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Resmî kısım 

 

 

Tayinler 
 

Kararname 

 

1 — Şavşat kaymakamı Adil Dündar’ın Hınıs kaymakamlığına Bulancak 

kaymakamı Sadık Gün el; n Şavşat kaymakam1ığma, stajını bitiren Bigadiç 

nahiyesi müdürü İbrahim Oran ün. Bulancak kaymakamlığına, Haymana 

kaymakamı Bedri Yoganın Bursa hukuk işler müdürlüğüne, mahallî idareler 

umum şube müdür muavini A. Ali Alpsanın Haymana kaymakamlığına Nazilli 

kaymakamı Celâl Güvencin Karaman kaymakamlığına, Karaman kaymakamı 

Feyzi Akkorun Nazilli kaymakamlığına, Keşan kaymakamı Sabri Bankanın 

Gelibolu kaymakamlığına, Ayvacık kaymakamı Fahri Ülkü selin Keşan 

kaymakamlığına Gelibolu kaymakamı Kemal Özalp Ayvacık kaymakamlığına, 

Elmalı kaymakamı Cemal Babacın Çatalca kaymakamlığına, Gemlik kaymakamı 

Zeki Işık’ın Elmalı kaymakamlığına, İstanbul emniyet müdürlüğü beşinci şube 

müdür H. Şükrü Burhanın Çınar kaymakamlığına, Hopa kaymakamı A. Hamit 

Arkanın Borçka kaymakamlığına, Borçka kaymakamı Mustafa Bağrıaçık’ın Hopa 

kaymakamlığına, Kırıkhan kaymakamı Vasfi Bağatu’nun Osmaniye 

kaymakamlığıma, Osmaniye kaymakamı İhsan Nuri Olgunun Kırıkhan 

kaymakamlığına, Bozkır kaymakamı Mustafa Karayün’ün Gevaş 

kaymakamlığına, İstanbul maiyet memuru olup stajını bitiren Kemal Aygün’ün 

Bozkır kaymakamlığına, Çan'ca kaymakamı Hikmet Ararın Bozüyük 

kaymakamlığına, Bozüyük kaymakamı Emin Çoşkan’ın Gemlik 

kaymakamlığına, Gölpazan kaymakamı Hikmet Akman’ın Akhisar 

kaymakamlığına Kâhta kaymakamı Reşat Bayatınım Gölpazan kaymakamlığına, 

mahalli idareler umum müdürlüğü müme 
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yyizlerinden hukuk mezunu Ziya Erol’un da Kâhta kaymakamlığına naklen ve 

yeniden tayinleri tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

15/2 nci Teşrin 940 

________________ 

2 

Kararname No: 14705 

Umumî siyasî vaziyetin gösterdiği lüzum ve icapları mütalaa eden İcra 

Vekilleri Heyeti, Teşkilâtı Esasiye Kanununun 86 ncı maddesinin hükmüne 

tevfikan, İstanbul, Kırklareli, Edime, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli vilâyetleri 

hudutlar içinde, ilân tarihinden itibaren bir ay müddetle, örfî idare ilânına 

20/11/1940 tarihli içtimamda karar vermiştir. 

________________ 

Kararname 

1 — Afyon Mektupçusu Sait Adil Karamanın Edirne Mektupçuluğuna, 

Maraş Mektupçusu Aziz Üçok’un Erzincan Mektupçuluğuna, Kırşehir 

Mektupçusu Sait Sayının Aydın mektupçuluğuna, Erzincan mektupçusu Muzaffer 

Muhiddin Dalkılıç’ın Kırşehir mektupçuluğuna, Edime mektupçusu Sadettin 

Sönmez’in Isparta mektupçuluğuna, Ordu mektupçusu Mehmet Rıfat Torusun 

Afyon mektupçuluğuna, Aydın mektupçusu Cevdet Anday’ın Giresun 

mektupçuluğuna, Elâzığ mektupçusu Rauf Özdemir’in Ordu mektupçuluğuna, 

Giresun mektupçusu Aziz Aytekin’in Elâzığ mektupçuluğuna, Gümüşhane 

mektupçusu Memduh Necati Tosunun Maraş mektupçuluğuna, Kayseri 

mektupçusu Ali Neşet Katırcıoğlu’nun Erzurum mektupçuluğuna, Erzurum 

mektupçuluğuna Yaver Soydaşın da Kayseri mektupçuluğuna naklen tayinleri 

tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiye Vekili memurdur. 

15/11/940 
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Kararname No: 14720 

Bolu valisi Naci Kocaman’ın Trabzon valiliğine, Trabzon valisi Osman Sabri 

Adalın Afyon valiliğine, Afyon valisi Ahmet Durmuş Evren Dilek’in Bolu 

valiliğine tayinleri Dâhiliye Vekilliğindi 20/11/1940 tarih ve 8292 saydı teklifi 

üzerine İcra Vekilleri Heyetince 25/11/940 tarihinde kabul olunmuştur. 

________________ 

2 

Kararname No: 14576 

22-10 930, 23-11-930, 30-11-932, 26-11-933, 20-2-932 tarih ve 10099, 

10274, 13059, 15149 ve 12288 sayılı kararnamelerle vak ve kaymakamlar 

uhdesine verilmiş olan Muş ve Siirt vilâyetleri belediye reisliklerde Lice, Ergani, 

Silvan, Malazgirt, Gercüş, Midyat, Nusaybin, Dirik, Viranşehir, Suruç kazaları 

belediye reisliklerinin idare âmirleri uhdesinde kalmasındaki lüzum ve zaruret 

kalmamış olduğundan mezkûr vilâyet ve kazalar belediye reisliklerinin vali ve 

kaymakamlar uhdelerinden kaldırılması; Dâhiliye Vekilliğinin 10/10/1940 tarih 

be 63/17465 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince 

23/10/1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

________________ 

Dâhiliye Vekâletinden: 

1 — Sivas Emniyet Müdürü Hadi İn tepenin Urfa Emniyet Müdürlüğüne; 

Kars Emniyet Müdürü Kadri İbrahim Ogan’ın Sivas Emniyet Müdürlüğüne; Rize 

1 inci Sınıf Emniyet Âmiri Ziya Süren Kars 4 üncü Sınıf Emniyet Müdürlüğüne; 

İzmir Vilâyeti Emniyet Müdür Muavinliğinde istihdam olunan 1 inci Sınıf 

Emniyet Âmiri İsmail Güntay’ın Kırklareli 1 inci Sınıf Emniyet Amirliğine; 

Nusaybin Kazası 1 inci Sınıf Emniyet Âmiri Atıf Af sinin İzmir Vilâyeti Emniyet 

Müdür Muavinliğinde istihdam edilmek üzere mezkûr vilâyet 1 inci Sınıf Emniyet 
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Amirliğine; Kırklareli 2 nci Sınıf Emniyet Âmiri İbrahim Ethem Akıncının 

Nusaybin Kazası 2 nci Sınıf Emniyet Amirliğine; Emniyet Umum Müdürlüğü 

kadrosu 1 inci Sınıf Emniyet Âmirlerinden Sabri Yurdakul’un Rize 1 inci Sınıf 

Emniyet Amirliğine; Edirne Vilâyeti 2 nci Sınıf Emniyet Âmirlerinden olup 

Emniyet Müdür Muavinliği vazifesinde çalıştırılan Kâmil Yelda’nın Uzunköprü 

Kazası 2 nci Sınıf Emniyet Amirliğine; Uzunköprü Kazası 2 nci Sınıf Emniyet 

Âmiri Hamdi Günay’ın Emniyet Müdür Muavinliği vazifesinde istihdam edilmek 

üzere Edirne Vilâyeti 2 nci Sınıf Emniyet Amirliğine ve Emniyet Umum 

Müdürlüğü kadrosu 1 inci Sınıf Emniyet Âmirlerinden Kâzım Ağarın münhal 

bulunan 3 üncü Sınıf Emniyet Polis Müfettişliğine naklen; Ankara Vilâyeti 

Emniyet kadrosu Baş komiserlerinden ve Polis Enstitüsü mezunlarından 1753 

sicil sayılı M. Emin Başaran ile 783 sicil sayılı Şaban Nuri Açıkalın’ın ve Polis 

Enstitüsü Dâhiliye Baş komiserlerinden 837 sicil sayılı Ragıp Boranın Emniyet 

Umum Müdürlüğü kadrosu 40 lira maaşa 2 nci Sınıf Emniyet Amirliklerine 

terfian; tayinleri tensip kılınmıştır. 

2— Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

27/10/1940 
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Takdir edilenler 

Kırklardı Nüfus Müdürü 

Hayri Ozanoğlu 

940 umumî nüfus sayımının tam bir inzibat ve muvaffakiyetle intacında 

gösterdiği mesaisinden dolayı Kırklareli Vilâyetince takdir edilmiştin.

 4/11/940 

________________ 

Trabzon Valisi 

Osman Sabri Adil 

940 senesi hayvan kayıt ve muamelesi sonunda geçen seneye nazaran % 10 

fazla hayvan tespit edildiği ve bu tezayüde verimli gayret ve alâkasından dolayı 

Maliye Vekâletinin işan üzerine Dâhiliye Vekâletince takdir edilmiştir. 

________________ 

 

Trabzon Mektupçusu Behçet Ertan 

Maçka. Kaymakamı Reşat Yücel 

940 senesi hayvan kayıt ve muamelesinde geçen seneye nazaran % 10 fazla 

hayvan tespit edildiği ve bu tezayüde verimli gayret ve alâkalarından dolayı 

Maliye Vekâletinin iş ’an üzerine Vekâletçe takdir edilmişlerdir. 4/11/940 

________________ 
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Kurtalan Kaymakamı 

Edip Ergin 

Köy yollarının yapılmasında göstermiş olduğu gayret ve faaliyetten dolayı 

Siirt Vilâyetince takdir erilmiştir. 

6/11/940 

Gevaş Kaymakamı Vasıf Kolçak  

Gürpınar » Mümtaz Nayman 

Erciş » Şakir Canalp 

Taşrumî nahiyesi müdürü Şefik Öktem 

Tımar » »   Mehmet Kaya 

Mıntakalarındaki numarataj ve nüfus sayımı hazırlıkları işlerinin iyi ve 

muntazam şekilde ikmal edilmiş olduğu görüldüğünden ve umumî müfettişi 

taltifleri istenilmiş olduğundan Van Vilâyetince takdirname ile taltif edilmişlerdir.

 24/9/940 

Tokat Maiyet Memuru Ziya Kasnakoğlu 

Vilâyet merkez kazasının zelzeleden vâki zararlarım kısa zamanda telâfi için 

size tevdi olunan vazifeyi geceli gündüzlü bir mesai ve muvaffakiyetle ifa 

ettiğinden dolayı Tokat Vilâyetince takdir edilmiştir. 

16/11/940 

Afyon Vilayeti Mektupçusu Sait Karaman 

» » Nüfus müdürü Osman Yılmaz 

» » Maiyet Memuru Emin Soy 

» » Nüfus Baş Kâtibi İsmail Sönmez 

» »  Kâtibi S. Cemalettin Uysal 

» » Maliye Varidat memur muavini Halil Gürpınar 
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Vilayet Büro katibi Tevfik Çelik 

Nüfus sayımı defterlerinin sevkinde gayretleri görülen mesai arkadaşlarım 

İstatistik Umum Müdürlüğünün Vilâyet makamına şükranlarım bildiren yazısı 

üzerine yukarıda yazılı arkadaşlarımı Afyon Vilâyetinde takdir edilmiştir.

 13/11/940 

________________ 

İsmail Baykal 

Pasinler Kaymakamı 

Ordunun iaşesini temin için Horasan’dan Karaköse’ye zahire sevkiyatına 

gösterdiği faaliyet ve muvaffakiyetten dolayı Erzurum Vilâyetin ce takdir 

edilmiştir. 11/11/940 

________________ 

İstanbul Vali Muavini Ahmet Kınık 

»  mektupçusu Osman Ergin 

» Nüfus Müdürü Faik Haraççıoğlu 

Bakırköy kazası Kaymakamı Bahir Öztırak’a 

Beyoğlu   Gafur Soylu 

Kartal » » Adnan Aksel 

Beykoz   Sadettin Ertür 

Üsküdar » » İhsan Ünal 

Silivri » » Nail Ilter 

Yalova » » Niyazi Ülkü 

Kadıköy » » Cenap Aksu 

Eminönü » » Agâh Alp 

Fatih » » Rebi Karatekin 

Beşiktaş » » Rıza Ünal 

Adalar » » Şevket Altunalev 

Sarıyer » » Hüsnü Uğural 

Nüfus sayımı işlerinde müşkülât arz eden İstanbul şehri sayımın 
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tanzim ve idaresinde sebkeden mesai ve isabetli tedbirlerle sayımın sürat ve 

muvaffakiyetle bitirtmesi hususundaki gayretleri İstanbul Vilayetince takdir 

edilmiştir. 14/11/940 

________________ 

Çankaya Kaymakamı  

Danış Yurdakal 

1940 umumî nüfus sayımı işlerinin tertip, tanzim ve idaresinde gösterdiğiniz 

mesai Ankara Vilayetince takdir edilmiştir. 28/11/940 

________________ 

Ankara Maiyet Memuru  

Turgut Göle 

1940 umumî nüfus sayımı işlerinde gösterdiğiniz mesai Ankara Vilâyetince 

takdir edilmiştir. 28/10/940 

________________ 

Ankara Maiyet Memuru 

 Naki Tezel 

1940 umumî nüfus sayımı işlerinde gösterdiğiniz mesai Ankara Vilâyetince 

takdir edilmiştir. 28/10/940 

________________ 

Ankara Maiyet Memuru  

Orhan Öztırak 

1940 umumî nüfus sayımı işlerinde gösterdiği mesaiden dolayı Ankara 

Vilayetince takdir edilmiştir. 28/10/940 
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Göynük Kaymakamı Cevdet Çağlar’a 

Kaza dâhilindeki yolların onarılması için sevk ettiği amele ile vüruda 

getirdiği işler Bolu Vilâyetince takdir edilmiştir. 28/10/940 

________________ 

Düzce Kaymakamı Fahrettin İnav’a 

Mükellef amelelerin yola şevki hususunda gösterdiğiniz ciddî mesaiden 

dolayı Bolu Vilâyetince şayanı takdir görülmüştür. 28/10/940 

________________ 

Mudurnu Kaymakamı İbrahim Sayın’a 

940 mükellef amelenin vakti zamanında yola şevki işlerinde gösterdiği 

sürekli faaliyet neticesinde meydana getirdiği işlerden dolayı Bolu Vilâyetince 

takdir edilmiştir. 28/10/940 

________________ 

Nüfus Müdürü Hikmet Çınar’a 

Nüfus sayım işlerini başından sonuna kadar dikkat ve alâka ile takipte ve 

Vilâyetçe verilen direktifleri günü gününe yerine getirerek işinde gösterdiği 

muvaffakiyet ve gayretinden ötürü Balıkesir Vilâyetince takdir edilmiştir.

 4/11/940 

________________ 

Direkli Nahiyesi Müdürü Haşan Ayhan’a 

1940 yılı nüfus sayımı işlerinde gösterdiği büyük alâka ve ciddî 

•çalışmalar sayesinde, nahiyeniz mıntıkamda sayımı diğer mıntıkalardan daha 

evvel ve doğru olarak kazaya bildirmek ve sayım defterlerini göndermek suretiyle 

elde ettiği muvaffakiyetten ötürü Sivas Vilâyetince takdir edilmiştir. 4/11/940 
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Dört İlyas nahiyesi müdürü Osman Nuri Pıçakçıoğlu’na 

Nahiyeniz köylerinin uzak ve dağınık bulunmasına rağmen almış, olduğunuz 

esaslı tedbir ve ciddî çalışmalar sayesinde 1940 nüfus sayımının vaktinde 

yapılmasını temin etmiş olmasına binaen Sivas Vilâyetince takdirname ile taltif 

edilmiştin 5/11/940 

________________ 

Ulaş Nahiyesi Müdürü Süreyya Erdem’e 

1940 yılı nüfus sayımı için almış olduğunuz esaslı tedbirler ve ciddi 

çalışmalar sayesinde mıntıkanızdaki sayım için vaktinde bitirilip Vilâyete 

bildirmek suretiyle gösterdiği gayrete binaen Sivas Vilâyetince takdir edilmiştir.

 4/11/940 

________________ 

Akçakışla nahiyesi Müdürü Şevki Atalay’a 

Nahiyeniz köylerinin uzak ve dağınık bulunmasına rağmen almış olduğunuz 

esaslı tedbir ve ciddî çalışmalar sayesinde 1940 yılı nüfus sayımının vaktinde 

yapılmasını temin etmiş olmanıza binaen Sivas Vilâyetince takdir edilmiştir.  

4/11/940 

________________ 

Çorum Nüfus Müdürü Tacettin Gürel’e 

Umumî nüfus sayımı işlerinde gösterdiğiniz devamlı mesai ve muvaffakiyeti 

Çorum Vilâyetince takdir edilmiştir.  

