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Resmî Kısım 
 

Kararnameler 

Gün: 9/5/1941 

Sayı: 16530 

1 — Anadoluhisarı nahiyesi müdürü Arif Oyanın Meriç kaymakamlığına, 

Feke Kaymakamı Zültü Önerin, Kadirli Kaymakamlığına, Kadirli kaymakamı 

Kadri Öz Kazanç’ın Feke kaymakamlığına, Dörtyol Kaymakamı Şevket Tekerin 

Merzifon kaymakamlığına, Merzifon kaymakamı Hamdi Kiper’in Dörtyol 

kaymakamlığına, Ceyhan kaymakamı Suphi Aktav’ın Safranbolu 

kaymakamlığına, Safranbolu kaymakamı Sadi Cidalin Ceyhan kaymakamlığına, 

Çiçekdağı kaymakamı Fuat Amanın Bayındır kaymakamlığına, Eski Erdek 

kaymakamı Kâzım Demirin Kırşehir mektupçuluğuna, Tirebolu kaymakamı 

Mitat Vural’ın Çiçekdağı kaymakamlığına, Elbistan kaymakamı Baki Karıkılı’nın 

Hayrabolu kaymakamlığına Hayrabolu kaymakamı Kâmuran Tuğman’ın Tarsus 

kaymakamlığına, İznik Kaymakamı Fahrettin Önal’ın Ayancık kaymakamlığına, 

İstanbul Vali muavini Raşit Demirtaş’ın İznik kaymakamlığına, Ayancık 

kaymakamı Necati Özlünün Elbistan Kaymakamlığına, Maçka kaymakamı Reşat 

Yücelin Tirebolu kaymakamlığına, Nuseybin kaymakamı Mazhar Onurun Maçka 

kaymakamlığına, Mapavri nahiyesi müdürü Hakkı Gençoğlu’nun Nuseybin 

kaymakamlığına, naklen ve yeniden tayinleri tensip edilmiştir; 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

Açık bulunan Dâhiliye Vekâleti Müsteşarlığına Emniyet Umum Müdürü Ali 

Rıza Çeviğin tayini tensip edilmiştir. 31/5/941 
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Tayinler 

İstanbul Vali Muavini Ahmet Kiniğin açık bulunan Karakoçazı 

Kaymakamlığına naklen tayini tensip edilmiştir. 

31 5/941 

Takdirname Alanlar 
D. bakır Vali Muavini Orhan Güvenç’e 

Uhdesine mevdu işlerin intizam ve itina ile ifasında gösterdiği liyakat ve 

muvaffakiyetinden dolayı Vilâyetçe takdirname verilmiştir. 

15/4/941 

Şarköy kaymakamı vekili Rebi’i Başol’a 

Tevdi edilen işleri vaktinde ve tam bir alâka ve sevgi ile takip ve intaç 

ettiğinden dolayı Tekirdağ Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

30/4/941 

Benizli Seferberlik Memuru Tevfik Oral’a 

Ordu birlikleri ihtiyacının Millî Müdafaa Mükellefiyeti yoluyla temini için 

nakil vasıtalarının celp ve muayene ve birliklere teslimi işinde gösterdiği gayret 

ve faaliyetinden ötürü Denizli Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

14 5/941 

Acıpayam Kaymakamı Sait Koksala 

Hapishaneden firarından sonra bir kaç ağır suç işleyen ve senelerden beri 

firar halinde bulunan Tilki İbrahim’im takip ve derdesti hususunda müfrezelere 

yardımından dolayı Vilâyetçe takdirname verilmiştir. 

27/9/940 

Özalp Kaymakamı Niyazi Toker’e 

Çubukta bulunduğu zaman kaza merkezinin teşçiri ve fidanlıklar tesisi 

işlerinde gösterdiği ciddi mesaisinden dolayı Ankara Vilâyetince takdirname 

verilmiştir. 

19. 10 '940 
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Kânunlar 
Jandarma efradı hakkındaki 1861 sayılı kanıma  

ek kanun 

Kanun No: 4005 Kabul tarihi: 25/4/1941 

Madde 1 — Toplu veya seyyar jandarma kıtaatı ile jandarma er okullarında 

kullanılmak üzere kıta çavuşu yetiştirilir. 

Bunlara ordudaki emsalleri gibi her ay maktun on lira verilir ve iaşeleri 

Devlet tarafından ve kazandan temin edilir, 

Madde 2 — Jandarma kıta çavuşlarının ne suretle yetiştirilecekleri Jandarma 

Genel Komutanlığınca tespit olunur. 

Madde 3— Bu kanun meşru tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe Millî Müdafaa, Dâhiliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 

30/4/1941 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair  

3656 sayılı kamınla bu kanuna ek 3888 sayılı kanuna  

bağlı cetvellerin Riyaseti Cumhur kısımlarında  

değişiklik yapılması hakkında kanun 

 

Kanun No: 4006 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair ’30 6 

1939 tarih ve 3656 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı (1) sayılı cetvelin 

Riyaseti Cumhura ait kısmı yerine bu kanuna ilişik cetvel konmuş ve 26/6/1940 

tarih ve 3888 sayılı kanunu/n 2 nci maddesine bağlı (3) sayılı cetvelden mezkûr 

kısma ait memuriyetler kaldırılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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

30/4/1941 
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Cetvel 

Derece Memuriyetin nev’i Adet Maaş 

1 

 
Hususî Kalen» Umumî Kâtip 

1 150 

3 Müdür  1 100 

5 Kâtip  1 80 

6   1 70 

3 Müdür 

Yazı İşleri 

1 100 

5 Kâtip  1 80 

6   1 70 

7 Î5  1 60 

8   2 50 

9 J 9  1 40 

4 Müdür 

Daire Müdürlüğü 

İ 90 

6 Hesap Memuru ve Mutemedi 1 70 

7 Kâtip  1 60 

8 Daire Memuru  1 50 

4 Baştabip 

Baştabiplik 

1 90 

 

 

Memurların tahsil müesseselerinde talebe  

olamayacaklarına dair kanun 

 

Kanun No: 4007 Kabul tarihi: 28/4/1941 

 

Madde 1 — 3656 ve 3659 numaralı kanunlara tâbi daire ve müesseselerden 

maaş ve ücret alanlar fiilen vazife gördükleri müddetçe her hangi bir tahsil 

müessesesine aslî talebe olarak devam edemezler. 

 

Madde 2 — Muhtelif fakültelerde İlmî, yardımcı veya asistan olarak vazife 

görenler ve 2624 numaralı kanun hükmüne tevfikan orta öğretim müesseselerinde 

yardımcı öğretmenlik edenler ve münhasıran hususî ve yabancı ve ekalliyet 

okullarında öğretmen olanlar birinci maddenin şümulüne girmezler. 

 

Madde 3 — Devlet dane ve müesseselerince kendi memurları için açılmış 

olan kurslar ve okullar birinci maddenin şümulüne dâhil değildir. 
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Madde 4 — 1940 - 1941 ders yılında her hangi bir yüksek tahsil 

müessesesine devam etmekte bulunanların, silâh altında bulundukları müddet 

hariç olmak üzere, her sene muntazaman sınıflarını terfi etmek şartı ile tahsillerini 

ikmal etmelerine mensup oldukları vekilliklerce müsaade edilebilir. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun tatbikine İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

Vilâyet İdaresi Kanununun altıncı maddesinin  

tadili hakkında kanun 

Kanun No: 4008 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — Vilâyet İdaresi Kanununun altıncı maddesi aşağıdaki gibi 

değiştirilmiştir: 

Madde 6 — Kaza idare şubelerinin reisleri şunlardır: 

Malmüdürü, tahrirat kâtibi, Hükümet tabibi, orman, ziraat, veteriner, tapu, 

nüfus, iskân, evkaf ve maarif memurları ile polis komiser ve jandarma 

komutanları, posta ve telgraf ve telefon müdürleri. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1940  

 yılı bütçesinde değişiklik yapılması  

hakkında kanun 

Kanun No: 4009   Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — 3633 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince ihraç olunan 

bonolar hâsılından (268 400) lirasının Devlet Denizyolları İşletme Umum 

Müdürcüğü 1940 malî yılı bütçesinin varidat kısmına irat ve masraf kısmında 

(Sosyete Şilep Türk Anonim Şirketi hisse senetleri  
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bakiyesinin mubayaa bedeli) adile açılacak bir fasla tahsisat kaydına 

mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Münakalat Vekilleri 

memurdur. 

30/4/1941 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu 

Kanun No: 4010 Kabul tarihi: 28 4 1941 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı masrafları için bağlı 

(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 175 382) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı masraflarına karşılık 

olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 175 500) lira tahmin 

edilmiştir. 

Madde 3 — Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından 1941 mali yılı zarfında 

tahsil edilecek varidat nevilerinden her birinin müstenit olduğu hükümler bağlı 

(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4 — 1941 malı yılı zarfında kapatılmak üzere Başvekâletin tensibiyle 

(300 000) liraya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve küşadına umum 

müdürlük mezundur. 

Madde 5 — Vakıflar Umum Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki kanunun 

mevzuu hariçtir de kalanlarla ücretli müteferrik müstahdemler kadrosu bağlı (D) 

işaretli cetvelde gösterilmiştin. Fasıl numaraları ile unvanları bağlı (E) işaretli 

cetvelde yazılı masraf tertiplerinden idaresi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki 

hizmetler için aylık ücretli veya yevmiye1 i müstahdemler kullanılabilir. Bunların 

kadrolar ile 3656 sayılı kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine tâbi ihtisas 

mevkileri İcra Vekilleri Heyeti karar ile tespit ve müteakip yıl bütçesiyle Büyük 

Millet Meclisine tevdi olunur. Yevmiye alan amele bu hükümden müstesnadır. 

Madde 6 — Geçen yıl borçları tertibine mevzu tahsisat kifayet et 

mediği takdirde işbu borçlar, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül etmek üzere cari 
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yıl bütçesine mevzu tahsisattan mezkûr tertibe Başvekâletin muvafakatiyle naklen 

tesviye olunur. 

1928 - 1939 malî yıllarına ait olup ta Muhasebe-i Umumiye Kanununun 93 

üncü maddesi mucibince müruru zamana uğramayan ve karşılıkları taallûk ettiği 

yıl bütçesinde mevcut borçlar, 1941 malî yılı bütçesinin masraf tertipleri tasarruf 

atından eski yıllar borçları faslında açılacak maddelere Başvekâletin 

muvafakatiyle naklen tesviye olunur. 

Madde 7 — 1336 yılımdan itibaren 1933 malî yılı nihayetine kadar avans 

suretiyle tesviye edilip mahsubu icra edilmeyen sarfiyat ve ilişik ve eşhas zimemi 

hesabına alınarak mahsubu lâzım gelen tevdiat, taallûk ettiği yıl bütçelerinin 

umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi bulunmak şart ile 1941 malî yılı bütçesinde 

(eski yıllar mahsulatı) adı altında açılacak bir fasıldan mahsup olunur. 

1933 malî yılı nihayetine kadar irca ve masraf mahiyetimde olan sarfiyat dahi 

tahsisat bakiyesi aranılmaksızın aynı fasla masraf ve mukabili varidat bütçesinde 

(eski yıllar varidat mahsulatı) adı ile açılacak bir fasla irat kayıt olunur. 

Madde 8 — 1927 malî yılı Umumî Muvazene Kanununun 13 üncü maddesi 

mucibince tahsis edilmiş olup 1931 Evkaf Bütçe Kanununun 9 uncu maddesiyle 

maaşları Vakıflar Umum Müdürlüğüne devrolunan mülga tekke ve zaviyeler 

mensuplarından vefat edenlerin veya umumî ve hususî bütçelerle idare olunan 

dairelerde bir vazife deruhte edenlerin maaşları kesilir. 

Madde 9 — 1941 malî yılı içinde mülhak vakıflardan mazbuta meyanıma 

alınacak olan vakıfların varidatları Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçesinin varidat 

kısmında açılacak hususî bir fasla irat ve masrafları da Avan zamanda masraf 

kısmında açılacak hususî bir fasla masraf kayıt olunur, Bu vakıflar ertesi sene 

bütçe dâhiline alınır. 

Madde 10 — 1332, 1340 ve 1341 malî yılları Vakıflar Umum Müdürlüğü 

bütçe kanunları maddelerinden hükümleri 1941 malî yılında dahi devam edecek 

olanlar bağlı (H) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 11 — Hükmedilmiş borçlar tertibindeki tahsisat, hükmedil 

miş borcun tesviyesine kifayet etmediği takdirde üst tarafı 1941 malî yılı 

bütçesinin sonunda açılacak rakamsız bir fasla bütçenin umumî tasarruf atından 

naklen tahsisat kaydedilmek suretiyle ödenir. Bu suretle tahsisat kaydedilip 
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ödenecek miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

Madde 12 — 2950 numaralı kanunun birinci maddesi mucibince mazbut ve 

mülhak vakıflar akar ve topraklar satış bedellerinden hususî fasla kayıt olunan 

tahsisattan yaptırılacak inşaat ve tamirat işlerinde lüzumunda İcra Vekilleri Heyeti 

kararı ile o işin devamı müddetine münhasır olmak üzere aylık ücret veya yevmiye 

ile mimar veya mühendis istihdamına Umum Müdürlük mezundur. 

Madde 13 — 2518 sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak üzere 1928 - 1940 

malî yıllarına ait karşılıksız borçları 1941 mali yılı bütçesi umumî tasarruflarından 

karşılık temini suretiyle açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek ödemeğe 

Başvekil salahiyetlidir. Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait ita emirleri 

evvel emirde Divanı Muhasebatın vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran 

etmedikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tarafımdan tediye olunamaz. 

Madde 14 — Bu kanun 1 Haziran 1941 tarihinden muteberdir. 

Madde 15 — Bu kanunun hükümlerini icraya Başvekil memurdur. 

30/4/1941 

A — Cetveli   1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  

Lira 

 

BİRİNCİ KISIM 

Birinci bab 

Maaş, ücret, tahsisat 

1 Maaş 

1 Memurlar maaşı    506 516 

2 Açık maaşı       4 000 

Fasıl yekûnu   510 516 

 

1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  

Lira 
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2  1683 numaralı kanunun 58 inci maddesi mucibince   

  verilecek tekaüt ikramiyesi S 000 

3  Merkez ücretleri   

 1 Memurlar 1 200 

 2 Müteferrik müstahdemler 14 400 

  Fasıl yekûnu 15 600 

4  Vilâyetler ücretleri   

 1 Memurlar 39 180 

 2 Müteferrik müstahdemler 170 054 

 3 Muvakkat müstahdemler 10 000 

  Fasıl yekûnu 219 234 

5  Muvakkat tazminat 23 432 

  Birinci bap yekûnu 776 782 

  
İkinci bap 

  

  Masraf   

6 

 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

O 

O 000 

7  Merkez levazımı   

 1 Tenvir ve teshin  400 

 2 Kırtasiye 1 800 

  Fasıl yekûnu 2 200 

8  Merkez müteferrikası 8 000 

9  Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 4 700 

10  Vilâyetler levazımı   

 1 ‘Tenvir ve teshin 4 000 

 2 Kırtasiye 4 500 

Fasıl yekûnu        5 500 

 

 

 

F. M. Muhassasatın nev’i Lira 

11 
 Vilâyetler müteferrikası 22 000 
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  İkinci bap yekûnu 45 400 

  Üçüncü bap  

  Müşterek masraflar  

12  Mütenevvi masraflar  

 1 İcar bedeli 4 000 

 2 Masarifi muhakeme 40 000 

 3 Defatir ve evrakı matbua 13 000 

 4 Melbusat 4 000 

  Fasıl yekûnu 61 000 

13 
 

Daimî memuriyet harcırahı 6 000 

14  Muvakkat memuriyet harcırahı 19 000 

15  Yabancı memleketler harcırahı 1 

16  Müfettişler harcırahı 6 000 

17  Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 1 150 

18  Posta ve telgraf ücreti 7 171 

19  Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 300 

20  Mukannen masraflar  

 1 Aidat 31 001 

 2 Reddiyat (1) 43 604 

 3 Mahkeme harçları 10 000 

  
Fasil yekûnu 84 665 

  
Üçüncü bap yekûnu 185 287 

  
Birinci kısım yekûnu 1 010 469 

1) Vakıflar Kanununun 39 uncu maddesiyle bu babdaki nizamname mucibince 

tahsis edilen intifa hakkının müterakimleri bu tertipten verilir. 

 

 

 

1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  



 
 
 

2765 
 

Lira 

İKİNCİ KISIM 

Birinci bap 

Daimî masraflar 

21 Vakıf akarlar masrafı 

1 Vakıf akarlar vergi ve belediye resimleri 220 000 

2 Sigorta karşılığı 20 000 

3 Apartmanlar ile Dördüncü Vakıf ham vesaire  

 vakıf akarlar masrafı (2) 40 170 

4 Yeniden alınacak tapu senetleri harç ve masrafı  8 000 

5 Şirketlere yaptırılacak sigorta karşılığı  1 000 

Fasıl yekûnu 289 170 

22 Orman ve zeytinlikler ve vakıf arazi masrafı 

1 Bakım masrafı 100 000 

2 Fen memurları ile süvari muhafaza memurlarının 

Hayvan yem bedeli (3) 3 600 

Fasıl yekûnu 103 600 

23 Müzayede ve ihale heyetlerinin gayri muvazzaf azalan 

huzur ücreti 3 000 

24 Tamirat ve inşaat 

1 Vakıf akarlarla resmî mahiyette kullanılan ve irat  

 getirmeyen binalar tamir ve inşası 100 000 

(2ı)1941 malî yılı içinde yeniden inşa edilecek veya satın alınacak binalarda 

kullanılacak kapıcı, kaloriferci, elektrikçi, asansörcü, ateşçi ve hademe ücretleri 

de bu tedricîne verilir. 

(3) Beherine ayda onar liradır. 

 

 

 

1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  

Lira 
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2 Hayrat tamiri (4) 311 500 

 (Bu tertipten camilere yedek kurşun levha da yaptırılabilir ve 

taşta alınabilir.) 

 

 Fasıl yekûnu 411 500 

 
Birinci bap yekûnu 807 270 

 İkinci bap  

 Muvakkat masraflar  

 Muavenet  

1 Darüşşifamaysa yardım 15 000 

2 Bikudret hayratın imar ve ihyasına muavenet 1 00 

3 Maarif Cemiyetine yardım 2 000 

4 Veremle Mücadele Cemiyetine yardım 1 000 

5 Çocuk Esirgeme Kurumumda, baktırılacak küçük  

 1er masrafı 1 000 

6 Şehitlikleri İmar cemiyetine yardım 2 000 

 
Fasıl yekûnu 22 000 

 
Hükmedilmiş borç karşılığı 1 500 

 Tetkik, tercüme, tabı ve eski eserler satın alma ve  

 Fuar masrafı  

1 Hayrattaki kıymettar eşyanın tetkik ve tefrik mas-  

 rafı 200 

2 Arşiv ve galerinin umumî masrafları 15 000 

(Mevcut vakfiye ve vesikaların tercüme ve tasnifi, Türk harflerine 

çevrilmesi ve fihrist tanzimi için kullanılacak memurlara 

verilecek ücret ve yevmiyelerle Türk âbidat ve medeniyetine ve 

tarihine ait eser ve resim ve fotoğraflarım mubayaası ve 

(4) 250 000 lirası abidelerin tamirine aittir. 

 

 

1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  

Lira 
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bunlara müteallik eser ve vakfiyelerin tabı ve nesir masrafları ve bunların 

muhafazasına muktezi levazım ve tesisat bedelleri bu tertipten verilir.) 

