a 

İmar işlerindeki ve yarattığı ahenkle atalet içinde bulunan Kızılay ve T. 

Hava Kuramlarının işler bir hale koymaktaki gayretinden dolayı Siirt 

Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

12/4/941 

Sivas Maiyet memuru Cemal Tarlan'» 

2311 sayılı kanunu vakıf hane gözden geçirerek mükemmel bir tez halinde 

ihzar eylemek suretiyle gösterdiği gayret ve ibraz eylediği ilmî- kıyafetinden 

dolayı Sivas Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

21/4/941 

Kararnameler 
 

2 

Kararname No: 15643 

 

Dâhiliye Vekâleti Müsteşarı Ethem Aykut’un açık bulunan Samsun 

Valiliğine tayini; Dâhiliye Vekilliğinin 18.4.941 tarih ve 2546 sayılı tezkeresiyle 

yapılan teklifi üzerine. İcra Vekilleri Heyetince 21.4,1941 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

21/4/1941 

 

Dâhiliye Vekâletinden: 

 

1 — Çanakkale Belediye Reisliğine İhsan Berkin intihabı hakkın 
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da Çanakkale Belediye Meclisince ittihaz olunan karar Belediye Kanununun 89 

uncu maddesine tevfikan tasvip olunmuştur, 

 

2 — Bu kararnamenin hükmünü, yürütmeğe Dâhiliye Vekili memurdur. 

25/4/1941 

Dâhiliye Vekâletinden: 

Özü: 

Ördek obasının müstakil köy haline 

getirilmesi h. 

 

Göksün Kazasının Köpüre Köyüne bağlı Ördek oba Mezrasının bu köyden 

ayrılarak Ördek obası adile müstakil köy haline getirilmesi 10.3 1941 tarihinde 

onaylanmıştır. 

 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesin 

 19 Şubat 1941 tarih ve 15 E./6 K. numaralı kararı 

 

Özü: 

Irza taarruz maksadıyla 

sürüklenerek kaçırılmak istenen 

mağduriyetin öldürülmesi halinde 

Ceza Kanununun 450 inci 

maddesinin 7nci bendinin tatbik 

edilemeyeceği H: 

 

Irzına taarruz maksadıyla sürüklenerek kaçırılmak istenen mağdur enin 

gitmemekte ısrarı üzerine öldürülmesi halinde suçlu hakkında Ceza Kanununun 

(450) inci maddesinin (7nci bendinin tatbiki caiz olup olmadığı hususunda 

Temyiz Ceza Heyeti Umumiye sinin 26.10.1931 tarih ve 125/136 numaralı 

kararma muhalif ekseriyet hasıl olacağı anlaşılmış olduğundan bahisle keyfiyetin 

Tevhidi içtihat suretiyle halli Birinci Reisliğin 5/517 numaralı müzekkeresiyle 

istenilmesine mebni 
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toplanan Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiye sinde müzakere edilerek: 

Neticede; 

Diğer bir cürmü işlemek veya hazırlamak veya kolaylaştırmak için işlenen 

öldürme fiili Türk Ceza Kanununun (450nci maddesinin (7nci bendine tatbik 

edilebilmesi için o cürüm ile katil arasında fikrî irtibatın ve sebebinde ittihadın 

vücudu şart olduğu ve kaçırılmak ve fiilî şeni yapılmak istenen şahsın 

mukavemet veya her hangi bir muhalefetinden mütevellit infial neticesi katli 

halinde istihdaf olunan •cürmün mevzuu mürtefi’ olmak hasebiyle murabıta 

münhat olup sebepleri de değişeceği ve bu kabil katil fiilleri mezkûr (450nci 

maddedeki vasıflar arasına ithal ve mevsuf katil addedilmemiş olduğu cihetle 

takip olunan gayeye vasıl olamamak tehevvürde adiyken işlenen ketlin mahiyeti 

nazara alınmayarak mevsuf katil gibi mezkûr maddenin (7nci bendine tevfikan 

tecziyesi gayri caiz olduğuna ekseriyetle karar verildi. 

 

Özü: 

Üç baş Köyünün İbralara 

bağlandığı H: 

Dâhilîye Vekâletinden: 

Konya’ya mülhak Karaman kazasının ibralar Nahiyesine bağlı Üç baş 

Köyünün şahsiyeti maneviye sinin kaldırılarak ibralar Köyüne bağlanması 

11.4.1941 gününde tensip kılınmıştır. 

2 

Kararname No: 15444 

Yabancı bir devlette vazife alan ve yapılan tebligata rağmen tayin olunan 

müddet zarfında bu vazifeyi terk etmediği anlaşılan Necati Akçanyın1312 sayılı 

kanunun 10 uncu maddesine tevfikan, Türk vatandaşlığından çıkarılması; 

Dahiliye Vekilliğinin 17.3.1941 tarih ve 2814/1448 sayılı tezkeresiyle yapılan 

teklifi üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 23.3.1941 tarihinde kabul olunmuştur. A 

23/3/1941 
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2 

Kararname No: 15470 

Diyarbakır Vilâyetinin Çınar Kazası Belediye Reisliği vazifesinin 

Kaymakam uhdesine verilmesi, Dâhiliye Vekilliğinin 18.3.1941 tarih ve 

19/4260 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, 1580 sayılı kanunun 94 üncü 

maddesine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 26.3.1941 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

26/3/1941 

2 

Kararname No: 15621 

19.11.1940 tarih ve 2/14703 sayılı kararnameye ektir: 

İstimallerinde zaruret bulunan bazı nakil vasıtalarının 2/14703 sayılı 

kararname hükümlerinden istisnasına mütedair olup Koordinasyon Heyeti 

Reisliğinin 10.4.1941 tarih ve 1/1013 sayılı tezkeresiyle teklif olunan ilişik 135 

sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 17.4.1941 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

17/4/1941 

2 

Kararname No: 15622 

İstanbul Şehri ihtiyacına münhasır olmak üzere un stokları tesisine ve bu iş 

için, İstanbul Belediyesi emrine, 1.000.000 liraya kadar bir kredi tahsisine 

mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 14 4 1941 tarih ve 1/1023 sayılı 

tezkere ile teklif olunan ilişik 13? numaralı kararın meriyete konulması; İcra 

Vekilleri Heyetince 17/4/1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

17/4/1941 
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Karar sayısı: 137 

1 — İstanbul Şehri ihtiyacına münhasır olmak ve zaman zaman teşcidi 

edilerek ayni seviyede tutulmak üzere un stokları tesisi işi İstanbul Belediyesine 

tevdi edilmiştir. 

2 — Bu maksatla Millî Korunma Kanununun muaddel 43 üncü maddesi 

mucibince Hükümet emrine verilmiş olan sermayeden İstanbul Belediyesi 

emrine 1.000.000 (bir milyon) liraya kadar bir kredi tahsis edilmiştir. 

3 — İşbu kredi dolayısıyla tediyesi icap eden faiz ve bilumum masraflar 

İstanbul Belediyesi tarafından ödenir. 

4 — Hükümetçe un stokunun idamesine lüzum kalmadığına karar 

verilince bu kredi kesilecek ve zamanın icaplarına göre tayin edilecek müddet 

zarfında borç itfa olunacaktır. 

5 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir 

2 

Kararname No: '15623 

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Edirne Şehriyle bu şehre mücavir 

kasabalara sevk edilecek olan un ve buğdayların nakline Salih bilumum nakil 

vasıtaları için ücretli çalışma mecburiyeti konulmasına mütedair olup 

Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 15.4.1941 tarih ve 1/1032 sayılı tezkeresiyle 

teklif edilen ilişik 138 numaralı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri 

Heyetince 17.4.1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

17/4/1941 

Karar sayısı: 138 

1 — Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından Edirne Şehriyle bu şehre mücavir 

kasabalara sevk edilecek olan buğday ve unun nakillerini temin için, Millî 

Korunma Kanununun muaddel 36ncı maddesine müsteniden buğday ve un 

nakline Salih bilumum nakil vasıtaları için ücretli çalışma mecburiyeti 

konulmuştur. 
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2 — Birinci maddeye tevfikan çalışmaya mecbur tutulan nakil 

vasıtalarının mutat ücretleri Edirne Valiliği tarafından tayin olunur. 

3 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

2 

Kararname No: 15592 

3008 sayılı İş Kanununun 94 üncü maddesine tevfikan İktisat Vekilliğince 

teklif ve Devlet Şûrasınca tetkik edilerek 8.4.1941 tarih ve 91.83.5574 sayılı 

tezkere ile tadilden tevdi olunan ilişik (Devlet, vilâyet veya Belediyelerce 

doğrudan doğruya işletilen müesseseler ile memleket müdafaası ile ilgili iş 

yerlerinin murakabe ve teftişine dair Nizamnamenin meriyete konulması; icra 

Vekilleri Heyetince 14 Nisan İMİ tarihinde kabul olunmuştur. 

14/4/1941 

2 

Kararname No: 15544 

Jandarma Genel Komutanlığının, kâğıt sarfiyatının tahdidine dair olan 

2/13745, 2/14638 sayılı kararnameler hükümlerinden istisnasına mütedair olup 

Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 29.3.1941 tarih ve 1/969 sayılı tezkeresiyle 

teklif edilen ilişik 129 numaralı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri 

heyetince 7.4.1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

7/4/1941 

Karar sayısı; 129 

1 — Jandarma Genel Komutanlığı, 22.6.1940,

 6.11.1940 tarih ve 

2/13745, 2/14638 sayılı kararnamelerle meriyet mevkiine giren K/33 ve K/69 

sayılı karar hükümlerinden istisna edilmiştir. 

2 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 
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2 

Kararname No: 15551 

13.11.1940 tarih ve 2/14655 sayılı kararname hükümleri dairesinde, 

muayene ve değer bahası takdir edilen Şelf Kumpanyası Umumi Kâtibi Kadri 

Cemali’ye ait (Poyraz) tankerinin mubayaa bedelde muayene ve sair 

masraflarının tediyesinde kullanılmak üzere, Millî Korunma Kanununun 

muaddel 43 üncü maddesinde yazılı sermayeden 47000 liranın Millî Müdafaa 

Vekâleti emrine tahsisine mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 

2.4.1941 tarih ve 1/981 sayılı tezkeresiyle teklif olunan ilişik K/131 sayılı 

kararın meriyete konulması, İcra Vekilleri Heyetince 7.4.1941 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

7/4/1941 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyetinin  

5 Mart 1941 tarih ve 50 E./7 numaralı kararı 

Özü: 

Ceza davalarında ittihaz olunan 

hükme karşı temyizi dava 

üzerine hükmün lehe de tadil 

ve bozulabileceği H: 

Ceza davalarında ittihaz olunan hükme karşı müdahiller tarafından vuku 

bulan temyizi dava üzerine yapılan temyiz tetkikatı sırasında suçlu lehine 

hükmün bozulup bozulamayacağı hususunda yekdiğerine mü bayin kararlar 

verilmiş olduğundan bahsiyle keyfiyetin (Tevhidi içtihat yolu ile halli Temyiz 

Dördüncü Ceza Dairesi Reisliğinin 1967 numaralı müzekkeresiyle istenilmesine 

mebni toplanan Tevhidi İçtihat Heyeti umumiye sinde müzakere edilerek: 

Neticede; 

Suçtan mağdur olanlardan usulü dairesinde hukuku amme davasına iltihak 

etmek suretiyle müdahil sıfatını iktisap edenler Ceza Usulü 
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 Muhakemeleri Kanununun 360, 367nci maddeleri hükmüne göre şahsî dava 

müddeisi gibi C. Müddeiumumisinin müracaat edebileceği kanun yollarına 

gidebileceği ve C. Müddeiumumiliği tarafından aleyhine kanun yoluna müracaat 

olunan karar, mezkûr kanunun (294) üncü maddesine nazaran maznun lehine de 

bozulabileceği cihetle müdahilin temyizi şahsî hakkına inhisar etmeyip aleyhe 

olmak üzere hukuku umumiye cihetine taallûk ettiği takdirde temyiz olunan 

hükmün lehe de tadil ve bozulabileceğine ekseriyetle karar verildi. 

Kararname No: 15638 

19.11.1940 tarih ve 2/14444 ve 2/14445 sayılı kararnamelerle mer’i- 

yete konulan 62 ve 63 numaralı kararların yerine kaim olmak üzere hazırlanarak 

Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 14.4.1941 tarih ve 1/1022 sayılı tezkeresiyle 

teklif olunan ilişik 136 numaralı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri 

Heyetince 17/4/1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

17/4/1941 

Karar sayısı: 136 

Madde 1 — Millî Korunma Kanununun 29 uncu maddesine istinaden 

Ticaret Vekâlet e, lüzumlu göreceği ithal ve ihraç maddeleri için fiyat tespit 

etmek ve bu suretle tespit olunan fiyattan fazlaya ithal veya noksanına ihraç 

yapılmasını men eylemek salahiyeti verilmiştir. 

Madde 2 — Ticaret Vekâleti, Hükümetçe akit olunan mukaveleler veya 

ittihaz edilen tedbirler, dolayısıyla bir malın dâhilî satış fiyatı ile haricî satış 

fiyatı arasında fazla kâr hâsıl olduğu takdirde, Milli Korunma Kanununun 27 

inci maddesine istinaden, bu fazla kârdan Türkiye Cumhur yeti Ziraat 

Bankasında bir fon tesis ve ihracat bedellerinden bu fona tefrik edilecek 

miktarları tayin edebilir. 

T. C, Ziraat Ban as: fon hesaplarının miktar ve vaziyetini her ayın ilk 

haftası zarfında Ticaret Vekâletine ve Başvekâlet Koordinasyon Bürosuna 

bildirir. 
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Bu suretle tahassür edecek fondan, Milli Korunma Kanununun 27nci 

maddesi hükümleri dairesinde yapılacak sarfiyat İcra Vekilleri Heyeti kararı ile 

tayin ve icra olunur. 

Madde 3 — Pamuk ve yapak için yukarıdaki 1 inci ve 2nci maddelerle 29 

numaralı Koordinasyon kararının 1 inci maddesi mucibince, asgarî ihraç fiyatı, 

fon miktarı ve dâhili fiyat tespiti, Ticaret ve İktisat Vekâletleri tarafından 

müştereken yapılır. 

Sair sanayi iptidaî maddelerinden hangileri hakkında bu madde 

hükümlerinin tatbik edileceğini adı geçen iki Vekâlet tayin eder. 

Madde 4 — 2/14444 ve 2/14445 numaralı kararnamelerle meriyete giren 

K/62 ve K 63 numaralı kararlar mülgadır. 

Madde 5 — Bu karar neşri tarihinden itibaren meridir. 

2 

Kararname No: 15443 

Adliye Vekilliğinden yazılan 17.3.1941 tarih ve 130/24 sayılı tezkerede; 

ihtilâs suçundan beş sene ağır hapis ve 1876 lira 93 kuruş ağır para cezasına 

mahkûm olan ve hapis cezasını bitirerek 10.11.1937 tarihinde tahliye edilen ve 

para cezasını ödemeye iktidarı bulunmamasına binaen bir sene hapsi icap eden 

eski Gemlik Posta, Telgraf Müdürü Salihoğlu Ahmet Celâlin hastalığı, Adlî Tıp 

İşleri Meclisinin raporuna göre affını icap ettirecek derecede olduğundan affı 

teklif edilmiştir. 

Bu iş İcra Vekilleri Heyetince 23.3.1941 tarihinde görüşülerek; adı geçen 

Salihoğlu Ahmet Celâlin hastalığına binaen ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 

42nci maddesine tevfikan para cezasından çevrilmiş olan bir sene hapis 

cezasının affı kabul olunmuştur. 

23/3/1941 

2 

Kararname No: 15593 

19.11 1940 tarih ve 2/14703 sayılı kararnameye ektir: 

İstimallerinde zaruret bulunan bazı nakil vasıtalarının 2/14703 sayılı 

kararname hükümlerinden istisnalarına dair olup Koordinasyon 
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Heyeti Reisliğinin 7.4.1941 tarih ve 1/991 sayılı tezkeresiyle teklif edilen ilişik 

132 sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 16.4.1941 

tarihinde kabul olunmuştur. 