7/11/940 

________________ 
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Ankara Vali Muavini Dilaver Argın 

1940 umumi nüfus sayımı işlerinin tertip, tanzim ve idaresinde gösterdiği 

değerli mesaiden dolayı Ankara Vilâyetince takdir edilmiştir. 

28/10/940 

________________ 

Ankara Seferberlik Müdürü Kâzım Arat 

1940 umumî nüfus sayımı işlerini tertip, tanzim ve idaresinde gösterdiği 

değerli mesaisinden dolayı Ankara Vilâyetince takdir edilmiştir. 

28/10/940 

________________ 

İçel Maiyet Memuru Muammer Tapucu ‘ya 

Nüfus sayımı hazırlamasında ve yapılmasında gösterdiği mesaiden dolayı 

Vilâyetçe takdirname verilmiştir.  

24/10/946 

________________ 

Urfa Nüfus Müdürü Ziya Yalaz’a 

Nüfus sayımı hazırlamalarında gösterdiği gayretten dolayı İstatistik Umum 

Müdürlüğünün teklifi üzerine Vilâyetçe takdirname ile taltif edilmiştir.

 405/2503 1/10/940 

________________ 

Eskişehir Nüfus Müdürü M emdiril Akgün’e 

Umumî nüfus sayımı işlerinde gösterdiği gayret ve haşarılığından dolayı 

Vilâyetçe takdir edilmiştir. 

 22/10/940     1590/247 
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Ceyhan Kaymakamı Bekir Suphi Aktan 

Kasaba ve köylerde yaptırılan mektep inşasında gösterdiği 

muvaffakiyetinden dolayı Vilâyetçe takdir edilmiştir. 25/10/940 

________________ 

Sivas Maiyet Memuru Orhan Engin’e 

1940 yılı nüfus sayımı işlerinde uhdesine tevdi edilen vezaifi muvaffakiyetle 

başarmış olduğundan Vilâyetçe takdir edilmiştir. 

4/11/940 

________________ 

Sivas Maiyet Memuru Cemal Taran 

Hafik kaymakamlığı vekâletinde bulunduğu sırada 1940 yılı nüfus sayımı 

işlerinde almış olduğu tedbir ve ciddî çalışmasından dolayı Vilâyetçe takdir 

edilmiştir.  

4/11/940 

________________ 

Şarkışla - Gemerek nahiyesi Müdürü Necdet Başattan 

Nahiyeniz köylerinin dağınık ve uzak bulunmasına rağmen 1940 yılı nüfus 

sayımı isparinde almış olduğu tedbir ve ciddî çakışmasına binaen Vilâyetçe talidir 

edilmiştir. 4/11/940 

________________ 

Kumkapı Nahiyesi Müdürü Muhlis Turasay 

Yeşilköy nahiyesi müdürlüğünde iken nahiyenin her bakımdan intizam ve 

mükemmeliyetini temin hususunda gösterdiği gayret ve faali- 
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yetinden ötürü İstanbul Valisi tarafından takdirname ile taltif edilmiştir.  

24/10/940 

________________ 

Mektupçu Nuri Akkan’a 

Vilayet merkezinde teşekkül ettirilen Pasif Korunma ve haber alma 

teşkilâtlarının kanun nizam ve talimatnamelerine göre tanzim ve idamesinde 

gösterdiği muvaffakiyetinden dolayı Bolu Vilâyetince takdir edilmiştir.

 9/11/940 

________________ 

Nüfus Müdürü Basri Erdem’e 

Son nüfus sayımı işlerinde değerli mesai sarf ettiğinden dolayı Çankırı 

Vilâyetince takdir edilmiştir. 21/11/940 

________________ 
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KANUNUNLAR 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1940 mail yılı  

bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

Kanun No: 3924 Kabul tarihi: 15/11/İ940 

Madde 1 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı 

bütçesinin 15 inci faslının 1 inci (tamir) maddesinden 4,000 Ura tenzil edilerek 18 

inci (geçen sene düyunu) faslına nakledilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 

Vekili memurdur. 16/ 11/1940 

________________ 

Divanı Muhasebat 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik  

yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3925 Kabul tarihi: 15/11/1940 

Madde: 1 — 1940 malî yılı Divanı Muhasebat bütçesinin 41 inci faslının 

birinci (memurlar maaşı) maddesinden 600 lira indirilerek 42 nci (1G83 numaralı 

kanunim 58 inci maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi) faslına naklolun 

muştur. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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

16/11/1940 

________________ 
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T. C. 

BAŞVEKÂLET 

Yazı İşleri Dairesi      26/XI/1940 

Müdürlüğü 

Sayı: 6-2101/5227 

Riyaseti cumhur lüksek Makamına 

Ticaret Vekili Aydın Mebusu Nazmi Topçuoğlu’nun vâki olan istifasının 

kabul ile Ticaret Vekilliğine Ankara Mebusu Mümtaz Ökmen’in tayinini yüksek 

tasviplerine arz ederim. 

________________ 

Türkiye 

RİYASETİCÜMHUR 

       Umumî Kâtipliği 26 XI/1940 

4/1083 

Yüksek Başvekâlete 

26/11/1940 tarihli Yazı İşleri 6-2101/5227 sayılı tezkere cevabıdır; 

Ticaret Vekilliğinden istifa ettiği bildirilen Nazmi Topçuoğlu’nun istifası 

kabul ve Ticaret Vekilliğine teklifleri veçhile Ankara Mebusu Mümtaz Ökmen’in 

tayini tensip edilmiştir. 

________________ 
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T. B. M. M. KARARI 

 

 

Milli Yardım Komitesinin faaliyetine nihayet 

verilmesine dair 

Karar No: 1197 

giren 33 sayılı Koordinasyon Heyeti karar ile tadil olunan 5 inci madde müteşekkil 

Millî Yardım Komitesinin faaliyetine nihayet verilmesine ve bundan sonra 

Komite namına gelecek teberruların Kızılay tarafından alınmasına karar 

verilmiştir. 

27/11/1940 

2 

Kararname No: 146b8 

713 saydı Kırtasiye Kanununun sureti tatbikine mütedair talimatnamenin 12 

Temmuz 1931 tarih ve 11463 sayılı kararname ve bilahare 22 Haziran 1940 tarih 

ve 2/13745 sayılı kararname ile meriyete giren 33 sayılı Koordinasyon Heyeti 

karar ile tadil olunan 5 nci maddesinin değiştirilmesine dair olup Koordinasyon 

Heyeti Reisliğinin 26/10- 1940 tarih ve 1472 sayılı tezkeresi ile teklif edilen ilişik 

69 sayılı kararın meriyete konulması; icra Vekilleri Heyetince 6/11/1940 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

6/11/1940 

________________ 

Karar sayısı: 69 

1 — 16 kânunusani 1926 tarihli ve 713 numara!11 Kırtasiye Kanunu 
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nun sureti tatbikine mütedair olup 21 Şubat 1926 tarihli kararname ile tatbik 

mevkiine konulan talimatnamenin, 12 Temmuz 1931 tarih ve 11463 sayılı 

kararname ve bilâhare 22/6/1940 tarih ve 2/13745 numaralı kararname ile 

meriyete giren K/33 sayılı kararla tadil olunan, beşinci maddesi yerine aşağıdaki 

madde ikame olunmuştur: 

Madde 5 — Bütçenin meriyet mevkiine konmasından itibaren devair 

Muhasebe Müdürleri mensup oldukları vekâlet veya İdare-i Umumiye bütçesinde 

mevzu merkez ve taşra kırtasiye maddelerindeki tahsisatın yüzde seksenini ve 

evrak ve defatiri matbua maddelerindeki tahsisatın dahi yüzde kırkını ayırarak 

baliğ olacağı miktara göre bir avans ilmühaberi tanzim ve Divanı Muhasebata 

tasdik ettirdikten sonra vezne-i umumî müdüriyetine teslim edecek ve kendi 

sarfiyatı muvakkate defterlerinde de bu nam ile bir hesap açacaklardır. 

2 — Kırtasiye Müdürlüğü tarafından devair ve müessesata verilecek 

kâğıdın mecmu tutarı, kırtasiye talimatnamesinin işbu kararla tadil edilen beşinci 

maddesi mucibince, gerek kırtasiye ve gerek defatir ve evrakı matbua 

fasıllarından mezkûr Müdürlüğe avans olarak verilen miktarları hiçbir suretle 

tecavüz edemez. 