 3 İzmir Fuarında Vakıflar Pavyonu tesis ve idare   

  masrafı 4 000 

 4 Köylülere tevzi edilecek Çifteler Çiftliği arazisi   

  için ihtiyar edilecek masraflarla verilecek ko   

  misyon 1 000 

  Fasıl yekûnu 20 200 

  İkinci bap yekûnu 43 700 

W  İkinci kısım yekûnu 850 970 

  
ÜÇÜNCÜ KISIM 

  

  Müesseseler   

2 S  Guruba Hasta hanesi masrafları 112 123 

29  İmaretler masrafı İS 500 

  Üçüncü kısım yekûnu 130 623 

  DÖRDÜNCÜ KISIM   

  Zatî Maaşlar Ve Tahsisatlar   

30  Mütekait, dul ve yetim maaş ve tahsisatı fevkilâ   

  deleri 165 000 

31  Zatî, maaşlar   

 1 Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 6 000 

 2 Muhtacın, âmâlar ve saire maaşı 14 000 

 3 Tahsisatı fevkalade 22 000 

 4 İntifa hakkı suretinde tahsis edilecek aylıklar kar   

  siliği 16 000 

  Fasıl yekûnu 58 000 

  Dördüncü kısım yekûnu "223" 000“ 

 

 

1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  

Lira 

BEŞİNCİ KISIM 
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  Umuru Hayriye Masrafı   

32  Umuru hayriye masrafları   

 1 Cami ve mescitlerin hademe vazifesi ve tahsisatı   

  fevkaladeleri 804 316 

 2 Tenvir, teshin 38 000 

 3 Mefruşat (mubayaa, tamir) ve müteferrika 18 000 

 4 Mülga tekke ve zaviyeler mensubini maaş ve  

tahsisatı fevkalâdesi 
5 

680 

 5 Kürsü ve cuma vaazları maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri 9 684 

  Fasıl yekûnu 875 680 

  ALTINCI KISIM   

  
Muhtelif Masraflar 

  

33  Masarifi gayri melhuza 1 000 

34  3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol   

  ve saire masraftan 1 000 

35  Geçen yıl borçları 9 000 

36  Eski yıllar borçları   

 1 1939 yılı borçları karşılığı 1 500 

 2 1938 „ 3 000 

 3 1937 „ „ 1 000 

 4 1936 „ 1 000 

  Fası1 yekûnu 6 500 

    

 

37 1936 malî yılı Bütçe Kanununun nci maddesi 

 Mucibince istikraz edilen paranın getiri ile faizi 35 700 

38 1715 numaralı kanunun 8 inci maddesince  

 

1941 

F. M.   Muhassasatın nev’i             Senesi için  

Kabul edilen  

Lira 

Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı 31 440 

Altıncı kısım yekûnu 84 640 
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UMUMÎ YEKÛN 3 175 382 

B — CETVELİ 

 İdareler     

1 İcarei vahide   1 160 000 

2 İcarei müeccele   575 000 

3 Mukataa   450 000 

   Fasıl yekûnu 2 185 000 

2 Müteferrik hasılat     

1 Evkafı mülhaka varidatından Alınacak kontrol  

 Hakkı   40 000 

2 Mahlûl muaccelât   75 000 

3 Orman ve zeytinlikler ile arazi ve menba suları   

 hasılatı   300 000 

4 Mütenevvi varidat   422 500 

5 Müteferrik hasılat   100 000 

6 Vakıf paralar fa'zi   53 000 

   Fasıl yekûnu 990 500 

  UMUMÎ YEKTC 3 1.75 r;00 

C — CETVELİ 

Varidatın müstenit olduğu  

kanun ve nizamnamelerin 

Tarihi Nev’i No.  

  İcare-i Vahide 
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8 3 1934 Kanun 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne 

suretle kiraya verileceği ve idare 

olunacağı hakkında 

20/4/1936 “ 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya 

verilmesi hakkındaki kanunun 4 üncü 

maddesi 

19 5/1934 Nizamname  Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve 

mahsullerinin ne suretle satılacağına dair 

 İcara-i muaccel ele ve mukataa 

16/5/1929 Kanun 
1451        (Tapu Harçları Kanununun 35 inci         

maddesi   Kontrol hakkı 

5/6/1935 “ 2762 

Malı û 

Vakıflar Kanunumun 24 üncü maddesi 

maccelatı 

27/12/1937 “ 3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin 

hissedarlarına ne suretle satılacağına dair 

 Orman ve Titizlikle azı ve maddin hasılatı 

8/3/1934 Kanun 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne 

suretle kiraya verileceği ve idare 

olunacağı hakkımda 

20/4/1936 “ 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya 

verilmesi hakkındaki kanunun 1 üncü 

maddesi 

19/5/1934 Nizamname  Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine, 

mahsullerinin ne suretle satılacağına dair 

    

 

 

 Mütenevvi Varidat 

25 Tem. 1330 Kanun  İcraat ve mukataatı vakfiyenin tahsili 

hakkında 



 
 
 

2771 
 

5/6/1935 2762 Vakıflar Kanununun 13, 16, 17 ve 32 nci 

maddeleri 

20/4/1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve 

 * Kiraya verilmesi hakkındaki kanunun 3 

üncü maddesi 

17/7/1936 Nizamname  Vakıflar Nizamnamesinin 52 nci 

maddesi 

Müteferrik hasılat 

18/3/1926 Kanun                 788  Memurin Kanununun 26 ncı maddesi 

Cami hademesi Nizamnamesinin 29 uncu 

maddesi 

22/4/1935 Nizamname 2554   Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi  

Bütçesinin 5 inci maddesi hükmünü 

değiştiren kanunun 1 inci maddesi. 

4/7/1934 Kanun 1050  Muhasebe-i Umumiye Kanununun 93 

üncü maddesi ve vakıf paralar idarelerinin 

yapacakları ikrazata ait talimatnamenin 

34 üncü maddesinin (F) fıkrası. (Köhne 

eşya ve enkaz bedeli, mahkûmunki 

borçlar faizi, masarifi muhakeme 

istirdadı, mahlûl tevliyetler muhassasatı 

mazbuta meyanına alman vakıfların 

mahalli sarfı kalmayan müterakim 

paraları ve sair müteferrik hasılat). 

Vakıf paralar faizi 

5/6/1935 2762 Vakıflar Kanunun 4 üncü maddesi 17'7/936 

Nizamnamesine Vakıflar Nizamnamesinin 4 üncü maddesi. 

 

I) — CETVELİ 

Merkez müstahdemleri 

Memuriyetin nev’i Adet Ücret 

Ressam ve Fotoğrafçı 1 200 
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Dava muakkibi 1 80 

Evrak Takip Memuru 1 65 

Hayrat Murakıbı 1 85 

Müvezzi 1 65 

Vize Memuru 1 60 

Odacı 12 35 

Daktilo 2 50 

 1 45’ 

 2 40 

                              Vilayetler müstahdemleri   

Süvari Tahsildarı 4 40 

Piyade       “     11 3b 

“                “ 9 30 

“                “ 132 20 

Muhafaza memurları 

Ser Muhafız Süvari (1) 3 50 

Süvari Muhafaza M. (1) 9 50 

“                “ 23 40 

Piyade Muhafaza Memuru 3 40 

“                “            “ 7 30 

“                “              “ 1 20 

Bahçeler Memuru 1 50 

Bahçıvan 1 35 

“         1 30 

“ 2 20 

Elektrikçi 1 60 

Mücellit 1 40 

(1) Ayda onar lira hayvan yem bedeli verilecektir. 

Memuriyetin nev’i Adet Ücret 

Defterci 2 40 

Gece Bekçisi 2 20 

Akarat Müzayede Memuru 1 75 

İlân ve Tebliğ Memuru 1 50 
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Akarat İlân ve Tebliğ Memuru 1 40 

Vakıf Paralar İhbar ve Tebliğ Memuru 1 50 

Mahlûkat Takip ve Tahkik Memuru 1 60 

Tapudan Kayıt İhracına Memur 1 50 

Mahlûkat Takip Memuru 3 35 

Kuyut ve Vesaiki Atika Tasnif Memura 1 70 

İnşaat ve Teberrük at Ambar Bekçileri 2 30 

Levazımı İnsaniye Sevk Memuru 1 60 

Levazım Sevk Memuru 1 50 

İmaretler Aşçıbaşıları 4 30 

İmaretler Hademesi 4 20 

“                   “ 6 15 

Müeccel at Kukudu Tesisi için Kayıt İhracına Memur 5 30 

İkinci Vakıf Apartman İdare Memura 1 60 

Tamiratı Mütemadiye Memuru 1 140 

Elektrikçi ve Asansörcü 1 85 

Hademe 4 35 

Ateşçi 1 60 

Kaloriferci (Altı aylık) 1 50 

Dördüncü Vakıf Han İdare Memuru 1 60 

Hademe 5 30 

“ 2 20 

Asansörcü 1 40 

Asansörcü Hademesi 4 15 

Kaloriferci (altı aylık) 1 90 

Ateşçi (altı aylık) 1 40 

Apartman Kapıcıları 8 15 

Bekçi 3 15 

Odabaşı i İstanbul) , 1 40 

 

 

Memuriyetin nev’i Adet Ücret 

Odacı 12 30 

yy 1 25 

yy 49 20 

yy 14 18 

yy 39 15 
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Umum Vakıf Halâlar Müstahdemleri (senelik) (1) 35 4640 

Mülhak Vakıflar Kayıt ve Tespit Memuru 2 70 

Mülhak Vakıflar Kayıt ve Tespit Memuru 3 60 

Valideham Odabaşı 1 30 

Han Bekçisi 1 15 

Valide Apartmanı Bekçisi 1 15 

Muakkip 3 30 

Daktilo 3 30 

Valideham Kasa Dairesi Memuru 1 100 

„ „ „ » Muavini 1 80 

Yeni Valideham Hademesi 5 20 

„ „ Asansörcüsü 1 35 

„ ,, Kaloriferci (.altı aylık) 1 50 

„ „ Ateşçi (altı aylık) 1 35 

Altıncı Vakıf han Asansörcüsü 1 30 

,, „ daimî Kalorifercisi 1 25 

Kristal Binası Kalorifercisi 1 40 

Yeni Apartmanlarda Bekçi 2 20 

Kapıcı 1 50 

Balıklı Hamamı Bekçisi 1 10 

(fireba, Hasta hanesi 

Depo Memuru 1 70 

Laborant 2 45 

Ecnebi Başhemşire 1 110 

Aşçıbaşı 1 50 

Bahçıvan 1 40 

Hasta Bakıcı ve müteferrik müstahdemler (2) 100 2100 

Daktilo 1 40 

fl) Azamî 30 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı dahilinde beherinin  

Ücretinin tayini Umum Müdürlüğe aittir. 

(2) Azamî 35 lirayı geçmemek üzere adet ve tahsisatı Dahilinde beherinin 

ücretinin tayini Umum Müdürlüğe aittir. 

 

İstanbul kürsü ve cuma vaizleri 

Vaz       Maaş 

  “        1    16 

  “        1               10 

  “        10   9,5 

 “       10   8 

E — CEDVELİ 
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Bütçe Kanunu: Madde — 5 

(Kadroları masraf tertiplerinden yapılacak hizmetlerdi 

fasıl ve madde numaraları) 

F.M   Muhassasatın nev’i 

22 1 Bakım masrafı 

24 1 Vakıf akarlarla resmî mahiyette kullanılan ve irat getirmeyen  

binalar tamir ve inşası  

2 Hayrat tamiri 

27 2 Arşiv ve galerinin umumî masrafları  

II — CEDVELİ 

Bütçe kanunu: Madde — 10 

1332 bütçe kanunu 

Madde 7 — İstanbul Vilâyeti deva iri vakfiyesi muamelâtı umumiyesi itibar 

ile kemakâin ve doğrudan doğruya müdüriyeti umumiyeye merbuttur. 

1340 Bütçe Kanunu 

Madde 8 — 25 Kânunuevvel 1335 tarihli evkaf tahsisatı fevkalâde 

kararnamesinin 7 nci maddesi berveohizir tadil edilmiştir: 

Gerek evkaf bütçesinden ve gerek muvazene-i umumiye ile diğer mülhak 

bütçelerden tahsisatı fevkalâdeye tâbi maaş ve ücret ve muhassasatı olan ve 

temettü vergisine tâbi hizmet ve ticareti bulunanlar ile müessesatı hususiye ve 

resmi yede şehri veya senevi muhassasat ile müstahdem bulunanların, hayratı 

şerefedeki hizmetlerinden olan vazifelerine göre verilmesi lâzım gelen tahsisatı 

fevkalâdeleri nısıf olarak ita olunur. 

 

 

1841 Bütçe kanunu 

Madde 9 — 1328 muvazene-i vakfiyesinin 13 üncü maddesi berveçhizir tadil 

edilmiştir: 

Tevliyet ve evlâdiyet ve kaydı hayat ile muhassas veya 1327 muvazene-i 

vakfiyesi müfredatına dâhil 300 kuruş fevkindeki maşat müstesna olmak üzere 
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muhtacın tertibinden verilen maşatı zatiye şehri 300 kuruştan fazla olmayacak ve 

her ne suretle olursa olsun sahibinin veya zevcinin 300 kuruş veya daha ziyade 

irat veya maaşı olduğu surette muhtacın maaşı kat olunacaktır. 

 

Antakya ve İskenderun Elektrik müesseslerinin  

mahallî belediyelere devrine mezuniyet  

verilmesi hakkında kanun 

Kanun No: 4011 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — 30/6/1939 tarih ve 3658 sayılı kanunla tasdik edilmiş olan Türk 

Fransız anlaşmasına bağlı protokol mucibince Devletin mülkiyetine geçen 

Antakya ve İskenderun Elektrik müesseselerine ait emval, hukuk ve menafin ve 

Nafıa Vekâletince şirket usullerine göre muvakkaten işletildikleri zamana ait hak 

ve vecibelerin, Dâhiliye, Maliye ve Nafıa Vekâletleriyle Antakya, İskenderun, 

Beylân ve Kırıkhan Belediyeleri arasında anlaşarak takarrür ettirilecek bir bedel 

mukabilinde bu belediyelere veya bunların teşkil edecekleri bir birliğe devre 

Maliye Vekili salâhiyettardır. 

Bu bedelin kaç senede ve kaç taksitte ödeneceği yine aynı suretle tespit 

olunur, 

Madde 2— Birinci madde mucibince yapılacak devir işlerine müteallik her 

türlü muameleler damga resmi ile diğer her türlü resim ve harçlardan muaftır. 

Madde 3 — Kanunun neşri tarihinden itibaren beş sene içinde belediyelerce 

veya birlikçe bu müesseselerin tecdit veya tevsii maksadı ile celp edilecek her 

türlü malzeme, makine, alet ve edevat ile kablolar, lüzum ve miktarı Nafıa 

Vekâletince tasdik edilmek şart ile gümrük resminden muaftır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanım hükümlerini icraya Dâhiliye, Maliye, Na 

fıa ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri memurdur. 

30/4/1941 

Türkiye ile Belçika arasında mevcut 24 Mayıs 1934  

tarihli Ticaret ve 31 Mayıs 1934 tarihli Takas İtilâf  

nameleri ile 31 Mayıs 1934 tarihli Ticaret ve  

Takas İtilâf namelerine müzeyyel Anlaşmanın  
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1 Haziran 1940 tarihine kadar temdidi  

hakkında kanun 

Kanun No: 4012 Kabul tarihi: 28/4 1941 

Madde 1 — Belçika ile aramızda mevcut ve hükmü 23 Nisan 1940 tarihinde 

biten 24 Mayıs 1934 tarihli Ticaret ve 31 Mayıs 1934 tarihli İtilâfnameleri ile 31 

Mayıs 1934 tarihli Ticaret ve Takas İtilâfnamelerine müzeyyel Anlaşma 1 Haziran 

1940 tarihine kadar uzatılmıştır. Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 Mayıs 1935  

tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut “A”  lâhikasında  

derpiş olunan takas müddetinin 6 aydan 1 seneye  

iblâğı hakkında yapılan Anlaşmanın  

tasdikine dair kanun 

Kanun No: 4013 Kabul tarihi: 28 4 1941 

Madde 1 — Türkiye ile Bulgaristan arasında 27 Mayıs 1935 tarihli Ticaret 

Anlaşmasına merbut “A” lâhikasında derpiş olunan takas müddetinin 6 aydan 1 

seneye iblâğı hakkında Bulgaristan Hükümeti ile yapılan anlaşma kabul ve tasdik 

edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

 

    T. C. 

Sofya Elçiliği  

   751/127   Şifahî takrir 

Türkiye Elçiliği aşağıdaki hususu Hariciye ve Mezahip Nezareti 

Kıraliyesinin ittilaına arz ile şeref kesbeyler: 
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Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 27 Mayıs 1935 tarihli Ticaret 

Anlaşmasına merbut “A" lâhikası hükümlerine göre takas muamelelerine iki 

memleket salâhiyettar makamları önceden mutabık kalarak müsaade etmelidirler 

ve bu müsaadeler ancak altı ay için muteberdir 

Diğer Ticaret Anlaşmalarında da mevcut bulunan bu müddet, tatbikatın 

tebarüz ettirdiği veçhile, kâfi gelmemekte ve müşkülat ihdasından hali 

kalmamakta idi. Türkiye Hükümeti umumî takas rejimini tanzim için ittihaz 

eylediği kararlarla bu müddeti bir seneye çıkarmıştır ve hatta daha ziyade temdit 

olunabileceği bazı ahval de derpiş edilmiştir. Bununla beraber, yukarıda bahis 

mevzuu edilen “A” lâhikası hükümleri meriyette kalmakta devam etmekte ve iki 

memleket arasındaki ticarî münasebetlere hailler ihdas ile alâkadarların 

şikâyetlerini davet eylemektedir. 

Mevcut Ticaret Anlaşmasını bugünkü iktisadi şartlara intibak ettirmek için 

ileride yapılacak müzakereler sırasında bahis mevzu edilen noktanın dikkat 

nazarına alınarak mütekabil ticarî menafin istilzam ettirdiği şekilde tadil 

olunacağı şüphesizdir. Ancak, düşünülen tadilâtın tespit ve meriyete yazına kadar 

uzun bir müddetin geçeceğini göz önüne almak lâzımdır. 

Bu itibarla, Türkiye Elçiliği, iki memleket tacirlerini daha fazla mutazarrır 

etmemek üzere, “A” lâhikasınm hususî takas muamelelerinin icrasına müteallik 

hükümlerinin ilgası veyahut orada derpiş edilen müddetin bir seneye iblâğı için 

alâkadar devair nezdinde tavassutta bulunmasını Nezareti Kral iyeden rica eyler. 

Elçilik, arzu edilen tadile müteallik notaların yakında teati edilebilmesi için 

Hariciye Nezaretinin cevabını biran evvel bildireceğini ümit eyler. 

Elçilik, Nezareti Kıraliyeye en derin hürmetlerini teyit için bu vesileden 

istifade eyler. 

Hariciye ve Mezahip Nezareti Kraliyetine 

Sofya 

Sofya, 31 Temmuz 1940 

Hariciye ve Mezahip Nezareti  

No. 17837/41/11 

Sofya, 10 ağustos 1940 

Şifahî takrir 

İki memleket arasındaki hususî takas muamelelerini kolaylaştırmak isteyen 
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Bulgar Hükümetinin 27 Mayıs 1935 tarihli Türkiye - Bulgaristan Ticaret 

Anlaşmasına merbut “A" lahikasında derpiş edilen 6 aylık müddetin 1 seneye 

iblâğıma muvafakat eylediğini Hariciye Nezareti Kraliyeti, 31 Temmuz 1940 tarih 

ve 751. 127 sayılı notaya cevaben. Türkiye Elçiliğinin ıttılaına arz ile şeref 

kesbeyler. 

Bu hususun teyidine intizar en Nezareti Kıraliye Elçiliğe derin hürmetlerini 

teyit eyler. 

Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine 

Sofya 

Sofya Elçiliği  

    847/152 

    Şifahî takrir 

27 Mayıs 1935 tarihli Türkiye Bulgaristan Ticaret Anlaşmasına merbut “A” 

lahikasında derpiş edilen 6 aylık müddetin 1 seneye iblâğına Türkiye 

Hükümetinin muvafakat eylediğini Türkiye Elçiliği. 10 ağustos 1940 tarih ve 

17837/41/11 sayılı şifahî takrire cevaben, Hariciye ve Mezahip Nezaretine teyit 

ile şeref kesbeyler. 

Cumhuriyet Elçiliği Nezareti Kıraliyeye en derin hürmetlerini tecdit için bu 

vesileden istifade eyler. 

Hariciye ve Mezahip Nezareti Kıraliyesine 

Sofya 

Sofya, 2 Eylül 1940 

 

Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 Mayıs 1935  

tarihli Ticaret Anlaşmasına merbut “A” lahikasında  

derpiş edilip bir seneye çıkarılan altı aylık takas  

müddetinin tekrar altı ay temdidi hakkındaki  

notaların tasdikine dair kanun 

Kanun No: 4014 Kabul tarihi: 28 4 1941 

Madde 1 — Türkiye ile Bulgaristan arasında mevcut 27 Mayıs 1935 tarihli 
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Ticaret Anlaşmasına merbut “A” lâhikasında derpiş edilip bir seneye çıkarılan 6 

aylık Takas müddetinin tekrar altı ay temdidi hakkında Sofya Elçiliği ile Bulgar 

Hariciye Nezareti arasında teati edilen notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

Hariciye ve Mehazip Nezareti 

          No: 25299 - 46 - 11    Sofya. 18 12/1940 

Şifahî takrir 

5 Kânunuevvel 1940 tarih ve 1124/196 numaralı şifahî takrire cevaben 

Hariciye ve Mezahip Nezareti Kıraliyesi nota teatisi ile, (Nezaretin 10/12/1940 

tarih ve 17837 - 41 - 11, Elçiliğin 2 eylül 1940 tarih ve 847/152 numaralı notaları), 

bir seneye temdit edilmiş olan 6 aylık müddetin sırf bu bir senelik müddet zarfında 

tasfiye edilmesi mümkün olamayan takas muamelelerinin tasfiyesini 

kolaylaştırmak için tekrar bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay temdidi hususunda 

Bulgar Hükümetinin mutabakatını Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğinin ıttılaına arz 

etmekle kesbi şeref eyler. 