2 

Kararname No: 15471 

17.2.1938 tarih ve 2/8217 sayılı kararnameye ektir: 

Emniyet Teşkilâtı memur ve müstahdemlerinin Kıyafet ve Teçhizatı 

Nizamnamesinin bazı fıkra ve maddelerinin değiştirilmesi hakkında Dâhiliye 

Vekilliğince teklif ve Devlet Şûrasınca tetkik edilerek 19. 3.1941 tarih ve 3946 

sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişik nizamnamenin meriyete konulması İcra 

Vekilleri Heyetince 26.3.1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

26/3/1941 

Emniyet Teşkilâtı Memur ve müstahdemlerinin Kıyafet  

ve Teçhizatı Nizamnamesinin bazı fıkra ve maddelerini  

değiştiren Nizamname 

Madde 1 — 17.2.1938 tarihli ve 2/8217 numaralı kararname ile kabul 

edilmiş olan Emniyet Teşkilâtı memur ve müstahdemlerinin Kıyafet ve 

Teçhizatı Nizamnamesinin (3) üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Stajyer polis, polis, komiser muavini, komiser ve baş komiserlerin kışlık 

ceketi: arkası düz ve önü 2,5 santimetre kutrunda 6 tane beyaz madenî düğme ile 

iliklenmiş bulunacaktır. Yukarıdan üçüncü düğmenin hizasında kapakları 6 şar 

santimetre uzunluğunda, köşeli ve 12-13 santimetre genişliğinde ve orta uçları 

küçük beyaz madenî birer düğme ile iliklenmiş kapakla birlikte 14-16 santimetre 

boyunda ve 3 santimetre genişliğinde tek körüklü ikişer cebi olacak ve iki yan 

tarafında palaska kemerinin oturması için nikelden yapılmış alt uçları sabit ve 

üst uçları açık iki kancası bulunacaktır. 

Ceket yakası: önden omuzlara doğru 7-10 santimetre uzunluğunda 

2 
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kırmızı çuhadan ve geri kalan kısmı ceketin kumaşındandır. Yakanın kırmızı 

çuhadan olan kısmı üzerinde memurun derecesini ve sınıfını gösterir işaretler 

bulunur. Stajyer polis, polis, komiser muavini, komiser ve baş komiserlerin 

ceket yakaları tek ve dik biçimde olup üç kopça ile iliklenir ve yaka yüksekliği 

giyecek memurun boyuna göre 4-6 santimetreye kadar değişebilir. 

Polis memurlarının kayıt numaraları yakalarındaki kırmızı çuhanın iki ön 

tarafına üç milimetre kalınlığında ve iri punto ile nikel veya diğer bir beyaz 

madenden yazılır. Komiser muavini, komiser ve baş komiserlerin kayıt 

numaraları yakalarındaki kırmızı çuhanın üzerinde bulunan derece işaretinden 

omuzlara doğru bir buçuk santimetre mesafede bulunur. 

Ceketin beden boyu kollar tabiî bir surette yanlara salıverildiği ve eller 

yumulduğu zaman başparmağın ikinci boğumu hizasına kadar olup etek 

cihetinden iki yanları onar santimetre uzunluğunda yırtmaçlıdır. 

Ceketin kollarında, kolların ağız tarafından 12 santimetre yukarısında çift 

dikişli birer kapak olacak ve bunların dış yanlarında uzunluğuna dikilmiş küçük 

boyda üçer tane beyaz madenî düğme bulunacaktır. 

Ceketin omuzlarında aynı kumaştan yaka ciheti 4, kol ciheti beş santimetre 

genişliğinde ve astarı ile birlikte iki kat olmak üzere omuza uygun uzunlukta 

birer apolet olacak ve bu apoletler aynı genişlikte bir köprücükten geçirildikten 

sonra uçları yuvarlak ve birer küçük madenî beyaz düğme ile iliklenmiş 

bulunacaktır. 

Bunların üzerine memurun çalıştığı, vilâyetin alfabe sırasına göre alacağı 

sıra numarası 3 milimetre kalınlığında ve iri punto ile yazılacaktır. 

Madde 2 — Beşinci maddenin (A) fıkrası aşağıda olduğu gibi 

değiştirilmiştir. 

A) Polis memurları: 

Bu memurlardan aslî sınıfta olanların yakalarında yalnız kayıt numaraları 

bulunur. Staj devresinde bulunanların yakalarında kayıt  
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Numaralarının üzerinde iki santimetre en ve boyunda nikel veya diğer bir beyaz 

madenden yapılmış (S) remzi ve polis mektebinde okuyanların yakalarında (M) 

remzi bulunur. 

Madde 3 — (9) uncu madde aşağıdaki tarzda değiştirilmiştir: 

Sekizinci maddede yazılı zamanların haricinde üniformalı memurlar, biçimi 

aşağıda yazılı kasketi kullanırlar. 

Kasket: kışlık elbisenin kumaşından, üstü yumuşak, kuşağa nispetle 

kenarları daha az çıkıntılı ve kasket şeklinde olup önündeki siperliğiyle üst 

kısmının alt kenarı arasında (4) santimetre genişliğinde kırmızı çuhadan bir 

şeridi ve bu şeridin tam ortasında Tulgarlarda kullanılan, fakat 3\5 santimetre 

büyüklüğünde ay yıldızlı güneş resmi ve kasketin öne doğru mailen çıkıntılı olan 

üst kenarından (1,5) santimetre aşağısında ve tam ortasında ay yıldızlı güneşin 

hizasında bulunmak üzere (16) milimetre kutrunda ve muhaddep daire şeklinde 

kırmızı zemin üzerine (2) milimetre kalınlığında beyaz madenden yapılmış bir 

çerçeve içinde yine beyaz madenden yapılmış (EM) remzine taşıyan bir kokart 

vardır. Bu kokarttaki dairenin (2) milimetrelik muhiti, madenî kenarı teşkil eder. 

Bunlardan emniyet müdürlerinin ve bu derecedeki memurların kullandıkları 

kasketlerin siperliklerinin üst dış kısmında (1,5) santimetre genişliğinde nikelden 

veya diğer bir beyaz madenden yapılmış defne dalı ve emniyet âmirlerde bu 

derecedeki memurların (1) santimi geçmemek üzere beyaz kaim sırma şerit 

vardır. 

Madde 4 — (12nci maddenin ilk fıkrası aşağıda yazıldığı gibi 

değiştirilmiştir: 

Teçhizat: günlük palaska kemeri. Sınıf ve derece farkı gözetilmeksizin 

bütün memurlar (5) santimetre genişliğinde koyu kurşuni renkte köseleden 

yapılmış ve ceket veya kaputun üzerinden kuşatılmış ve üstünde sol omuz 

apoleti altından geçerek uçları sağ tarafa düğmeli olmak üzere (2,5) • santimetre 

genişliğinde bir atkısı bulunan beyaz madenî tokalı palaska kemerini kullanırlar. 

Madde 5 — (13ncü maddenin (Ç) ve (D) fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı maddeye (E) fıkrası eklenmiştir: 
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Ç) Stajyer polislerle aslî sınıfa mensup polis memurlarının ıs- paletleri: 

Elbise renginde kumaşın üzerinde yarım santimetre genişliğinde beyaz 

sırma şeritle etrafı çevrilmiş ve bunun içinde yaka tarafımla ufak beyaz madenî 

düğme, ortasında (4) santim boy ve (2) santim eninde mustatil kırmızı çuha ve 

bunun üzerinde nikel veya diğer bir beyaz madenden vilâyet numarası vardır. 

Komiser muavini ve baş komiserlerin ispatları: 

Elbise renginde kumaşın üzerinde (7,5) milimetre eninde beyaz sırmadan 

defne dalı ile etrafı çevrilmiş olup bunun içinde yaka tarafında ufak beyaz 

madeni düğme, ortasında (4) santim boy ve (2) santiminde mustatil kırmızı çuha 

ve bunun üzerinde, komiser muavininin bir, komiserin iki ve baş komiserin üç 

dane alt alta gelmek üzere beyaz madenî yıldız ve bunların altında da beyaz 

nikel veya beyaz renkli diğer bir maddeden kayıt numarası vardır. 

D) Emniyet âmirlerinin ispatları: 

Elbise renginde kumaşın üzerinde, etrafı (7,5) milimetre genişliğinde beyaz 

sırmadan defne dalı ve bunun içinde (2) milimetre ara ile (4) milimetre 

genişliğinde beyaz sırmadan şerit ile çevrilmiş ve bunun içinde yaka tarafında 

ufak beyaz madenî düğme, ortasında (4) santim boy ve (2) santim eninde 

mustatil kırmızı çuha ve bunun üzerinde ikinci sınıf emniyet âmirlerde bu 

derecedeki memurların bir dane ve birinci sınıf emniyet âmirlerde bu derecedeki 

memurların iki dane altı alta gelmek üzere beyaz madenî yıldız vardır. 

E) Emniyet müdürlerde bu derecedeki memurların ispatları: 

Elbise renginde kumaşın üzerinde, etrafı yarımşar santimetre genişliğinde 

ve arada (2) milimetre mesafe de iki beyaz sırma defne dalı ile çevrilmiş olup 

dördüncü sınıf emniyet müdürlerde bu derecedeki memurların düz kırmızı çuha 

ve çuhanın üzerinde yaka tarafında ufak madenî düğme, üçüncü sınıf emniyet 

müdürlerde bu derecedeki memurların bu çuhanın üzerinde bir, ikinci sınıf 

emniyet müdürlerde bu derecedeki memurların iki ve birinci sınıf emniyet 

müdürlerde bu derecedeki memurların üç dane alt alta gelmek üzere beyaz 

madenî yıldız vardır. 
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Madde 6 — (21) inci madde aşağıdaki surette değiştirilmiştir: 

Muamelât memurlarının ceketi bu nizamnamenin (4) üncü, pantolonları 

(7nci, kasketleri (9) uncu maddesinde ve kaputları (10) uncu maddesinin son 

fıkrasında yazılı hükümlere göre yapılır. 

Şu kadar ki bunların ceketlerindeki cepler yalnız ortadan tek körüklü olmak 

üzere yapılır. 

Bundan başka, muamelât memurlarının ceketlerde kaputlarının yakalarında 

ve kasketlerinde kırmızı çuha yerine çikolata renginde kadife vardır. Ceketlerle 

kaputların yakalarındaki kadifenin genişliği (3,5) ve uzunluğu (6,5) 

santimetredir. 

Madde 7 — (22nci madde aşağıda yazıldığı üzere değiştirilmiştir 

Muamelât memurlarının sınıfları çikolata rengi mustatil kadife üzerine 

uçları aşağı ve dış tarafa gelmek üzere yakaya uygun şekilde mailen tespit 

edilecek (2) milimetre genişliğinde altı dılı’lı münkesir ve uçları verevine 

kesilmiş nikelden veya diğer bir beyaz madenden mamul çubuklarla gösterilir. 

Bu çubuklar çikolata rengindeki kadifenin üzerine aşağıdan başlamak ve 

birden fazla olmaları halinde aralarında üçer milimetre açıklık bulunmak üzere 

tespit edilir. Çubukların uçlarını teşkil eden hatlar ile hadisenin yan kenarları 

birbirine muvazi olacak ve aralarında yine üçer milimetre mesafe bulunacaktır. 

A) Beşinci sınıf muamelât memurlarının yakalarında birer çubuk, 

B) Dördüncü Sınıf Muamelât memurlarının yakalarında ikişer çubuk, 

C) Üçüncü Sınıf Muamelât memurlarının yakalarında üçer çubuk, 

Ç) İkinci Sınıf Muamelât memurlarının yakalarında dörder çubuk, 

D) Birinci sınıf muamelât memurlarının yakalarında beşer çubuk 

bulunur. 

Madde 8 — (30) uncu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
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Şoförler: 

Şoförlerin kışlık elbiseleri koyu gri renkte kumaşındandır. Bunların ceketi, 

önleri çifte kapaklı ve kumaşın renginde yedişer tane çift dikilmiş düğmelidir. 

Ceketin alt kısmının yan taraflarında körüksüz kapaklı birer düz cebi vardır. 

Ceketin ön ve arkası düzdür. Boyu, kollar yan tarafa tabiî bir surette salıverildiği 

zaman başparmağın ikinci boğumuna kadar olup kol ağızlarında üçer düğmesi 

ve yakasının ön iki tarafında (EM) remzi vardır. 

Bunların kaputları apoletsiz olup (10) uncu maddede yazılı polis 

kaputlarının aynı ve düğmeleri kumaşın renginde olacaktır. 

Pantolonları, külot biçimindedir. 

Yazlık ceketleri, krem rengindedir. 

Kasketleri, elbise kumaşından olup önü siperlidir. Kenarlarında (4) 

santimetre genişliğinde siyah bir şerit ve bu şeridin üzerinde (3) santimetre 

kutrunda nikel veya diğer bir beyaz madenden suali ay yıldız vardır. 

Madde 9 — (32nci madde aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Odacıların, daire gece bekçilerinin ve mahalle bekçilerinin elbiseleri: 

Odacıların ve daire gece bekçilerinin elbiseleri koyu gri ve mahalle 

bekçilerinin elbiseleri koyu kahverengi kumaştan ve zırhsızdır. Ceketlerin önleri 

kapalı, yakası kendi kumaşından olup iki kopça ile ilikli, odacıların ve daire gece 

bekçilerinin yakaları çift ve mahalle bekçilerinin tek ve diktir. Odacı ve daire 

gece bekçilerinin yakalarının iki ön tarafında (EM) ve mahalle bekçilerinin 

beyaz madenî levha üzerine mm- taka adı ve bunun altında bekçinin kütük 

numarası yazılıdır. Ceketin etek kısmının yan taraflarında iki uçları küçük 

düğme ile iliklenmiş körüksüz birer cebi vardır. Ceketin boyları, kollar 

salıverildiği zaman etekler bilek hizasında bulunacaktır. Odacıların ve daire gece 

bekçilerinin ceket düğmeleri gizli ilikli siyah düğmeli ve mahalle bekçilerinin 

ceketleri üstten ilikli beyaz parlak madenî atı tane düğmelidir. 

Mahalle bekçilerinin pantolonları külot ve odacılarla daire gece 
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bekçilerinin düz biçimdedir. 

Mahalle bekçilerinin sol kollarında (B) ve baş bekçilerin sol kollarında (B. 

B’.) ve odacı başların sol kollarında (O. B) şeklinde beyaz nikel veya diğer bir 

beyaz madenden harfler bulunur. 

Mahalle bekçileri tabancalarını ve lâstik çomaklarını (2) santimetre 

genişliğinde siyah atkı kayışı ile sol omuzdan sağa doğru ve tabanca kılıfını sağ 

kalça üzerine gelmek üzere asarlar. Atkı kayışı ü- zerine yine siyah renkte ve (5) 

santimetre eninde ve üstünde (Bekçi) yazılı beyaz parlak madenî toka bulunan 

bel kayışını bağlarlar. Atkı kayışına bağlı tabanca kılıfı bel kayışının (4) 

santimetre aşağısında bulunacaktır. ? 

Madde 10 — (33) üncü madde aşağıda olduğu veçhile değiştirilmiştir: 

Kasketler: Elbise kumaşından yapılır. Öndeki siperliği ve viziyeri sert ve 

siyah rugandandır. Siperlik ile üst kenarı arasında (4) santimetre genişliğinde 

siyah renkte bir şerit olup bunun üzerinde mahalle bekçilerinin (B) harfi vardır. 

Madde 11 — (34) üncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kaputlar: Elbiselerin renginde kumaştan olup devrik yakalı, çifte kapaklı ve 

beşer düğmelidir. Arkası tokalı ve belden aşağısı yırtmaçlıdır. Yan taraflarında 

birer kapaklı cebi vardır. Mahalle bekçilerinin kaputları gocuk biçiminde, siyah 

kemik düğmelidir. Yakalarında, ceketlerde olduğu gibi, işaretleri vardır. 