3 — işbu karar 1 Haziran 1940 dan itibaren yapılan muamelâta da şamildir. 

4 — 22/6/1940 tarih ve 2/13745 sayılı kararname ile meriyet mevkiine 

giren K/33 sayılı karar mülgadır. 

________________ 

2 

Kararname No: 14637 

İktisat ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekilliklerince' müştereken hazırlanan 

ve Devlet Şûrasınca tetkik edilerek 31/10/1940 tarih ve 24944 sayılı tezkere ile 

tevdi olunan ilişik «Günde ancak sekiz saat veya daha az çalışılması icap eden 

işler hakkında nizamnamemin meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 

6/11/1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

6/11/1940 
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Günde ancak sekiz naat veya daha az çalışılması icap  

eden işler hakkında nizamname 

Madde 1 — Sağlık kaideleri bakımından günde ancak sekiz saat veya daha 

az çalışılması icap eden işler bu nizamnamede gösterilmişi r. 

Madde 2 — Bir işçinin günde ancak sekiz saat çalıştırılması icap eden işler 

şunlardır: 

I Kurşun ve arsenik işleri: 

a) Kurşun istihsal olunan galen, serüzit, anglezit gibi cevherlerin ihracına 

müteallik maden ocağı işleri, 

b) Kurşunlu madenlerden yahut kurşunu havı kül, maden köpüğü, kurşun 

fırınlarının kurumu, üstübeç artıkları gibi maddelerden kurşun istihsali için 

yapılan izabe işleri, 

c) Antimon, kalay, bronz gibi maddelerle yapılan kurşun halitaları işleri, 

ç) Kurşun levha ve lehimlerin alevle kesilmesi, kurşunlu boyaların alevle 

yakılması işleri ile levha, tel, boru, akümülatör, şişe kapsülü imali gibi kurşun 

veya kurşun halitaları ile çalışılan işler, 

d) Üstübeç, sülüğen, titretil döplon gibi zehirli ve kimyevî kurşun veya 

arsenik mürekkebatı istihzarı işleri, 

e) Kurşun ve arseniği ihtiva eden boya ve vernik gibi maddelerin 

kullanıldığı emay, güderi, meşin, kauçuk, çini, cam, sun’î ziynet taşlan, sun’î 

çiçek ve oyuncak imali işleri ile bina ve dokuma boyacılığı, renkli tabı ve hurufat 

matbaacılığı (tipografi) işleri. 

II Cam sanayii işleri: 

a) Cam imalatında kullanılan iptidaî maddeleri toz haline getirme, eleme, 

karıştırma ve kurutma işleri (bu işleri yapmak üzere sıkı kapalı odalar içinde 

otomatik makineli tesisat veya sağlık koruma icaplarına uygun şekilde tozları 

tamamı ile çekici aspiratör teçhizatı bulunmadığı takdirde), 
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b) Eritme işleri (otomatik besleme fırınlan ile çalışıldığı takdirde), 

c) Ateşçilik işleri, 

ç) Üfleme işleri (tamamen otomatik makinelerle yapılmadığı takdirde), 

d) Cam tazyiki işleri, 

e) Ayna camı sanatında potalı fırında cam dökümü işleri (potalar kalıp 

masasına mihaniki vasıtalarla nakil olunmadığı takdirde); 

f) Camı fırın başından alma işleri, 

g) Yayma fırınlarında düzeltme işleri, 

ğ) Tıraş işleri, 

h) Asitle hâk ve cilâlama işleri, 

i) Tazyikli hava ile kum püsküren cihazlar vasıtası ile yapılan işler t 

sağlık koruma icaplarına uygun tarzda tozları tamamı ile çekici ispirto tertibatı 

bulunmadığı takdirde), 

ı) Pota ve taş odalarında görülen işler. 

III- Cıva sanayii işleri: 

a) Cıva amalgamı halinde madenlerden altın ve gümüş ayırma işleri, 

akümulatörcülükte tutya amalgamı işleri, harp levazımı imalâtın • da cıvalı 

kurşunla lehimcilik işleri, 

b) Cıvalı fennî âletler imali işleri, 

c) Cıva buharlı elektrik ampulleri imali işleri, 

ç) Süblime, kalomel ve fülminat dö merkür gibi cıvalı mürekkebat istihzarı 

işleri ve kimya hanelerde cıva ile yapılan işler. 

IV- Çimento sanayii işleri: 

a) Taş ocağındaki işler, 

b) İptidaî maddeleri kuru olarak ezme, eleme ve karıştırma işleri, 
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c)Fırın işleri, 

ç) Hazırlanmış çimentoyu ezme, eleme, torba ve fıçılara koyma işleri. 

V- Havagazı ve kok fabrikalarındaki işler: 

a)Havagazı fabrikalarındaki kömürün depo edilmesi ve nakli işleri, 

b)Ateşçilik, ocak temizliği, jeneratör, doldurma, boşaltma ve temizleme işleri, 

c)Kimyevî tasfiye dairesi işleri, 

ç) Gazın geçtiği cihaz ve boruların tamir ve temizlenmesi işleri, 

d)Kok fabrikalarında kömür ve ocak işleri, 

VI- Tazyik edilmiş hava içinde çalışmayı icap ettiği işler: 

(Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında iki kilogram bulmadığı 

takdirde). 

VII- Tutya sanayii işleri: 

a)Tutya madeninin toz haline getirilmesi, karıştırılması, elenmesi ve 

fırınlanması işleri, 

b)Takdir fırının işletilmesi, fırınlardan küllerin ve cürufun kaldırılması işleri, 

c)Tutya ile halitalar yapılması işleri, 

ç) Tutya tozunu ambalajlanması işleri, 

d) Devamlı surette yapılan galvanizli demir lehimcileri işleri, 

e) Tutya tozu kullanılan kimyevî ve sınai işler. 

VII - Bakır sanayii işleri: 

a) Bakır ihraç edilen maden ocaklarında yapılan işler, 

b) Cevherin yabis veya ratıp usul ile istihsali işleri, 

c) Bakır fabrikalarında madenin eritilmesi ve yıkanması İşleri, 

IX - Alüminyum fırınlarında yapılan işler: 

a) Alüminyum fırınları işleri. 

b) Bronz alüminyum istihzan işleri. 
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X- Demir ve çelik sanayii işleri: 

a) Demir izabe fabrikalarında, cevher n demire kalbi işleri ile boru 

fabrikalarının fırın ve döküm dairelerinde yapılan işler, 

b) Çelikhanelerin her nevi çelik imal eden fırınları ile bunların teferruat ve 

müştemilâtından olan tali fırınlarda ve konvertisörler ile yapılan işler,  

c) Mayi halinde demir veya çelik de çalışılan tesisat ve teçhizat ve 

bunların mihaniki surette nakline müteallik işler, 

ç) Sıcak veya mayi halindeki cürufun nakli ve işlenmesi işleri, fırınlarda, 

hadde serilerinde, haddehaneyi kızgın veya mayi çelik 

d) Haddehanelerde (soğuk demirle çalışılan haddehaneler müstesna 

yahut demirle tediye eden tesisat ve vasıtalarda görülen işler ile kızgın bir halde 

olan yarı mamul parçaların kesilmesi ve ihzarı işleri, 

e) Demir ve çelik dövme ve presleme makinelerinde yapılan işler ile bu 

makineler sıcak demir veya çelikle tardiyesi ve imal olunan sıcak parçaların 

kaldırma ve nakli işleri, 

f) Cürufun kırılması, ezilmesi, toz haline konulması, tozların çuvallara 

doldurulması ve yükletilmesi işleri, 

XI-Yüksek izabe tiranları işleri: 

a) Yüksek izabe fırınlarına maden cevheri, kok ve tamamlayıcı maddeler 

doldurmak işleri, 

b) Zeveban halinde ham dökümü akıtmak ve kalıba dökülen dökümleri 

dışarıya nakletmek işleri, 

XII-Kauçuk imalâtı işleri: 

a) Sülfür dö karbon tatbiki ile vülkanizasyon 

işleri,  

b) İşçileri (sülfür dö karbon) tesirine maruz bırakan diğer kauçuk 

imalâtı işleri.  

Madde 3 — B r işçinin günde sekiz saatten daha az çalıştırılması 
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İcap eden işler ile bunların her birinde en çok kaçar saat çalışılabileceği aşağıda 

gösterilmiştir. 