İşbu noktanın teyidine intizar en Kıraliyet Hariciye Nezareti muhterem 

Elçiliğe yüksek ihtiramatın tekrar eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine  

Şehirde 

Sofya Elçiliği   Şifahî takrir 

18 kânunuevvel 1940 tarih ve 25299/46 - İl numaralı şifahî takrire cevaben 

Türkiye Elçiliği Nota teatisi ile, (Nezaretin 10 12 1940 tarih ve 17837 - 41 - 11, 

Elçiliğin 2 Eylül 1940 tarih ve 847/152 numaralı no 

talan), bir seneye temdit edilmiş olan 6 aylık müddetin sırf bu bir senelik müddet 

zarfında tasfiye edilmesi mümkün olamayan takas muamelelerinin tasfiyesini 

kolaylaştırmak için tekrar bir defaya mahsus olmak üzere 6 ay temdidi hususunda 

Türk Hükümetinin mutabakatını Hariciye ve Mezahip Nezareti Kıraliyesinin 

ıttılaına arz etmekle kesbi şeref eylen 

Elçilik bu münasebetle Kıraliyet Nezaretine yüksek ihtira matını tekrar eder. 
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Hariciye ve Mezahip Nezareti Kıraliyesine  

Şehirde 

Türkiye ile Finlandiya arasında imzalanan 9 ikinci  

teşrin 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının  

tasdiki hakkında kanun 

Kanun No: 4015 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — Türkiye ile Finlandiya arasında 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde 

imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşmaları kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30 4 1941 

Türkiye ile Finlandiya arasında Ticaret  

Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlândiya Cumhuriyeti Hükümeti, iki 

memleket arasındaki ticarî mübadelelerin inkişafına yardım arzusu ile aşağıdaki 

hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Finlândiya menşeli malların merbut 1 

listesinde tespit edilen senelik kontenjanlar dâhilinde ithaline müsaade etmeği 

taahhüt eder. Finlândiya Cumhuriyeti Hükümeti aynı malların Türkiye’ye 

İhracına müsaade etmeği taahhüt eder. 

Finlândiya Cumhuriyeti Hükümeti Türkiye menşeli malların mer 

but 2 listesinde tespit edilen kontenjanlar dahilinde ithaline müsaade etmeği 

taahhüt eder. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti aynı malları Finlandiya’da ihracına müsaade 

etmeği taahhüt eder. 

İki memleketten birinde 1 ve 2 listelerde yazılı olanlardan gayri mallar için 

sürüm imkânı veya bu üstelerde yazılı mallar için daha fazla bir sürüm imkânı 

görülürse, 4 üncü maddede zikredilen muhtelit komisyon, kontenjanlar verilmesi 

veya tezyidi hususundaki talepleri tetkik edecektir. 
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Kontenjanlar 300 000 marka ve mütekabilden 8 000 Türk Lirasından aşağı 

olanlar müstesna olmak üzere, üç aylıklara ayrılacaklar, fakat bu ayrılmada bazı 

malların mevsimlik vasfı nazarı itibaren alınacaktır. Kullanılmamış 

kontenjanların bakiyeleri ertesi kontenjan devresine nakledilecektir. 

Madde — 2 

Her iki Tarafça İclal edilen mallar bu günkü tarihle imza edilen Tediye 

Anlaşmasına tevfikan kliring veya münferit hususî takas yolu ile ödenecektir. 

Madde — 3 

Âkit Tarafların yekdiğerine ihraç edecekleri iki memleket menşeli emtia, 

merbut numuneye tevfikan iki memleket salahiyetli makamları tarafından tasdikli, 

nüshateyn olarak tanzim edilmiş bir menşe şahadetnamesi terfik olunacaktır. 

Mezkûr şahadetnamelerin 2 nci B nüshaları ithalatın yapıldığı gümrük idaresince 

damgalandıktan sonra aynı idare tarafından ithalatçı memleketin ihraç bankasına 

tevdi edilecektir. 

Kıymeti 50 Türk lirasını veya bu meblâğın marka olarak mukabilini 

geçmeyen mal irsalâtı bu mecburiyetten müstesnadır. 

Bilvasıta ihracat yapıldığı takdirde, menşe şahadetnamelerinin yerine menşe 

memleketinin konsolosluğunca irsalâtın bir kısmına ait olarak verilmiş (A ve B) 

yeni menşe şehadetnarreleri ikame edilebilecektir. Bu suretle tevdi olunan menşe 

şahadetnameleri ancak esas şahadetnamelere nazaran, mürselünileyh 

memleketlere tahsis edilen emtia müvtarına isabet eden kıymeti ihtiva 

eyleyecektir. Evvelki fıkra ahkâmı işbu menşe şahadetnamelerine de tatbik 

edilecektir. 

Madde — 4 

İki memleketin her birinde, mütekabile Hükümetleri tarafından  

 

tayin edilen bir reis ve bir azadan mürekkep ve Türk - Finlandiya iktisadi 

Anlaşmalarının icrası ile alâkadar bütün meseleleri tetkik vazifesi ile mükellef bir 

Hükümet komisyonu teşkil edilecektir. 

Birbirlerine doğrudan doğruya temas edecek ve muhtelit [Türk - Finlândiya 

komisyonu şeklinde içtima edecek olan bu Komisyon, bilhassa iki memleket 

arasında akdedilmiş olan iktisadi mahiyetteki Anlaşmalar hükümlerinin tamam 

icrasına nezaret, bu Anlaşmaların tatbiki anında zuhuru muhtemel ihtilâfları hal 

ve Türkiye ile Finlândiya arasındaki ticaret mübadelelerini takviyeye Salih 
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çareleri taharri edecektir. 

Muhtelit Komisyon Hükümet Komisyonlarının iki reisinden birinin talebi 

üzerine, lüzum hâsıl oldukça içtima edecektir. Hükümet Komisyonları 

Komisyonlara mütehassıslar iştirak ettirmek ve tali Komisyonlar teşkil etmek 

salâhiyetini de haiz olacaklardır. 

Keza iki Komisyon reisi bu Komisyonlara verilen salâhiyetler hududu 

dâhilinde birbirleri ile de muhabere edebileceklerdir. 

Madde — 5 

İşbu Anlaşma 2 numaralı munzam Protokolü baki kalmak üzere 20 Haziran 

1936 tarihli Ticaret Anlaşmasının ve 2 birinci kânun 1938 tarihli Nota teatisinin 

yerine kaim olacak ve 1 birinci kânun 1940 tarihinde meriyete girerek 30 ikinci 

teşrin 1941 tarihine kadar mer’i olacaktır. Şurası mukarrerdir ki 20 Haziran 1938 

tarihli Anlaşmaya merbut 1 numaralı Protokoldeki munzam kontenjanlar işbu 

Anlaşma ile Türkiye tarafından verilen kontenjanlara dâhildir. 

İşbu Anlaşma üç ay evvel ihbar suretiyle feshedilmedikçe senelik müddetler 

ile zımnen uzatılmış olacaktır. 

Ankara’da iki nüsha olarak 9 ikinci teşrin 1940 da tanzim edildi. 

   Cevat Açıkalın A. S. Y Koskim 

Tauno jalanti 

KİSTE: 1 

Ziraî makineler, tırmık, atlı çapa makinesi  

ve sade Y    1 000 000 Markka 

ayık ve makineli yayık    18 tn. 

“Abloy” kilitleri     1 tn. 

Törpü ve rende     200 000 mk. 

Bileme taşı     150 000 mk 

Elektrik ampulü    15 tn. 

 

 

Masa porselen ve çinisi  150 tn. 

Sıhhi çini  25 tn. 

Porselen ve çiniden elektrik levazımı  10 tn. 

Masa kadehleri  100 tn. 

Asbest toz ve elyafı ve asbest mücerridi  50 tn. 

Kibrit çöpü 6 000 tn. 

Spor levazımı  7,5 tn. 
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Kâğıt hamuru 7 500 tn. 

Yazı kâğıdı ve matbaa kâğıdı (makara    

Gazete kâğıdı dâhil •10 000 tn. 

Ambalaj kâğıdı (kese kâğıdı için    

“Kraft” kâğıdı dâhil) 10 000 tn. 

Sigara kâğıdı  400 tn. 

Zamklı, parafinli, kolalı ve saire kâğıt  50 tn. 

Başka kâğıtlar 2 000 tn. 

Kâğıt torbalar  400 tn. 

Karton 2 000 tn. 

İnce parlak karton  300 tn. 

Mücerrit levhalar ve inşaat kartonu  200 tn. 

Maden direği 10 000 m3 

Testerelinmiş ağaç (küçük ve büyük    

Tahtalar dâhil) 50 000 m3 

Kontrplaklar (Tayyare için ve kaplama    

Tahtaları dâhil) 1 500 tn. 

Tahta makara  50 tn. 

Tahta eşya, tahta kunduracı çivisi ve    

çerçeve ve saire gibi  500 tn. 

Galalit düğmeler 300 000 mk. 

Sair emtia 3 500 000 mk. 

Liste: 2    

Nebatî yağlar 4 000 tn. 

Küspe 5 000 tn. 

Kepek 10 000 tn. 

Kuru üzüm  400 tn. 

Kuru incir  150 tn. 

Kuru meyve (Fındık, ceviz, kaysı, erik 

ve saire) 200 tn. 

Tiftik 500 tn. 

İşlenmemiş tütün 2 000 tn. 

Debagatte müstamel hülâsalar 1 000 (veya buna 

  Tekabül eden 

  
miktarda pa 
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  lamut) 

İşlenmemiş koyun derisi 150 000 parça 

Barsak 50 tn. 

Zımpara 300 tn. 

Yağlı tohumlar 2 500 tn. 

Halı 10 tn. 

Sünger 2 tn. 

Sair emtia 100 000 

Türk lirası 

No. Menşe Şahadetnamesi 

A — NÜSHASI 

Gönderen Gönderilen 

İsim:  İsim: 

İkametgâh: 
 

İkametgâh: 

Sokak:  Sokak: 

Eşyanın nevi: 

Ambalâj tarzı: Koli 

adedi: Marka No: 

  

Sıklet 
(Gayri safî. . . Kg, 

Fob kıymeti: Sevk 

yolu : 

(Safî . .  ........................ K. 

Yukarıda görülen emtianın... Menşeli olduğu ve işbu menşe şahadetnamesinin 

Ankara’da 9 ikinci 1940 tarihinde imza edilen Türkiye ve Finlandiya arasındaki 

Ticaret Anlaşmasının hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur. 

No. 

B — NÜSHASI 

(Bu nüsha A nüshası ile aynı numarayı taşıyacak ve gümrüklerce 

damgalanarak ithalâtçı memleketin ihraç bankasına tevdi olunacaktır. Gönderen

 Gönderilen 

İsim:  İsim: 

İkametgâh:  İkametgâh: 
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Sokak: Eşyanın nevi: 

Ambalâj tarzı: Koli 

adedi: Marko No: 

 Sokak: 

Sıklet 
(Gayri safi  ........................ Kg. 

Fob kıymeti: Sevk 

yolu: 

(Safi,  ....................... K. 

Yukarıda gösterilen emtianın ............................................ menşeli olduğu ve 

işbu şahadetnamenin Ankara’da 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde imza edilen Türkiye 

ve Finlandiya arasındaki Ticaret Anlaşması hükümlerine tevfikan verildiği tasdik 

olunur. 

Türkiye ile Finlandiya arasında Tediye 

Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlândiya Cumhuriyeti Hükümeti, iki 

memleket arasındaki tediyatın tesviyesini kolaylaştırmak üzere atideki hususları 

kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ile Finlândiya arasında her nevi alacakların tesviyesi ve para 

transferi kliring yolu ile ve aşağıdaki maddelerde gösterilen şekilde yapılacaktır. 

Madde — 2 

Her nevi Türk alacağı ve Finlandiya’dan Türkiye’ye para transferi 

Finlandiya’da, ödenmesi lâzım gelen meblâğın markka olarak Suomen 

Pankkiye tediyesi suretiyle yapılacaktır. 

Suomen Pankki tahsil olunan mebaliği Türkiye Cumhuriyet Mer 

kez Bankası namına faizsiz ve markka olarak açacağı (A) hesabının matlubuna 

kaydedecektir. 

Madde — 3 

Her nevi Finlândiya alacağı ve Türkiye’den Finlandiya’ya para transferi 

Türkiye’de ödenmesi lâzım gelen meblâğın Türk lirası olarak Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına tediyesi suretiyle yapılacaktır. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tahsil olunan mebaliği Suomen Pankki 
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namına faizsiz ve Türk lirası olarak açacağı (A) hesabının matlubuna 

kaydedecektir. 

Madde — 4 

Türkiye Cumhuriyet. Merkez Bankası ile Suomen Pankki, 2 nci ve 3 üncü 

maddelerde Türk lirası ve Markka olarak derpiş edilmiş olan 

(A) hesaplarının bakiyeleri arasında mahsup yapacaklardır. 

İki hesap arasındaki mahsuplar, Suomen Pankki ile Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası arasında tespit edilecek rayiç üzerinden yapılacaktır. 

Keza markka olarak tespit edilmiş faturaların Türk lirasına tahvili ve Türk 

lirası olarak tespit edilmiş faturaların markkaya tahvili yukarı ki fıkrada, derpiş 

edilen tahvil rayici üzerinden yapılacaktır. 

Bu rayiç, işbu Anlaşmanın meriyeti müddetince, iki paradan birinin 

statüsünde bir tebeddül olmadıkça, değiştirilmeyecektir. 

Böyle bir değişiklik iktiza ettiği takdirde Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası ve Suomen Pankki kabul edilmesi lâzım gelen yeni Türk lirası Markka 

paritesi üzerinde mutabık kalacaklardır. 

Alacakların Türk lirası veya Markkadan başka bir para ile tayin edilmiş 

olmaları takdirinde, bu para hale göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası veya 

Suomen Pankinin resmî rayici üzerinden Türk lirasına veya Markkaya tahvil 

olunacaktır. 

Madde — 5 

Şayet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki’ce Türk 

lirası ile Mark arasındaki tahvil rayicinde bir değişiklik yapılması kararlaştığı 

anda iki kliring hesabından birinde bir bakiye mevcut ise tediyat değişikliğin 

kararlaştırıldığı zaman mevcut bakiye bitinceye kadar, diğer kliring hesabı 

üzerinden eski rayiçle yapılmağa devam edecektir. 

 

Madde — 6 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suonıen Pankki kendilerine 

yapılacak tediyelerden yekdiğerini mütekabilden günü gününe haberdar 

edeceklerdir. Her tahsil1 ihbarnamesi hak sahiplerine tediyat yapılabilmesi için 

lâzım gelen kayıtları muhtevi olacaktır. 

Alacaklılara tediyat Türkiye’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

marifetiyle ve Finlandiya’da Suomen Pankki marifetiyle her memleketin millî 

parası ile 2 ve 3 üncü maddelerde derpiş edilen hesapların zimmetinden tevdiatın 

tarih sırası takip edilmek suretiyle icra edilecektir. 
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Madde — 7 

Tahsil ihbarnamelerine bu günkü tarihle imzalanan Ticaret Anlaşmasının 3 

üncü maddesinde derpiş edilmiş olan menşe şahadetnamelerinin B nüshası 

iliştirilmiş olacaktır. 

Menşe şahadetnamesinin ithal eden memleket gümrüğünce damgalanmış B 

nüshası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suomen Pankki’ye eşya 

bedelinin tevdii sırasında ibraz edilemezse, iki müessese yekdiğerine tahsil 

ihbarnamelerini bu şahadetnameler ilişik olmaksızın dahi göndereceklerdir. 

Ancak şurası mukarrerdir ki yukarıda zikredilen bankalar malın tamamı ile 

gümrüklenmesinden sonra mezkûr şahadetnamelerin gönderilmesini temin için 

lâzım gelen tedbirleri alacaklardır. 

Madde — 8 

Türkiye menşeli mallar ile Finlandiya menşeli mallar her muamele için iki 

memleket salâhiyettar makamlarından ayrıca izin alınmak şart ile hususî takas 

mevzuu teşkil edebilirler. 

Her iki tarafça tasvip edilen hususî takaslar her iki memlekette meri ahkâma 

tevfikan icra edilecektir. 

Madde — 9 

İki kliring “A” Hesabı arasında 250 000 Türk lirası veya 10 000 000 

Markkadan fazla bir muvazenesizdik husule gelirse iki Hükümet, muhtelif 

komisyonları marifetiyle hesap muvazenesini iade için alınarak tedbirler üzerinde 

mutabık kalacaklardır. 

Bu hususta bir Anlaşmaya varılmaya kadar alacaklı taraf, lüzum görürse, tek 

başına lüzumlu tedbirleri alabilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde — 10 

Türkiye veya Finlândiya menşeli malların mübayaası için avanslar Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası ve Suomen Pankki tarafından tasvip edilmiş olmak 

şart ile işbu Anlaşma hükümlerine göre tediye olunacaklardır. 

Madde — 11 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Suomen Pankki, işbu Anlaşmanın 
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muntazam işlemesi hususunda lüzumlu teknik şartlar üzerinde uyuşacaklardır. 

Madde — 12 

20 Haziran 1936 tarihli Türkiye - Finlândiya Kliring Anlaşmasının 1 inci 

maddesinde derpiş edilen hesapların birinde husule gelebilecek bakiye işbu 

Anlaşmanın meriyete girmesi sırasında icabı hale göre 2 nci veya 3 üncü maddede 

derpiş edilen yeni A kliring hesabına nakledilecektir. 

Madde — 13 

İşbu Anlaşma transit ticaretine tatbik edilmeyecektir. Bununla beraber iki 

taraftan birince transit olarak satın alınmış mallar Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası ve Suomen Pankkinin muvafakatlerde kliring tediye suretiyle tesviye 

edilebileceklerdir. 

Madde — 14 

Kliring hesaplarındaki bakiyeleri kısmen veya tamamen kullanmak ve bu 

suretle işbu Anlaşmanın iyi tatbikini kolaylaştırmak için iki Âkit Taraf Kliring 

Anlaşmaları ile bağlı oldukları memleketlerle üç tarafı takaslar yapmak 

hususunda anlaşabilirler. 

Madde — 15 

İşbu Anlaşmanın hitamında lehine diğer memlekette bir bakiyi mevcut olan 

memleketin ithalâtçıları, ithalâtları bedelini, işbu Anlaşın hükümlerine tevfikan 

bu bakiyeye tekabül eden miktara varıncaya kg dar tediyeye devam edeceklerdir. 

Keza işbu Anlaşmanın meriyeti esnasında veresiye ithal edilmiş olan 

malların bedelleri kliring hesabına yatırılmağa devam edecektir. 

Madde — 16 

İşbu Anlaşma Türkiye ile Finlândiya arasında 20 Haziran 1936 tarihinde 

imza edilen Kliring Anlaşması ve Finlandiya’ya ithal edilen Türk 

buğdayının tediyesi hak kındaki 2 birinci kânun 1938 tarihli nota teatisinin yerine 

kaimdir. 

Bu Anlaşma 1 birinci kânun 1940 tarihinde meriyete girecek ve bir gün imza 

edilen Ticaret Anlaşması ile aynı müddet zarfında mer’i ola çaktır. 

Ankara’da, 9 ikinci teşrin 1940 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 
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Cevat Açıkalın  A. S. Koskinen 

Tauno Jaianti 

Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 Şubat 1937  

tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî İşbirliği Protokolü  

ile 19 Mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve  

bunların merbutlarının hitam tarihinden 

 itibaren 1 Mayıs 1940 tarihine kadar 

 iki ay müddetle temdidi hakkında kanun 

Kanun No: 4016 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — Hollanda ile aramızda mevcut olup 1 Mart 1940 tarihinde 

meriyetten çıkan 27 Şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî İşbirliği 

Protokolü ile 19 Mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları 1 

Mayıs 1940 tarihine kadar iki ay müddetle temdit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

Ankara, 29 Şubat 1940 

Bay Elçi, 

Memleketlerimiz arasında yeni Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının akdine 

intizar en, Hükümetimin, 27 Şubat 1937, 19 Mart 1937 ve 27 Şubat 1937 

tarihlerinde imzalanmış bulunan tediye ve ticaret anlaşmaları ile İktisadî) İşbirliği 

Protokolünün meriyetlerinin, inkizaları tarihlerinden itibaren iki ay müddetle, 

temdidi hususunda mutabık olduğunu Ekselânsımıza bildirmekle kesbi şeref 

eylerim. 

 

Yüksek tazimlerimin teminatının kabulünü rica ederim. 

Son Excellence 

M. le Dr. Philips Christiaan Visser, 

Ministre des Pays - Bas, 

Ankara 
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Ankara. 29 Şubat 1940 

Bay Vekil, 

Memleketlerimiz arasında yeni Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının akdine 

intizar en, Hükümetimin, 27 Şubat 1937, 19 Mart 1937 ve 27 Şubat 1937 

tarihlerinde imzalanmış bulunan Tediye ve Ticaret Anlaşmaları ile İktisadî 

İşbirliği Protokolünün meriyetlerinin, inkizaları tarihlerinden itibaren iki ay 

müddetle, temdidi hususunda mutabık olduğunu Ekselansınıza bildirmekle kesbi 

şeref eylerim. 

Yüksek tazimlerimin teminatının kabulünü rica ederim. 