Madde 12 — Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu nizamnamenin 

hükümleri 1 Ağustos 1941 tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

Madde 13 — Bu nizamname hükümlerini, Dâhiliye Vekili yürütür. 

2 

Kararname No: 15521 

19.11.1940 tarih ve 2/14703 sayılı kararname ile meriyete giren Benzin ve 

sair Petrol müştaklar ile müteharrik bilumum kara ve deniz nakil vasıtalarının 

seyri seferinin tahdidi hakkındaki K/75 sayılı kararın 2nci maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair olup Koordinasyon Heyeti Reis- 
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liğinin 24,3.1941 tarih ve 1/952 sayılı tezkeresiyle teklif edilen ilişik K/125 

sayılı kararın meriyete konulması, İçin Vekilleri Heyetince 2.4.1941 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

2/4/1941 

Karar sayısı: 125 

1 — 19,11.1940 tarih ve 2/14703 sayılı kararname ile meriyet mevkiine 

konan K/75 sayılı kararın ikinci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

«Ancak, sahibi bulundukları taksi otomobillerini bizzat işletmekte iken 

silâh altına celp olunmak dolayısıyla faaliyetlerine nihayet veren kimselerin, 

terhislerinde, muhafaza ettikleri veya yeniden aldıkları otomobillerine, bizzat ve 

eskiden çalıştıkları yerde işletmek şartıyla ve Başvekâletin tasvip ile, seyrüsefer 

müsaadesi verilebilir.» 

2 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

2 

Kararname No: 15522 

18.12.1940, 21.1.1941 tarih ve 2/14900 2 14901, 2/15054 sayılı 

kararnamelere ektir: 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 26ncı maddesine istinaden 

doğrudan doğruya müstahsilden tütün mubayaası için ticaret Vekâleti hesabına 

ve Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi ve Türk tütün Limited Şirketi namına 

tahsis olunan 4.000.000 liralık mütedavil sermayenin 

5.000. 000 liraya iblâğına ve doğrudan doğruya müstahsilinden zeytinyağı 

mubayaası için 2/14901 sayılı kararname ile Ticaret Vekâleti hesabına ve T. C. 

Ziraat Bankası namına tahsis olunan 1.000 000 liralık kredinin 

700.000. lirasının iptaline mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 

24.3.1941 tarih ve 1/953 sayılı tezkeresiyle teklif edilen ilişik K/126 sayılı 

kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 2,4.1941 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

2/4/1941 
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Karar sayısı: 126 

1 — Doğrudan doğruya müstahsilinden tütün mubayaası için, 3780 sayılı 

Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı kanunla muaddel 2ncı maddesine 

müsteniden, 18.12.1940, 21.1.1941 tarih ve 2/14900, 2/15054 sayılı 

kararnamelerle meriyet mevkiine konan K/82 ve K/93 sayılı kararlar mucibince 

Ticaret Vekâleti hesabına ve Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketi ve Türk Tütün 

Limited Şirketi namına tahsis olunan (4.000,000) liralık mütedavil sermaye 

(5,000.000) liraya iblâğ edilmiştir. 

2 — Doğrudan doğruya müstahsilinden zeytinyağı mubayaası için 

18.12.1940 tarih ve 2/14901 sayılı kararname ile meriyet mevkiine konan K/83 

sayılı karara müsteniden Ticaret Vekâleti hesabına ve T. C. Ziraat Bankası 

namına tahsis olunan (1,000,000) liralık kredinin (7,00,000) lirası iptal 

edilmiştir. 

3 — İşbu karar 25.3.1941 tarihinden itibaren mer’idir. 

2 

Kararname No: 15503 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı kanunuyla değiştirilen 

19 uncu maddesine müsteniden Ankara elektrik ve havagazı idareleri iş 

yerlerinde günde üç saate kadar fazla mesai yapılmasına mütedair o- lup 

Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 27.3.941 tarih ve 1/962 sayılı tez- keresiyle 

teklif edilen ilişik 128 sayılı kararın meriyete konulması icra Vekilleri Heyetince 

2 Nisan 1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

2/4/1941 

Karar sayısı: 128 

1 — 3780 numaralı Millî Korunma Kanununun 3954 numaralı kanunla 

muaddel 19 uncu maddesine müsteniden, Ankara Elektrik ve Havagazı 

İdarelerinin iş yerlerinde, günde üç saate kadar fazla mesai yapılmasına müsaade 

verilmiştir. 

2 — Birinci maddeye göre yapılacak fazla mesaiye ait ücretler 
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İs Kanununun 3nci maddesi hükümlerine tevfikan ödenir.  

3 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

2 

Kararname No: 15490 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı kanunla değiştirilen 14 

ve 31 inci maddelerine müsteniden pamuk mevcudunun beyana tâbi tutulmasına 

ve beyan edilen pamuklara el konarak bir kısmının mubayaasına dair olup 

Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 26.3.1941 tarih ve 956 sayılı tezkeresiyle teklif 

olunan ilişik 127 numaralı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 

27.3.1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

27/3/1941 

Karar sayısı: 127 

Madde 1 — Millî Korunma Kanununun muaddel 31 inci maddesinin son 

fıkrası hükmüne müsteniden, ikametgâh veya ticarethaneleri Seyhan, İçel, İzmir, 

Manisa, Denizli, Aydın Vilâyetleri ve İstanbul şehri dahilinde bulunan 

müstahsil, tacir veya gayri tacir hakikî ve hükmî bilumum şahıslar ile Türkiye’de 

mevcut bilumum iplik ve mensucat fabrikaları ellerinde bulunan pamukları işbu 

kararnamenin Resmî Gazetede neşri gününü takip eden 7 gün içinde bir 

beyanname ile en yakın (T. C. Ziraat Bankası şubesine veya ajansına bildirmeğe 

mecbur tutulmuşlardır. 

Madde 2 —- 1000 kilodan aşağı miktarda koza veya çiğitle ile 500 kilodan 

aşağı miktarda çırpılanmış veya balya halinde pamuk beyana tâbi değildir. 

Madde 3 — Bu karar metninde geçen pamuk kelimesinden koza, çiğitle, 

çırçırlanmış ve balya halinde her türlü pamuk anlaşılır. 

Madde 4 — Birinci maddede yazılı şahıslar kendilerine ait olup da 

tasarrufları altında bulunan yerlerde bulundurdukları pamuklarla, her hangi bir 

sebep ve suretle başkalarının tasarrufu altında bulunan ma- 
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hallerde bulundurdukları pamukları beyan edecekleri gibi, başkalarına ait olup 

da her hangi bir sebep ve suretle muhafaza ettikleri pamukları da beyan 

edeceklerdir. 

Madde 5 — Ticarethane veya ikametgâhları birinci maddede yazılı 

vilâyetler veya şehirler dâhilinde bulunan müstahsil veya hakikî ve hükmî 

şahıslar bu vilâyet ve şehirlerden, iplik ve mensucat fabrikaları da bulundukları 

mahallerden başka yerlerde mevcut pamuklarını dahi beyana mecburdurlar. 

Madde 6 — Beyannameye derci mecburî olan malûmat şunlardır: 

A) Beyanname sahibi müstahsil ise veya tacir olmayan bir şahıs ise adı, 

soyadı, meslek veya sanatı, ikametgâhının açık adresi, 

B) Beyanname sahibi tacir sıfatını haiz olduğu takdirde, ticarî unvanı, 

varsa ayrıca adı ve soyadı, ticaretinin nevi ticarethanesinin ve ayrıca şahsî 

ikametgâhının açık adresi, 

C) Pamukların çeşidi (koza, çiğitli vesaire olduğu), cinsi ve nevi (yerli I, 

yerli II., klevland I., akala II., liters gibi), hali (ıskarta, yağmur yemiş) ve bunlara 

göre ayrı ayrı kilo olarak miktarları, 

D) Beyannameyi verenin beyannameye derç ettiği pamuklara mal sahibi, 

müntehin, emanetçi, yediemin gibi hangi sıfatla malik veya zilyet olduğu, 

E) Bu malların bulunduğu yerlerin şehir, kasaba, cadde, sokak ve 

numara itibariyle karışmayacak surette açıkça beyanı, 

F) Beyannamelerde yazılı pamukların tamamının veya bir kısmının, bu 

kararın neşrinden evvel vaki bağlantılarla, sanayi, müesseselerine verilmesi 

mukarrer ise keyfiyeti tevsik eden vesaikin mahiyeti ve tarih ve numaraları ve 

hangi fabrikaya verileceği. Fabrikalar da, verecekleri beyannamelerde bu kabil 

bağlantılarını göstereceklerdir. 

G) Beyanname münderecatının hakikate tamamen muvafık olduğu 

beyanıyla tanzim mahalli, tarihi ve imza. 

 

Madde 7— Beyannameler, işbu kararın Resmi Gazetede neşri gününe ait 

malumatı ihtiva edecektir. 
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Madde 8 — Millî Korunma Kanununun muaddel 31 inci maddesinin son 

fıkrası hükmüne tevfikan T. C. Ziraat Bankası şubeleri veya ajansları tarafından 

beyannameler münderecatı hakkında istenecek her türlü malûmat evrak ve 

vesaikin alâkadar tarafından ibrazı mecburidir. 

Madde 9 — Millî Korunma Kanununun 14 üncü maddesinin verdiği 

salâhiyete müsteniden, işbu karar hükümleri mucibince beyan edilen pamuklara 

Hükümetçe el konmuştur. 

Madde 10 — Hükümetçe el konan pamuklar bu kararın neşri tarihinden 

itibaren başkalarına satılmayıp Hükümete satılmış sayılır. 

Ancak beyannamelerin tevdii için verilmiş olan mühletin hitamından 

itibaren bir ay içinde T. C. Ziraat Bankası pamukların satın alındığını tahriren 

ashabına bildirmediği takdirde bu pamuklar serbest kalır. 

Mubayaa olunan pamukların bedeli T. C. Ziraat Bankasınca ödenir. 

Madde 11 — İplik ve mensucat fabrikaları işbu kararın neşriyle 

faaliyetlerini tatil etmeyip ellerinde mevcut pamukları mutat veçhile işlemeye 

devam edebilirler. Şu kadar ki, pamukların satın alındığına mütedair 9 uncu 

maddedeki el koyma hükmüne istinaden tahrirî tebligat vuku bulduktan sonra, 

mubayaa olunan miktar işlenmez. 

Madde 12 — İşbu karar hükmüne müsteniden Hükümetçe el konan 

pamukların mubayaa fiyatı, Ticaret Vekâleti tarafından mevsim başında tespit ve 

o tarihten beri bilumum vekâlet mubayaalarında tatbik olunan birinci nevi 

Klevland için 60  ve Adana birinci yerli için50,  kuruş esası üzerinden bulunan 

fiyatlar olup aşağıda gösterilmiştir: 

 

Klevland I. 60 Kuruş 

 II. 58 “ 

Adana yerli I. 50 “ 
     “           “ II. 48 “ 
     “           “ III. 46 “ 
Akala I 64 “ 
     “           “ H. 61,5 “ 
     “           “ III. 59 “ 
     “           “ IV. 55 “ 
İzmir yerli I. 54 “ 
     “           “ H. 52 “ 

 



 
 

2703 
 

Diğer menşeli veya kalitesi düşük mallar için teknik kalite farkları gözde 

tutularak bunlara kıyasen fiyat tespit olunur. 

Yukarıda gösterilen rakamlar Adana, Tarsus, Mersin, İzmir ve Nazilli 

Ziraat Bankaları depolarına teslim şartıyla gırgırlanmış pamuk fi- atlarının kilo 

başıma kuruşla ifadesidir. 

Bu merkezlerin haricinde kalan istihsal yerlerinde teslim edilecek 

pamukların Batlarından yukarıdaki fıkrada yazılı en yakın depo yerine kadar 

olan nakliye masrafları düşülür. Nakliye masrafları mahallî belediyelerle Ziraat 

Bankası şubeleri tarafından müştereken tespit edilir. 

İstihsal mıntıkaları haricindeki istihlâk merkezleri ve ihraç limanlarında 

bulunan pamuklar için bunların menşelerinden bu yerlere nakli hususunda icap 

eden cari masraflar ilâve olunarak fiyat bulunur. 

Koza, çiğitle ve balyala pamuk fiyatları yukarıdaki esas fiyatlara nazaran 

mahallen cari işleme fiyat farkları tenzil veya zam edilmek suretiyle elde olunur. 

Bu maddede sözü geçen nakil masrafları ve fiyat farklarının neden ibaret 

olduğu Ticaret Vekâletince tespit olunur. 

İşbu kararın neşrinden evvel vaki ve vesaike müstenit bağlantılar mucibince 

sanayi müesseselerine verilecek pamukların fiyatları bu maddede tespit olunan 

fiyatların dununda ise bağlantı fiyatları muteber olur. 

Madde 13 — İşbu karar hükümlerinin tatbikatı cümlesinden olarak T. C. 

Ziraat Bankasınca Hükümet nam ve hesabına yapılacak pamuk mubayaacı Borsa 

resminden muaftır. 

Madde 14 — T. C. Ziraat Bankasının bu karar tatbikatından mütevellit 

hakikî masrafları, 21.9.1940 tarih ve 2/14403 sayılı kararname ile meriyete 

konan 59 sayılı karar ile Ticaret Vekâleti emrine verilen 6.000.000 liralık 

tahsilattan ödenir. 

T. C. Ziraat Bankasına, işbu karara müsteniden el konup mubayaa olunan 

pamuklardan ihracata tahsis edilecek kısım için, K 87 sayılı karar hükümlerine 

tevfikan, mubayaa tutarının % 1 i nispetinde bir komisyon verilir. 

Madde 15 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir, 
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Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Bulancak kazasının Merkez nahiyesine bağlı Aykırılık köyü bu 

kaza ve nahiyeden alınarak Giresun Vilâyeti Merkez Kazasının Merkez 

Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — İşbu kararnamenin hükmünü icraya Dâhiliye Vekili memurdur. 

25/3/1941 

2 

Kararname No: 15464 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün, Devlet daire ve 

müesseselerinde kâğıt tasarruf atma dair olan 2/13745 ve 2/14638 sayılı 

kararnameler hükümlerinden istisnasını teminden Koordinasyon Heyeti 

Reisliğinin 18.3.1941 tarih ve 1/932 sayılı tezkeresiyle teklif olunan ilişik 124 

sayılı kararın meriyete konulması, İcra Vekilleri Heyetince 26.3.1941 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

26/3/1941 

Karar sayısı: 124 

1 — Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü, 22.6:1940, 6.11.1940 

ve 2/13745, 2/14638 sayılı kararnamelerle meriyet mevkiine konan K 33 ve 

K/69 sayılı karar hükümlerinden istisna edilmiştir. 

2 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

__________ 
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Kanunlar 

Erzincan’da ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir  

olan mıntıkada zarar görenlere yapılacak yardım  

hakkındaki kanunun 5 inci maddesine bir fıkra ilâvesine  

ve bu kanuna yeniden bazı hükümler  

eklenmesine dair kanun 

Kanun No: 4000 Kabul tarihi: 16.4.1941 

Madde 1 — 17.1.1940 tarih ve 3773 sayılı kanunun 5 inci maddesine 

aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

C - Kızılay Cemiyeti tarafından zelzele felâketzedeleri için yaptırılacak 

inşaata mahsus keresteler muamele vergisinden muaftır. İşbu muafiyet 2.5.1940 

tarih ve 3843 sayılı Muamele Vergisi Kanununun meriyet mevkiine girdiği 

tarihle bu kanunun neşri tarihi arasında geçen müddet zarfında mezkûr cemiyete 

teslim edilmiş olan kerestelere dahi şamildir. 