I- Tazyik edilmiş hava içinde çalışmayı icap ettirilen işler: 

a) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 2-2,5 kilogram olduğu 

takdirde, (6) saat; 

b) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 2,5 den ziyade (3 

kilograma kadar) olduğu takdirde, (5) saat. 

c) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaında 3 ten ziyade (3,5 

kilograma karar) olduğu takdirdi, (4) saat, 

ç) Fazla hava tazyiki bir santimetre murabbaımda 3,5 kilogramdan ziyade 

olduğu takdirde, (2) saat. 

II- Cıva işi: 

Cıva maden ocakları ile cıva fırınlarında görülen işler, (6) saat 

III– Kurşunlama işi: 

Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işleri 

(hususî elbise ve teneffüs maskelerde mücehhez olmak şartı ile), (4) saat. 

Madde 4 — İkinci ve üçüncü maddelerde yazılı işlerde çalıştırılan işçilerin, 

işbu maddelerde tespit edilen günlük azamî iş müddetlerinden sonra, diğer 

herhangi bir işte çalıştırılmalarına devam edilemez. 

Madde 5 — ikinci ve üçüncü maddelerde tespit edilen işler için, İş 

Kanununun 37 nci maddesinde yazılı fazla saatlerle çalışma müsaadesi verilmez. 

6 — Yürüttükleri işlerde veya işlettikleri iş yerlerinde, bu nizamnamede 

sayılan işlerden her hangi birini veya bir kaçını devamlı bir surette veya zaman 

zaman icra eyleyen işverenler, bu işlerin nevi ve mahiyetlerini, icra zamanlarını, 

bunlarda çalıştırdıkları işçilerin - erkek ve kadınlar ayrı ayrı gösterilmek ve on 

sekizden küçük ve büyük yaştakiler de ayırt edilmek suretiyle - sayılarını, bunların 

her günkü işe 
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girme, işten çıkma ve ara dinlenmeleri saatlerini ve günde birden fazla işçi postası 

ile çalışılıyorsa, bu postaların ne tarzda ve hangi saatlerde nöbet değiştirdiklerini 

işin yürütüldüğü mevkide İş Kanunu tatbikatım temin ve takip ile mükellef 

makama, yazı ile bildireceklerdir. Bunların doğrudan doğruya ilgili makama 

bildirilmesi imkânsız yahut gecikmeyi mucip ise, mahallin en büyük mülkiye 

âmirine bildirilmesi de caizdir. Bu takdirde, mülkiye âmiri keyfiyeti, tez elden, o 

makama tebliğ eder. 

Madde 7 — İşbu nizamname hükümlerine muhalif harekette bulunan işveren 

veya işveren vekilleri hakkında, İş Kanununun 110 uncu maddesinin 2 numaralı 

bendinde yazılı ceza tatbik olunur. 

den İktisat ve Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletlerince müştereken 

Madde 8 — 3008 numaralı İş Kanununun 36 ncı maddesine islinaanzim 

kılınmış ve Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname hükümleri, Resmî 

Gazetede neşrinden (3) ay sonra yürümeğe başlar. 

Madde 9 — Bu nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür. 

________________ 

2 

Kararname No: 14644 

30/3/1939 tarih ve 2/10680 sayılı kararnameye ektir: 

Genelkurmay Başkanlığınca tanzim ve Devlet Şûrasınca tetkik edilerek 

4/11/1940barih ve 24962 sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişki «Hava taarruzlarına 

karşı pasif korunma nizamnamesinin 22 nci ve 98 nci maddelerine bazı hükümler 

eklenmesi hakkında nizamnamenin meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 

14/11/1940 tarihinde kabul olunmuştur. 14/11/1940 
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Hava taarruzlarına karsı pasif korunma hakkındaki  

30/3/1939 tarihli nizamnamenin 22 nci ve 98 inci  

maddelerine bazı hükümler eklenilmesi  

hakkında nizamname 

Madde 1 — 8 Nisan 1939 tarihinde neşredilmiş olan hava taarruzlarına karşı 

pasif korunma nizamnamesinin 22 nci maddesine aşağıdaki hükümler 

eklenilmiştir: 

Ev ve hava korunma âmiri, birkaç aile oturan ev veya apartmanlarda 

nizamnamelere ve nizamnameye dayanan talimatnamelere göre alı nacak bütün 

korunma tedbir ve tertipleri için lüzumu olan parayı ev veya apartmanda 

oturanlara işgal ettikleri kırımların icar bedelleri nispetinde tevzi etmek suretiyle 

tedarik eder. Bir binada yalnız oturan aile, bu bina için yapılacak korunma 

masrafını ödemekle mükelleftir. Bina veya binanın bahçesi içinde vücuda 

getirilebilecek sığınakların inşasına ait masraf bina sahiplerine aittir. Birkaç küçük 

apartman veya münferit ev gurupları için müştereken alınması icap eden tedbir ve 

tertiplerin masrafları da, yine her ailenin işgal ettiği kısmın icar veya vergi miktarı 

nispetinde müştereken tesviye olunur. Bu gibiler aralarında uyuşamadıkları 

takdirde pasif korunma komisyonlarının aynı esas dâhilinde hesap ve tespit 

edeceği parayı ödemekle mükellef tutulurlar. Müşterek masrafların tahsilat ve 

sarfiyatı ev korunma âmiri veya korunma komisyonu tarafından bir cetvel ile 

tespit olunarak belediyeye tasdik ettirilir. Ev ve apartmanda oturanlara da ayrıca 

hesap verilir. 

Madde 2 — Mezkûr nizamnamenin 98 inci maddesine aşağıdaki fıkra 

eklenilmiştir: 

Şahsî teçhizat bedelleri tutarı mahalle veya sokaklardaki bina sahiplerinden 

bina vergileri nispetinde alınacak para ile karşılanır. Bu para belediyelerce 

toplanıp nâzım hesaplar faslına kayıt ve yalnız mahalle itfaiyesinin şahsî 

teçhizatına sarf edilir. 

Madde 3 — Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname hükümleri 

Resmî Gazete ile neşr olunduğu tarihin ertesi gününden yürümeğe başlar. 
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Madde 4 — Bu nizamname hükümlerini İcra Veki1leri Heyeti yürütür. 

________________ 

2 

Kararname No: 14657 

Atatürk’ün ölümünün ikinci yıldönümüne rastlayan 10/11/1940 tarihinde 

intişar edecek gazetelerin 35 ve 45 numaralı kararlarla kabul edilen tehditlerden o 

gün için istisnası hakkında' olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 9/11/1940 tarih 

ve 1-487 sayılı tezkeresiyle teklif edilen ilişik 72 sayılı kararın meriyete 

konulması; İcra Vekilleri Heyetince 13 11/1940 tarihînde kabul olunmuştur. 

13/11//1940 

________________ 

2 

Kararname No: 14600 

İcra Vekilleri Heyetince aşağıdaki hususat 15/11/1940 tarihinde karar altına 

alınmıştır: 

1 — 21/11 1940 tarihinden itibaren, bilumum şehir ve kasabalarda ve 

ayrıca tespit olunacak nahiye merkezlerinde ve mıntakalarda, (Hava taarruzlarına 

karşı ışıkların söndürülmesi ve karartılması nizamnamesi) nin (Umumî tenvirat) 

ve (İç ve dış ışıkları) ve (Açıkta inşaat) bahislerine taallûk eden maddeleri ile nakil 

vasıtalarına müteallik maddeleri mucibince ve bu nizamnamede gösterilen usul 

dairesinde, ışık söndürme ve karartma işine başlanacaktır. Yalnız sokakların 

umumî tenviratının maskelenmesi işinin, lüzumlu tedbirlerin ikmali maksadı ile 

1/12/1940 tarihine kadar uzatılması caizdir. 

2 — Hususî meskenlerin iç ışıklarının karartılma ve maskelenme 

hazırlıkları 1/12/1940 tarihine kadar ikmal edilmiş olacak ve karartılmanın 

başlayacağı tarihli ayrıca ilân edilecektir. 
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3 — Bu kararname neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

15/11/1940 

________________ 

2 

Kararname No: 14707 

30 teşrinisaniyi 1 kânunuevvele bağlayan gece yarısı saat 24 de bütün 

memleketteki saatlerin bir saat ileriye alınmasına İcra Vekiller? Heyetinin 

22/11/1940 tarihli içtimamda karar verilmiştir. 