(İmza) Visser 

Ekselâns Bay Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye Vekili, 

Ankara 

Türkiye ile Hollanda arasında mevcut 27 Şubat 1937  

tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî İş Birliği Protokol  

ile 19 Mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve bunların  

merbutlarının 15 Mayıs 1940 tarihîne kadar temdidi  

hakkında kanun 

Kanun No: 4017 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — Hollanda ile aramızda mevcut olup 1 Mayıs 1940 tarihinde 

meriyetten çıkan 27 Şubat 1937 tarihli Tediye Anlaşması ve İktisadî İş Birliği 

Protokolü ile 19 Mart 1937 tarihli Ticaret Anlaşması ve bunların merbutları 15 

Mayıs 1940 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

 

Türk - İngiliz Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 3 üncü 

 maddesinin ikinci bendinin tavzihine dair kanun 

Kanun No: 4018 Kabul tarihi: 28/4, 1941 

Madde 1 — 3/2/1940 tarihli Türk - İngiliz Ticaret ve (Tediye Anlaşmasının 
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3 üncü maddesinin 2 nci bendinin tavzihi hakkında 7/10 1940 tarihinde İngiltere 

Büyük Elçiliğine teati edilen notalar kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

Türkiye - İsveç Kliring Anlaşmasının küspe bedellerine 

 müteallik hükümlerini tadilen İsveç ile nota teatisi  

suretiyle yapılan Anlaşmanın kabul ve tasdiki  

hakkında kanun 

Kanun No: 4019 Kabul tarihi: 28 4 1941 

Madde 1 — İsveç ile aramızda mevcut 9 Şubat 1940 tarihli Kliring 

Anlaşmasının küspe bedellerine müteallik hükümlerini tadil eden ve Hariciye 

Vekâleti ile İsveç Sefareti beynin de 12 11/1940 tarihinde nota teatisi suretiyle 

yapılan Anlaşma kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

 30/4/1941 

Türkiye ile İsviçre arasında mevcut kanunusi  

1935 tarihli Ticarî itilâf ile 31 Mart 1938 tarihli Tediye  

Anlaşmasının, bunların in kıza tarihi olan 31 Mart  

1940 dan itibaren 31 Mayıs 1940 tarihine kadar  

iki ay temdidi hakkında kanun 

Kanun No: 4020 Kabul tarihi: 28 4 1941 

Madde 1 — İsviçre ile aramızda mevcut ve hükümleri 31 Mart 

1940 tarihinde bitecek olan 3 kânunusani 1935 tarihli Ticari İtilâf ile 31 Mart 1938 

tarihli Tediye Anlaşması 31 Mayıs 1940 tarihine kadar iki ay uzatılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun 31 Mart 1940 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4/1941 

İsviçre Elçiliği 
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Ankara, 23 Mart 1940 

Bay Vekil, 

Hükümetimin, aşağıda yazılı iki Anlaşma ile merbutlarını, bunların in kıza 

tarihleri olan 31 Mart 1940 dan itibaren, 31 Mayıs 1940 tarihine kadar iki ay 

temdidini arzu eylediğini Ekselanslarıma arz etmekle şerefyabım: 

1) İsviçre ile Türkiye arasındaki 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî itilâf; 

2) İki memleket arasındaki ticarî mübadelelere ait tevdiatın sureti tesviyesi 

hakkındaki, 31 Mart 1938 tarihli Türkiye - İsviçre Anlaşması. 

Yukarıda mezkûr temdit keyfiyeti hakkında (Türk Hükümetinin de mutabık 

olduğunu bana teyit lütfunda bulunmanızı Ekselanslarından rica eder ve bilvesile 

en derin saygılarımın kabulünü rica eylerim Bay Vekil. 

İsviçre Elçisi  

E. Lardy 

Ekselâns, 

Bay Şükrü Saraçoğlu  

Hariciye Vekili  

Ankara 

Bay Elçi, 

Ankara, 23 Mart 1940 

Ekselânsların, meali aşağıda münderiç, bu günkü tarihli mektuplarını 

aldığımı bildirmekle şerefyabım: 

Bay Vekil, 

Hükümetimin, aşağıda yazılı iki Anlaşma ile merbutlarını, bunların in kıza 

tarihleri olan 31 Mart 1940 dan itibaren, 31 Mayıs 1940 ta- 

 

 

rihine kadar iki ay temdidini arzu eylediğini Ekselanslarına arz etmekle 

şerefyabım: 

1) İsviçre ile Türkiye arasındaki 3 kânunusani 1935 tarihli Ticarî İtilâf; 

2) İki memleket arasındaki ticarî mübadelelere ait tedivatın sureti 

tesviyesi hakkındaki, 31 mart 1938 tarihli Türkiye - İsviçre Anlaşması, 

Yukarıda mezkûr temdit keyfiyeti hakkında Türk Hükümetinin de mutabık 
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olduğunu bana teyit lütfunda bulunmanızı Ekselanslar dan rica eder ve bilvesile 

en derin saygılarımın kabulünü rica eylerim Bay Vekil, 

Mevzuubahis iki Anlaşmanın, yukarıda tasrih edildiği şekilde temdidi 

hususunda Cumhuriyet Hükümetinin mutabık olduğunu Ekselânslarına teyide 

müsavat eylerim. 

En derin saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Elçi. 

Hariciye Vekili 

Ekselans  Ş. Saraçoğlu 

Bay Etienne Lardy  

      İsviçre Elçisi  

         Ankara 

Türkiye ile İsviçre arasında 30 Mayıs 1940 tarihinde  

akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının  

tasdikine dair kanun 

Kanun No: 4021 Kabul tarihi: 28 4 1941 

Madde 1 — İsviçre ile aramızda 30 Mayıs 1940 tarihinde akit ve imza edilen 

Ticaret ve Tediye Anlaşması ile merbutları 1 Haziran 1940 tarihinden itibaren 

muteber olmak üzere kabul ve tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

30/4 1941 

Türkiye ile İsviçre arasında, Ticaret ve Tediye Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Konfederasyonu Hükümeti, 

 

İki Hükümet arasındaki Ticarî mübadeleleri inkişaf ettirmek ve tediyelerin 

tanzimini kolaylaştırmak arzusu ile 13 ilk kânun 1930 tarihinde Türkiye ile İsviçre 

arasında akdedilmiş bulunan ticaret mukavelenamesi hükümlerine halel 

gelmeksizin aşağıdaki hükümlerin kabulünü kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 
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Türkiye ile İsviçre arasındaki Ticarî mübadeleler ithalat veya ihracatın 

yapıldığı anda iki memlekette cari olan ithalat ve ihracat umumî rejimlerine 

tevfikan icra olunacaktır. 

Madde — 2 

İşbu Anlaşmanın meriyete girişinden itibaren, Türkiye ile İsviçre arasındaki 

tediyelerin tanzimi aşağıdaki maddelerde derpiş edilen usullere tevfikan 

münhasıran hususî takas yolu ile icra kılınacaktır. 

Madde — 3 

1 — İki memleketten biri menşeli olup diğer memlekete ithal edilen 

bilcümle emtia bedelleri ithalatçı tarafından Türkiye’de Türk Lirası olarak, 

aşağıda Merkez Bankası diye anılan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına ve 

İsviçre’de İsviçre frangı olarak İsviçre Millî Bankasına yatırtılacaktır. 

2 — iki memleket ihracatçıları lehine yapılacak tediyeler bu iki banka 

vesayetiyle icra kılınacaktır. 

3 — Merkez Bankası ve İsviçre (Takas Ofisi işbu Anlaşmanın muntazam 

bir şekilde işleyebilmesi için icap eden teknik usuller üzerinde mutabık 

kalacaklardır. 

Madde — 4 

1 — Bir ihraç bankası tarafından diğerine tevdi edilen tediye emirleri 

İsviçre frangı olarak muharrer bulunacaktır. 

2 — Türk lirası olarak muharrer borçlara mukabil İsviçre Millî Bankasına 

yapılacak tevdiat Merkez Bankası tarafından tespit edilmiş malûm son rayiçler 

üzerinden İsviçre frangına tahvil olunacaklardır. Türkiye’de Türk liralarının 

İsviçre frangına ve İsviçre franklarının Türk lirasına tahvili dâhilî Türk 

mevzuatının tatbikinden mütevellit kurlara göre yapılacaktır. 

3 — Türk lirası veya İsviçre frangından gayri bir para ile muharrer 

borçların tahvili satış mukavelesinde zikredilen borsa veya mahalde kontrol edilen 

son kura tevfikan icra olunacaktır. 

Madde — 5 

Merkez Bankası ve İsviçre Millî Bankası kendilerine yapılacak tevdiattan 

mütekabilden birebirlerini günü gününe haberdar edeceklerdir. Her tahsil 

ihbarnamesi hak sahiplerine ait tediyeleri mümkün kılmak için lâzım gelen izahatı 

ihtiva edecektir. 
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Madde — 6 

1 — İşbu Anlaşma hükümlerine göre, mal kıymeti olarak, nakliyat deniz 

yolu ile yapıldığı takdirde bu malın cif fiyatı, nakliyat kara yolu ile yapıldığı 

takdirde alıcı memleketteki varış istasyonundaki teslim fiyatı anlaşılacaktır. 

2 — İki memleket arasında yapılan ticarî mübadelelerden mütevellit olup 

Türk ihracatçıları tarafından İsviçre’deki mümessillerine borçlu bulunan masraf 

ve komisyonlar ile İsviçre ihracatçıları tarafından Türkiye’de mümessillerine 

borçlu bulunulan masraf ve komisyonlar işbu Anlaşma hükümlerine tevfikan 

tesviye olunacaktır. 

3 — Merkez Bankası ve İsviçre Millî Bankası bu paraların mahiyet vc 

istimalini ve bunların yukarıda zikredilen masraf ve komisyonlar bedelini 

hakikaten irade edip etmediğini tahkik ve murakabe hakkını muhafaza ederler. 

Madde — 7 

Türkiye veya İsviçre’ye mütekabilden ithal edilmeğe muhassas İsviçre veya 

Türkiye menşeli emtianın iştirası için avans suretiyle tediyac, Merkez Bankası ve 

İsviçre Millî Bankasının muvafakatleri alınmak kaydı ile işbu Anlaşma 

hükümlerine tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 8 

1 — İşbu Anlaşmanın meriyete konulmasından sonra her iki taraftan sevk 

edilen emtiaya iki memleket salâhiyettar makamları tarafından iki nüsha olarak, 

merbut numuneye tevfikan, verilen bir menşe şahadetnamesi terfik olunacaktır. 

2 — Bu şahadetnamelerin (B) nüsha saniyesi ithalat gümrüğü idaresi 

tarafından damgalanacak ve ithalatçı tarafından kendisinin tevdiatı icra edeceği 

müesseseye verilecektir. 

3 — Merkez Bankası ve İsviçre Millî Bankası bu şahadetnamelerin 

damgalanmış nüshalarını ait oldukları tediye ihbarnamelerine rapten birbirlerine 

göndereceklerdir Bununla beraber menşe şahadetnamelerinin ithalatçı memleket 

gümrüğü tarafından damgalanmış (B) kısmı mal 

bedelinin Merkez Bankasına veya İsviçre Millî. Bankasına yatırılması anında 

ithalatçı tarafından ibraz edilemediği takdirde, her iki teşekkül tediye 

ihbarnamelerini, bunlara işbu şahadetnameler terfik edilmeksizin, mütekabilden 

birbirlerine göndereceklerdir. Ancak şurası mukarrerdir ki Merkez Bankası ve 

İsviçre Takas Ofisi malın tamamen gümrüklenmesinden sonra mezkûr 

şahadetnamelerin bilahare ithalatçı tarafından alâkadar teşekküle tevdiini temin 

için icap eden tedbirleri alacaklardır. 
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4 — Bedeli 50 Türk lirası veya diğer bir akçe ile bunun mukabilini tecavüz 

etmeyen muhasebat menşe şahadetnamelerinden muaf tutulacaklardır. 

Madde — 9 

Gerek Devlete veya Türk amme hizmetlerine, gerekse nafıa işleri 

mukaveleleri mucibince yapılan İsviçre emtiası satışları keza işbu Anlaşma 

ahkâmına tevfikan tesviye olunacaktır. 

Madde — 10 

İki Hükümetten her biri, iki memleket arasındaki işbu Anlaşma hükümlerine 

tevfikan ticarî mübadelelerin tahakkukunu temin için kendisine taalluk eden 

muvafık tedbirleri alacaktır. 

Madde — 11 

İsviçre ticarî alacaklarının tesviyesine hadim olmak üzere İsviçre ithalatçıları 

tarafından İsviçre Millî Bankasına yapılacak tevdiat aşağıdaki hususlara tahsis 

olunacaktır: 

1 — Bu tevdiatın % 5 i gerek İsviçre’de, gerekse ecnebi memleketlerde 

serbestçe kullanılmak üzere Merkez Bankanın emrine amade tutulacaktır. 

2 — % 10 u İsviçre’de kullanılmak üzere İsviçre Millî Bankasının Merkez 

Bankası namına açtığı hususî bir hesabın matlubuna kaydedilecektir. 

3 — % 85 i, hususî takas muamelelerine hadim olmak üzere İsviçre Mili' 

Bankasının Merkez Bankası namına tuttuğu bir takas hesabının matlubuna 

kaydedilecektir. 

Madde — 12 

1— İsviçre Bankası tarafından Türkiye ire İsviçre arasında Ticarî mubah üre 

ait tediyatın sureti tesviyesi hakkındaki 31 Mart 1938 tarihine hükümlerine 

tevfikan, Merkez bankası namına açılmış olan hesabında işbu Anlaşmanın meriyet 

mevkiine girdiği tarihte 

mevcut bakiye işbu Anlaşmanın 11 inci maddesinin 3 üncü bendinde zikredilen 

takas hesabının matlubuna nakil olunacaktır. 

2 — işbu Anlaşmanın meriyete girişinden evvel başlanmış olan hususî 

takas muameleleri Türkiye ile İsviçre arasında ticarî mübadelelere ait tevdiatın 

sureti tesviyesi hakkındaki 31 Mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan 

tasfiye edileceklerdir. 
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3 — İşbu Anlaşmanın meriyet müddeti zarfında başlanıp da in kıza 

tarihinde ikmal edilmemiş bulunan hususî takas muameleleri işbu Anlaşma 

hükümlerine tevfikan tasfiye olunacaklardır. 

Madde — 13 

İsviçre konfederasyonu ile Lichtenstein Prensliği arasında 23 Mart 1923 de 

münakit gümrük ittihadı muahedesi mucibince işbu Anlaşma Lichtenstein 

Prensliği ülkesine de tatbik olunacaktır. 

Madde — 14 

İşbu Anlaşma bir sene müddetle muteber olmak üzere 1 Haziran 1940 

tarihinde meriyet mevkiine girecektir. 

İki Hükümet 1 Haziran 1941 tarihinden itibaren tatbik edilecek rejimi tayin 

için Mart 1941 ayı içinde birbirleriyle temasa geçeceklerdir. 

30 Mayıs 1940 tarihinde Ankara’da, iki nüsha olarak Fransızca tanzim 

edilmiştir. 

     N. Menemencioğlu  Etienne Lardy 

NÜMUNE 

Menşe Şehadet namesi 

A — Kısmı 

 Gönderen : Gönderilen 

İsim : İsim 

İkametgâh : İkametgâh 

Emtianın cinsi: 

Ambalâj tarzı: 

Koli adedi: 

Marka numara 

:

 

’ 

Gayri safî kilo 

Ağırlık: 

Safî kilo 

Fob

 

’ 

Kıymet: 

 

Cif 
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Sevk yolu : 

Yukarıda gösterilen emtianın  ........................................................... menşeli 

olduğu ve işbu Şehadet namenin 30/5/1940 tarihinde imza edilen Türkiye - İsviçre 

Ticaret ve Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan verildiği tasdik olunur Mühür 

………………………194 

Veren salâhiyettar makamın ismi ve imza 

NÜMUNE 

Menşe Şehadet namesi 

A — Kısmı 

Gönderen :  Gönderilen 

İsim:    İsim 

İkametgâh:   İkametgâh 

Emtianın cinsi  

Ambalaj tarzı:  

 Koli adedi:  

Marka numara 

Gayri safi kilo 

Ağırlık: 

Safî kilo Fob 

Kıymet 

Cif 

Sevk yolu: 

Yukarıda gösterilen emtianın  ..........................................................menşeli 

olduğu ve işbu Şehadet namenin 30/5/1940 tarihinde imza edilen Türkiye - İsviçre 

Ticaret ve Tediye Anlaşması hükümlerine tefvikan verildiği tasdik olunur Mühür 

 ............................................  194 

Veren salâhiyettar makamın ismi ve imza Bu kısım, aynen A - kısmının 

numarasını taşıyacak, gümrükler ta- 

 

 

rafından damgalanacak ve tediyenin yapılacağı müesseseye verilmek üzere 

ithalâtçıya iade olunacaktır. 

Türkiye ile İsviçre arasında 30 Mayıs 1940 tarihinde  
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İmza edilen Ticaret ve Tediye Antlaşmasıyla, munzam  

kliringin tesviyesine müteallik protokol 

Türkiye ile İsviçre arasında bu günkü tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmasının 

imzası anında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İsviçre Konfederasyonu 

Hükümeti aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye ile İsviçre arasında bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye 

Anlaşmasının meriyete girişi tarihinde top yekûn kliring hesapları tasfiyeye tâbi 

tutulacaklardır. Bu tasfiye, işbu munzam Protokol diğer bir şekil tayin eylemediği 

ahvalde, Türkiye ile İsviçre arasında Ticarî, mübadelelere aid tediyelerin sureti 

tesviyesi hakkındaki 31 Mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan icra 

olunacaktır. 

Madde — 2 

Bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyete 

girişinden evvel ve kliring yoluyla tediye edilmek üzere Türkiye’ye 

ihraç edilen İsviçre emtiası bedeninden mütevellit matluba tın ve bunlara 

müteallik masraf ve komisyonların tasfiyesi aşağıdaki şekilde icra, edilecektir: 

1 — Tarih sırasıyla tasfiye: 

Bu suretle tasfiye, bu günkü tarihle imza edilen [Ticaret ve Tediye 

Anlaşmasının meriyete konulmasından sonra Türkiye menşeli kuru incirler ile 

hurda diye anılan incirlerin İsviçre’ye ihracı suretiyle icra olunacaktır Bu ihracat 

bedelinin °/c 85 i mevzuu bahis tasfiyeye tahsis kılınacaktır. Kalan % 15 i 

yukarıda anılan Anlaşmanın 11 inci maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında 

münderiç. hükümlere tevfikan kullanılacaktır 

2 — Tarih sırası haricinde tasfiye: 

Bu suretle tasfiye, bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşma 

s n ı meriyete konulma 'an sonra kuru incir, hurda diye 

anılan incir, kuru üzüm, fındık ve tütünden gayri Türkiye menşeli emtianın 

İsviçre’ye ihracı suretiyle icra olunacaktır. Bu ihracat bedelinin % 65 i mevzuu 

bahis tasfiyeye tahsis kılınacaktır. % 15 i yukarıda anılan Anlaşmanın 11 inci 
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maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkralarında münderiç hükümlere tevfikan 

kullanılacaktır. Kalan c/c 20 si tarih sır asile tasfiye için top yekûn kliring 

hesabının idamesine yarayacaktır. 

Madde — 3 

Bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyete 

konulmasından evvel ve kliring yoluyla tediye edilmek üzere gerek top yekûn 

hesabın idamesi, gerekse 2nci maddede istihdaf edilen alacakların tarih sırası 

haricinde tasfiyesi için İsviçre’ye ihraç edilen Türk menşeli emtia bedeli yukarıda 

işaret edilen 31 Mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine tevfikan tesviye 

olunacaktır. 

Madde — 4 

31 Mart 1938 tarihli Anlaşmanın 6ncı maddesi hükümleri hilâfına olarak bir 

paranın diğerine tahvili bu günkü tarihle imza edilen Ticaret ve Tediye 

Anlaşmasının 4 üncü maddesi hükümlerine tevfikan icra kılınacaktır. 

Madde — 5 

Merkez Bankası ve İsviçre Takas Ofisi, baliği Merkez Bankası tarafından 

tutulan İsviçre Millî Bankasının top yekûn hesabına henüz yatırılmamış bulunan 

ve işbu munzam protokolün tatbik sahasına giren İsviçre alacaklarının hangileri 

olduğunu tayine çalışacaklardır. 

Madde — 6 

İsviçre Millî bankası tarafından tutulan kliring top yekûn hesabına, yapılan 

tevdiat, henüz tesviye edilmemiş Merkez Bankasına vaki tevdiatı ve 5nci 

maddede derpiş edildiği şekilde tayin olunan ve henüz Merkez Bankasına 

yatırılmamış bulunan alacaklar esmanını tevzin eylediği takdirde müteakiben ithal 

edilecek kuru incir ve hurda diye anılan incirler bedeli bu günkü tarihle imza 

edilen Ticaret ve Tediye Anlaşması hükümlerine tevfikan istimal olunacaktır. 

Madde — 7 

Eğer İsviçre Mili' bankası tarafından tutulan kliring top yekûn hesabına 

yatırılan paraların bitmesinden sonra 31 Mart 1938 tarihli Anlaşma hükümlerine 

tâbi diğer İsviçre alacakları zuhur edecek olursa 

iki memleket salâhiyettar teşekkülleri, bunların işbu munzam protokol 

hükümlerine tevfikan tesviyesini mümkün kılmak üzere icap eden tedbirleri 

alacaklardır. 