Madde 2 — 3773 sayılı kanunun 4 üncü maddesinde zikrolunan ve yer 

sarsıntısından zarar görenlere yardım maksadıyla zelzelenin vukuu tarihinden 

beri ecnebi memleketlerden gönderilmiş olan her türlü eşya, malzeme, erzak ve 

vasıtalardan çabuk bozulur nev’inden olanları veya felâketzedelerin ihtiyaçlarını 

tatmine yaramayanları, hasılatı aynen veya naklen felâketzedelere tahsis edilmek 

şartıyla Kızılay Kurumu tarafından yurt içinde satılabilir veya mübadele 

edilebilir. 

Bu suretle satılacak veya mübadele edilecek olan eşyadan mezkûr maddede 

yazılı resim ve vergiler aranmaz. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

18/4/1941 
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Taşacakları Nizamnamesinin birinci maddesinin ve bu  

Nizamname ile Maddin Nizam namesinin bazı maddelerini  

tadil eden 608 numaralı 

 kanunun tefsiri 

Tefsir No: 235 

Deniz, göl, nehir gibi her nevi su altında bulunan topraklar da, su üstündeki 

topraklar gibi, Taşocakları Nizamnamesi ve 608 sayılı kanun hükümlerine 

tâbidir. 

18/4/1941 

Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Konya Vilâyeti Karapınar kazasının Otamış Nahiyesine bağlı Burun 

oba köyü bu kazadan alınarak aynı vilâyete mülhak Karaman kazasının Kıl 

basan Nahiyesine bağlanmıştır. 

2 — İşbu kararnamenin hükmünü icraya Dâhiliye Vekili memurdur. 

18/4/1941 

Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Malatya Vali Muavini Cavit Kınay’ın Kadrosuyla birlikte Eskişehir 

Vali Muavinliğine, Diyarbakır Vali Muavini Orhan Sami Güvencin Seyhan 

İdare Heyeti Azalığına, Diyarbakır Vali Muavinliği kadrosunun Kocaeli 

Vilâyetine verilerek Seyhan İdare Heyeti Azası İsmail Vehbi Berkin Kocaeli 

Vali Muavinliğine, Bayındır Kaymakamı M. Remzi Ülkü’nün açık bulunan 

Manisa Vilâyeti İdare Heyeti Azalığına, Erzincan Vali Muavini M. Haini 

Arıkan’ın da Kadrosu ile birlikte Antalya Vali Muavinliğine naklen ve yeniden 

tayinleri tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

18/4/1941 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1940 mail yılı  

bütçesinde 17 000 liralık münakale  

yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3995 Kabul tarihi: 11.4,194i' 

Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin ilişik 

cetvelde yazılı tertipleri arasında (17 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

memurdur. 

14/4/1941 

CETVEL Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassastın nev’i Lira Lira 

2 3 Para gönderme masrafları  7 000 

4 Muvakkat memuriyet harcırahı  10 000 

17 Geçen yıl borçları 10 000  

18 2 1934 ve daha evvelki yıllara ait mü-   

ruru zamanı kesilmiş borçlar 7 000  

Yekûn 17 000 17 000 

Orman Umum Müdürlüğü 1940 malî yıiı bütçesinde 

 35 000 liralık münakale icrasına  

dair kanun 

Kanun No: 3996 Kabul tarihi: 11.4.1941 

Madde 1 — Orman Umum Müdürlüğü 1940 mali bütçesinin ilişik cetvelde 

yazılı tertipleri arasında (35 000) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Ticaret Vekilleri 

memurdur. 

14/4/1941 
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 CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassastın nev’i Lira Lira 

6 Tekaüt ikramiyesi  
6 000 

12 Mahkeme harç ve masrafları  25 000 

13 Daimî memuriyet harcırahı  4 000 

21 
Harita ve kadastro 35 000  

 
Yekûn 35 000 35 000 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün  

1940 mali bütçesinde değişiklik  

yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3997 Kabul tarihi: 11.4.1941 

Madde 1 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün 1940 malî yılı 

bütçesinin ilişik cetvelde yazdı tertipleri arasında 51 000 liralık münakale 

yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri 

memurdur. 

14/4/1941 

CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nev’i Lira Lira 

9 Merkez müteferrikası  1 000 

14 Daimî memuriyet harcırahı 
 20 000 

21 1 Nakliyat  30 000 

24 1 Mubayaa 31 000  

25 

2 Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı ve 

her nevi makine, alet, edevat ve malzeme 

bedellerde nakliye ve sair masrafları 

 

 

20 000 

 

Yekûn  51 000       51 000 
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Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak  

cami ve mescit hademesine verilecek muhassasata dair 

 2845 sayılı kanunun birinci maddesine bazı  

fıkralar ilâvesi hakkında kanım 

Kanun No: 3994 Kabul tarihi: 9.4.1941 

Madde 1 — Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak cami 

mescit hademesine verilecek muhassasata dair 2845 sayılı kanunun 1 inci 

maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve olunmuştur: 

Kanunî salâhiyetlere binaen işgal edilen veya tamir dolayısıyla içinde 

namaz kılmayan tasnif dâhili cami ve mescitler hademelerinin vazife tahsisatları 

tam olarak verilir. 

Şu kadar ki aynı mahaldeki açık cami ve mescitlerin münhal kalacak 

hizmetlerine hariçten kimse alınmayıp bu durumdaki hademeler, cami ve 

mescitlerinin açılışında, yerlerine iade olunmak kaydıyla mezkûr hizmetlerde 

kullanılırlar. 

Madde 2 — Yukarıdaki maddede gösterilen sebepler haricinde yanma, 

yıkılma gibi sebeplerle gayri kabili istimal bir hale gelen cami ve mescitlerin 

hademesi hakkında tasnif harici kalmasıyla kapatılmış olan cami ve mescit 

hademelerine ait hükümler tatbik olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmü icraya Başvekil memurdur. 

11/4/1941 

Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Muğla vilâyeti Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Ali Aydıncımın 

Tunceli Birinci sınıf Emniyet Müdürlüğüne; Kayseri İkinci Sınıf Emniyet 

Müdürü Ali Mehmet Orgusun Çanakkale 2nci Sınıf Emniyet Müdürlüğüne; 

Çanakkale 2nci Sınıf Emniyet Müdürü Kenan Erol’un Antalya 2 nci Sınıf 

Emniyet Müdürlüğüne; Antalya 3 üncü sınıf Emniyet Müdürü Nazım Ardanın 

Malatya 3 üncü Sınıf Emniyet 
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Müdürlüğüne; Tunceli 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürü Şükrü Ahmet Ak torun 

Urfa 4ncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne; Mardin 4 üncü sınıf Emniyet Müdürü 

Avni Sümer’in Çankırı 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne; Trakya Umumî 

Müfettişliği Emniyet Müşavir Muavini Kemâl Kayalının Kayseri 3 üncü Sınıf 

Emniyet Müdürlüğüne; Çankırı Birinci Sınıf Emniyet Âmiri Sabri Modacın 

Emniyet Müdür Muavinliği vazifesinde istihdam edilmek üzere Van 1 inci Sınıf 

Emniyet Amirliğine ve Nusaybin Kazası 2nci Sınıf Emniyet Âmiri İbrahim 

Ethem Yakutun Mardin Vilâyeti 2nci Sınıf Emniyet Amirliğine; naklen; Tarsus 

Kaymakamı Hüsnü Arının Emniyet Umum Müdürlüğü 70 lira maaşlı Arşiv 

Müdürlüğüne terfian ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden Vekâlet emrine 

alman Ekrem San varın Muğla 3 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne; tayinleri 

tensip kılınmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

10/4/1941 

1 — Tekirdağ, Edirne ve Erzurum Vilâyetleri Hususî İdareleri eş 

hazinesi hesaplarında kayıtlı olup borçları ve yapılan takibat safhaları ilişik 

cetvelde yazılı 275 lira 24 kuruşun tahsiline imkân bulunmadığı anlaşıldığından 

meblâğı mecburun Muhasebe Umumiye Kanununun 133 üncü ve Usulü 

Muhasebe Talimatnamesinin 50nci maddesine istinaden terkini tensip edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili Memurdur. 

10/4/1941 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umumî İdaresi  

memurları tekaüt sandığı halikındaki 2454 ve  

2904 sayılı kanunlara bazı hükümler eklenmesine ve  

bu kanunların bazı maddelerinin  

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 4001 Kabul tarihi: 21/4/1941 

Madde 1 — 2454 saydı kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

Sandığın bilcümle mevcudat ile alacakları, Devlet emvaline mahsus hak ve 

rüçhanları haiz olup mevcut parasıyla aidatı ve bu paraların kazandıracağı faiz 

ve temettüler bir güne vergi ve resme tâbi olmadığı gibi haciz ve temlik de 

edilemez. 

Madde 2 — 2904 sayılı kanunun 6ncı maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

Sandıktan bağlanacak aylıklar üç ayda bir peşin olarak verilir. Peşin verilen 

aylıklar ölüm halinde geri alınmaz. 

Madde 3 — 2904 sayılı kanunun 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenmiştir: 

Bu gibilerden evvelce yalnız bıraktıkları aidatı temettüsü olarak sandıktan 

almak suretiyle ayrılmış olanların tekrar hizmete avdetlerinde sandığa iade 

edecekleri aidattan kesilmiş olan vergiler de Hazinece sandığa ret ve iade olunur. 

Madde 4 — 2904 sayılı kanunun 12nci maddesinin (C) fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 

C) İdarede asgarî 30 sene bilfiil hizmet etmiş olmak şarttır. 

Madde 5 — Tedavisi kabil olmayan emraz veya çalışmaya mâni maluliyet 

sebepleriyle maişetlerini tedarikten acizleri tıbben sabit bulunan muhtaç öz 

evlâtlar, yaşları ne olursa olsun yetim muamelesi görürler. Bu kabil malûller yaşı 

18 den aşağı evlâtlara verilen mevduat ile tazminata veya maaşa müstahak 

olurlar. Maaş tahsisi halinde maluliyetlerinin devamı müddetince maaşları 

kesilmeyeceği gibi maaş al- 
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makta iken bu hallere duçar olanlar hakkında da aynı muamele tatbik olunur. 

Madde 6 — 2904 sayılı kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve 

edilmiştir: 

Altmış yaşını doldurduktan veya tekaüt hakkını kazandıktan sonra bir 

müddet daha istihdam edilmekte olanlardan 5 inci maddede yazılı haller 

haricinde olarak her hangi bir sebeple terkini kayda uğrayanların vazifelerine 

nihayet verildiği tarihe kadar hesap edilen tekaüt ve tazminat hak1 arı 

mahfuzdur. 

Madde 7 — 2904 sayılı kanunun 22nci maddesi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir: 

Hizmette iken veya tekaüt aylığı almakta iken ölen memur ve 

müstahdemlerin 18 yaşını henüz doldurmamış öz evlâtlarından her birine son 

hizmet aylığının c/c 10 u nispetinde yetim aylığı verilir. 

Çocuklar ana babadan yetim kalıyorlarsa yetim aylığı % 15 nispetinde 

tahsis olunur. 

% 10 nispetinde aylık bağlanmış çocuklar sonradan ana ve babadan yetim 

kalırlarsa bu tarihten itibaren aylıkları % 15 e çıkarılır. 

Yetim maaşı alan çocuklardan lise veya yüksek tahsilde bulunanlar 

hakkında 15 inci madde mucibince muamele olunur. 

Ölenin muhtaç dul anası ile malûl veya 65 veya daha ziyade yaşta bulunan 

muhtaç babası dahi 1683 sayılı kanunun 48 inci madde maddesinde yazılı şartlar 

aranmak kaydı ile, talepleri üzerine yetim muamelesi görürler. Bu takdirde bu 

kanun hükümlerine göre verilecek maaş, tazminat ve iade olunacak aidattan 

hisseleri ayrılır. 

Bunlardan hiç biri bulunmadığı takdirde muhtaç olmasa dahi dul anaya 

yetim maaşı tahsis edilir. 

Memur, müstahdem veya mütekait; bir beyanname ile dul ananın da diğer 

maaş ve tazminata müstehlik olanlar arasına konmasını talep edebilir. 

Ölenin maaş ve tazminata müstehlik kimsesi olmadığı takdir de san- 
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dik aidatı reşit evlâtlarına verilir. Bunlar da bulunmazsa sandığa irat kaydolun 

ur. 

Bu kanun mucibince iade olunacak aidat, verilecek maaş ve tazminat, 

istihkak kesbe dildiği tarihten itibaren beş sene zarfında aranmadığı takdirde 

sandık lehine müruru zamana uğrar. 

Madde 8 — 2904 sayılı kanunun 34 üncü maddesinin birinci fıkrası 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Devlet Demiryolları ve Limanları vazifelerinin haricinde veya dâhilinde her 

hangi bir sebeple zarar görmüş veya tehlikeye maruz kalarak tekaüt haline 

düşmüş memur ve müstahdemlerle vefatları halinde bunların veresesinin 

davasını sandık dahi takibe salâhiyettardır. 

Bu zararı yapanlar sandığa mensup iseler sandıktaki. Alacakları mahkeme 

sonuna kadar mevkuf tutulur. 

Madde 9 — 2904 sayılı kanunun 38 inci maddesine aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir: 

Şu kadar ki, mülga Tasarruf Sandığının teessüsünden evvel ve idare milliye 

zamanında mülga İnşaat ve İşletme Umum Müdürlüğü ile Anadolu - Bağdat, 

Ankara - Sivas, Samsun - Sivas, Erzurum demiryollarında müseccel ve daimî 

olarak istihdam edilenlerle mezkûr tasarruf sandığına girmemiş ve o tarihlerde 

daimî ve müseccel hizmetlerde bulunmuş olup bu kanunun neşri tarihinde 

idarede müstahdem olanların arada geçen hizmet müddetleri aşağıda yazılı 

şartlar dâhilinde hizmetlerine ilâve edilir: 

A) Bu gibi memur ve müstahdemlerin evvelce aldıkları aylıklardan % 5 

sandık aidatıyla muadili % 5lerin tutarı sandıkça hesaplarına borç kaydedilir. 

Evvelce aldıkları aylık bu kanunun neşri tarihindeki aylıklardan fazla ise 

borçları son aldıkları aylığa göre hesap edilir. 

B) Bu borçlar bu kanunun neşrinden itibaren nihayet altı ay sonra 

başlamak üzere aylıklarından sandık aidatına ilâveten ve aynı şartlar dâhilinde % 

5 kesilmek suretiyle tahsil olunur. 
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C) Borçlarını bitirdikten sonra veya bitirmeden idareden ayrılan ve fakat 

tazminat veya tekaüt aylığına hak kazanmamış olanlara bu iş için kesilen 

paraları temettüsü iade edilir. 

D) Borçlarını tamamen ödemeden tazminat almak suretiyle alâkası 

kesilenlerin mütebaki borçları sandıkça alacaklarından indirilir. 

E) Borçlarını tamamen ödemeden kendilerine sandıkça aylık tahsisi 

halinde evvelce aylıklarından tevkif olunmayan miktar bu aylıklarından % 5 

kesilmek suretiyle tahsil olunur. 

Borçlarını tamamen ödemeden ölen memur ve müstahdem ve mütekaitlerin 

geri kalan borçları aranmaz. 

Madde 10 — Devlet daireleri memurlarından 3173 sayılı kanunun 3 üncü 

maddesine tevfikan Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin daimî ve 

müseccel memurluklarından birine tayin edilenlerin 1683 sayılı kanun 

hükümlerine tevfikan geçen hizmet müddetlerde Devlet Demiryolları idaresinde 

geçen hizmet müddetleri yekûnu tekaüttük için meşrut olan müddetin hesabında 

sayılır. 

Bu gibiler Tekaüt Kanunu hükümlerinin tatbikim icap ettiren sebebin 

vukuu zamanında hangi daireye mensup iseler haklarında o daire memurlarının 

tâbi olduğu Tekaüt Kanunu hükümleri tatbik edilir. 