22/11/1940 

________________ 

2 

Kararname No: 14708 

Çalışma saatlerinin tanzimi hakkındaki Dâhiliye Vekilliğinin 21/11/1940 

tarih ve 2156 sayılı teklifi İcra Vekilleri Heyetinin 22/11/1940 tarihli içtimamda 

görüşülecek 1 kânunuevvel 1940 tarihinden itibaren merkez ve vilâyetlerdeki 

bütün memurların çalışma saatlerinin 9 dan 12 ye ve 13,30 dan 17 ye kadar 

olmasına karar verilmiştir. 22/11/1940 

________________ 

2 

Kararname No: 14556 

Türk tarihini tetkik ve elde ettiği neticeleri neşretmek gayesiyle kurulmuş 

olup ilmi çalışmaları dünya ilim âlemince takdir edilmekte bulunan (Türk Tarih 

Kurumu) nun Cemiyetler Kanununun 37 nci maddesine tevfikan menafi umumiye 

ye hâdim cemiyetler meyanında ithali hakkında Devlet Şûrası İkinci Dairesiyle 

Umumî Heyetinden yazılan 
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25/7/1940, 12/9/1940 tarih ve 2471/2522, 300/303 sayılı mazbatalar İcra Vekilleri 

Heyetince 21/10/1940 tarihinde tetkik ve mütalaa olunarak adı geçen cemiyetin 

menafi umumiye ye hadim cemiyetler meyamına ithali kabul olunmuştur.

 21/10/1940 

Devlet Şûrası ikinci Dairesinin 25/7/1940  

tarih ve 2471/2522 saplı mazbatası 

ÖZÜ: 

Türk Tarih Kurumunun menafi 

umumiye ye hâdim cemiyetler 

mey anma ithali h. 

Türk Tarih Kurumunun menafi umumiye ye dâdim cemiyetler meyanına 

ithali talebini havi evrakın gönderildiğine dair Dâhiliye Vekâletinin 19/7/1940 

tarih ve 33860 sayılı tezkeresi ve merbutları dairemize tevdi olunmakla okundu 

ve işin gereği düşünüldü. 

İcra edilen tetkikat neticesinde, gayesi Türk Tarihini tetkik ve etae edilen 

neticeleri neşir ve tamimden ibaret bulunduğu ve bu maksadına ermek için 

kurulduğu günden beri mesaisini her gün bir az daha arttırarak elde ettiği /İmi 

neticelerin dünya ilim âlemince takdirle karşılandığı ve bir taraftan azalarına ve 

tarihin muhtelif sahalarındaki otoritelerine Türk (Tarihi üzerinde tetkikler 

yaptırarak bunları neşrettiği ve diğer taraftan on bir yerde geniş mikyasta hafriyat 

yaparak en eski devirlerden bu güne kadar Türk tarihinin ve memleket tarihinin 

meçhul kalmış noktalarını aydınlatmaya çalıştığı anlaşılmasına binaen bu 

kurumun menafi umumiye ye hâdim cemiyetler meyamına ithali muvafık 

olacağına 25/7/1940 tarihinde ittifakla karar verildi. 

________________ 
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Devlet Şûrası Umum' Heyetinin 12/9 1940 tarih 

ve 300/303 sayılı kararı 

Türk Tarih Kurumlum menafi umumiye ye hâdim cemiyetler meyanıma 

ithali talebini havi evrakın gönderildiğine dair Dâhiliye Vekâletinin 19/7/1940 

tarih ve 33860 sayılı tezkeresi ve merbutları üzer» ne İkinci Dairece müttehaz 

kararı havi 25 7/1940 tarihli ve 2471 - 2522 sayılı mazbata okundu. 

Bu mazbatada; icra edilen tetkikat neticesinde, gayesi Türk Tarihini tetkik ve 

elde edilen neticeleri neşir ve tamimden ibaret bulunduğu ve bu maksadına ermek 

için kurulduğu günden beri mesaisini her gün biraz daha arttırarak elde ettiği ilmi 

neticelerin dünya ilim âlemince takdirle karşılandığı ve bir taraftan azalarına ve 

tarifin muhtelif sahalarındaki otoritelerine Türk tarihi üzerinde tetkikler yaptırarak 

bunları neşrettiği ve diğer taraftan on bir yerde geniş mikyasta hafriyat ya par ak 

en eski devirlerden bugüne kadar Türk tarihinin ve memleket tarihinin meçhul 

kalmış noktalarını aydınlatmaya çalıştığı anlaşılmasına binaen bu kurumun 

menafi umumiye ye hâdim cemiyetler meyanına ithali muvafık olacağına 

25/7/1940 tarihinde ittifakla karar ver ildiği yazılıdır. İcabı müzakere olundu. 

Daire kararı istinat ettiği mucip sebebe binaen 12/9/1940 tarihinde ittifakla tasvip 

edildi. 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2285 
 

 

Mülkiye Teşkilâtı 

ÖZÜ: 

Eski Samutlu köyünün Somkut adı ile 

müştak J. muhtarlık haline ifrağı H. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Polatlı kazasına bağlı Samutlu nahiyesi muhtarlığı ile idare edilmekte olan 

(Eski Samutlu) köyünün nahiyeye olan irtibatı baki kalmak şartı ile Somkut namı 

altına müstakil bir köy haline ifrağı da encümen ve idare heyeti kararlarına 

müsteniden Ankara vilâyetinden teklif edilmektedir. Yapılan tetkikatta: 

Eski Samutlu köyü gelirinin diğer köyler gibi salma suretiyle temin edileceği 

ve hayvanatına kifayet edecek merası mevcut ve köy sınırının çizilmesinde de 

ihtilâfı mucip olacak bir cihet bulunmadığı anlaşılmış ve evrakı da vilâyet idaresi 

kanununun bazı maddelerini muadil 3001 sayılı kanunun birinci maddesini 

değiştiren 3451 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan keyfiyet 

13/11/1940 tarihinde onaylanmıştır. 

________________ 

 

ÖZÜ: 

Ordut köyünün müstakillen 

idaresi H. 

 Vekâlet Yüksek Makamına . 

Ş. Karahisar kazasına bağlı ve Hasanşeyh köyü ile tevhit edilmiş bulunan 

Ordut köyünün Hasanşeyh köyü ile aralarında mevcut dağın kışın mürur ve 

dubara mâni ve mesafelerinin 8 Km. olması ve bu sebepten ileriki köyden intihap 

edilen ihtiyar heyetinin toplanmasına imkân 
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bulunamaması yüzünden köy işlerinin ve idaresinin aksaması ileri sürülerek Ordut 

köyünün Hasanşeyh köyünden irtibatının fekki ile müstakil muhtarlıkla idaresi 

idare heyeti ve umumî Meclis kararlarına dayanılarak Giresun vilâyetinden teklif 

edilmektedir. Yapılan tetkikatta: Sınırlarının ihtilafsız çizilebileceği ve 

Hasanşeyh köyünün 69 hanede 399, Ordut köyünün ise 41 hanede 278 nüfuslu 

olduğu ve bu nüfus ve gelirleri itibariyle ayrı ayrı birer varlık halinde idare 

edilebilecekleri anlaşılmış olmakla işbu teklif yerinde görülmüş ve evrakı da 

Vilâyet idaresi kanununun bazı maddelerini muadil 3001 sayılı kanunun bir nci 

maddesini değiştiren 3451 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan 

keyfiyet 13/11/940 tarihinde onaylanmıştır. 

________________ 

 

ÖZÜ: 

Dimboz ve Bahçe dere 

köylerinin birleştirilmesi H. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Merkez kazasının Kestel nahiyesine bağlı Bahçe dere köyünün 45 nüfuslu 

olması ve arazisinin mahdut bulunması hasebiyle muhtarlık teşkilâtını idare ve 

idameye müsait olmadığından bir mahalle halinde Dimboz köyüne bağlanması ve 

birleştirildiği takdirde muhtarlık adının Dimboz olması daimî encümen ve idare 

heyeti kararlarına dayanılarak Bursa Vilâyetinden istenilmektedir. 

Yapılan tetkikatta, iki köy arasında tabiî mâniaları olmayan bir araba 

yolunun mevcut bulunduğu, birleştirilmenin halk için külfet teşkil etmeyeceği, 

meralarının müşterek olduğu ve başka köylerle ihtilaflı araziler' bulunmadığı 

anlaşılmış ve yapılan muamelede Vilâyet İdaresi kanununun bazı maddelerini 

muadil 3001 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 3451 sayılı kanunun 

hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan keyfiyet 13/11/940 tarihinde 

onaylanmıştır. 