Madde — 8 
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İşbu munzam protokolün meriyet müddeti bu günkü tarihle imza edilen 

Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyet müddetinin aynı olacak ve mezkûr 

Anlaşmanın lâyenfek cüzünü teşkil edecektir. 

Ankara’da iki nüsha olarak, Fransızca, 30 Mayıs 1940 tarihinde tanzim 

edilmiştir. 

 N. Menemencioğlu  Etienne Lardy 

Türkiye ile İsviçre arasında 30 Mayıs 1940 tarihinde  

iniz edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasına munzam  

İsviçre’deki Türk Harici Malî Servisine  

mütedair Protokol 

Madde — 1 

İşbu munzam protokol menfaatince kastedilen mali alacaklar şunlardır : 

a) Türkiye’ye yatırılmış sermayelerin, Türk mevzuatına veya hususî 

anlaşmalara göre, bütün yabancı memleketlere veya betahsis İsviçre’ye her nevi 

Türk emtiası ihracında kullanılmak üzere Türk lirası olarak tediye edilebilen 

iratları, 1 kânunusani 1940 da ve bu tarihten beri bilâ inkıta ikametgâhları 

İsviçre’de bulunan hakikî veya hükmî, şahıslara veyahut, sen edatı İsviçre’de 

mevdu bulunmak şart ile, ecnebi memleketlerde mukim İsviçre tebaasına ait 

bulundukları ve bir üçüncü memlekette tahsil edilemedikleri takdirde. 

b) Türk Hükûmetiyle atideki şirketler arasında 19 teşrinisani 1938 

tarihinde akdolurıan anlaşmalarda tarif edilen (A) kontenjanları malî servisi : 

Anadolu Demiryolu Şirketi 

Haydarpaşa Limanı Şirketi 

Madde — 2 

Yukarıda 1 inci maddede işaret olunan malî alacaklar İsviçre’ye Türk 

menşeli tütün ve kuru üzüm ithali suretiyle ve bütün fındık ithalâ- 

tının c/o 50 si ile tesviye edilebileceklerdir; fındık ithalâtının diğer %, 50 si bu 

günkü tarihle imzalanan Ticaret ve Tediye Anlaşması ahkâmına tevfikan ticarî 

mübalata tahsis edilecektir. 

Madde — 3 
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Yukarıdaki 2nci maddede mezkûr emtianın bedeli olarak İsviçre millî 

bankasına yatırılan meblağ aşağıdaki şekilde taksim edilecektir: 

a) % 5 i gerek İsviçre’de, gerekse ecnebi memleketlerde serbestçe 

kullanılmak üzere Merkez Bankasının emrine amade tutulacaktır. 

b) % 10 u bu günkü tarihle imza edilen Anlaşmanın 11 inci maddesinin 2 

numarasında derpiş edilen hususî hesaba yatırılacaktır. 

c) % 85 i işbu munzam protokol hükümlerine tevfikan malî alacakların 

tesviyesine tahsis olunacaktır. 

Madde — 4 

İşbu munzam protokolün meriyeti müddetince transfer edilebilen çek malî 

alacakların top yekûn baliği, ahdî sene çerçevesi dâhilinde, ticarî ve malî 

mübadelelere ait tediyatta % 25 ile tehdit edilmiş ise de on iki aylık bir müddet 

için 2 500 000 İsviçre frangını geçmeyecektir. Şayet bu müddet zarfında mevzuu 

bahis % 25 veyahut 2 500 000 İsviçre frangı tecavüz edilecek olursa yukardaki 2 

nci maddede sayılan emtia ticarî muamelelere tahsis olunacaktır. 

Madde — 5 

İşbu munzam protokolde derpiş edilen transfer hakkını kullanmış olan malî 

alacak sahipleri için bu tesviye tarzı tahsil edilen alacaklar hakkında kat’i mahiyeti 

haiz olacaktır. Bu tesviye tarzı imkânından istifade etmek istemeyen alacaklılar, 

tahsil edilmeyen alacaklar için bilcümle haklarını muhafaza ederler. İşbu munzam 

protokolün hükmü sakit olduktan sonra da aynı hak mahfuzdur. 

Madde — 6 

1 inci maddede zikredilen malî alacakların tesviyesine hâdim olmak 

üzere İsviçreli ithalâtçıların İsviçre Millî bankasına yaptıkları tevdiat İsviçre Millî 

bankasının Merkez Bankası namına açacağı “Türkiye’deki malî alacaklar,, isimli 

bir hesabın matlubuna kaydolunacaklardır. 

Ayni suretle, işbu alacaklar m karşılığını teşkil eden Türk liraları Merkez 

Bankasının İsviçre Millî Bankası namına açacağı “İsviçre malî alacakları” isimli 

bir hesabın matlubuna yatırılacaktır. 

Madde — 7 

Merkez Bankası ve İsviçre Takas Ofisi işbu munzam protokolün hüsnü 

tatbikim temine matuf teknik hususta hakkında mutabık kalacaklardır. 
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Madde — 8 

İşbu munzam protokolün meriyet müddeti bugünkü tarihle imza edilen 

Ticaret ve Tediye Anlaşmasının meriyet müddetinin aynı olacak ve mezkûr 

Anlaşmanın lâyenfek bir cüzünü teşkil edecektir. 

Ankara’da, iki nüsha olarak, Fransızca, 30 Mayıs 1940 tarihinde tanzim 

edilmiştir. 

N. Menemencioğlu Etienne Lardy 

 

25 Temmuz 1940 tarihli Türk - Alman Anlaşması pro- 

tokollerinden 2 numaralı protokolde tamamen veya  

kısmen fes edilecek mukavelelere ait tediyeler ve men- 

supların icrası için tayin edilmiş olan dört aylık müd- 

detin iki ay daha temdidi ve aynı anlaşmaya bağlı C lis- 

tesindeki 1 000 000 liralık üzüm kontenjanının kal- 

dırılması ve bunun ilavesiyle ceviz ve fındık kontenj- 

anının 2 000 000 liraya çıkarılması hakkında Alman  

Sefaretiyle teati olunan notaların tasdikine  

dair kanun 

Kanun No: 4022 Kabul tarihi: 28/4/1941 

Madde 1 — 25 temmuz 1940 tarihli Türk - Alman hususî anlaşması 

protokollerinden 2 numaralı protokolde tamamen veya kısmen feshedilecek 

mukavelelere ait tediyeler ve mahsupların icrası için tayin edilmiş bulunan dört 

aylık müddetin iki ay daha temdidi ve aynı anlaşmaya bağlı C listesindeki 1 000 

000 liralık üzüm kontenjanının kaldırılması ve bunun ilavesiyle ceviz ve fındık 

kontenjanının 2 000 000 liraya çıkarılması hakkında Alman sefaretiyle teati edilen 

notalar kabul ve tasdik olunmuştur. * 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbik İcra Vekilleri Heyeti: memurdur. 

30/4/1941 

Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi  
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senetlerin tasdikine dair kanun 

Kanun No: 4023 Kabul tarihi: 7/5/1941 

Madde 1 — 1939 yılında Buenos Aireste toplanmış olan on birinci Evrensel 

Posta Kongresi kararlarını havi ve ilişik listede adları yazık altı parçadan ibaret 

senetler münderecatı tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini yerine getirmeğe Münakalât Vekili 

memurdur. 

8/5/1941 

Liste 

1 — Evrensel Posta Mukavelenamesi (son protokolü, İşletme 

Nizamnamesi, mektup postasının hava yolundan taşınmasına dair hükümler ve 

bunun son protokolü bir arada olarak). 

2 — Değer konmuş mektup ve kutulara dair uzlaşma (son protokolü ve 

İşletme Nizamnamesi bir arada olarak). 

3 — Posta paketlerine dair uzlaşma (son protokolü, İşletme Nizamnamesi 

ve posta paketlerinin hava yolundan taşınmasına dair hükümler ve bunun son 

protokolü bir arada olarak) . 

4 — Posta havalenamelerine dair uzlaşma (İşletme Nizamnamesi ve 

seyahat posta bonoları servisine dair ilâve bir arada olarak). 

5 — Borçlar tahsiline dair uzlaşma (İşletme Nizamnamesi birlikte olarak). 

6 — Gazeteler ve mevkuf yazılar abonmanlarına dair uzlaşma (İşletme 

Nizamnamesi birlikte olarak). 

Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelenamesine bağlı  

Telgraf ve Telefon Nizamnameleri ve nihaî Protokolleri   

ile Radyo komünikasyon Umumî Nizamnamesi, nihaî  

protokolü ve ilâve nizamname ve protokolü (Kahire  

1938) revizyonlarının tasdiki hakkında kanun 
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Kanun No: 4024 Kabul tarihi: 7/5/1941 

Madde 1 — Milletlerarası (Madrid 1932) Telekomünikasyon mukavelesine 

bağlı olup 1938 senesinde Kahire imza edilmiş olan Telgraf ve Telefon 

nizamnameleri ve Nihaî Protokollerde Radyo komünikasyon umumî 

nizamnamesi, nihaî, protokolü ve ilâve nizamname ve protokolü revizyonları 

tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükmünü icraya Münakalât Vekili memurdur. 

8/5/1941 

Vilâyet idaresi Kanununun ikinci ve yetmiş birinci maddelerini değiştiren kamın 

Kanun No: 4025 Kabul tarihi: 12/5/1941 

Madde 1 — 1426 numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı olduğu 

şekilde değiştirilmiştir: 

A) Vilâyet kurulması veya kaldırılması veya vilâyet merkezinin tespit 

edilmesi ve değiştirilmesi Devlet Şûrasının mütalaası alınarak kanun ile yapılır. 

B) Kaza kurulması ve kaldırılması veya bir kazanın başka bir vilâyete 

bağlanması ilgili vilâyetlerin idare heyeti ve umumî meclislerinin mütalaası 

alındıktan sonra kanun ile yapılır. 

C) Vilâyet adının değiştirilmesi vilâyet idare heyeti ve umumi meclisinin 

ve Devlet Şurasile Maarif Vekâletinin mütalaaları alındıktan sonra İcra Vekilleri 

Heyeti kararı ile yapılır. 

D) Vilâyet sınıflarının, kaza merkez, sınır ve adlarının tespit edilmesi ve 

değiştirilmesi, mühim mevki ve tabiî arıza adlarının değiştirilmesi, nahiye 

kurulması ve kaldırılması, bir köyün veya bir kasabanın veya nahiyenin başka bir 

vilâyet ve kazaya bağlanması veyahut nahiyelerin merkez ve sınırlarının tespit 

edilmesi ve merkezlerinin değiştirilmesi ilgili vilâyetlerin idare heyeti ve umumî 

meclislerinin mütalaaları alındıktan sonra Dâhiliye Vekâletinin kararı ve Cumhur 

Reisinin tasdiki ile yapılır. 

E) Nahiye adları ile köy adlarının değiştirilmesi, yeniden köy kurulması 

ve kaldırılması, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, köylerin ve kasabaların aynı 
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kaza içinde bir nahiyeden başka bir nahiyeye bağlanması ve bir köy mahalle veya 

semtinin o köyden ayrılıp başka bir köyle birleştirilmesi vilâyet idare heyeti ve 

umumî meclisinin mütalaası alındıktan sonra Dâhiliye Vekâletinin tasvibiyle 

yapılır. 

Bir mahalle veya semtin belediye sınırlarından ayrılarak müstakil köy haline 

konması veya mevcut bir köyle birleştirilmesi aşağıdaki şekilde yapılır: 

Ayrılma talebi o kısımda sakin belediye müntahiplerinin ekseriyeti 

tarafından imzalı bir mazbata ile vuku bulduğu takdirde belediye mecbsi, vilâyet 

idare heyeti ve umumî meclisin mütalaaları alındıktan sonra Dâhiliye Vekâletinin 

tasvibi ile olur. 

Ayrılmaya vali tarafından resen lüzum görüldüğü takdirde ayrıca o parça 

belediye müntahiplerinin belediye seçimi usulü dairesinde reyleri de alınmak 

lâzımdır. 

F) Bir belediyeden bir veya bir kaç mahalle veya semtin ayrılıp müstakil 

bir belediye teşkil etmesi veya bir köye tâbi bir veya bir kaç mahalle veya semtin 

o köyden ayrılıp bir belediye hududu içine girmesi Belediye Kanununun 7 nci 

maddesi hükümlerine tâbidir. 

G) Yukarıdaki fıkralarda umumî meclislere verilen vazife ve salâhiyetler 

umumî meclis toplantı halinde değilse daimî encümen tarafından yapılır. 

Madde 2 — 1426 sayılı vilâyet idaresi kanununun 71 inci maddesi aşağıda 

yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Madde 3 — 3001 ve 3451 sayılı kanunların hükümleri kaldırılmıştır. 

Madde 4— Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

 

 

Madde 5 — Bu kanunu İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

13/5/1941 

Askerî Ceza Kanununun 48 inci maddesini değiştiren kanun 

Kanun No: 4026 Kabul tarihi: 12,5/1941 
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Madde 1 — 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 48 inci maddesi aşağıda 

yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Askerî suçlarda şikâyet ve izin 

Madde 48 — A) Askerî suçların takibi şikâyete bağlı değildir. 

B) Askerî kazaya tâbi olup ta Türk Ceza Kanunu mucibince takibi. Adliye 

Vekilinin iznine bağlı suçlar hakkında iz n, Millî Müdafaa Vekili tarafından 

verilir. 

Hadde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

13/5 1941 

1940 malî yıl muvazene umumiyesin dâhil bazı daire bütçelerinde değiş klik 

yapılması hakkında kanun 

Karnın No: 4027 Kabul tarihi: 12 5 1941 

Madde 1 — 1/40 malî yıl Millî Müdafaa Vekâleti kara kısmı bütçesinin ilişik 

(1) numara cetv3 yazdı tertiplerine ceman (5 500 0)0) lira munzam tahsisat 

verilmiştir. 

Madde 2 — 3849 saydı kanuna bağlı cetvelin (Midi Müdafaa Vekâleti kara 

kısmı) başlığı altındaki muhtelif müdafaa hizmetleri faslına (S 000 000) lira 

munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 3 — 1940 malî, yıl Maliye Vekâleti bütçesinin sonunda (sermayesine 

mahsuben Toprak Mahsulleri Ofisine) adile yeniden açı- 

 

lan 253 üncü fasla (5 000 000) lira ve Düyunu Umumiye bütçesinin sonunda 

(Demir yollar inşaatına ait bono ve poliçeler karşılığı) adile açılan 273 üncü fasla 

(10 000 000) lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Madde 4 — 1940 malî yılı 

muvazene umumiye sine dâhil bazı daire bütçelerinin ilişik (2) numaralı cetvelde 

yazılı tertipleri arasında i 3 570 000) liralık münakale yapılmıştır. 
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Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13/5/1941 

Türkiye - Almanya, arasında ticarî mübadelelere muhacir hususi 

anlaşma ile Türkiye - Almanya arasında ticarî mübadelelere 

ait Tediye Anlaşmasında mevzuu bahis menşe şehadet nameleri ile 

mutat ticarî müteferrik masraflar ve Almanya’da serbest liman ve 

mıntıkalardaki Alman makamları mühür ve imzalarının Alman 

makamları mühür ve imzaları gibi kabulü hakkında Alman 

Sefaretiyle teati olman notaların tasdiki hakkında kamın 

Kanun No: 4028 Kabul tarihi: 12 5 1941 

Madde 1 — 3910 sayılı kanunla tasdik edilmiş bulunan Türkiye ile Almanya 

arasında ticarî mübadelelere mütedair hususî anlaşmanın 5 inci raddesindeki 

menşe şehadet namelerinin tarafımızdan Türkçe, Almanlarca da Almanca olarak 

tanzimi ve bunlara her iki tarafça Fransızca olarak gereken izahatın ilâvesi ve 25 

Temmuz 1940 tarihli Türkiye ile Almanya arasında ticarî mübadelelere ait Tediye 

Anlaşmasının 7nci maddesinde mevzuu bahis mutat ticarî müteferrik masrafların 

ithalât ve ihracat vaziyetleri nazarı itibara alınmaksızın mütekabilden A ve B 

kliring hesaplarından tesviyesi ve Almanya’da serbest liman ve mıntıkalardaki 

antrepoların kontrolüne memur Alman makamlarının menşe şehadet nameleri, 

ikinci nüshalarına koyacakları mühür ve imzaların Türk makamlarınca Alman 

makamlarının mühür ve imzaları gibi kabulü hakkında Alman Sefaretiyle teati 

olunan notalar, cevabî notalarda mezkûr tarihten 

 

itibaren muteber olmak üzere kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını tatbik İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

13/5/1941 

Türkiye ile Yunanistan arasında 21 Eylül 1935 tarihinde  
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imza edilen Kliring Antlaşmasıyla merbutlarının  

tasdiki hakkında kanun 

Kanun No: 4029 Kabul tarihi: 12/5/1941 

Madde 1 — Yunanistan ile aramızda 26 eylül 1935 tarihinde imza edilen 

Kliring Anlaşması ve merbutları kabul ve tasdik edilmiştir. Madde 2 — Bu kanun 

neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.. 

13/5/1941 

Türkiye ile Yunanistan arasında Kliring Anlaşması 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti 

aralarımdaki ticarî münasebetlerin tesviyesine siyasî uzlaşma ve samimî teşriki 

mesai fikrini tatbik etmek ve ahvali hazıra içinde kendilerinin ticarî 

mübadelelerine inkişaf imkânlarının kaidesini vermek için, iki memleket arasında 

halen meri 30 teşrinievvel 1930 tarihli ikamet ticaret ve seyrüseferin mukavelesi 

hükümlerini ihlâl etmemek şartı ile ticarî mübadelelerini aşağıdaki rejime tâbi 

tutmağa karar vermişlerdir. 

Madde — 1 

Mülhak 1 numaralı listede sayılı Yunan menşeli mallar miktarla tahdit 

edilmeksizin ve II nci listede sayılılar, her madde için tayin edilen kontenjan 

hadleri dahilinde Türkiye’ye ithal edileceklerdir. 

Şûrası mukarrerdir ki, bu iki listede sayılı olmayan Yunan malları için, 

Yunanistan Türkiye’de meri umumî ithal rejiminden istifade edecektir. 

Madde — 2 

Bu Anlaşmanın meriyete girmesinden sonra her iki tarafça ihraç edilecek 

mallara ihracatçı memleketin salâhiyettar ticaret ve sanayi odası tarafından 

mülhak örneğe iki nüsha olarak verilmiş menşe şahadetnamesi terfik edilmiş 

olacaktır. Bu şahadetnameler malın sevk limanındaki fob kıymetini ihtiva 

edeceklerdir. 

Bu şehadet namelerin (B) Düplicatası ithalât Gümrük Bürosu tarafından 
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mühürlenecek ve aşağıdaki hükümlere göre ithalâtçının tediyat yapacağı Merkez 

Bankasına kendisi tarafından gönderilecektir. 

Madde — 3 

Türk mallarının Yunanistan’a ithalinden tebeddül eden alacaklar Yunan 

ithalâtçısı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına Yunan 

Bankasına mal kıymetinin drahmi olarak yatırılması ile tesviye edilmiş olacaktır. 

Menşe şahadetnamelerine yazılmış fiyatlar, bu fiyatların doğruluğundan 

ithalâtçı memleket takdiri kıymet komisyonları tarafından ciddî sebeplerle 

şüphelenilmedikçe, aşağıdaki hükümler mucibince yapılacak tediyelerde esas 

olarak kabul edilecektir. Şüphelenildiği takdirde, ithalâtçı memleket Takdiri 

Kıymet Komisyonu, mevzuu bahis malın hakiki kıymetini takdir için ihracatçı 

memleketin salâhiyettar komisyonu ile mutabık kalacaktır. 

Yunan Bankası, bu suretle tediye edilmiş meblâğın % 50 sini kendi 

defterlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası namına açacağı faizsiz hususî 

bir (A) hesabına Türk lirası olarak ve mütebaki % 50yı faizsiz hususî (B) hesabına 

Fransız frangı olarak geçirecektir. 

Yukarıda sözü geçen hususî hesaba geçirilecek olan meblâğlar aşağıda yazılı 

hususlara tahsis edilecektir : 

a) Türkiye’ye ithal edilen Yunan Menşeli malların tediyesine, 

b) 6 ay için ceman 7 500 000 drahmilik bir miktarı geçmemek üzere adam 

basma 7 500 drahmi olmak ve fazla olarak adam başına her ay için 16 000 

drahmiyi geçmemek üzere beş günden fazla ikamet halinde beher fazla gün için 

adam basma 1 500 drahmi olmak üzere Yunanistan’a girecek olan [Türk 

turistlerinin masraflarını ödemeğe, 

c) Türkiye’nin Selânik panayırına iştirak masrafları, 

d) Türk bayrağını taşıyan gemilerin Yunan limanlarında Yunan emtiası 

ile provizyondan masrafına. 

(B) Hususî, hesabının matlubuna geçirilmiş olan meblâğlar Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasının tamamen emrine tahsis edilecek ve serbestçe 

transfer edilebilecektir. 