Bu gibilerin en son vazifeleri Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî 

İdaresinde ise; Devlet hizmetinde bilfiil maaşlı olarak geçirdikleri her hizmet 

senesi için sene kesri tam sayılmak üzere son memuriyetlerine muhassas aslî 

maaşın iki misli Hazinece Devlet Demiryolları ve Limanları tekaüt Sandığına, 

umumî muvazeneye dâhil dairelerde ise; Devlet Demiryolları ve Limanları 

umumî idaresinde çalıştıkları müddet zarfında istihkaklarından kesilen tekaüt 

aidat ile bu aidatın muadili % 5 Devlet yardımları Sandıkça Hazineye yatırılır. 

Memur hakkının temin ve tediyesi bu muhasebe ve tevdiatın intacına talik 

edilemez. 

Tekaüt ve yetim maaşım veya tazminatı icap ettirmeyen bir sebeple gerek 

Devlet Demiryollarından, gerek diğer dairelerden ayrılan ve vaziyetleri bu 

maddede tespit edilen memurların hakları hizmet et- 
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tikleri dairelerin tekaüt kanunları hükümlerine göre ayrı ayrı muameleye tâbi 

tutulur. 

Madde 11 — Münakalât Vekâletine bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz idarelerin 

birinde müseccel ve tekaüt sandığına dâhil olarak istihdam edilmekte iken bu 

vekâlete bağlı mümasili bir idareye naklen tayin olunanların sandıktaki mevduat 

ve muadili % 5leri yeni nakil olundukları idarelerin tekaüt sandığına yatırılır. Bu 

müddet tekaüde esas olan hizmetlerine eklenir. 

Madde 12 — 1.6.1931 tarih ve 1818 sayılı kanunla İnşaat Dairesinin Nafıa 

Vekâletine bağlanması üzerine mezkûr vekâlete nakil olunan ve Mart 1926 

tarihli tasarruf sandığı ile alâkaları kesilmiş olanlardan halen maaşlı ve ücretli 

Devlet memurluğunda bulunanlar evvelce bu sandıktan aldıklarını yine sandığa 

defaten iade ettikleri takdirde 2454 sayılı kanunun neşri tarihinden evvel sandığa 

aidat verdikleri müddete ait tekaüt haklarını bu tekaüt sandığı hakkındaki kanun 

hükümleri dairesinde yeniden ihraz ederler. 

Defaten iade edemeyenlerden aldığı paralar bu kanunun neşri tarihinden 

itibaren en geç altı ay sonra başlamak üzere her ay maaşları tutarının % 10 u bu 

sandık aidatı hakkındaki usul ve esaslara tevfikan kesilmek suretiyle tevkif ve 

sözü geçen sandığa teslim edilir. 

Bu gibilerin tekaüt lükleri hakkında 10 uncu madde hükümleri tatbik 

olunur. Borçlarım tamamen ödemeden tekaüde sevk olunanların bakiye borçları 

maaşlarından % 10 kesilmek suretiyle tevkif edilir veyahut aldıkları tazminattan 

defaten kesilir. Ölenlerin borçları aranmaz. 

Madde 13 — Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinde daimî ve 

müseccel bir hizmette bulunup da 3028 numaralı kanunun birinci maddesinin 

(A) fıkrası mucibince iktisap ettikleri tekaüt hakkını kullanmayan ve sandıkla 

alâkalarını muhafaza edenlerle mezkûr kanunun aynı maddesinin (B) fıkrasına 

tâbi olup da sözü geçen fıkrada yazılı tazminatı almayanlar hakkında da 10 uncu 

madde hükümleri tatbik olunur. 

(B) fıkrasında sözü geçen tazminatı almış olanlar aldıkları paralan defaten 

sandığa iade ettikleri veya bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
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 en geç altı ay sonra başlamak üzere her ay maaşları tutarının % 10 unu bu 

sandık aidatı hakkındaki usul ve esaslara tevfikan kesilmek suretiyle tevkif 

edilerek sandığa yatırmayı kabul ettikleri takdirde haklarında bu madde hükmü 

tatbik olunur. 

Madde 14 — 9, 12 ve 13 üncü maddelerde sözü geçen memurlar bu 

maddelerde yazılı haklardan, vecibe kabul suretiyle istifade etmek istedikleri 

takdirde keyfiyeti bu kanunun neşri tarihinden itibaren altı ay zarfında sandığa 

yazı ile bildirmeğe mecburdurlar. Bildirmeyenlerin, hakkı sakıt olur. 

Madde 15 — Bilfiil 35 sene ve daha ziyade hizmet ifa edenlere tekaüt 

oldukları zaman almakta bulundukları ücretin bir seneliği ikramiye olarak 

verilir. 

Tekaüt hakkını kazanıp da ikramiyelerini almaksızın vefat edenlerin bu 

ikramiyeleri maaş ve tazminata müstahak ailesi efradına maaş veya tazminattaki 

istihkakları nispetinde, yoksa reşit evlatlara müsavattan verilir. 

Madde 16 — Malûlen veya sair sebeplerle sandıktan maaş tahsisi suretiyle 

idareden ayrıldıktan sonra tekrar intisap edenler hakkında 1683 numaralı 

kanunun 7nci maddesinin hükümleri tatbik olunur. 

Madde 17 — Umumî ve mülhak veya hususî bütçeli idarelerden tekaüt ve 

yetim maaşı alanlardan lüzum ve zarurete binaen idarenin daimî ve tescile tâbi 

kadrolarında istihdam edilecekler tescil edilmez ve sandıkla alâkalandırılmazlar. 

Ancak, bunların yaş hadleri müseccel memurlar hakkındaki ahkâma tâbi tutulur. 

Madde 18 — 3173 sayılı kanunun (2) sayılı cetvelinde ismi geçen usta, işçi 

ve çırakların tekaüt lükleri halinde yine mezkûr kanunun (1) sayılı cetveline 

mutabakatları bu kanuna bağlı cetvelde gösterildiği şekilde yapılır. 

Şu kadar ki, bunlardan almakta oldukları ücret bir derece yukarısındaki 

ücret asgarisine muadil veya ondan fazla olanlara bağlanacak maaş, yukarıdaki 

dere-ce üzerinden hesap edilir ve bu muamele, vaziyeti buna benzeyen diğer 

memur ve müstahdemler hakkında da tatbik olunur. 

 

 

 

 

 



 
 

2717 
 

Madde 19 — Sandıktan tekaüt, dul ve yetim, maaşı alanların ecnebi devlet 

hizmetini kabul etmesi ve ecnebi memleketlerde ikamet eylemesi hallerinde 

yoklama ve tediye usullerinde bu kanunda sarahat olmayan ahvalde 1683 sayılı 

kanun mucibince umumî bütçeden aylık alan mütekait ve yetimler hakkında cari 

hükümler tatbik olunur. 

Madde 20 — 27.1.1936 tarih ve 2904 sayılı kanunun 24 üncü maddesi 

kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde — Hâlen sandığa dâhil mütekaitlerin hakları mahfuz olup 

bunlardan sandıkla alâkalarını kesmek isteyenler bu kanunun neşri tarihinden 

itibaren üç ay zarfında müracaat ettikleri takdirde şimdiye kadar kesilen aidatları 

temettü ile birlikte iade olunarak alâkaları kesilir ve bunların namına şimdiye 

kadar Devlet Demiryolları bütçesinden sandığa yatırılan muadiller temettü ile 

birlikle mezkûr idareye iade edilir. Aksi halde haklarında 2921 sayılı kanunun 

36ncı maddesinin tatbikatına devam edilir. 

Madde 21 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 22 — Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

24/4/1941 

CETVEL (Madde: 18) 

3173 sayılı kanunun 

2 numaralı Cetveline nazaran sınıfı 1 numaralı cetveline nazaran itibarî 

derecesi 

Sınıf 1 Usta 11 

„ 2 1 9 12 

„ 1 İŞÇİ 13 

„ 2 9) 16 

İşçi muavini  18/11 

4 üncü sene çırağı 18 HI 

3 „ „ „ 19/n 

2 „ 
„ „ 

19 m 

1 „ 
„ „ 

19/m 
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Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı 

 kanunu tadil eden 3342 sayılı kanunun birinci  

maddesini değiştiren kanun 

Kanun No: 4002 Kabul tarihi: 21/4/1941 

Madde 1 — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunu tadil 

eden 3342 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda gösterildiği veçhile 

değiştirilmiştir: 

Hiç bir subay mensup olduğu sınıfın kıtasında rütbesine ait asgarî müddetin 

lâakal üçte biri kadar bilfiil hizmet etmedikçe terfi edemez. Bu müddetler 

kurmay subayları için harpte hasıl olacak ihtiyaca göre Başkomutanlıkça lüzumu 

kadar azaltılabilir. 

Teğmen ve üsteğmen rütbesinde olan havacı subayların terfileri için 

rütbelerine mahsus asgarî müddetin hesabında kara ve hava sınıfları kıtalarında 

yapacakları hizmet müddetlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmetinden sayılır. 

Sıhhî raporlarla veya mektepçe tasdik edilen gayretine rağmen uçuculuk ve 

makinistlikteki istidatsız lığı dolayısı ile hava sınıfından başka sınıfa 

nakledilenler bu sınıftaki terfi şartlarını tamamladıktan sonra emsali hem 

nasıpları terfi tarihinden muteberden terfi ettirirler. 

Sınıfında kadro mucibince rütbesinin mukabili kıta, bulunmayan subayların 

terfileri mafevklerinden alacakları sicilleri üzerine yapılır. Harp Akademisi ve 

Yüksek Levazım Mektebi tahsilinde bulunan subaylarla kurmay stajyerleri ve 

kurmay subaylarının Akademiye ve Yüksek Levazım Mektebine gireceklerin de 

bu mektebe girmezden evvel, tahsil esnasında ve tahsilden sonra memur 

edilecekleri muhtelif muharip kıta komutanlıklarındaki ve levazım için kıta 

sayılan yerlerdeki hizmetleri dahi esas sınıfları kıta hizmetlerinden sayılır. 

Alelumum muavin sınıflar mensuplarından Harp Akademisini muvaffakiyetle 

itmam edenler piyade sınıfına nakledilirler. İşbu nakilden evvel muavin sınıf 

kıtalarında geçen hizmetleri kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi için, piyade 

sınıfında, sicil müddeti olan bir sene, (jandarma stajyer subaylarıyla mühendis 

subayları altı ay) bulunup muvafık sicil almak meşruttur. 

Mütehassıs tabip ve veteriner ve kimyagerlerin hastanelerle bak- 
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teriyoloji hane ve sitoloji hane erdeki ihtisas hizmetleri kıta olarak kabul edilir. 

Sanayii harbiye ve harita sınıflarına mensup subaylar sınıflarına ait kadro 

dahilinde mafevklerinden alacakları siciller üzerine terfi ederler. Ancak birinci 

fıkrada mezkûr kıta subaylarından gayri, mezkûr fıkradaki emsali nasırlılardan 

evvel terfi edemezler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili 

memurdur. 

24/4/1941 

Devlet demiryolları ve limanlarıyla Devlet denizyolları  

ve Devlet limanlarında yapılacak askerî nakliyattan  

alınacak ücretler hakkında kanun 

Kanun No: 4004 Kabul tarihi: 21/4/1941 

Madde 1 — Devlet Demiryolları şebekelerinde seyahat edecek kara, deniz, 

hava, jandarma, gümrük ve orman muhafaza subaylarıyla askerî memurları ve 

eratı ve emniyet teşkilâtı polis âmir ve memurları Millî Müdafaa, Dâhiliye ve 

Münakalât Vekâletleri arasında tespit edilecek şartlar dairesinde esas tarifenin 

üçte bir ücretiyle nakil olunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hükme tâbidir. 

Fevkalâde hallerde veya seferde Millî Müdafaa Vekâletinin teklifi ve 

Vekiller Heyeti kararıyla ordu hizmetinde çalıştırılacak Devlet Meteoroloji, 

Hava Kurumunun havacılık dairesi ve emsali teşekküllere mensup sivil 

şahısların ve bunlara ait hizmet eşya ve malzemesinin nakliyatı da yukarıdaki 

hükümlere tâbidirler. 

Madde 2 — Birinci maddede zikredilen nakliyat Devlet Denizyolları 

Devlet Limanlarında kendi askerî tarifelerde yapılır. 

Madde 3 — Müteahhitlere ait bilumum nakliyattan tam ücret alınır. 
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Madde 4 — 22 Haziran 1938 tarih ve 3474 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun tatbikatına Millî Müdafaa, Dâhiliye ve Münakalât 

Vekilleri memurdur. 

24/4/1941 

1580 numaralı Belediye Kanununa ek Kanun 

Kanun No: 3998 Kabul tarihi: 14, 4/1941 

Madde 1 — Merkezlen Türkiye Cumhuriyeti hudutları haricinde olup ta 

şubeleri vasıtasıyla Türkiye dâhilinde icrayı ticaret eden müessese ve 

teşekküllerin aylıklı veya ücretli işi ile belediye reisliği birleşeme#. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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

16/4/1941 

27 kânunuevvel 1939 tarihinde ve müteakip günlerde vuku bulan zelzelede 

felâkete uğrayanların kurtarılmasında. fevkalâde hizmetten görülen hazzı 

mahkûmların cezalarının affı hakkında kanun 

Kanun No: 3999 Kabul tarihi: 14/4/1941 

Madde 1 — Bağlı listede adları ve soyadları yazılı 32 mahkûmun 

mahkûmiyet müddetlerinin beşte dördü ve hukuku amme ve tazminat kabilinden 

olan para cezaları affedilmiştir. Bunların muhakeme masraflarıyla iaşe 

bedelinden olan borçları da terkin olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanunun inzibatî cezalara tesiri yoktur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16/4/1941 
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2 

Kararname No: 15586 

24.10 1940 tarih ve 2/14577 sayılı kararnameye ektir: 

Maden kömürü nakledilen başlıca Türk limanları arasında yapılacak 

nakliyattan, alınacak azamî navlunlar hakkında olup Koordinasyon Heyeti 

Reisliğinin 9.4.1941 tarih ve 1/1000 numaralı tezkeresi ile teklif edilen ilişik 133 

sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 14.4.1941 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

14/4/1941 

Başvekâletten: 

Özü: 

Yazılışları bir birine benzeyen 

bazı kaza isimleri H. 

Dâhiliye Vekilliğinden alman 12.4.1941 gün, 112-25 sayılı tezkerede: Muş, 

Giresun v^ Tunceli Vilâyetlerine bağlı Bulanık - Bulancak ve Mazgirt - 

Malazgirt kazaları adlarının yazılışları itibariyle birbirine benzemekte olmaları 

yüzünden Devlet muamelâtında ve posta münakalâtında vuku bulan yanlışlıkları 

önlemek için bu kazalara gönderilecek olan resmî zarfların, Bulanık, Muş. 

Bulancak, Giresun. Malazgirt, Muş. Mazgirt., Tunceli şeklinde yazılmasının usul 

ittihazı istenilmektedir. 

Mezkûr kaza adlarının bu suretle yazılmasını temimden rica ederim. 

Hava taarruzların a karşı kurumuna hakkındaki  

3502 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 3992 Kabul tarihi: 7.4 1941 

Madde 1 — Fevkalâde hallerde görülecek lüzum üzerine hava haber verme 

teşekkürlerine muktezi aşağıdaki maddelerde yazılı eşhas Genelkurmay 

Başkanlığının teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti kararı ile hizmete çağırılabilirler. 

Madde 2 — Sefer halinde bütün sefer müddetince ve fevkalâde hallerde müddet 

ve lüzumu Vekiller Heyeti kararı ile tayin olunacak  
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zamanlarda hava haber verme teşkilâtı dahilindeki vazifelerde kullanılmak üzere 

yedek subaylardan yaş haddini aşmış ve 1076 numaralı kanunun 22nci maddesi 

mucibince yedek subaylıktan affedilmiş olanlar hizmete çağırtabilirler ve bu 

hizmette bulundukları müddetçe subay elbisesi giyerek rütbelerine ait 

üniformayı taşırlar ve orduya alınan sin haddi dahilindeki emsalleri hakkındaki 

hükümlere tâbi tutulurlar ve ayni hukuku sahip olurlar. 