________________ 
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ÖZÜ: 

Kırkgöz adı ile yeniden bir köy 

teşkili H. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Antalya’nın Galip paşa çiftliği dahilinde, Kıbrıs gökmenlerine tahsis edilen 

2720 dekar arazi dahilinde hazine tarafından inşa ettirilen 50 hanede 168 nüfusun 

tavattun ettiği bildirilerek, bu topluluğun yakınında bulunan meşhur mevkie 

izafeten (Kırkgöz) adı ile tevöm ve köylerimiz arasına müstakil bir varlık halinde 

ithali daimî encümen ve idare heyeti kararlarına müsteniden Antalya vilâyetinden 

teklif edilmektedir. Yapılan tetkikatta: 

Bu teklif yerinde görülmüş ve evrakı da Vilâyet İdaresi Kanununun bazı 

maddelerini muadil 3001 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 3451 sayılı 

kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan keyfiyet 13/11/940 tarih Âdem 

onaylanmıştır. 

________________ 

HÜLÂSA: 

Yavi köyüne bağlı Yavı 

mahallesinin Kızsökü köyüne 

raptı H. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Ayancık kazası Yeni konak nahiyesine bağlı Yavi köyünün Yavi Mahallesi 

ile köyün diğer üç mahallesi arasında iki saatlik bir mesafe bulunduğu, dere ve 

dağların muvasalayı güçleştirdiği cihetle adı geçen mahallenin yakınında bulunan 

Kuzsökü köyüne raptı ve ileride bir iltibasa mahal vermemek üzere Yavi köyü 

adının diğer üç mahalleden birinin ismine izafeten Göldağı olarak değiştirtmesi 

Umumî Meclis ve İdare heyeti kararlarına dayanılarak Sinop Vilâyetinden teklif 

edilmektedir. 

Bu teklif yerinde görülmüş ve yapılan muamelede Vilâyet İdaresi 

3 
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kanununun bazı maddelerini muadil 3001 sayılı kanunun birinci maddesini 

değiştiren 3451 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan keyfiyet 

15/11/940 tarihinde onaylanmıştır. 

________________ 

HÜLÂSA: 

Dolaşa Yaylasının müstakil 

idaresi. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Sivrihisar kazasına bağlı Dolaşa Yaylasının kasaba merkezine 12. Km. 

mesafede bulunduğu, nüfusunun 150 yi mütecaviz olduğu ve muhtarsız idaresinin 

mahzurları görülüp halk menfaati, inzibatî ve İdarî bakımlardan burada muhtarlık 

teşkilatı yapılmasının faideli olacağı cihetle sözü geçen mahallin Dolaşa namile 

müstakil köy haline ifrağı Daimî Encümen ve İdare Heyeti kararlarına istinaden 

Eskişehir vilâyetinden teklif edilmektedir. 

Bu teklif yerinde görülmüş ve yapılan muamelede Vilâyet İdaresi 

Kanununun bazı maddelerini muadil 3001 saydı kanunun birinci maddesini 

değiştiren 3451 sayılı kanun hükümlerine uygun bulunmuş olmakla keyfiyet 

15/11/940 tarihinde onaylanmıştır. 

________________ 

ÖZÜ: 

Arguslu köyü adının Ardıçlı olarak 

değiştirilmesi H. 

Vekâlet Yüksek Makamına 

Niksar kazasının Çam içi nahiyesine bağlı Arguslu köyü adının yabancı 

kökten geldiği, dilimize ve şivemize uygun bulunmadığı bildirilerek bu köy adının 

Ardıçla olarak değiştirilmesi İdare Heyeti ve Umumî Mec 
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lis kararlarına müsteniden Tokat v gayretinden teklif edilmektedir. 

Bu teklif yerinde görülmüş ve muamelesi de Vilâyet İdaresi Kanununun bazı 

maddelerini muadil 3001 sayılı kanunun birinci maddesini değiştiren 3451 sayılı 

kanun hükümlerine uygun bulunmuş olduğundan keyfiyet 16/11/940 tarihinde 

onaylanmıştır. 

________________ 

ÖZÜ: 

Sayı: 8236 Liman reisleri vazife ta 

Günü: 17/11/940 limanının tatbiki H. 

1 — Münakalât Vekâletinden alman 4/11/940 tarih ve 5487/8256 sayılı 

bir' yazıda: 

Vekâlet müfettişinin Gelibolu liman dairesini teftişi neticesinde; Gelibolu 

eski liman reisleriyle eski kaymakamı arasında muayene ve mesaha 

talimatnamesinin tatbiki ve mahalli balıkçı, tenezzüh sandallarının ölçülmesinden 

doğan ihtilâf ve geçimsizlik, bugün için mevcut olmamakla beraber, liman reisleri 

vazife talimatının tatbiki, muayene ve mesaha talimatının emrettiği şekilde 

merakibin ölçülmesi ve rüsumun rüsumu bahrî kanununun hükümleri dâhilinde 

istifası hazine ve devlet gelirlerde ilgili bulunduğundan Gelibolu 

kaymakamlığınca henüz tatbik mevkiine konulmamış olan bu mesaha işinde, 

kanun hükümlerinin icrası için lâzım gelen alâkanın gösterilmesinin Çanakkale ve 

diğer sahil vilâyetlere tamimi bildirilmektedir. 

Münakalât Vekâletinin yukarıdaki iş ‘an veçhile mevzubahis mesaha işinin 

kanun hükümleri dairesinde icrasını önemle tebliğ ve rica ederim. 

2 — Çanakkale Vilâyeti ile ve diğer sahil Vilâyetlere ve Trakya ve Üçüncü 

umumî müfettişliklere yazılmıştır. 

________________ 

 

 

 

 

 



 
 
 
2290 
 

ÖZÜ 

Sayı: 9414 Ücretlilerden talim veya manevra için 

askere gidenlerin maaşları H. 

 Günü: 18/10/940 

 

1 — Memurin kanununun memurin ve müstahdemini tarif eden ı inci 

maddesinin 2. fıkrasında (Devlet işlerinde ücretle kullanılan ve memurin sicillinde 

mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk ve salahiyetinden müstefit olmayan 

kimseye müstahdem denir) diye yazılı olmasına göre odacı, bekçi vesaire gibi 

müstahdeminde bu tarifin şümulü dâhiline girebilir ise de buharın daire ve 

müesseselerin aslî erkânından mahdut bulunan ücretli memurlardan hak ve 

salâhiyet itibariyle farkları olduğu aşikâr olduğu esbabı mucibe layihasıyla 

müzekkere zabıtlarındaki tafsilâttan 3041 numaralı kanunun da bu erkânı 

asliyenin maaş vaziyetlerini tayin maksadı ile tetvin edilmiş olduğu anlaşılmakla 

beraber, maaş kanunun mezkûr 3041 numaralı kanunla değiştirilen 25 maddesi 

metninin ifadesindeki mutlakıyet mezkûr kanun hükümlerinin odacı, bekçi gibi 

müstahdemin hakkında tatbikini zarurî kılacak bir mahiyet arz edip esbabı mucibe 

ile metninin tearuzu halinde metne itibar edileceği de hukuk kaideleri icabından 

olmasına ve şimdiye kadar bu şekilde cereyan eden tatbikatın kanuna uygunluğu 

bütçe encümenince kabul edilmiş olduğu gibi odacı vesairenin kanun hükümleri 

haricinde kalmasını temin eder şekilde yapılacak tadilât için bir lâyihanın tanzim 

edilip Yüksek Meclise takdim edilmek üzere olduğu da müzakere sırasında heyeti 

umumiye de hazır bulunan yüksek Vekâletleri Müsteşarı Cemal Yeşilin 

ifadesinden anlaşılmasına binaen sözü geçen 25 madde hükmünün odacı vesaire 

de dâhil olduğu halde bilumum müstahdemin hakkında tatbik muvafık olacağı 

kararlaştırıldıktan sonra askerliklerini yaptıktan sonra yedek subay olmak 

isteyenlerin vaziyet üzerinde yapılan müdavileri efkâr neticesinde: 

İhtiyat subayları ve ihtiyat askerî memurları hakkındaki' 1076 sayılı kanunun 

bazı maddelerini değiştiren 2754 sayılı kanunun 5 inci maddesinde (askerlik 

mükellefiyetini 1111 numaralı kanununa göre yaptıktan sonra 3 maddenin başında 

yazılı tahsil görenler arzu ederlerse evvelce yaptıkları hizmet hazırlık kıtası 

hizmetinden sayılarak bu kanun 
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muc bince ihtiyat subay yetiştirilir) diye yazılı olmasına göre bu maddede 

bahsedilen memurların vaziyeti kısa hizmetle silâh, altına alınıp ta kıta hizmetini 

ifa ederek yedek subay okuluna sevk olunanlardan farklı olmadığından rütbe 

askeriye ihrazına değin bunlar hakkında maaş kanununun 3041 sayılı kanun ile 

tadil edilen 25 maddesi hükmünün değil, 1108 sayılı maaş kanununun 22 nci 

maddesi muc bince muamele ifası icap edeceğini umumî heyet karar ile ve 

saygılarımla arz eylerim. 