Madde — 4 

Mamafih Türk menşeli maden kömürü bundan evvelki maddede yazılı 
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Yunanistan’a yapılan Türk ithalatının umumî tediye rejiminden istisna edilecek 

ve bunun esmanı Yunanistan Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

namına Türk lirası olarak açacağı faizsiz bir 

(C) hesabına geçirilmek üzere Yunan ithalâtçısı tarafından tediye edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının bu hesaptaki alacakları Türkiye ve 

Yunanistan’ın bir başka Clearing Anlaşması ile bağlı oldukları veya olacakları ve 

Yunanistan’ın aktif ve Türkiye’nin pasif bir soldu bulunduğu memleketlerin 

Merkez Bankaları veya Takas Ofislerinde Yunanistan Bankasının alacakları ile 

kopmansa edilecektir. 

[Tripartit Clearingin otomatik bir surette işlemesini temin etmek üzere her 

iki Merkez Bankası Türkiye ve Yunanistanın Clearing Anlaşmaları ile bağlı 

olduğu memleketlerin merkez bankaları veya Tacas Ofisleri nezdinde lâzım gelen 

teşebbüsleri müştereken yapacaklar ve bu müesseselerin Yunanistan için aktif ve 

Türkiye için pasif bir soldu nu sule gelir gelmez iki memleket Merkez Bankaları 

bundan telgrafla haberdar edilmelerini temin edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasının vereceği müsaade? üzerine sözü geçen müesseseler tripatit 

kompansasyon muamelesini yapacaklardır. 

Madde — 5 

Yunan menşeli malların Türkiye’ye ithalinden husule gelecek alacaklar Türk 

ithalatçısı tarafından bu malların Türk lirası olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasına yatırılmak suretiyle tesviye edilecek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası bu paraları Yunanistan Bakası hesabına defterlerinde açacağı faizsiz bir 

Compted’ordre’e geçirecektir. 

Madde — 6 

Her iki Merkez Bankası kendilerine yapılan tediyelerden yekdiğe- 

rini günü gününe haberdar edeceklerdir. Her tahsil ihbarnamesi alâkadar satıcıya 

yapılacak tediyeyi mümkün kılacak kayıtları ihtiva edecektir. 

Alâkadar satıcılara yapılacak tediyeler alıcılardan yapılan tahsilat sırası ile 

ödenecektir. Fakat bir Türk ihracatçısı veya bunun yerine bir Türk taciri derhal 

Yunan malı ithal etmediği taahhüt ettiği takdirde Cumhuriyet Merkez Bankası sıra 

beklemeksizin bu ihracatçıya tediyede bulunabilecektir. 

 Madde —7  
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Drahminin veya her hangi bir ecnebi parasının Türk lirasına tahvili, 

Cumhuriyet Merkez Bankasına ve Yunanistan Bankasına yapılan tediye 

gününden bir evvelki günkü Zürich borsasının son kursu üzerinden yapılacaktır. 

Merkez Bankaları sıkı bir teşriki mesai ile işbu anlaşmanın en iyi tatbik 

şartlarını temine çalışacaklar ve Anlaşma hükümlerinin tatbik usulleri üzerinde 

mutabık kalacaklardır. Bunu yapmakla beraber bundan evvelki Anlaşmaların 

tatbiki esnasında müşahede edilen müşkülâtı izale etmeğe gayret edecek ve 

bilhassa iki memleketin paralarının alış ve satış kursu arasındaki farkı ve ticarî 

mübadelelerin tâbi tutuldukları külfetleri mümkün mertebe azaltmak suretiyle bu 

mübadeleleri imkân dairesinde kolaylaştırmağa çalışacaklardır. 

Madde — 8 

İki taraftan biri Uluslararası ticaretine işbu Anlaşmanın hüsnü surette 

tatbikine halel getirebilecek şekilde yeni bir umumî hüküm tatbik ettiği takdirde, 

diğer Taraf işbu Anlaşmanın yeni tatbik tetabuk ettirilmesini talep edebilecektir. 

Madde — 9 

İki taraf kendi ülkelerine yapılacak ithalâtın salâhiyettar her hangi bir 

gümrük dairesinden geçilmesine müsaade etmeği taahhüt ederler. 

Madde — 10 

10 son teşrin 1934 tarihli Türk - Yunan Anlaşması hükümlerine tevfikan 

ihraç edilmiş olup işbu Anlaşmanın meriyet mevkiine girdiği anda daha mevkii 

tedavülde bulunan bonolar bu Anlaşma müddetince Türkiye’ye ithaline müsaade 

edilen Yunan menşeli mal mubayaasında kullanılacaktır. 

10 son teşrin 1934 tarihli Anlaşma hükümleri mucibince yapılmakta olan 

hususî Takas muameleleri işbu Anlaşma müddet ince tasfiye edilecektir. 

Madde — 11 

İşbu Anlaşma ile tesis edilen tediye usulleri ancak Yunanistan’a f ilen ithal 

edilmiş olan mallara tatbik edilecektir. Bu takyit hükmü transit yolu ile ve Yunan 

liman ve merkezleri vasıtasıyla ecnebi memleketlere ihraç edilen Türk mallarına 

ait dövizlere şamil olmayacaktır. 

Madde — 12 

İşbu Anlaşmanın devamı müddetince Yunan Hükümeti Türk ticaretine, 
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geçen sene kendisine verilmiş olan kontenjanlar üzerinden, geren senenin aynı 

devresi zarfında 'Türkiye’den yapılan ithalâttan daha az miktarda olmamak üzere 

ithal hakkı temin edecektir. 

Madde — 13 

İşbu Anlaşma 1 ilkteşrin 1935 den itibaren 6 ay müddetle muteber olacaktır. 

Bu devrenin in kızasından evvel bir aylık bir ihbar müddetiyle 

feshedilmediği takdirde 30 gün evvel feshi ihbar edilmedikçe meriyete kalacaktır. 

26 Eylül 1935 de Atina’da iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

İmza ve mühürler 

Ruşen Eşref 

İfnaydın 

F. Kurdoğlu 

Stephanopoulös 

1 numaralı liste 

Türkiye’ye serbestçe ithal olunabilen Yunan menşeli mallar 

66/A.B. 

68 

71/C. 

102/A.B.C. 

103 

126 

132 

  

164 A.B. 

165 169 

Her nevi kokulu nişastadan maada 

.223 D. 22S 

230 

231 234 C. 

Ziraat Vekâleti müsaadesiyle 
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234 D. 

261 

274 

275 

277 B./C./H. 

280 

281 A.C. 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti müsaadesiyle Yalnız 

sanayide kullanılanlar 

300 

302 

305 

307 A.3-B.C.D. 

321 A. 

330 C. 

332 342 360 363 

B. 

Şapka kalıpları, ayakkabı için yaylı kalıplar, şablonlar 

366/ B. 366,/C. 

367 

368 376 399 

417/A.B. 

449 

459 

Yalnız 20 numaradan yukarı olanlar 

 

 

464 Yalnız sünger taşı ve sanayide kullanılan tozu 

467/A.C. 

468 

471  Yalnız tasfiye toprağa kaolen, feldspat, ateş toprağı  

Yalnız asfaltlı mamulât İktisat Vekâleti müsaadesiyle 

477/A. 

481/C.D. 
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483/A.B. 

484 

48 5 

487/A.B C.D. 

488 

490 

492 

493 

496 

497 - A.B. 

498 A.1,2 499/A. 500/A.B. 

504 

505 

511/C.D. 

515 

529/B.C. 

530 

531 

533 

534 

536 

538/0.1). 

545/A.B. 

552 

553 

557/A.B. 

558 

559 A 562 

565 A B. 

569/H.l 

570 

573 A B. 

577/ D. 
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607/D. 

623/A. 

627 

632 

648 

651 iktisat Vekâletinin müsaadesiyle 653/A.B. 

664 Ziraat Vekâletinin müsaadesiyle 

664 Çekirdek çıkaran makineler (iktisat Vekâleti müsaadesiyle.) 

652 

665 

666/2 E.F. 

702 

703/A.C.D.H. 

704 

706/A.B.C. 

709 

754 

756/B. Yalnız oksijen 

756 B. Asetilen (iktisat Vekâleti müsaadesiyle) 

758/C. Yalnız, buz ve gazoz fabrikalarında kullanılan mayi 

halinde amonyak 

 

 

756, C. Asit karbonik (İktisat Vekâleti müsaadesiyle) 

756/Ç. 

768 

792 

805 

810 

812/B.CD.H.V. 
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814 Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin müsaadesiyle 

816 

853 A. Yalnız Asetat daimi 

853 C. 

854 Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinin müsaadesiyle 

861 

2 numaralı liste 

106 A 6 000 379 C.D.E.F. 30 000 

106/B 6 000 380 A 10 000 

106/C 3 000 380 B 20 000 

107/A 2 000 535 10 000 

107 B 2 000 541 10 000 

107/C 1 000 653/C 2 000 

238 5 000 700 B 8 000 

377/D E.F. 20 000 708 2 000 

378/D.E.F. 20 000  

Menşe şahadetnamesi ‘‘A„ nüshası (1)  

Gönderen Gönderilen  

İsim  ............  İsim  ...........   

İkametgâh ...... İkametgâh  ............   

Sokak  _____  Sokak  ...........   

Emtianın cinsi :   

Ambalâjın tarzı:   

Denk adedi :   

Marka No.   

(1) işbu menşe şahadetnamesinin “B„ nüshası aynı formüle göre tanzim 

edilecektir. 

  

 

 

 

Sıklet   Gayri safi…………….Kg. 

 Safî . . . . ... Kg. 

 Fob.  

Kıymet 

Cilt. 
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Sevk yolu:   

................. Ticaret ve Sanayi Odası yukarıda gösterilen emtianın Türkiye 

Cumhuriyetiyle Yunanistan Cumhuriyeti arasındaki 26 eylül 1935 tarihli Kliring 

Anlaşması hükümlerine tevfikan Türk Yunan menşeli olduğunu tasdik eder. 

... 7 . .7 ...  

Zirde imzalarını koyan Türk - Yunan gümrük bürosu memurları 3'iıkarıda 

zikredilen emtianın bilfiil ithal - istihlâke arz edildiğini tasdik ederler. 

Tarih ..... Mühür 

Orta Elçi,     Atina: 26 Eylül 1935 

Bu günkü tarihli Türkiye Yunanistan arasındaki Clering Anlaşmasını 

imzalarken, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticaret mübadelelerinin inkişafını 

kolaylaştırmak arzusu ile Yunanistan Hükümetinin, bu Anlaşmanın müddeti 

zarfında aşağıda yazılı Türk mahsulâtının hiç bir tahdit ve takyide tâbi 

tutulmaksızın serbest ithaline müsaade etmeği taahhüt ettiğini Ekselânsımıza 

bildirmekle şerefyabım. 

Öküz, 

boğa

 

ol : 

İnek 

İM and a 

100 Kg. ağırlığına kadar dana 

Koyun ve koç 

Keçi ve teke 

Kuzu ve keçi yavrusu 

Kümes hayvanlar 

Taze balık 

Zikredilmeyen diğer sebzeler 

Maden 

kömürü

 

j 

Buğday 

Arpa 

Mısır 
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Darı 

Yumurta 

Yün 

Tiftik 

Lâkerde, palamut, uskumru, çiroz, hamsi 

Fasulye 

Bakla 

Nohut 

Bezelye 

Mercimek 

Pastırma ve sucuk 

İnşaat kerestesi 

Travers kerestesi (Millî İktisat Nezaretinin müsaadesiyle) 

Afyon (Sıhhat Nezaretinin müsaadesiyle) 

Şurası mukarrerdir ki Türkiye fazla olarak, Yunanistan’da meri umumî 

ithalât rejiminden istifade edecektir. 

En derin saygılarımın kabulünü dilerim, Orta Elçi. 

Stephanopoulos 

Ekselâns Ruşen Eşref Ünaydın  

Türkiye Cumhuriyeti Orta Elçisi 

Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut 26 Eylül 1935 tarihli  

Klirın Anlaşmasının hitamı tarihinden itibaren 20 mart 1940 tarihine  

kadar iki ay 20 gün müddetle uzatılması hakkında kanun 

Kanun No: 4030 Kabul tarihi: 12/5/1941 

Madde 1 — Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut ve hükmü 31 ilkkânun 

1939 tarihinde biten 26 eylül 1935 tarihli kliring Anlaşmasının 20 mart 1940 

tarihine kadar iki ay 20 gün müddetle uzatılması kabul ve tasdik olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 

 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur 

13/5/1941 
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Ankara, 29 ilkkânunl939 

Bay Büyük Elçi, 

26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Ticaret Anlaşmasını tecdit için yeni 

müzakerelere 'başlanmasına intizarken, Cumhuriyet Hükümetinin yukarıda anılan 

Anlaşmayı tarihi iktizasından itibaren bir ay müddetle yani 1 son kânundan, 31 

kânun 1940 tarihine kadar, uzatmayı teklif ettiğini Zatı Devletlerine arz etmekle 

kesbi şeref eylerim. 

Hükümeti Kraliyetin işbu teklif üzerinde mutabık olduğunu bana teyit 

eylemenizi ve ihtiram atı faikanın kabulünü rica ederim. 

Ş. Saraçoğlu 

Ekselans, Bay R. Raphael  

Yunanistan Büyük Elçisi 

Ankara, 29 ilkkânun 1939 

Bay Vekil, 

Mealini aşağıya nakil eylediğini bu günkü tarihli mektubunuzu aldığımı Zatı 

Devletlerine bildirmekle kesbi şeref eylerim: 

“26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Ticaret Anlaşmasını tecdit için yeni 

müzakerelere başlanmasına intizar en, Cumhuriyet Hükümetinin yukarıda anılan 

Anlaşmayı tarihi iktizasından itibaren bir ay müddetle, yani bir son kânundan 31 

son kânun 1940 tarihine kadar, uzatmayı teklif ettiğini Zatı Devletlerine arz 

etmekle kesbi şeref eylerim.,, 

Yunalı Hükümeti Kraliyetinin yukarıdaki teklif üzerinde mutabık: 

bulunduğunu teyide müsavat eylerim. 

İhtira matı faikanın kabulünü rica ederim Bay Vekil  

R. Raphael 

Ekselâns, Bay Şükrü Saraçoğlu  

Hariciye Vekili 

Bay Büyük Elçi, 

İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının 

akdine intizar en, Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring 

Anlaşmasının meriyetini 1 şubattan 29 şubat 1940 tarihine kadar yeniden bir aylık 

bir müddet için temdidi muvafakat ettiğini Ekselâns Harına arz etmekle 

mubahıyım. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatim bana bildir- 

 

 

menizi ve ihtiram atı faikamın kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

Ş. Saraçoğlu 
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Ekselâns, Bay R. Raphael  

Yunanistan Büyük Elçisi 

Ankara 

Ankara, 30/1/1940 

Bay Vekil, 

Mealini aşağıya nakil eylediğim bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü 

Ekselânslarına bildirmekle şerefyabım: 

“İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının 

akdine intizamı, Hükümetimin 26 Eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring 

Anlaşmasının meriyetini 1 Şubattan 29 Şubat 1940 tarihine kadar yeniden bir 

aylık bir müddet için temdidi muvafakat ettiğini Ekselânslarına arz etmekle 

mubahıyım. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatim bana bildirmenizi ve 

ihtiram atı faikamın kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi.,, Yunan Hükümeti 

Kraliyetinin işbu yeni temdide muvafakat eylediğini Ekselânslarına arza müsavat 

eder ve ihtiramatı faikamun kabulünü rica eylerim, Bay Vekil. 

R- Rafael 

Ekselâns, Bay Şükrü Saraçoğlu  

Hariciye Vekili 

Ankara     29/2/1940 

Bay Büyük Elçi, 

İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının 

akdine intizaren, Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring 

Anlaşmasının meriyetini 1 marttan 10 mart 1940 tarihine kadar yeniden on günlük 

bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselânsınıza arz etmekle mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildir- 

menizi ve ihtiramatı faikamm kabulümü rica ederim, Bay Büyük Elçi.  

N. Menemencioğlu 

Ekselâns, Bay R. Raphael,  

Yunanistan Büyük Elçisi, 
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Ankara 

Ankara, 29/ 2/1940 

Bay Vekil, 

Mealini aşağıda nakil eylediğim bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü 

Ekselanslarına bildirmekle şerefyabım. 

“İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Anlaşmasının 

akdine intizaren, Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring 

Anlaşmasının meriyetini 1 marttan 10 mart 1940 tarihine kadar yeniden on günlük 

bir müddet için temdidi muvafakat etçiğini Ekselanslarına arz etmekle 

mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinim menizi ve ihtiramatı faikamın kabulünü 

rica muvafakatini bana bildir ederim, Bay Büyük Elçi. 

Yunan Hükümeti Kraliyetinin işbu yeni temdide muvafakat eylediğini 

Ekselânslarına arza müsaraat eder ve ihtiramatı faikamın kabulünü rica eylerim, 

Bay Vekil. 

R- Raphael 

Ekselâns, Bay Şükrü Saraçoğlu, 

Hariciye Vekili 

Ankara 

9/3/1940 

Bay Büyük Elçi, 

İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni Ticaret Arılaşmasının 

akdine intizaren, Hükümetimin 26 eylül 1935 tarihli Türk - Yunan Kliring 

Anlaşmasının meriyetini 10 marttan 20 mart 1940 tarihine kadar yeniden on 

günlük bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselansımıza arz etmekle 

mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve 

ihtiramatı faikanın kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

N. Menemencioğlu 

Ekselâns 

Bay R. Raphael, 

Yunanistan Büyük Elçisi, 

Ankara 
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Ankara, 9 Mart 1940 

Bay Vekil, 

Mealini aşağıda nakleylediğim bu günkü tarihli mektubunuzun vusulünü 

Ekselanslarınıza bildirmekle şerefyabım. 

“İki Hükümet arasında müzakere edilmekte olan yeni (Ticaret Anlaşmasının 

akdine intizar en. Hükümetimin 26 Eylül 1935 tarihli Türk- Yunan Klirink 

Anlaşmasının meriyetini 10 Marttan 20 Mart 1940 tarihine kadar yeniden on 

günlük bir müddet için temdide muvafakat ettiğini Ekselânslarına arz etmekle 

mübahiyim. 

Yukarıdaki hususa Yunan Hükümetinin muvafakatini bana bildirmenizi ve 

ihtiramatı faikamın kabulünü rica ederim, Bay Büyük Elçi. 

Yunan Hükümeti Kraliyetinin işbu yeni temdide muvafakat eylediğini 

Ekselânslarına arza müsaraat eder ve ihtiramatı faikamın kabulünü rica eylerim, 

Bay Vekil. 

R- Raphael 

Ekselâns, Bay Şükrü Saraçoğlu  

Hariciye Vekili 

Ankara 

İzmir Vilâyeti Hususî İdaresince yapılacak istikraza 

Hazinenin kefaletine dair kanun 

Kanun No: 4031 Kabul tarihi: 14 5 1941 

Madde 1 — İzmir Vilâyeti Hususî İdaresince millî bankalardan yapılacak 

300 000 liralık istikraza Maliye Vekâleti kefalet etmeğe mezundur. 

Bu istikrazın muayyen taksitleri faizlerde birlikte her sene İzmir Hususî İdare 

bütçesine konulacak tahsisatla ödenir.  

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

 

 

 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Dâhiliye ve Maliye Vekilleri mememurdur. 

15/5/1941 
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Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1938 malî yılı Hesabı Katı Kanunu 

Kanun No: 4032 Kabul tarihi: 16 5 1941 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1938 malî yılı bütçe masarifi 

bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 2 851 017 lira 95 kuruştur. 

Madde 2 — Adı geçen umum müdürlüğün aynı yıl bütçe tahsilatı bağlı (B) 

cetvelinde gösterildiği üzere 2 924 368 lira 68 kuruştur. 

Madde 3 — Muhassasattan 1938 malî yılı içinde sarf olunmayan ve ilişik (A) 

cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 353 047 lira 13 kuruş tahsisat bakiyesi iptal 

olunmuştur. 

Madde 4 — Mazbut ve mülhak vakıflara a:;d akar ve toprak satış bedellerinin 

1938 malî yılı hasılatı geçen seneden devrile birlikte ilişik (C) cetvelinde 

gösterildiği üzere 3 539 168 lira 88 kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatı geçen 

seneden devrile birlikte 91 744 lira 74 kuruştur. 

Madde 5 — Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprak satış 

bedellerinden 1938 malî, yılında vuku bulan sarfiyat ilişik (D) cetvelinde 

gösterildiği üzere 450 730 lira 33 kuruş ve hayrat vakıflara ait satış hasılatından 

aynı yıl içimde vuku bulan sarfiyat 5 452 lira 85 kuruştur. 

Madde 6 — Mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprak satış 

bedellerinden 1938 malî yılı içinde sarf olunmayan ve bağlı (C) ve (D) 

cetvellerinde ayrı bir sütunda gösterilen 3 088 438 lira 55 kuruş ve hayrat vakıflara 

ait satış hasılatından ay m yıl içinde sarf olunmayan 86 291 lira 89 kuruş varidat 

ve tahsisat bakiyesi 1939 malî yılına devrolunmuştur. 