Madde 3 — Hava haber verme teşkilâtı için hizmete alınacak mükellefiyet 

harici erat ve gedikli erbaşlar orduda istihdamları müddetince ordudaki 

mükellefiyet dâhili emsali erat ve gedikli erbaşlar gibi muameleye tâbi 

tutulurlar. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükmünü icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

8/4/1941 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Heyeti Umumiye sinin  

12.2.1941 tarih ve 5 E/4 K. numaralı kararı 

Özü: 

Terekenin iflâs kaidesine 

tevfikan tasfiyesi hali müstesna 

olmak üzere, borçlunun 

ölümüyle faizin Mun kati 

olmayacağı H. 

Borçlunun ölümüyle müeccel ve faizli bir para borcunun faizi ı: ü kati olup 

olmayacağı hususunda Temyiz Dördüncü Hukuk Dairesinin 2.2.19’D tarih ve 

431/287 ve 17.12.1937 tarih ve 3178/2651 numara ha/avları arasında hasıl olan 

içtihat ihtilafının halli adliye Vekâleti Hu kak İşleri Umum Müdürlüğünün 

(Tarihsiz) (585) numaralı 3 lirası ile istenilmesine mebni toplanan Tevhidi 

İçtihat Heyeti umura esinde keyfiyet müzakere edilerek: 

Neticede; 

Tevhidi içtihat suretiyle tetkik ve halli icap eden mesele; müeccel 
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 ve faizli bir borcun faizi, borçlunun ölümünden sonra işleyip işlemeyeceği 

hususundan ibarettir. 

İcra ve İflâs Kanununun 195 ve 196ncı maddeleri mucibince borçlunun 

gayrimenkul mallarının rehin suretiyle temin edilmiş olan alacaklar müstesna 

olmak üzere iflâsın açılması, müflisin borçlarını muaccel kılar ve rehin ile temin 

edilmemiş olan bütün alacakların faizleri iflâsın açılması ile müflise karşı 

işlemez. Fakat ne bu kanunda, ne de diğer mevzuatta borçlunun vefatı ile faizin 

münhat olacağı hakkında bir kaydı ve işaret yoktur. Borçların sukutundan bahis 

olan Borçlar Kanununun 113 üncü maddesiyle müteakip maddelerinde tediye, 

ibra, tecdit, alacaklı ve borçlu sıfatlarının birleşmesi, borcun ifası mümkün 

olmaması, takas ve mahsup ve müruru, zaman gibi sebeplerle borcun sukut 

edeceği gösterilmiştir. Ölüme gelince: kaideden ölüm: borcu ıskat eden 

şebeklerden addolunmamıştır. Borçlar Kanununun 305, 347, 371, 384 ve 397nci 

maddelerinde gösterilen akit ve tasarruflarda ölümle akdin nihayet bulacağı 

istisna en kabul edilmiş olup faiz borcu bu müstesnaya dâhil değildir. 

Kaldı ki Medenî Kanunun 539, 568, 581, 616 ncı maddelerinde gerek 

terekenin taksiminden evvel gerek taksiminden sonra mirasçıların müteveffanın 

borcundan şahsan ve müteselsilden mesul oldukları tasrih edilmiştir. Bu 

mesuliyetin faiz gibi borcun teferruatına da şümulü tabiidir. Ancak zikrolunan 

kanunun 576ncı maddesinde (mevcudu borcuna yetişmeyen terekenin tasfiyesi, 

mahkemece iflâs kaidesine göre yapılır) diye yazılı olmasına binaen terekenin 

iflâs kaidesine tevfikan tasfiyesi halinde, İcra ve İflâs Kanunu hükümlerinin 

tatbiki icap eder. Binaenaleyh yalnız bu halde, rehin ile temin edilmiş olan 

alacaklar müstesna olmak üzere, borçlunun ölümüyle faiz münhat olur. 

Netice: Zikir ve izah olunan mucip sebeplere binaen, terekenin iflâs 

kaidesine tevfikan tasfiyesi hali müstesna olmak üzere, borçlunun ölümüyle 

faizin münhat olmayacağına ekseriyetle karar verildi. 
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1932 senesinden itibaren. Tıp Fakültesinden neşet  

edecek tabiplerin mecburî hizmetlerinin lağvı ve  

Leylî Tıp Talebe Yurduna alınan Tıp talebesinin tâbi  

olacaksan mecburiyetler hakkındaki 2000  

sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 3989 Kabul tarihi: 2/4/1941 

Madde 1 — Leylî Tıp Talebe Yurduna Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekâletince lüzum görülecek miktarda eczacı talebe dahi kabul olunur. 

Madde 2 — 2000 numaralı kanunun etıbbaya tahmil ettiği bilcümle 

mükellefiyet ve mecburiyetler bu talebe hakkında dahi aynen tatbik olunur. Şu 

kadar ki eczacılık tahsilini tam olarak yurtta geçirenlerin mecburî hizmet 

müddeti üç senedir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekili memurdur. 

3/4/1941 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Teşkilât ve  

Memurin Kanununun 53 üncü maddesinin  

değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3990 Kabul tarihi: 2/4/1941 

Madde 1 — 3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti teşkilât ve 

Memurin Kanununun 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Hasta hanelerle diğer sıhhî müesseseler mütehassıslıklarına, kanun ve 

nizamnamesine uygun olarak ihtisas vesikası almış ve ihtisas vesikaları usulen 

vekâletçe tasdik ve tescil edilmiş olanlar tayin edilir. 

Tıbbî kimya ihtisası için hekim olmak şart değildir. Hastanelerle diğer sıhhî 

müesseselerin mütehassıslıklarına tayin edileceklerin ihtisas yapmak için 

çalıştıkları asistanlıklar müddeti hariç olmak üzere en az 
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dört sene Devlet sıhhî hizmetlerinde vazife görmüş veya serbest tabiplik yapmış 

olmaları şarttır. 

Şu kadar ki her hangi bir münhale yukarıda zikredilen evsafı haiz 

mütehassıs bulunamadığı takdirde dört sene Devlet sıhhî hizmetlerinde vazife 

görmeden veya serbest tabiplik yapmadan ihtisas vesikası almış ve usulen 

vekâlete tasdik ve tescil ettirmiş olan diğer tabiplerin de mütehassıslığa tayinleri 

caizdir. Ancak bunların tayin ve tahvil edilecekleri mütehassıslık hizmetlerinde 

dört sene mecburî hizmeti taahhüt etmiş bulunmaları da şarttır. 

Bu şekilde mecburî hizmet taahhüdü ile mütehassıslığa tayin olunanlar 

muayyen olan müddetin hitamından evvel vazife ifasından imtina ederlerse 

mütebaki müddet kadar Devlet sıhhî hizmetlerinde mütehassıs sıfatı ile istihdam 

olunamazlar. 

9.6.1936 tarih ve 3017 numaralı kanunun 53 üncü maddesi ile bu tarihten 

evvel yetişmiş mütehassıslara ve asistanlara verilmiş olan hukuk mahfuzdur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekili memurdur. 

3/4/1941 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlüğü 1940  

malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına  

dair kanun 

Kanun No: 3991 Kabul tarihi: 2/4/1941 

Madde 1 — Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1940 malî 

yılı bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertipleri arasında beş bin liralık münakale 

yapılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 —- Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri 

memurdur. 

3/4/1941 
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CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 

F, M. Muhassasatın nevi Lira Lira 

2 1 Daimî memuriyet harcırahı 1 500 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı 3 500 

 Fasıl Yekûnu 5 000 

CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nev’i Lira Lira 

3 1 Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 

ve memur ve müstahdemler ile kontrol ve 

tesellüm heyet ve memurlarının harcırah, 

yevmiye ve zarurî masrafları  

      

Yekûn   5 000 5 000 5 000 

1940 malî yılı Muvazene! Umumiye Kanununa bağlı  

bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması  

hakkında kanun 

Kanun No: 3988 Kabul tarihi: 31/3/1941 

Madde 1 — 1940 malî yılı Muvazene Umumiye Kanununa dâhil bazı daire 

bütçelerinin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında (1 851 217) liralık 

münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — 1941 mali yılı muvazene umum iyesine dâhil bazı daire 

bütçelerinin ilişik (2) sayılı cetvelde yazlı tertiplerinden (129 422) lira 

indirilerek, 3) sayılı cetvelde gösterilen ve yeniden açılan tertiplere fevkalâde 

tahsilat olarak konulmuştur. 

Madde 3 ~ Bu kanım neşri tarihinden muteberdir. 
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Madde 4 — Bu kanunun hükümlerine icraya Maliye Vekili memurdur.  

1/4/1941 

2 

Kararname No: 15502 

Görülen lüzum üzerine şeker fiyatlarına 10 kuruş -zam yapılmasına 

mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 1.4.1941 tarih ve 1/971 sayılı 

tezkeresiyle teklif olunan ilişik 130 numaralı kararın meriyete konulması; İcra 

Vekilleri Heyetince 1.4.1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

1/4/1941 

Karar sayısı: 130 

Madde 1 — 2 Nisan 1941 çarşamba gününden itibaren şeker fiyatına kiloda 

10 kuruş zammedilmiştir. 

Madde 2 — A) Şeker alım satın ile iştigal edenler, 

B) Şekeri imalâtında iptidai veya tali madde olarak kullanan sınaî 

müesseseler 

Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci maddesini  

tashih eden kanun 

Kanun No: 3987 Kabul tarihi: 26/3/1941 

Madde 1 — 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıhha Kanununun 181 inci 

maddesi metninde yazılı 182 rakamı 183 tashih edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 —- Bu kanun hükmünün tatbikimi İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

27/3/1941 
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Ziraat Bankasının göndereceği Hazine  

paralan hakkında 

Karar No: 1211 

Hazine nukutunun ücretsiz ve menfaatsiz veznedarlığını yapan Ziraat 

Bankasının bu paraları nakle tavassut etmesi muafiyetin taallûk ettiği Devlet 

münasebatı mahiyetini değiştirmeyeceği sarahaten anlaşıldığından; mezkûr 

bankanın Hazine veznedarlığı yaptığı ve 376 sayılı kanunun 11/5 sayılı kanunla 

muaddel 30 uncu maddesi mucibince muvazene umumiye ve hususiye ve 

mülhak bütçelere dahil resmî makamlar arasında teati olunan umuru Devlete 

müteallik mevta ve muhabere ile kıymeti mukadder eli mektuplar ve kıymetli ve 

kıymetsiz posta paketlerinin ücretten muaf bulunduğu zamanlarda yine mezkûr 

bankaca Hazine namına nakledilen paralardan posta ücreti alınıp alınmayacağını 

tefsire mahal olmadığın karar verilmiştir. 

26/3/1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2729 
 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Sayı: 

41911-6 

Tamimler 
1 — Ecnebi memleketlere giden yolcuların taşıdıkları pasaportlarına ne 

işle meşgul olduklarımın derç edilmemekte olması dolayısıyla gidiş ve 

gelişlerinde Gümrüklerce yapılmakta olan kontrol ve muayenede şahsiyetlerinin 

tayininde Gümrük memurlarınca müşkülata tesadüf e- dilmekte olduğu Gümrük 

ve İnhisarlar vekâletinden bildirilmiştir. 

Pasaportlarda esasen ( Sanatı ) hanesi mevcut bulunduğuna göre bu haneye 

icap eden meşruhatın verilmesi lâzım geleceği tabiidir. Bu hususta ihmali 

görülenler hakkında takibat yapılacağına alâkadarların nazarı dikkatlerinin 

celbini rica ederim. 

2 — Umumî Müfettişliklere ve Valiliklere yazılmıştır. 

21/4/941 

T.C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Sayı: 

14888 

25/4/1941 

Özü: 

4779 sayılı resmî gazetede neşr 

olunan Emniyet mensuplarının 

kıyafet ve teçhizatı 

nizamnamesinin tatbiki H. 

17 2, 938 tarih ve 2/8217 kararname numaralı Emniyet teşkilâtı 
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memur ve müstahdemlerinin kıyafet ve teçhizatı nizamnamesinin bazı, 

maddeleri, görülen lüzum üzerine 26.3.941 tarih ve 2/15471 sayılı İcra Vekilleri 

Heyeti kararıyla değiştirilmiş olup son şekli 8/Nisan/1941 tarih ve 4779 sayılı 

resmî gazete ile neşr olunmuştur. 

Bu nizamnamenin 12nci maddesinin Ç. fıkrasının ikinci bendindeki (beyaz 

nikelden veya beyaz renkli diğer bir madenden kayıt numarası vardır.) cümlesi 

(beyaz nikelden veya beyaz renkli diğer bir madenden Vilâyet numarası vardır.) 

şeklinde tatbik olunacaktır. 

Gereğinin ona göre yapılmasını rica ederim 

Umumî Müfettişliklere ve bütün Vilâyetlere yazılmıştır. 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Şube: 3. Ta. ve Te. 

Sayı. 

Özü: 

Polis enstitüsüne iştirak ettirilecek 

memur ve â- mirlerin kayıt ve kabul 

şartlan H. 

1 — Ankara polis enstitüsü orta ve yüksek tahsil kısımlarının 1941 1942 

ders yılı talebe kadrolarına polis memurları ile baş komiserler alınacaktır. 

2 — 12.7.1940 gün ve 32147, 3.8.940 gün ve 36478, 10.9.940 gün ve 

42493, 13.11.940 gün ve 51797 sayılı tamimlerde tebliğ edildiği veçhile 

alınacak olanlardan aranılan vasıflar şunlardır. 

A — Talip polis mektebinden veya enstitü ilk tahsil kısmından veyahut ta 

polis kurslarının her hangi birinden mezun olmalıdır. 

B — Yaşları polis memurlarının 35 i baş komiserlerin 45 i geçmemiş 

bulunmalıdır. ((Tayin edilen yaş haddini geçmiş olmasına rağmen henüz terfi 

müddetini doldurmamasından dolayı geçen tahsil devresi müsabaka 
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imtihanına iştirak ettirilmemiş bulunup da bu yıl bu müddeti ikmal etmiş ve 

fakat yaşları tahdidi sinne yaklaşmamış olanlardan diğer şartları haiz bulunanlar 

da bir defaya mahsusu olmak kaydıyla bu müsabakaya iştirak edebilirler.) 

C — Terfi müddetini do durmuş bulunmalıdır: 

Baş komiserlerin terfi müddetleri 3 yıl olarak polis memurlarının ise 

Emniyet Teşkilât Kanununun 24cü maddesindeki esaslara göre ha- sap edilir. 

D — Terfie ehliyeti olduğu tahakkuk etmelidir: 

Bu yıl Enstitü orta tahsil kısmına 29 u polis kolejinden mezun talebe ve on 

dokuzu da geçen yıl yazılı ve sözlü imtihanlarında muvaffak olup da kadro 

darlığı dolayısı ile kabul edilmeyen polis memurları doğrudan doğruya 

alınacaklardır. 

Orta tahsil kısmının 96 kişilik olan kadrosunun bu suretle 48 kadarı kolej 

talebesi ve müktesep hak kazanmış memurlarla dolmuş olacağına göre bu kısma 

alınacak talebenin miktarı ancak 48 kadardır. Binaenaleyh hem tahsil 

kadrosunun darlığından ve hem de komiser sınıflarını daha iyi elemanlarla teçhiz 

etmek bakımından kabul edilecek talebenin sadece nazarî bilgileri değil aynı 

zamanda mesaisindeki muvaffakiyet derecesi ahlâk ve manevî vasıfları, üstün 

vazifeyi yapmağa olan iktidarı keyfiyeti pek büyük bir itina ile incelenmeli ve 

tezkiyelerinde çok hassas davranılarak bu vasıfları haiz olmayanların ehliyetleri 

tasdik edilmemelidir. 

E — Sağlık durumu hem enstitüdeki dersleri takip etmesine ve hem de 

istikbaldeki mesaisinden istifadeye müsait bulunmalıdır. 

F — Yazılı ve sözlü imtihanlarda muvaffak olmalıdır. 

3 — İmtihanların hangi mevzulardan yapılacağı 12.7.1940 gün ve 32141 

sayılı tamimin 4.cü maddesinde yazılıdır. 

Yazılı imtihanlar; 26 Mayıs 1941 Pazartesi günü saat on dörtte başlanmak 

ve saat 17 de nihayet verilmek üzere reisliğiniz veya tevkil buyuracağınız zatın 

reisliği altında Cumhuriyet müddeiumumisi, defterdar, Maarif müdürü, Emniyet 

müdür âmirinden mürekkep bir heyet 
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huzurunda icra edilecek alınacak cevaplar hemen aynı günde zarflayarak Ankara 

polis enstitüsü müdürlüğü adına postaya verilecektir. Evrakın tetkiki enstitü 

müdürlüğünde icra edilecektir. 

4 — Taliplerin ikinci madde de sayılan vasıfları haiz olup olmadıklarının 

şimdiden tetkike başlanılması ve bu vasıfları gösteren tezkiye varakaları, sağlık 

raporları ve muhtasar künye pusulaları imtihan tarihinden mümkün olduğu kadar 

çok önce vekâlete gönderilmiş bulunmalıdır. 

5 — Yazılı imtihanda kazanmış olan taliplerin sözlü imtihanları Ankara 

polis Enstitüsünde tedrisata başlanılmasından bir kaç gün evvel yapılacak ve 

talipler burada ayrıca bir sağlık muayenesine de tabi tutulacaklardır. 

6 — Sözlü imtihan için davet edilecek taliplerim geliş gidiş yol 

masrafları kendilerine aittir. Ankara’da imtihan sebebi ile kalacakları müddetçe 

iaşeleri enstitüce te’min edilecektir. (Bu hususu taahhüt ettiklerine dair olarak 

ellerinden alınacak taahhütnameleri diğer vesaik ile birlikte Vekâlete 

gönderilecektir). 

7 — Sözlü imtihanı müteakip Enstitüye tefrik edilecek talipler Enstitüde 

alıkonacaklarından bu gibiler Enstitüde bulundurmaları 22.8.1938 gün ve 42248 

ve 5.8.1940 gün ve 36635 sayılı tamimlerde zikredilen zatî eşyaları ya 

hazırlanmış veya hazırlayacak bir vaziyette olanlardır. Enstitüye doğrudan 

doğruya kabul edilecekler beraberinde bu eşyayı getirmelidir. 

8 — Geçen tahsil devresi yazılı ve sözlü müsabaka imtihanlarına iştirak 

edip de kazanmış olanlardan henüz sicil şartlarını haiz bulunmamaları sebebiyle 

kadrolarına iade edilmiş bulunan memurlar yalnız sözlü imtihana tabidirler. 

Bunun gibi geçen yıl yalınız yazılı imtihana girmiş olup da imtihan 

evrakının geç gelmiş olmasından veya vaktinde gelip kazandıkları halde sicil 

şartlarını haiz bulunmamalarından dolayı sözlü imtihana davet edilmeyenler de 

doğrudan doğruya sözlü imtihana çağrılacaklardır. 

Gerek yazılı ve sözlü imtihanları kazanmış olup da kadro darlığı dolayısı ile 

geçen tahsil devresine alınmayanlardan bu yıl doğrudan doğruya Enstitüye kabul 

edilecekler ve gerek ayni vaziyette bulunup 
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sicil şartlarını haiz olmamaları sebebiyle kabul edilmemiş bulunanlardan bu yıl 

yalınız sözlü imtihana davet olunacakların yaka ve sicil sayılarıyla rütbe, ad ve 

soy adlarını gösterir liste bağlı olarak gönderilmiştir. 

Bunların Enstitüye veya yazılı imtihana kabulleri 2 inci Madde de yazılı 

vasıfları muhafaza etmiş olmaları ile mukayyit olduğundan ü- zerlerinde bu 

bakımdan esaslı tetkikat yapılarak bu vasıfları muhafaza edip etmediklerine dair 

olarak tutulacak vesaik ile sözlü imtihana davet olunacaklardan alınacak yol 

masrafı istemeyecekleri hakkındaki taahhütnameler diğer taliplere ait evrak ile 

birlikte Vekâlete gönderilecektir. 

9 — Yazılı imtihana ait olan sual varakaları ayrıca gönderilecek ve sözlü 

imtihana davet olunacakların Ankara da bulunacakları gün de zamanımda 

bildirilecektir. 

10 — İkinci Madde de yazılı vasıfları haiz bulunmayanlar yazılı 

imtihana katiyen kabul edilmemeli ve fakat 13.11.1940 gün ve 51797 sayılı 

tebliğin ikinci maddesi D fıkrası nazara alınarak bu vasıfları haiz olanların da 

imtihana girmelerine mani olunmamalıdır. 

11 —Bu tebliğ imza mukabilinde bütün emniyet mürettebatına tebliğ 

olunacak ve keyfiyeti tebliğden Vekâlete bilgi verilecektir. 

12 — Keyfiyetin yukarıdaki esaslar dairesinde yapılmasına delâlet 

buyurulmasını önemle rica ederim. 

13 — Gereği için Valiliklere, Bilgi için de Umumî müfettişliklere 

yazılmıştır. 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

Jandarma  

Genel Komutanlığı 

IH. Ş. IH. Ks. 

Sayı: 

160066-1887 

10 Nisan 941  

Özü: 

Asayiş saatinde behemehâl 

görüşme yapılmasının lâzım 

geldiği H. 

1 — Son günlerde alman rapor ve haberlerde 17.2.937 tarih ve 2/605 

numaralı kararname ile kabul edilen (Emniyet ve asayiş işlerinde…………..ne 

suretle çalışılacağı hakkında talimatname) ye ve j. Teşkilât ve vazife 

nizamnamesine aykırı olarak, her gün saat II de mülkî âmirlerle j. Komutanları, 

Emniyet müdür veya âmirleri tarafından yapılması mecburi olan toplantının bazı 

yerlerde yapılmadığı ve bazı yerlerde de asayiş saatinde mülkî âmirler yerlerinde 

bulunmayarak bu işi mektupçulara veya tahrirat kâtiplerine havale etmekte 

oldukları anlaşılmıştır. 

Her gün saat (II) Türkiye’de Emniyet ve asayiş saatidir; Muayyen iş olsun 

olmasın tam bu saatte ve mühim hadiseler de saat kaydıyla mukayyet olmayarak 

derhal Emniyet müdür veya âmirleri ve jandarma komutanları bulunmadıkları 

taktirde vekilleri beraberce eğer orada polis teşkilâtı yoksa yalnız j. K. mülkiye 

âmirinin yanına davet edilmeden giderler ve talimatnamede yazılı esaslar 

dahilinde görüşürler; 

Vali, kaymakam veya nahiye müdürleri o gün makamlarında bulunmayacak 

derece hasta ve yahut merkezlerinden vazife veya teftiş maksatları ile ayrılmışlar 

ise bu taktirde yerine kimin vekil bırakıldığını derhal bu makamlara bildirmeli 

ve muayyen saatte ki (Emniyet ve asayiş işlerine) ait içtima mutlaka ve bu 

vekilin huzur ile yapılmalıdır.  

Mülkî âmirler yukarıda yazılan zaruretler bulunmadıkça içtimain 

kendisinden başka kimselerin huzuru ile yapılmasını istemeleri doğru değildir ve 

bu hareket mevzuata da aykırıdır. 



 
 

2735 
 

2785 

Talimatnamenin isteklerine harfiyen riayet edilmesini bilhassa rica ederim. 

2 — Umumî müfettişliklere, Vilâyetlere ve Vekâlet umum müdürlüklerine 

ve teftiş heyeti R. Tamim edilmiştir. 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. î. U. M. 

2 inci Daire Reisliği  

Hesap Ş. Md. 

Sayı: 

138/5396 

2/4/941 

Özü: 

Belediyeler Bankası % o iştirak 

hissesi H: 

Ek: 18.2.941 tarih ve 138/2711 sayılı tamime: 

Belediyelerin, Belediyeler Bankası % 5 hissesi iştirakiler hakkında tarih ve 

numarası yukarıda yazılı tebligatı umumiye muhteviyatı 18.2. 941 tarihinden 

itibaren muteber olup makabline şamil değildir. 

Merkez ve Mülhakat belediyelerine keyfiyetin tavzihi rica olunur. 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

2 inci Daire Reisliği  

Hesap Ş. Md. 

Sayı: 

138/1834 

7/4/941 

Özü: 

Belediye varidatları 

H: 

Merkez ve Mülhakat belediyelerinin 936 ve 937 seneleri bütçelerinin 
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muhammen varidatı ile tahsilât yekûnlarını gösterir bir cetvelin tekide mahal 

bırakılmadan gönderilmesi rica olunur. 

T. C. 

 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

Mahalli. U. M. 

D. 3. H. Ş. M. 

Sayı: 

438/5927 

9/4/941 

Özü: 

Salma tahsilâtının köylünün 

verim kabiliyeti müsait olan 

mevsimlerde yapılması H: 

Bir sene için köylülere tarh ve tevzi edilen salmanın köylünün verim 

kabiliyeti en müsait olan mevsimlerde tahsil edilmesi ve bu hususun bütçe 

kararnamesiyle tespiti zaruri olduğu halde 23 8 938 gün ve 8608 sayılı tamimin 

6 inci maddesinde de işaret edildiği üzere bazı köy idareleri buna riayet 

etmeyerek lüzum gördükçe tahsilât yapmakta ve bütün hüsnü niyetlerine rağmen 

bu isabetsiz tatbikattan dolayı borçlarını ödeyemeyen vatandaşlar, köy 

kanununun 56 inci maddesinin tatbiki suretiyle hem manen hem de maddeten 

müteessir edilmekte oldukları vuku bulan şikâyetlerden anlaşılmaktadır. 

Salmanın kânunusani ayı içinde tarh, tevzi, ilânı kanunen mecburi ve 

mükellefin gıyabında yapılan tarhiyatın vergi vaziyetini kaybederek iane 

mahiyetini alacağı tabiî olduğu gibi tahsilâtın da köylünün mali vaziyetleri 

itibariyle müsait olan mevsimlerde yapılması ve bu cihetin salma miktarıyla 

birlikte ilân edilmesi de zaruridir. 

Binaenaleyh bütçelerin tanziminde taksit mevsimlerinin bütçe 

kararnamelerinde her köyün iklim ve iştigaline göre değişen istihsal 

membalarının göz önünde bulundurulması suretiyle tespitini, umumî vaziyet 

dolayısıyla hayatın günden güne pahalılaştığı bu sırada köy  
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kanununun 56ıncı maddesinin tatbikine ve bin netice köylünün iktisadi bünye ve 

tediye kudretinin sarsılmasına mahal kalmadan ödeme imkânlarının verilmesini 

ve bu tamimin en küçük cüzü tamlara kadar tebliğini rica ederim. 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. İ. U. Müdürlüğü 

 Müs. Ş. Md. 

Sayı: 

460 6549 

 

Vilâyet Umumî Meclis ve Encümen azalarının merkezde tutulmakta olan 

hâl tercümeleri ile hüviyetlerini gösterir malûmat ve kayıtlarının sıhhatli 

olabilmesi için vuku bulan tebeddülâtın derhâl fotoğrafları ile birlikte 

cetvellerinin gönderilmesi evvelce tebliğ edilmiş ve bazı vilâyetlerden malûmat 

gelerek sicillerine işlenmiştir. 

Umumî Meclislerin içtimalarını bitirerek yeni encümenleri seçip dağılmış 

olmaları hesabıyla gerek Umumî Meclis azalıklarında ve gerekse encümen 

azalıklarında vuku bulan değişikliklerin derhâl bildirilmesi rica olunur. 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. İ. U. Müdürlüğü 

I.D. R. H. Ş. M. 

Sayı: 

288 6490 

25/4/941 

Özü: 

Hususî idarelerin tahsilât 

vaziyeti hakkında: 

Vilâyetlerimizin her altı ayda bir göndermekte oldukları tahakkukta 
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ve tahsilât cetvellerinin tetkikinde: 

Bazı vilâyetler tahsilatının çok düşük bulunduğu ve ezcümle arazi, bina ve 

buhran vergileri tahsilâtının mucibi memnuniyet olmadığı görülmekte ve bunun 

da tahsilât servislerinin randımanlı çalışmalarından ve hususî muhasebe 

müdürlerinin işe lâyık olduğu ehemmiyeti vermemelerinden ileri geldiği 

anlaşılmaktadır. 

Bu halin devamı tevdiatın intizamsızlığına ve nihayet vilâyet hizmetlerinin 

ifasını imkânsız kılacak vaziyetlerin meydana gelmesine sebebiyet vermek gibi 

müşkülat ve malî muvazenesizleri mucip olacağı şüphesizdir. 

Hususi idare gelirlerinin bilhassa başlıca varidat membalarını teşkil eden 

arazi, bina, buhran ve yol vergilerinin tahsili hususunda vesaiti tahsili yenin 

muntazam ve sistemli bir surette faaliyette bulundurulması mesailerinin müessir 

bir surette takibi ile ertesi seneye bakaya devredilmemesine son derece dikkat ve 

itina gösterilmesi ve tekâlifin cinayetinde vatandaşların farklı muameleye tabi 

tutulmaması ve bu hususta lakaydi ve ihmalleri görülenlerin kanun icaplarına 

göre şiddetle cezalandırılması idare mekanizmasının sağlam yürümesi 

noktasından çok elzem ve zaruridir. 

Bu itibarla tahsilatın takip edilmemesinden doğrudan doğruya hususî 

muhasebe müdürlerinin mesul tutulması ve bu hususta alakasızlıkları 

görülenlerin vekâletçe tecziyeleri kararlaştırılmış olduğundan keyfiyetin 

ehemmiyetle alâkadarlara tebliğ ve işin merkezden sıkı bir surette takibini 

teminden vilâyet ve kaza merkezlerde köylerin tahsilatını tahakkuk ve tahsilât 

üzerine ayrı ayrı gösterir malûmatın merbuttan gönderilen cetvele derç ile 941 

malî yılından itibaren her (3) ayda bir olmak ve riayet ertesi ayın 15 ine kadar 

vekâlette bulundurulmak üzere gönderilmesi ve keyfiyetin vilâyet ve kaza 

makamlarınca da bizzat lâyık olduğu ehemmiyet derecesinde takip olunması 

tamimden tebliğ ve rica olunur. 

Not: 

Her altı ayda bir gönderilmekte olan tahakkuk at ve tahsilât 

cetvellerinin irsaline kem afis sabık devam edilecektir. 
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11.4.941 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. İ. U. M, 

I. D. R. M. Ş. M. 

Sayı: 

213/5998 

Vilâyetine 

Vilâyetiniz dâhilinde Hususî İdare namına şimdiye kadar tapuya tescil 

edilmiş veya tescil edilmek üzere bulunan bilumum bina, arsa, /tarla ve saire ye 

ait ilişik numuneye göre bir defter tanzimde acele irsali ve bu defterde tespit 

edilen husus atta her hangi bir suretle değişiklik vuku bulduğunda kaydına işaret 

edilmek üzere derhal malûmat verilmesi tamimden tebliğ olunur. 

 

 

__________ 
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T, C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. S. M. M. U. M.. 

2. Ş. Mil. 

Sayı: 

3/941 

Özü: 

Bulanık-Bulancak, Mazgirt 

Malazgirt kazalarına ait resmî 

zarfların yazılış usulü 

hakkında: 

1 — Muş vilâyetinin Bulanık kazası ile Giresun Vilâyetinin Bulancak ve 

gene Muş vilâyetinin Malazgirt kazası ile Tunceli vilâyetinin Malazgirt kazaları 

adlarının yanlışları itibariyle birbirine benzemekte olmaları, muhaberatta bazı 

yanlışlıklara ve dolayısıyla muamelâtın teehhüre uğramasına sebebiyet 

vermektedir. 