Madde 7 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir 

Madde 8 — Bu kanunu icraya Başvekil memurdur. 

17/5/1941 

 

Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 2İ ve 275 inci  

maddelerini değiştiren kanun 
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Kanun No: 4033 Kabul tarihi: 21 5 1941 

Madde 1 — 1631 sayılı Askerî Muhakeme Usulü Kanununun 24 ve 275 inci 

maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Adlî âmirin salâhiyetinin tevsi veya muayyen kıtalara hasrı ve davanın nakli. 

Madde 24 — Halin icabına göre bir adlî âmirin adlî, salâhiyetinin muayyen 

kıtalara hasrı veya tevsii veyahut diğer komutanlara ve makamlara dahi adlî 

amirlik salâhiyetinin verilmesi, hazarda Genelkurmay Başkanlığından, seferde 

Başkomutanlıktan verilecek emirle caizdir. 

II - [Tahkikatın mahallinde icrası ordunun emniyeti veya askerî disiplinin 

muhafazası bakımından mahzurlu olursa Millî Müdafaa Vekilinin talebi üzerine 

Askerî Temyiz Mahkemesi davanın başka yerde bulunan ayni derecede bir Askerî 

Mahkemeye nakline karar verebilir. Diğer cezaların tehiri ve sebepleri. 

Madde 275 — I - Akıl hastalığına duçar olan mahkûmlar hakkında hürriyeti 

tehdit eden cezanın tatbiki iyileştikten sonraya bırakılır. Diğer bir hastalık dahi 

hürriyeti tehdit eden bir cezanın infazı halinde mahkûmun hayatı için bir tehlike 

teşkil ediyorsa bu kabil mahkûmlar hakkında dahi aynı suretle hareket olunur. 

II - Seferberlikte veya seferde Askerî Mahkemelerden verilen şahsî hürriyeti 

tehdit eden cezaların infazı vazifeli adlî âmirin talebi üzerine en büyük adlî âmirin 

kararı ile seferberliğin sonuna kadar geriye bırakılabilir. Tehir müddeti zarfında, 

müruru zaman işlemez. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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

22/5/1941 

 

 

 

Dâhiliye memurlarından bir kısmının tahdidi 

sinlerine dair kanunun ikinci maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kanun 
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Kanun No: 4034 Kabul tarihi: 21/5/1941 

Madde 1 — 2169 numaralı kanunun ikinci maddesi aşağıda yazılı şekilde 

değiştirilmiştir: 

Nahiye müdürlerinin bütün dereceleri için yaş haddi 55, mülkiye müfettişleri 

ve kaymakamlar ve emniyet müdürlerinin ilk derecelen için 56 bir yukarı 

dereceleri için 58, bunlardan yukarı bütün dereceleri ile mülkiye başmüfettişleri 

için 60 dır. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında fayda olduğu mafevklerinin vereceği ve 

Dâhiliye Vekâletinin kabul eyleyeceği sicil ile anlaşılanlar, İcra Vekilleri 

Heyetinin kararı ile daha beş seneye kadar istihdam edilebilirler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

22/5/1941 

Ordu subaylar heyetinin terfihle ait 863 saydı Terfi  

Kanununun bazı maddelerini tadil eden 2162 sayılı  

kanunun üçüncü maddesinin (E) fıkrasını  

değiştiren kanun 

Kanuna- No: 4035 Kabul tarihi: 21/5/1941 

Madde 1 — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sayılı kanunun bazı 

maddelerini tadil eden 2162 sayılı kanunun üçüncü maddesinin (E) fıkrası aşağıda 

gösterildiği veçhile değiştirilmiştir: 

E) Tatbikat mekteplerinde tabip ve veterinerlerin muavinliğe ayrılanlarından 

ve veteriner bakteriyoloji ve seroloji müessesesinde asistanlığa ayrılanlardan 

muvaffakiyetle imtihan verip mütehassıs diploması alacaklara bir sene kıdem 

zammı verilir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kamunun hükümlerini icraya Millî Müdafaa Vekili memurdur. 

22/5/1941 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü, teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun 
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Kanun No: 4036 Kabul tarihi: 21 5 1941 

BİRİNCİ KISIM 

Merkez teşkilâtı ve vazederim 

Madde 1 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü, mülhak bütçe ile idare edilen 

hükmî şahsiyeti haiz bir Devlet müessesesi olup Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğine 

bağlıdır. 

Madde 2 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü; tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, 

tuz, barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve revolver inhisarlarını, 

mevzu hükümler dairesinde işletmek ve idare etmek ve bu inhisar maddelerde 

beraber kibrit, çakmak ve çakmak taşı ve oyun kâğıtları inhisarlarının 

kaçakçılıklarına ait takipleri yapmak ve kanunla verilen diğer vazifeleri görmekle 

mükelleftir. 

Madde 3 — Umum müdürlük teşkilâtı kadrosu bu kanıma bağlı (1) sayılı 

cetvelde ve bu kadrolara dâhil memurluklardan ihtisas mevkii olanlar (2) sayılı 

cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 4 — Umum Müdürlük merkez teşkilâtı, umum müdürün idaresinde 

iki umum müdür muavini ile tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri 

müdürlükleri ve Hukuk Müşavirliği ve Teftiş Heyeti ile doğrudan doğruya umum 

müdürlüğe bağlı aşağıda yazılı şube ve kalemlerden terekküp eder: 

1 — Muhasebe Şubesi 

2 — İnşaat Şubesi 

3 — Levazım Şubesi 

4 — Zat işleri Şubesi 

5 — Nakliyat Şubesi 

6 — Kaçak Takibat Şubesi 

7 — Evrak Şubesi 

8 — Umum Müdürlük Kalemi 
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9 — Müdürler Encümeni Kalemi 

Madde 5 — Umum müdür, İnhisarlar İdaresinin âmiri ve hükmî şahsiyetinin 

mümessili olup İnhisarlar İdaresine müteallik kanun, nizamname ve 

talimatnamelerin iyi tatbin temin ve murakabe etmek, idare işlerinin iyi yürümesi 

içil icap eden tedbir ve kararları almak ve bunların tatbiki nezaret etmek ve inhisar 

varidatının artması ve müesseselerinin inkişafı için İdarî, ferim, malî ve iktisadi 

tedbirleri almak vazifelerde mükellef ve salâhiyetlerini haizdir. 

Madde 6 — Umum müdür muavinleri, umum müdürün yardımcıları olup 

umum müdür tarafından verilecek muayyen vazifeleri görürler, umum müdürün 

gıybetinde tensip edeceği muavin kendisine vekâlet eder 

Madde 7 — Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işlen müdürleri 

salâhiyet ve mesuliyetlerine tevdi edilen işleri mevzuat ve umum müdür 

tarafından verilecek direktifler dairesinde icra, tatbik, takip ve inine ve kendilerine 

bağlı şube ve müesseselerin mesailerini tarizim, kontrol ve takip etmekle 

mükelleftirler. 

Madde 8 — Tütün işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların görecekleri 

başlıca işler şunlardır: 

a) Tütün ve ziraat ve fen şubesi: 

Tütün ekimine ve tüccar tarafından alım, satım ve ihracına ait muamelelerin 

mevzuat dairesinde yapılmasını temin ve murakabe etmek, tütün eksperlerine ait 

muameleleri yapmak, idare eksperlerinin yetiştirilmesi işlerini, tütünün ıslah 

işlerde meşgul enstitü ve sair idare müesseselerinin mesailerini tanzim ve kontrol 

etmek. 

b) Tütün alım şubesi: 

İdaremin muhtaç olduğu tütün ve tömbekilerin usulü dairesinde satın 

alınmasını temin, tanzim ve murakabe etmek ve hesaplarını tutmak, avans verme 

işlerini idare etmek, tütünün rekolte ve piyasa vaziyetlerini takip ve idare, alım 

eksperlerinin mesailerini tanzim ve takip eylemek. 

c) Tütün bakım ve işletme şubesi: 

İdarece satın alınan tütünlerin işleme ve bakım işlerini tanzim, idare ve 
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murakabe etmek, fabrikaların yaprak tütün ihtiyaçlarını karşılamak, isleme ve 

bakım masraflarını tespit ederek maliyet hesaplarını tutmak, isleme ve bakım 

eksperlerine ait işler ile meşgul olmak. 

d) Tütün fabrikalar şubesi: 

Tütün fabrika ve atölyelerinin tesis, tevsi ve ıslahına müteallik tetkikleri ve 

teknik işleri yapmak, mamulât harman reçetelerini tanzim ve tatbikim kontrol 

etmek, isçi kadrolarını ve ücret hadlerini tespit, tütün fabrikalarının işletmesini 

kontrol ve tanzim, fabrikaların malzeme ihtiyaçlarını tespit ile tedarikini temin, 

tütün mamulâtı maliyetlerini ve mamulâtın nefasetlerini kontrol etmek ve 

harmancılara ait işlerle meşgul olmak ve fabrikalara ait bütün hesapları tutmak. 

Madde 9 — İspirto ve ispirtolu içkiler işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle 

bunların görecekleri başlıca işler şunlardır: 

a) Müskirat muamelât ve stok şubesi: 

Müskirat fabrikalarının ihtiyacı olan iptidaî maddelerin mubayaasını takip ve 

temin etmek ve hesaplarını tutmak, ispirto ve ispirtolu içkilere ait mevzuatın 

tatbikim murakabe ve hususî imalâthanelerde bu maddelerin imalâtını takip ve 

kontrol etmek. 

b) Müskirat fen şubesi: 

Müskirata ait teknik meseleleri tetkik ve idareye bağlı müskirat 

laboratuvarların işlerini tanzim ve murakabe etmek, şarap ve sair ispirtolu 

içkilerin ıslahı için etütler ve araştırmalar yapmak. 

c) Müskirat fabrikalar şubesi: 

Müskirat fabrika ve imalâthanelerinin tesis, tevsi ve ıslahına müteallik 

tetkikleri ve teknik işleri yapmak, işçi kadrolarını ve ücret hadlerini* tespit etmek, 

müskirat fabrika ve imal hanelerinin işletmesini kontrol ve tanzim, fabrikaların 

malzeme ihtiyaçlarım tespit ve tedarikini temin etmek, müskirat mamulâtı 

maliyetlerini ve mamulâtın nefasetlerini kontrol eylemek ve bu fabrikalara ait 

bütün hesapları tutmak. 

Madde 10 — Tuz işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların görecekleri 

başlıca işler şunlardır: 

 

a) Tuz işletme şubesi: 

Tuzların tesis, tevsi ve ıslahına müteallik tetkikleri ve teknik işleri yapmak, 
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işçi kadrolarını ve ücret hadlerini tayin etmek, tuzlaların işletmesini kontrol ve 

tanzim ve malzeme ihtiyaçlarını tespit ile tedarikini temin ve tuz maliyetini tespit 

eylemek 

b) Tuz muamelât ve stok şubesi: 

Tuz stoklarının memleket dâhilinde nakil ve tevzini ve tuza ait mevzuatın 

tatbikim temin ve murakabe etmek, tuz satışlarını yapmak ve tuz hesaplarını 

tutmak. 

Madde 11 — Satış işleri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların görecekleri 

başlıca işler şunlardır: 

a) Satış stok şubesi: 

Mıntıka ve Başmüdürlük muamelât ambarlarının stok, sipariş ve tevzi işlerini 

tanzim ve idare ve bu ambarları kontrol ve mamulât avarya ve zuruf işlerini takip 

etmek, inhisar mamulâtının stok, sevk ve satış hesaplarını ve istatistiklerini 

tutmak. 

b) Satış ticaret şubesi: 

İnhisar mamulâtının sürümünü temin edecek propaganda, reklâm, neşriyat 

ve sergi işlerini, dâhilde ve hariçte inhisar maddelerinin ve mamulâtının satışı usul 

ve muamelelerini, haricî satışlara ait mukaveleleri tanzim ve tedvir, satışa ait 

teşkilâtı idare ve hesaplarını ve istatistiklerini tetkik ve tahlil eylemek, senelik 

istihlâk tahminlerini yapmak, hariçten getirilecek inhisar maddelerinin miktarını 

tespit etmek. 

c) Barut şubesi: 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve revolver inin hisarına 

dâhil maddelerin stoklarını, satışlarını ve hesaplarını tanzim ve idare etmek ve 

bunlar hakkındaki mevzuatın inhisarlar idaresini alâkadar eden hükümlerinin 

tatbik ve icrasını temin ve murakabe eylemek. 

Madde 12 — Hukuk Müşavirliğinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

a) Umum Müdürlük leh ve aleyhindeki bütün dava işlerini avu- 

katlar vasıtasıyla her derecede takip ve bunların icra muamelelerini intaç eylemek 

ve kayıtlarını tutmak. 
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b) Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve noterler tarafından Umum 

Müdürlüğe yapılacak tebligatı kabul etmek ve cevaplarını hazırlamak ve alâkalı 

mercilere tevdi etmek ve takip eylemek. 

c) Mülhakat idarelerinin muhakemat işlerini tanzim ve murakabe etmek. 

d) Umum Müdürlükten tevdi olunacak kanun, nizamname, talimatname 

ve mukavele projeleri ve Umum Müdürlükte tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz 

ve satış işleri müdürlüklerinden verilecek diğer işler üzerine hukukî mütalaa 

dermeyan etmek. 

Madde 13 — Teftiş Heyeti Umum Müdür namına ve Umum Müdür 

tarafından tespit edilecek program dairesinde, başlı çaları aşağıda yazılı teftiş ve 

murakabe vazifelerini görür: 

a) İnhisarlar İdaresine ait para ve para hükmündeki evrak ile her nevi 

ayniyatı ve bunlara müteallik evrak ve defterleri ve muamelâta ait evrakı tetkik ve 

teftiş ile vazife, muamele, kayıt ve hesapların usul ve mevzuata ve idarenin 

menfaatlerine uygun bir şekilde yapılmış olup olmadığım teftiş ve murakabe 

etmek ve muhtelif işletmelerin teknik bakımından cereyan tarzlarını da kendi 

ihtisasları dâhilinde tetkik eylemek ve bunların neticeleriyle ıslahı için alınması 

faydalı görülen tedbirlere ait teklif ve mütalaaları Umum Müdürlüğe bildirmek. 

b) Teftiş neticesinde görülecek vazife suçlarından ve idare z:a arlarından 

dolayı fail ve müsebbipleri hakkında tahkikat icra etmek ve evrakını mercilerine 

vermek, haklarında tahkikat yapılan memurlardan zimmet veya ihtilâsı veya 

muamelelerinde alâkalı memurun vazifesi başında kalmasını mahzurlu kılacak 

derece ve mahiyette suiistimalleri görülen veyahut muhafaza veya idaresi altında 

bulunan para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların defterlerde 

evrakını göstermiyor memurlara usulü dairesinde işten el çektirmek. 

c) Muameleleri teftiş edilen memurların vasıfları hakkında gizli tezkiye 

varakaları tanzim etmek ve İnhisarlar İdaresini alâkalandıran mevzular üzerinde. 

Umum Müdürlükçe verilecek sair vazifeleri yapmak. 

 

Madde 14 — Muhasebe şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

Bütçe ir ad ve masraflarıyla tahsisat, mütedavil sermaye hasılat ve masraf 
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hesaplarını tutmak, idarenin varidat ve işletme masraflarını, sigorta ve umumî, 

masraf hesaplarını takip ve tespit, aylık malî istatistikler tanzim eylemek, bilânço 

hesaplarını tutmak ve bilânçoyu tanzim etmek, bütçe ve hesabı kat’i kanun 

lâyihalarını hazırlamak, bütün idare teşkilât ve müesseselerinin irat ve 

masraflarını tetkik ve murakabe etmek ve kanunlarla verilen diğer vazifeleri 

yapmak. 

Madde 15 — İnşaat şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

İdareye ait her türlü inşaat ve tamiratın plân, proje, keşif ve şartnamelerini 

usul ve mevzuatı dairesinde hazırlamak, idareye ait binaların yeniden inşa, tamir 

veya tadil işlerinin yapılmasını temin, tanzim ve kontrol etmek ve bunlara 

müteallik hesapları tutmak, idare binalarının yangına ve her türlü afetlere karsı 

korunması işleriyle meşgul olmak. 

Madde 16 — Levazım şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

a) Şubelerince hazırlanan şartnamelere göre idarenin ve müesseselerinin 

levazım alım işlerine, bunların satışına, inşaat ve sair taahhütlere ait ve ihaleye 

müteallik bütün işleri yapmak. 

b) İdarenin ve müesseselerinin levazım stoklarını, zamanında temin 

etmek, iyi halde bulundurmak, ihtiyaç ve talebe göre tevzi etmek 

c) İdarenin ve müesseselerinin ayniyat hesaplarını tutmak. 

Madde 17 — Zat işleri şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

İdare memurlarının sicil dosyalarını tutmak, memurların tayin, terfi, nakil, 

mezuniyet ve tecziye ve tehalüklerine müteallik muameleleri Umum Müdürün 

emir ve talimatı ve mevzuat dairesinde yapmak, bilumum harcırah işlerini ifa ve 

kontrol ve seferberlik işlerini tanzim ve idare etmek. 

Madde 18 — Nakliyat şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

İdare mallarını idarenin vasıtalar ile veya müteahhitler marifetiler mürettep 

mahallere göndertmek ve bunlara ait hesapları tutmak, ihale suretiyle yapılacak 

nakliyata ait şartnameleri hazırlamak ve bu işleri tanzim ve murakabe etmek. 

Madde 19 — Kaçak takibat şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

İnhisar maddeleri kaçakçılığının sebep ve amilleri üzerinde tet 

kikler yaparak men ve takibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde cereyanım, 

merkez ve taşra takip ve muhafaza teşkilâtının faaliyetlerini tanzim ve idare etmek 

ve bu hususta istatistikler vücuda getirmek, takip ve muhafaza teşkilâtına tevdi 
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olunan para cezalarına ait tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak ikramiyeleri 

tevzilerinin kanun ve usul dairesinde yapılmasını takip ve murakabe eylemek. 

Madde 20 — Evrak şubesinin göreceği başlıca işler şunlardır: 

Umum Müdürlüğe gelen ve Umum Müdürlükten çıkan evrakı kaydetmek ve 

yerlerine dağıtmak, tamimler, kanunlar, nizamnameler ve talimatnameleri ve 

saireyi tap ve tevzi, tercüme işlerini idare, evrak dosyalarını ve mahzenini tanzim, 

muhafaza ve idare etmek. 

Madde 21 — Umum Müdürlük kaleminin göreceği başlıca işler şunlardır: 

Umum Müdürlükçe resen yapılan muhabereleri ve tebligatı icra ve Umum 

Müdürlüğe vaki her nevi müracaatları ve Umum Müdürlüğün vereceği mahrem 

ve müteferrik işleri tetkik, takip ve intaç ve bunlara müteallik dosyalan tanzim 

eylemek. 

Madde 22 — Müdürler Encümeni: Umum Müdürün reisliği altında Umum 

Müdür muavinleri, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdürlerde 

hukuk müşaviri ve muhasebe müdüründen terekküp etmek üzere teşkil edilir. 

Encümen, en az haftada bir gün ve icabında Umum Müdürün daveti ile her 

zaman ve mutlak ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun ekseriyetiyle verir. 

Müsavat halinde reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

Encümen azalan reylerinden mesuldürler. Umum Müdür, mesuliyeti 

kendisine ait olmak üzere encümen kararıyla mukayyet olmayabilir. 

Bu encümenin göreceği başlıca işler şunlardır: 

a) Umum Müdürlükten tevdi edilen bütçe ve bilançoyu ve bütçe 

münakale tekliflerini vekâlete arz edilmek üzere tetkik ile bunlar hakkında karar 

vermek. 

b) İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait kanun veya nizamname projelerini 

vekâlete arz edilmek üzere tetkik etmek. 

c) 5 000 liradan yukarı alım, satım ve taahhüt hakkında karar vermek. 

d) İnhisar maddelerde idarenin mamulâtının dâhilî satış tarifelerini.  

 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin tasvibine arz edilmek üzere tetkik ve 

tasdik etmek. 

e) Umum Müdürlük ile eşhas ve hususî ve resmî müesseseler arasında 
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taaddüt eden bütçe sarfiyatından mütevellit ihtilâf ve davalardan 3 000 liraya 

kadar olanlarının sulhen halli ve bu davaların açılmasından sarfınazar veya 

takibinden feragat edilmesi veya kayıtlarının terkini hakkında karar vermek (terk 

olunacak menfaat veya tediye olunacak meblâğ 3 000 liradan fazla ise Muhasebe 

Umumiye Kanunu hükümleri dairesinde muamele olunur). 