Bu mahzurun önlenmesi için resmî muhaberatta adı geçen kazalara 

yazılacak zarfların Bulanık Muş, Bulancak Giresun, Malazgirt Muş, Malazgirt 

Tunceli, olarak yazılmasının usul ittihaz edilmesini önemle rica ederim. 

2 — 31.1.941 gün kalem III/12 sayılı yazıya cevaben Muş vilâyetine 

Umumî müfettişliklerle diğer vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmış ve birer 

sureti de Başvekâlet yüksek makamıyla Vekâletlere ve Genel Kurmay 

Başkanlığına sunulmuştur. 

__________ 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. S. M. U. M. 

Ş. 2. U. M. 

Sayı: 

56312/1 

4/941 

Özü: 

Değişen Konsolosluk Havzaları 

H: 

1 — Fransız Büyükelçiliğinin bir yazısında nizami yaşlarını ikmal etmiş 

olduklarından tekaüde sevk edilen Trabzon ve Adana Konsoloslarının yerlerine 

vaziyeti hazıra dolayısıyla başkalarının tayin edilmeyerek mezkûr 

Konsoloslukların 21/İkinci kânun/ve 15/Şubat/1941 tarihinden itibaren 

muvakkaten kapatılacağı ve Mersin Konsolosunun İskenderun’a nakli dolayısı 

ile Mersin konsolosluğunun da 15/Şubat/1941 tarihinden itibaren faaliyetini 

muvakkaten tatil edeceği işar kılındığından bahsiyle bu münasebetle Fransa’nın 

Ankara, İzmir, Zonguldak ve Hatay, Konsolosluklarının memuriyet havzalarında 

yapılan değişikliği gösterir Hariciye vekâletinden gönderilen liste ilişik olarak 

yollanmıştır. Bilgi edinilmesi rica olunur. 

2 — Umum müfettişliklerle vilâyetlere ve Emniyet Umum Müdürlüğüne 

jandarma Genel Komutanlığına yazılmıştır. 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. S. II. M. 

Ş. 2. U. M. 

Sayı: 

5534/2 

1 — Türk Maarif Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığının 7.4.941 gün ve 

2068 sayılı yazısı ikinci maddededir. 
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2 — Yüksek varlığımızca malûm olduğu üzere 1 Mayıs bahar bayramı, 

Cemiyetimizin Rozet dağıtma günü olarak kabul buyrulmuştu. Her yıl olduğu 

gibi bu yılda ismi geçen günde yurdun her tarafında rozet dağıtılacağından 

keyfiyetin bir genelge ile il baylıklara bildirilmesine ve bir örneğinin de 

cemiyetimize gönderilmesine müsaade buyrulmasın sonsuz saygılarımla rica 

ederim. 

3 — Gereğinin ifasını rica ederim. 

4 — Bilgi için Umum müfettişliklere gereği içinde vilâyetlere 

yazılmıştır. 

 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ  

M. S. U. M. 

Ş. 2. U. M. 

Sayı: 

56310/2 

1/4/941 

Özü: 

Ciheti askeriyeye ait mebani ve 

arazilerinin devir işleri H: 

1 — Ciheti askeriyeye ait mebni ve arazinin her hangi bir sebeple tahliye ve 

devirleri hususunda askeri makam ata yapılan tamimin mülkiye âmirlerini 

ilgilendiren kısım ikinci maddededir. 

2 — Mebni ve arazinin tahliyesinde mezkûr mahalde askerlik şubesi veya 

askerî bir makam bulunmazsa işbu mahallin en büyük mülkiye âmirine ilk 

gelecek askerî kıta veya müesseseye teslim edilmek üzere mahalli ciheti mülkiye 

âmirlerine bir zabıtla devir edilecek ve ciheti mülki- yete bu mebni ve arazi 

hüsnühalde muhafaza edilecektir. O mahallin hududu hangi askerlik şubesine ait 

ise o şube reisi işbu mebni ve arazi- 
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nin hüsnühalde muhafazasını her fırsatta yoklayacaktır. (Devir esnasında heyette 

askerlik şubesi reisi bulunacaktır.) 

A — Birlik ve müesseselerin oturdukları veya tahliye edecekleri bina ve 

arazinin her ne suretle olursa olsun gerek ciheti askeriye ve gerekse ciheti 

mülkiye tarafından satışları vekâletin muvafakati olmadan yapılamaz. Ciheti 

mülkiyece ciheti askeriyeye malûmat verilmeksizin satışa çıkarılan 

gayrimenkullerin satışları mahalli askerî makamlarınca durdurulacak ve keyfiyet 

vekâlete bildirilerek vekâletten alınacak direktife göre hareket olunacaktır. 

B — Kira ile tutulacak bina ve arazinin hini işgalinde mezkûr mahallerin 

hali hazır vaziyetleri hakkında sahibi ile birlikte (Sahibi yoksa noter veya nahiye 

veya köyün muhtarı bulundurulur.) Bir zabıt tütülür ve tahliyesinde ayni zabıtla 

bina mal sahibine teslim olunur. Arada fark olursa müsebbiplerine tazmin 

ettirilir. Müsebbiplerini meydana çıkarmak o binada oturan birlik veya 

müessesenin Amir veya komutanına a- ittir. 

D — Askerlik şubelerince teslim alman binaların hüsnühalde muhafazası 

için şube kadrosu müsait olmadığı takdirde şube reisliği gayrimenkulü teslim 

almakla beraber kadrosunun seferi hale çıkarılması için icap eden teklifte 

bulunur. 

3 — Gereğinin buna göre ifasını rica ederim. 

4 — Bilgi için müfettişliklere ve gereği için de vilâyetlere yazılmıştır. 

__________ 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

Memurlar S. M. U. M. 

Ş. I. M. 

Sayı: 

2453 

11/4/941 

1 — Vilâyetler teşkilâtında çalışan memurlarımızın çocuklarının orta 
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 tahsili takip edebilmeleri için orta tahsil müessesesi bulunan yerlere nakil ve 

tahvillerini istedikleri ve bu taleplerim son günlerde arttığı görülmektedir. 

Gerçi sicil karar namelerinin bir kısmında memurlarımızın çocukları da 

yazılı ise de hangisinin hangi mektepte okudukları yazılı bulunmadıktan başka 

bir kısmının ailesi efradı yazılı bulunmamaktadır. Ve bundan başka şimdiye 

kadar yapılan nakil ve tahvillerde bu hususlar ehemmiyetle nazarı dikkate 

alınmış ise de orta tahsil müesseselerinin her yerde bulunmaması dolayısıyla pek 

çok memurlarımızın yerinde ve haklı olan bu arzu ve taleplerinin temin ve 

tatmini bizara kabul olamamaktadır. 

Teşkilât mensupların orta tahsil çağındaki çocuklarının tahsillerini mevcut 

imkânlar dahilinde daha salim ve esaslı bir şekilde temin ettirebilmek için 

memurlarımızın bu vaziyetlerinin bilinmesine lüzum ve zaruret hasıl olmuş ve 

tayinleri merkeze ait olan kaymakam ve mektupçularla, nüfus, hukuk işleri ve 

seferberlik müdür ve memurları için numunesi ilişik cetveller ihzar ettirilmiştir. 

Çocuk velileri tarafından doldurtularak en kısa bir zaman içinde merkezde 

bulundurulmasının teminini rica ederim. 

2 — Vilâyetlere, umumî müfettişliklere ve vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

 

_________ 
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T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

Nüfus iş. U. M; 

2. Ş. M. 

Sayı: 

4126/1216 

16/4/1941 

Özü: 

Yer değiştirmek isteyenlerin 

askerlikle alâkalan olup 

olmadığının askerlik 

şubesinden sorulduktan sonra 

muamelelerinin yapılması H: 

Bazı kimselerin askerliğini yapmamış olduğu halde askere gitme müddetini 

geciktirmek ve hatta izini kaybettirmek maksadıyla nüfus idarelerince yer 

değiştirme muamelesine tevessül ettikleri ve bu yüzden celp ve şevklerinin 

tebahhuruna sebebiyet verdikleri anlaşıldığından buna meydan bırakılmamak 

üzere askerlik çağında bulunanlardan yer değiştirmek isteyenlerin nakil 

muamelelerinin yapılmasından evvel askerlikle a- lâkaları olup olmadığının 

askerlik şubelerinden sorulduktan sonra gereken muamelenin yapılması Millî 

Müdafaa Vekâletinin talebi üzerine tamimden tebliğ olunur. 

 

_____________ 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ 

Özü: 

Taahhütlerin parçalanmaması 

H: 

Taahhüt bedellerinin hiç bir zaruret olmadığı halde parçalara ayrılmasının 

2395 sayılı kazanç vergisi kanununun sekizinci maddesinin 
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muaddel birinci fıkrası hükmüne ve ayni zamanda arttırma, eksiltme ve ihale 

kanunu hükümlerine muhalif olduğundan buna muhalif muamele yapılmaması 

hakkında Maliye Vekâletinin Yüksek Baş Vekâlet makamından Mücella 5.5.938 

tarih ve 14443/125/22113 sayılı yazısının bir sureti eklice gönderilmiştir. 

Münderecatına göre muamele olunması rica olunur. 

10/4/941 

T. C. 

DÂHİLİYE VEKÂLETİ 

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ 

3258 numaralı kanunun beşinci maddesine değişen 2395 numaralı kazanç 

vergisi kanununun 8 inci maddesinde, “Bu kanunun tatbikinde yukarıda yazılı 

daire ve müesseselere karşı bir malın tesliminin veya münhasıran fikri ve bedeni 

bir hizmet mahiyetinde olmamak şartı ile bir işin yapılmasının mukaveleli, 

mukavelesi deruhte edilmesi ve gayri menkul alıp satmayı meslek ittihaz 

edenlerce keza mukaveleli, mukaveleniz gayri menkul satılması taahhüt sayılır.,, 

“Mecmu bedeli 500 lirayı (dahi) geçmeyen mubayaa ve işlerle alelıtlak 

menkul ve gayrimenkul icrası taahhüt sayılmaz”. Diye yazılı bulunmaktadır. 

Mezkûr maddenin tatbik suretini izah eden 3258 numaralı kanuna ait izah 

namenin yedinci maddesinin A bendinde, “Mubayaa edilen malın veya ifa 

ettirilen hizmetin mecmu bedeli 500 lirayı geçmediği takdirde bu mubayaa ve 

hizmetler taahhüt sayılmaz.” Ve bunların bedellerinden vergi kesilmez. Bunları 

satan veya ifa edenler vaziyetlerine göre kanunun umumî hükümleri dairesinde 

vergiye tabi tutulurlar. Ancak vergiden kaçmak maksadı ile mubayaa veya 

hizmetin kısımlara ayrılması caiz değildir. Hizmetin mahiyetine göre tamamının 

bedeli nazarı dikkate alınarak hâdisede taahhüt vaziyeti olup olmadığının tayini 

icap edeceği tasrih edilmiştir. 
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İşbu izah ve tebliğe rağmen bazı resmî dairelerce toptan yapılması veya ifa 

ettirilmesi mümkün olan mubayaa ve hizmetlerin parçalara ayrıldığı ve bir 

günde ve bazen birbirini takip eden günlerde muhtelif muayene raporu ve 

mubayaa kararı tanzim edilmek suretiyle mubayaa ve iş bedellerinin 500 liradan 

aşağı düşürülmek suretiyle vergiden kaçırılmak maksadının takip edildiği ceryan 

eden muhaberelerden anlaşılmaktadır. 

Bu sureti muamele ne 2490 numaralı müzayede, münakaşa ve ihale kanunu, 

ne de kazanç vergisi kanununun ruh ve maksadına uymayacağı ve resmi 

dairelerin, vergi ile mükellef olmaları lâzım gelen kimselerin mükellefiyetten 

kurtarmak maksadı ile bu yolda kanuna aykırı muameleler yapmalarının fertlerin 

kanuna olan saygı ve riayetlerini zafa düşüreceği gibi alâkadarlarının da 

mesuliyetlerini istilzam eyleyeceği aşikâr bulunduğumdan badema yapılan 

mubayaaların ve verilen işlerin hakikî bir ihtiyaç ve zaruret ve kanuni cevaza 

müstenit olmadıkça parçalanmasına ve kanun hükmünün ihlâl edilmesine 

meydan verilmemesinin temini için keyfiyetin alâkadar vekâletlerin nazarı 

dikkatine vaz’ına müsaadeleri arz olunur. 

 

 

____________ 
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Dâhiliye Vekâletince 1/4/941 den 1/5/941 e kadar işi biten  

emekli ve öksüzlerin maaşı tahsis listesi 

Memuriyeti ve ismi Nev’i tahlis 

Osmaniye hususî muhasebe eski tahsildarı Hamit Vural Tekaüt 

Havza iskân kâtipliğinden mütekait ölü Mustafa Bulgurcu Yetim 

Ovacık nahiyesi müdürü Riza Özen Tekaüt 

Hart nahiyesi eski müdürü Hakkı Çalışkan „ 

Maçka hususî muhasebe eski tahsildarı Şakir Öztekin „ 

Karacasu hususî muhasebe eski tahsildarı Ali Rıza Ünal „ 

Giresun hususî muhasebe tahsildarı Kâzım Aksar Yetim 

Karaburun tahrirat kâtibi ölü Mehmet Talaygüder „ 

Şarköy kaymakamı ölü Saip Gün „ 

Mülga hazine celilei hazreti nebevi tahrirat başkâtibi ölü Haşan Hakkı ,, 

Kırşehir daimî encülen başkâtibi Ahmet Rahmi Akman „ 

Edirne hususî muhasebe birinci mümeyyizi Mehmet Şefik Sevgen Tekaüt  

Ravli nahiyesi tahrirat kâtibi ölü Ali Rıza Sensöz Yetim 

Kargı hususî muhasebe memuru İsmail Hakkı Erdem Tekaüt 

Ulukışla hususî muhasebe eski tahsildarı Yusuf Türker „ 

Birinci umumî müfettişlik emniyet müşavir muavini Mehmet  

Tevfik Beşe Yetim 

İktisai vekilliğinden mütekait Sabık Kocaeli mebusu Hüseyin 2071  

No. lı Sırrı Belli oğlu kanuna göre Arapsun kaymakamlığından  

mütekait ölü Ahmet Cemil Asena  Yetim  

Gaziantep hususî muhasebe eski tahsildarı ölü Ali Riza İlbay  

Afyon hususî muhasebe birinci sınıf yol tahakkuk memuru ölü  

Hilmi Sümer „ 

Sivas hususî muhasebe merkez kâtibi ölü Haşan Erdil ,, 

Dâhiliye vekâleti nüfus işleri U. Md. üçüncü şube müdürü  

Sabri Koryürek Tekaüt 

Ermenak kazası tahrirat kâtibi Halit Korkmaz „ 
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Memuriyeti ve ismi Nev’ı tahsis 

Demirköy hususî muhasebe memuru Fethi Erdoğmuş Tekaüt 

Cide hususî muhasebe eski tahsildarı Yusuf Kesim „ 

Alanya hususî muhasebe eski tahsildarı Ali Dim ,, 

Gördes eski nüfus kâtibi Mehmet Erdem Yetim 

Yarma nahiyesi ölü nüfus memuru Mehmet Peker „ 

Nazilli eski kaymakamı ölü Ahmet Naci 

Antalya hususî muhasebe eski tahsildarı ölü Haşan Gök „ 

Sivrihisar nüfus kâtibi ölü Ahmet Ragıp Horozoğlu „ 

Kulp kaymakamlığından mütekait ölü Bekir Sıtkı Ilâl „ 

Mülga şehremaneti müfettişi umum iliğinden mütekait Murat  

Remzi Çınar „ 

Bakırköy belediye şubesi veznedarlığından mütekait İbrahim  

Tayyar Çoban „ 

Mülğa Anadoluhisarı dairesi ikinci sınıf zabitai belediye memuru  

Mehmet Sezi „ 

 

____________ 