Mütedavil sermayeden mütevellit bu kabil ihtilâf ve davaların miktarı olursa 

olsun sulhan halli veya davanın açılmasından vaz geçilmesi veya takibinden 

feragat olunması hakkında karar vermek. 

f) Harice ve Türkiye’de bulunan kor diplomatiğe mensup zevata ve 

yabancı vapurlara satılacak inhisar maddeleri ve mamulâtı ile yaprak veya 

kıyılmış tütünlerin satış fiyatlarım tetkik ve tespit etmek (bu nevi mamullerin 

zarfları üzerinde hususî alâmetler bulunur). 

g) Taşra ve fabrikalar memur ve müstahdem kadrolarının tevzi ve 

bunların ihtiyaca göre tadili ve mevcut kadroyu aşmamak üzere memleket 

dâhilinde idare ve satış memurluğu ihdas veya ilgası veya teşkilâtın mahal ve 

irtibatlarının değiştirilmesi ve vekâletin tasvibine arz edilmek üzere fabrika, 

atölye işleme evleri, imalathane, tuzla ve ecnebi memleketlerde şube veya 

acentelikler ihdası veya bunların ilgası hakkında karar vermek. 

h) Umum Müdürün havale edeceği her nevi hususta hakkında karar 

vermek, 

Bu encümen kalemi, encümenin kararlarını zapt ve tanzim ve bu kararları 

inhisarlar tetkik ve murakabe heyetiyle müdürlüklere ve şubelere tevdi ve buna 

ait kayıt ve dosyaları tertip ve muhafaza eylemekle mükelleftir. 

Madde 23 — Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bağlı bir tetkik ve murakabe 

heyeti teşkil edilmiştir. Bu heyete dâhil memurlardan her birinin çalışma 

merkezleri icaba göre vekâletçe tespit edilir. 

Heyetin reisi müşterek kararname ile heyetin azası ile diğer memurları 

Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince tayin olunur. Bu heyetin reis ve azalarıyla diğer 

memurları inhisar memurlarının haiz oldukları haklara sahip ve İnhisarlar Tekaüt 

Sandığına dâhildirler ve bunların 

aylıkları ile her türlü masrafları İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

Bu heyetin yapacağı işler şunlardır: 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünün her nevi muamelelerinden vekâletçe lüzum 

görülenlerini tetkik ve murakabe etmek, inhisar işlerinin gidişlerini takip eylemek, 

idarenin daha verimli çalışması için icap eden etütleri yapmak, İnhisarlar Umum 

Müdürlüğünün vekâlete taallûk eden işlerde vekâlete mevdu sair inhisar işlerini 

ve bunların muhaberelerin: idare etmek ve vekillikçe verilecek diğer vazifeleri 

görmek. 

İKİNCİ KISIM 

Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

Madde 24 — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün taşra teşkilâtı başmüdürlük ve 

merkeze bağlı tütün ve müskirat fabrika ve atölyeleri, işleme ve bakım grup 

müdürlükleri ile tuzla müdürlüklerinden ve başmüdürlüklere bağlı müdürlük, 

mıntıka mamulât ambarları amirlikleri Baş memurluk, memurluk, tütün işleme ve 

bakım evleri ve imalathane amirliklerinden ve tuzla müdür ve memurluklarından 

terekküp eder. 

Madde 25 — Başmüdürler kendilerine bağlı teşkilâtın âmiri ve Umum 

Müdürlüğün mümessili olup mıntıkaları muamelâtından Umum Müdürlüğe karşı 

mesuldürler. 

Başmüdürler inhisarlar idaresine müteallik bilumum muamelâtı usul ve 

mevzuat dairesinde ifa ve murakabe ederler ve başmüdürlük teşkilâtında bulunan 

memurlar hakkında icabında tahkikat yapmağa ve yaptırmağa ve lüzumu halinde 

suçlu memurları usulü dairesinde işten men etmeğe salahiyetlidirler. 

Madde 26 — Başmüdürlük teşkilâtına dahd bulunan müdürlük, baş 

memurluk, memurluk, Tuzla Müdürlüğü ve Tuzla Memurluğu ve diğer memurlar 

mertebeleri sırası ile başmüdürlüğe bağlıdır. 

Bu teşekküllerin başında bulunan müdür, baş memur veya memur, 

bulunduğu mahalde idarenin âmiri ve mümessili olup mafevk âmirine karşı 

mesuldür. 

Taşra teşkilâtında çalışan muhakeme âmir ve memurlarına da icabında. 

Umum Müdürlükçe bulundukları yerlerde idareyi temsil salâhiyeti verilebilir. 

 

Madde 27 — Tütün ve müskirat fabrika ve atölye ve imalathane ve gurup 

müdürlükleri, birer müdürün idaresi altında olup doğrudan doğruya taallûk 

ettikleri tütün veya ispirto ve ispirtolu içkiler işleri müdürlüklerine bağlıdırlar. Bu 

müesseselerin müdürleri emirleri altında bulunan fabrika ve müesseselerin 
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mevzuat dairesinde ve İktisadî icaplara göre idaresinden, işletilmesinden ve 

inzibatından mesuldürler. 

Madde 28 — Merkeze bağlı Tuzla Müdürlükleri: 

Çam altı, Çankırı ve Yavşan, Tuzla Müdürlükleri Tuz İşleri Müdürlüğüne 

bağlı olup bu müesseselerin müdürleri tuz istihsal atının en iyi ve en ehven şartlar 

dairesinde yapılmasını ve tuzlanın inzibat ve her türlü muamelâtını mevzuat 

dairesinde temin, tanzim ve idare ile mükelleftirler. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Müşterek hükümler 

Madde 29 — İnhisarlar Umum Müdürü ile muavinleri müşterek kararname 

ile beşinci ve daha yukarı derecedeki inhisar memurları ve alelumum müfettişler 

ve muavinleri Umum Müdürün inhası ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin 

tasdikiyle, daha aşağı derecedeki memurlarla müteferrik ve muvakkat 

müstahdemler Umum Müdür tarafından tayin olunur, 

Umum Müdür, müteferrik ve muvakkat müstahdemlerden bir kısmının tayin 

ve tahvili salâhiyetini başmüdürlere, fabrika, atölye ve Tuzla Müdürlerine tevdi 

edebilir. Umum Müdürlük muhasebe müdürünün tayini 2996 sayılı kanunun 9 

uncu maddesinin son fıkrası hükmüne tâbidir. 

Madde 30 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrosuna dâhil memurların, 

memurluk vasıf ve şartları, sicil, tahvil, becayiş ve istifaları, yıllık, mazeret, 

askerlik ve sıhhî mezuniyetleri, tedavi, harcırah, aylık tediyesi, vekâlet aylığı, 

vekâlet emrine alınma, kadro sebebiyle açıkta kalma, işten el çektirme 

bakımlarından tâbi olacakları hükümler Memurin ve Maaş Kanunlarının maaşlı 

memurlara tanıdığı hakları geçmemek üzere nizamname ile tespit edilir. 

Memurin Kanununun dördüncü maddesinin muaddel (Z) fıkrası hükmü, bu 

kanunun neşrinden sonra alınacak veya bu tarihten sonra yabancılarla evlenecek 

memurlar hakkında tatbik olunur. 

Madde 31 — 1609 sayılı kanun hükümleri mahfuz olmak üzere İnhisarlar 

İdaresi memurları memuriyet vazifelerinden mütevellit veya vazifelerinin ifası 

sırasında hâdis olan suçlarından dolayı Memurin Muhakeme Kanununa tâbidir.’ 
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Bunlardan müşterek kararname ile tayin olunanlar hakkında yapılacak 

tahkikat Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince vekâlet erkânından teşkil edilecek bir 

heyet tarafından yapılır. Lüzum veya meni muhakemeleri hakkındaki karar Devlet 

Şûrası İkinci Dairesince verilir. 

Bunların haricinde kalan memurlar hakkında usulen yapılacak tahkikat 

neticesine göre lüzum veya meni muhakeme kararı vermeğe salahiyetli merciler 

aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, satış işleri müdürleri, hukuk 

müşaviri, teftiş heyeti reisi, zat işleri müdürü, tetkik ve murakabe heyeti azası ve 

memurları hakkında vekâlet memurin muhakematı encümeni. 

b) “A, fıkrası dışında kalan merkez memurları ile başmüdürler ve 

doğrudan doğruya umum müdürlüğe bağlı teşkilâtın müdürleri hakkında umum 

müdürlükte teşkil edilecek memurin komisyonu. 

•c) Taşranın diğer memurları hakkında, bulundukları kaza veya vilâyet idare 

heyetleri. 

“A„ ve “B„ fıkralarında yazılı mercilerle vilâyet idare heyetlerince verilen 

kararların ikinci derecede tetkik mercii Devlet Şûrası İkinci Dairesidir. Kaza idare 

heyetleri tarafından verilen kararlar vilâyet idare heyetlerince tetkik edilir. 

“Bu fıkrasında yazılı Memurin Komisyonu, Umum Müdür muavinlerinden 

birinin reisliği altında Umum Müdür tarafından seçilecek tütün, ispirto ve ispirtolu 

içkiler, tuz veya satış işleri müdürlerinden biri ile zat işleri müdüründen teşkil 

edilir. Komisyonun raportörlüğü zat işleri müdürlüğü tarafından yapılır. 

Bu komisyon; tayinleri Umum Müdürün salâhiyetine dâhil bulunan 

memurların intihap, terfi, takdir, taltif, tahvil ve becayişleri ve bunlara benzer zat 

muameleleri hakkında da istifsarı mahiyette karar verin 

Madde 32 — Memurlar hakkında Memurin Kanununda yazılı inzibatî 

cezalar mezkûr kanundaki esaslar dairesinde İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

memurları hakkında da tatbik edilir. 

Bu cezaları tatbik salahiyetli merciler aşağıda gösterilmiştir: 

 

a) Kararname ile tayin edilen memurlar hakkında Devlet Şûrası İkinci 

Dairesi, 

b) 31 inci maddesinin “A,, fıkrasında yazılı olanlar hakkında vekâlet 

İnzibat Komisyonu, 
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c) 31 inci maddenin “B,, fıkrasında yazılı memurlarla aşağıdaki fıkrada 

yazılı mahallî İnzibat Komisyonuna dahil memurlar hakkında Umum Müdürlük 

İnzibat Komisyonu, 

d) Bunlar haricinde kalan taşra memurları hakkında Başmüdürlüklerde ve 

doğrudan doğruya Umum Müdürlüğe bağlı teşekküllerde bu teşkilâta dahil 

memurlar arasından Umum Müdürlükçe seçilecek üçer kişilik İnzibat 

Komisyonları. 

İhtar cezası âmirler tarafından resen de verilebilir. 

Umum Müdürlük İnzibat Komisyonu Umum Müdür muavinlerinden birinin 

reisliği altında Umum Müdür tarafından seçilecek, tütün, ispirto ve ispirtolu 

içkiler, tuz ve satış işleri müdürlerinden ikisi ile Hukuk Müşaviri ve Zat işleri 

Müdüründen teşkil edilir. 

Memuriyetten çıkarma ve sınıf indirme cezaları itiraz edilmese dahi bir üst 

derece merciin tetkikine tâbidir 

Madde 33 — Merkezde Umum Müdür Muavinlerinden birinin reisliğinde 

muhasebe müdürü veya tevkil edeceği bir memurla levazım müdürü ve bir alım 

şefinden ve işin taallûk ettiği şubenin müdürü ile' b:r mütehassıs veya fen 

memurundan mürekkep bir mubayaa komisyonu teşkil edilir. 

Bu komisyonun vazifeleri: 

Yaprak tütün, tömbeki ve müskirata ait üzüm, incir, anason ve arpa gibi 

iptidaî maddeler hariç olmak üzere yapılan alım, satım, inşaat, nakliyat ve kira 

işleri hakkında eksiltme, arttırma veya pazarlık yaparak ilk ihale kararı vermektir. 

Bu işlere ait hazırlıklar alâkalı şubece ve kanun' merasimi Levazım 

Şubesince yapılır. 

Mülhakatın müteferrik alım, satım, inşa, nakil ve kira işlerini merkezden 

verilecek salâhiyet dairesinde görmek üzere Başmüdürlük, fabrika, atölye, yaprak 

tütün gurubu ve merkeze bağlı Tuzla Müdürlüklerinde en büyük âmir veya t vkil 

edeceği kimse ile muhasebeci ve alâkadar şube âmir veya memurundan ve şube 

teşkilâtı bulunmayanı yerlerde memurlar arasından seçilecek bir memurdan ve 

lüzumuna göre 

bir mütehassıs veya fen memurundan müteşekkil birer mubayaa komisyonu 

bulunur. 

Mubayaa komisyonları, bütçeye taallûk eden ihale işlerinde Arttırma, 

Eksiltme ve ihale kanunu ve mütedavil sermayeye müteallik işlerde mevzu usuller 
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dairesinde muamele yaparlar. 

Madde 34 — Umum Müdürlükçe memurlar arasından seçilecek beş kişiden 

teşekkül etmek üzere merkezde bir muayene komisyonu kurulur. 

Bu komisyona bunlar arasından kimin riyaset edeceği Umum Müdürlükçe 

tayin edilir. 

Azalar işlerin mahiyetlerine gör e değiştirilebilir. 

Bu komisyonun vazifesi; merkez1 mubayaa komisyonunca satın alınan 

bütün eşya ve maddelerin taahhüt, mukavele, şartname ve numunesine uygun olup 

olmadığını, muayene ve icabında tecrübe ile tespit etmektir. 

Taşrada yapılacak mubayaa muayenelerinin kimler tarafından yapılacağı 

Umum Müdürlükçe tespit olunur. 

Mubayaa komisyonu reisi ve azaları hiç bir sebeple muayene komisyonuna 

reis veya aza seçilemezler. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Müteferrik hükümler 

Madde 35— İnhisarlar Umum Müdürlüğü yapacağı inşaat ve tesisata 

muktezi arazi, arsa ve binaları icabında menafi umumiye için istimlâk 

kararnamesi ve zeyilleri hükümlerine göre istimlâk edebilir. 

Madde 36 — İnhisarlara ait fabrika ve atölyelerde müdür, işletme âmiri ve 

makinistlerin ve şehir ve kasabalar haricindeki iş yerlerinde daimî vazife gören 

memur ve müstahdemlerden icap edenlerin kendileri ve ailelerde birlikte 

oturmaları için idarece ikametgâh yaptırıla bilir. 

Bunlardan, Umum Müdürlükçe takdir edilecek bir kira alınır. Evvelce 

yaptırılmış olan ikametgâhların inhisar memurlarına icarı da bu hükme tâbidir. 

Tuzlalarda oturan memur ve müstahdemlerden kira alınmaz 

Madde 27 — Tenzilât miktarı satış bedelinin yüzde yirmi beşini tecavüz 

etmemek üzere İnhisarlar Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerine nevi, 

miktarı ve yapılacak tenzilât nispeti Gümrük ve 

İnhisarlar Vekâletince tespit edilmek suretiyle ihtiyaçları için tenzilâtla inhisar 

mamulâtı verilebilir. 

Şu kadar ki, tütün fabrika ve atölyeleriyle bakım ve işleme evlerinde çalışan 

işçilere vekâletçe tensip edilecek miktar dâhilinde parasız sigara verilebilir. 
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Madde 38 — 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesine göre kadroları 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü bütçelerine bağlı “D” cetvelde tespit edilen 

müstahdemler, 2921 sayılı İnhisarlar Tekaüt Sandığı Kanunu hükümlerinden 

istifade ederler. 

Madde 39 — İnhisarlar Umum Müdürlüğü kadrolarına dâhil memur ve 

müstahdemlerden emsallerine göre fevkalâde mesaileri görülenlere bütçedeki 

tahsisattan Gümrük ve İnhisarlar Vekâletince tespit edilecek esaslar dairesinde bir 

aylıkları tutarını geçmemek üzere İnhisarlar Umum Müdürlüğünce ikramiye 

verilebilir. 

Fevkalâde bir hizmet veya gayreti görülen veya yaptığı işin hususî ve 

mümtaz bir kıymeti bulunanlara Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin tönsibile bu 

miktardan fazla ikramiye verilmesi de caizdir. 

Madde 40 — Ambar, fabrika, atölye, işleme evleri, imalathane ve tuzlalarda 

ve sevkiyat, satış ve tütün transfer işlerinde mesai saatleri haricinde 

çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret görülecek olan memurlara mesai saatleri 

dışında çalışacakları müddetler için nizamname ile tayin edilecek esaslar 

dairesinde munzam ücret verilebilir. 

Madde 41 — 31/5/1930 tarih ve 1660 sayılı kanunun 2,3 ve 4 üncü 

maddelerde 29/4/1933 tarih ve 2159 sayılı kanunun 4 üncü maddesi v^ bu kanuna 

muhalif diğer hükümler ilga edilmiştir. 

Muvakkat Madde 1 — Bu kanunun meriyeti tarihinde bağlı (1) numaralı 

cetvelde istihdam edilecek olan memurların dereceleri, almakta oldukları ücret 

miktarına göre tespit edilir; Şöyle ki: 

Bu ücret 3656 numaralı kanuna bağlı cetveldeki derece ücretlerinden 

hangisine intibak ediyorsa alâkalı memur o dereceye, intibak etmiyorsa en yakın 

dereceye, almakta olduğu ücretle dâhil sayılır. 

Aldığı ücret 3656 numaralı kanunun müteakip iki derece ücretinden ikisine 

de müsavi vaziyette olanlar almakta oldukları ücretle üst dereceye dâhil sayılırlar. 

Yukarıdaki esaslara göre dereceleri tespit edilenlerin almakta oldukları 

aylıklar girdikleri derece aylığından fazla ise bu fazlalık terfi ile 

telafi edilinceye kadar bütçe tasarruflarından verilir. Noksan olanların farkının 

verilebilmesi ise kıdem aranmaksızın buna ehliyetlerinin tayin mercilerince tasdik 

ve kabulüne bağlıdır. 

Muvakkat Madde 2 — Bu kanuna bağlı kadronun tatbiki yüzünden, açıkta 

kalacaklara İnhisarlar Umum Müdürlüğünde geçen her hizmet senesine mukabil 
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son aldıkları aylık üzerinden bir aylık tutarı tazminat verilir. Hizmet senesi 

hesabında altı aydan az kesirler atılır, fazlası bir sene sayılır. 

Bu tazminat açıkta kaldıkları müddetçe her aybaşında birer aylık olmak üzere 

tesviye edilir. 

Derecelerine muadil veya müktesep hakları mahfuz kalmak üzere bir aşağı 

derecede yapabilecekleri bir işe tayin edilenlerin veya bu suretle teklif edilen 

vazifeyi kabul etmeyenlerin veyahut 3656 veya 3659 sayılı kanunların şümulüne 

dâhil daire ve müesseselerde aylıklı iş alanların tazminatları bu yeni vaziyetlerin 

hududunu takip eden aybaşından itibaren kesilir. 

Tazminat hakkı sakıt olmadan veya tayin edildiği işe başlamadan ölenlerin 

mütebaki tazminatları maaşa müstahak ailelerine defaten verilir. 

Madde 42 — Bu kanun 1 Haziran 1941 tarihinden muteberdir. 

Madde 43 — Bu kanunun hükümlerini icraya Gümrük ve İnhisarlar ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 

22/5/1941 

(1) SAYILI CEDYEL 

Derece   Memuriyetin nev’i   Adet  Ücret 

 Vekâlete bağlı tetkik ve murakabe heyeti 

2 Reis     1 500 

3 Aza     1 400 

4 “     5 400  

4 Muamelât Müdürü    1 300 

6 “ “ Muavini    1 410 

 

 

7 Kısım âmiri   3 ı ro 

8 Masa âmiri   1 140 

10 Memur   3 i Od 

11 “   1 85 

12 “   1 75 
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18 

 

  Merkez   

1 Umum Müdür   1 600 

2 „               „         muavini   2 50»O 

2 

Tütün, ispirto ve ispirtolu 

İçkiler, tuz Ve satış işleri   

 

 Müdürleri   4 500 

3 Hukuk müşaviri   1 400 

3 Teftiş Heyeti Reisi   1 400 

3 Şube Müdürü   2 400 

4 „               „            17 300 

5 „               „            2 260 

4 „               „         muavini   1 300 

5 „               „                  „    1 260 

6 „               „                „                 4 210 

4 Başmüfettiş   2 300 

5 Müfettiş 
  

4 260 

6 „               „                „    „                             9 210 

7 „               „                „    „                             9 170 

8 „               „                „    „                             7 140 

9 „ muavini   10 120 

4 Yüksek mühendis ve mimar, mühendis ve mimar 4 300 

5 
   „               „                „    

„                           
 „    „ 

4 
260 

6 „               „                „    „                            „    „ „ 12 210 

7 „               „                „    „                            „    „ ı 170 

8 „               „                „    „                            „    „ „ ı 140 

5 Baş kimyager   1 260 
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Hariciye Vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun No: 4037 Kabul tarihi: 21/5/1941 

Madde 1 — Haiz bulunduğu derece ve unvanı muhafaza eylemek ve 

bulunacağı mahalle göre 1906, 3312, 3656 sayılı kanunlar mucibince maaş ve 

temsil tahsisatı verilmek ve 1843 sayılı kanun hükümleri mahfuz kalmak kaydile 

kadro dâhilindeki bir memur, vekâletçe lüzum görülen herhangi bir vazifede 

istihdam olunabilir. 

Bu suretle istihdam edilenlere vekâlet maaşı ve ikamet yevmiyesi verilmez 

Madde 2 — Bu kanunu neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun tatbikine Hariciye Vekili memurdur. 

22/5 1941 