2 — Talim ve manevra maksadı ile er olarak silâh altına alman bilumum 

ücretli memurlarla 3656 sayılı kanunun 19 maddesinde yazılı odacı, 

bekçi vesaire gibi müstahdemlerin 1108 sayılı kanununun 3041 sayılı kanun1 a 

tadil edilen 25 maddesinden istifade ettirilerek ücretlerinin tesviyesi lâzım 

geleceğine dair Divanı Muhasebat umumî heyetince mütdehaz ve Millî Müdafaa 

Vekâletinden mevdu karar hakkındaki yazının bir örneği yukarıya yazılmıştır. 

Münderecatına tevfikan muamele ifasını rica ederim. 

________________ 

Vilâyetine 

Özü: 

Emekli ve öksüzlerin 940 malî 

yılı birinci altı aylık yoklamaları 

H. 

16/11/939 tarihli ve 3190 sayılı yazımıza ektir: 

1 — Hususî idareler ve Ankara — İstanbul belediyeleri tekaüt sandığından 

maaş almakta bulunan emekli ve öksüzlerin 940 malî yılı 1 inci altı aylık yoklama 

zamanı gelmiştir. Bu tebliğin vürudunda vilâyetiniz dâhilîde oturan emekli ve 

öksüzlerin keyfiyetten haberdar edilerek yoklamalarının yaptırılması icap eder. 

2 — Yoklamaların tanzim tetkik ve kabul sureti hakkında 22/5/ 937 tarihli 

ve 1492 sayılı yazımızla kâfi derecede izahat verilmiş olmasına rağmen bazı 

hususî muhasebelerce usulüne uygun tanzim edilmeyen ve 
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noksanlar, bulunan yoklamaların kabul edildiği, bu yüzden birçok fuzuli 

muhaberelere yol açılmakta olduğu görülmüştür. 

940 birinci altı aylık yoklamaların lâyık olduğu veçhile tetkikiyle bu gibi 

noksanların vaktinde ıslah ve ikmal olunmasını, maaşlarını bankadan almak üzere 

ellerine vesika verilirken yoklama muhteviyatına nazaran bir ilişikleri olup 

olmadığının esaslı bir surette tahkiki ve tevdiatın sonunda yoklamaların bir listeye 

bağlanarak kısa bir zamanda vekâlete gönderilmesini, 

3 — Yoklama vermeyen emekli ve öksüzlere (yoklama işi bitirilmeden 

önce ) maaşlarının katiyen ödettirilmemesini, 

4 — Maaşlarını ıskonto ettiren emekli ye öksüzlerin muayyen zamanlarda 

yoklama vermedikleri bazı vilâyetlerin vaki işarlarımdan alışılmıştır. Bundan 

sonra yoklama zamanına tesadüf eden 1 ve 3 üncü üç aylıklarını kırdırmak isteyen 

emekli ve öksüzlerin ( yoklama muamelelerini yaptırdıklarına dair hususî 

muhasebelerce tasdikli vesika ibraz etmedikçe) bu maaşlarının ıskonto 

edilmemesi hususunun ziraat bankalarına tebliği temin edilmiş olduğundan 1 ve 

3 üncü üç aylıklarını kırdıracak olan emekli ve öksüzlere müracaatlarında 

yoklamalar tetkik ve maaş almağa mâni bir halleri görülmediği takdirde 

yoklamalarının alındığına ve münderecatına göre bir ilişikleri görülmediğine dair 

birer vesika verilmesi hususunun temin buyurulmasını rica ederim. 

Vilâyetlere ve Umumî Müfettişliklere yazılmıştır. 

Ankara 

ÖZ: Hususî idareler ve Ankara  

Sayı: 2870    ve öksüzlerinin 940 malî yılı 

Günü: 26/11/940    İstanbul belediyeleri emekli 3  

üncü üç aylık maaş 

havalelerinin bankaya 

verildiğine dair: 

 

Valiliğine 

1 — Vilâyetiniz dâhil ide oturmakta olan hususî idareler ve 
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İstanbul belediyeleri emekli ve öksüzlerinin 940 malî yılı 3 üncü üç aylık 

maaşlarının tahakkuklarım kaza üzerine gösterir (……..) tediye bordro su ilişik 

olarak gönderilmiş ve bu bordroların verilecek para sütunlarının yekûnu olan 

(……) lira (……….. ) kuruşa a t tediye emri de bankaya verilmiştir. 

2 — Ziraat bankasınca havaleler doğrudan taallûk ettiği kazalar şube ve 

ajanslarına gönderilmekte olduğu göz önünde tutularak maaşların tediyesi 

gecikmemek için bu yazımızın alındığında fazla gönderilen nüshalarla birlikte 

bordroların her hangi bir teehhüre mahal bırakılmadan derhal ait olduğu kazalar 

namına postaya verilerek üç aylıkların tediyesine 1/12/940 günü başlanmasının 

temin olunması icap eder. 

3 — Ölüm, maaşlı veya ücretli vazifeye tayin, kız çocuklarla dulların 

evlenmesi gibi sebeplerle aylıktan düşmesi lâzım gelen veya maaş vaziyeti 

değişenlere ait istihkakların ödettirilmeyerek havalelerin merkeze iade ettirilmesi 

ni ve keyfiyetten malûmat verilmesini rica ederim. 

Hususî İdareler Tekaüt Sandığı İdare Heyeti Reisliği 

Sayı: 2692    ÖZ: Tekaüt sandığı ortaktık Günü: 

11/11/940   payı son taksitinin bankaya yatırılması ve  

noksan tahsisatın münakale suretiyle 

tamamlanması H: 

Valiliğine 

18/5/940 tarihli ve 1162 sayılı yazımıza ektir: 

1 — ikinci teşrin 940 ayında ödenmesi lâzım gelen tekaüt sandığı ortaklık 

payı son taksit zamanı gelmiştir. Önümüzdeki aybaşında tediyesi icap eden hususî 

idareler emekli ve Öksüzlerine a t üç aylık maaşların vaktinde verilebilmesi için 

yeni sene ortaklık payından bakiye kalan son taksit borcunuzun 20 ikinci teşrin 

940 tarihine kadar her halde bankaya yatırılmasının temin buyurulmasını. 

2 — 2/2/1940 tarih ve 246 sayılı yazımızla bildirildiği veçhile 940 
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malî yılı ortaklık payı da, (geçen sene olduğu gibi) ?/o 2 esas hisseye Yüksek İcra 

Vekilleri, Heyeti kararıyla % 4 nispetinde munzam tahsisat eklenerek % 6 ya iblâğ 

edilmiştir. 

Binaenaleyh; vilâyet bütçesindeki maşata tertiplerinin umumî yekûnu esas 

tutularak c/c 6 üzerinden hesap edilmesi icap eden yeni sene ortaklık payı 

tahsisatında bir noksanlık varsa tasarruf attan karşılık temin olunarak münakale 

suretiyle bu eksiğe tamamlanmasını ve neticesinden malûmat verilmesini 

ehemmiyetle rica ederim. 

________________ 

 

Hususî İdareler Tekaüt Sandığı idare Heyeti Reisliği 

ÖZ: Hususî idareler ve Ankara 

İstanbul belediyeleri emekli ve 

öksüzlerinin 940 malî yılı 2 inci 

üç aylık maaş havalelerinin 

bankaya verdirildiğine dair: 

Valiliğine 

1 — Vilâyet dâhilinde oturmakta olan hususî idareler ve Ankara - İstanbul 

belediyeleri emekli ve öksüzlerinin 940 malî yılı 2 inci üç aylık maaşlarının 

tahakkuklarını kaza üzerine gösterir ( ) tediye bordrosu ilişik olarak gönderilmiş 

ve bu bordroların verilecek para sütunlarının yekûnu olan ( ) lira ( ) 

kuruşa ait tediye emri de bankaya verilmiştir. 

2 — Ziraat Bankasınca havaleler doğrudan doğruya taallûk ettiği kazalar 

şube ve ajanslarına gönderilmekte olduğu göz önünde tutularak maaşların tediyesi 

gecikmemek için bu yazımızın alındığında fazla gönderilen nüshalarla birlikte 

bordroların derhal ait olduğu kazalar namına postaya verilerek üç aylıkların b r an 

önce ödettirilmesinin temin olunması icap eder. 

3 — Ölüm, maaşlı veya ücretli vazifeye tayin, kız çocuklarla dulların 

evlenmesi gibi sebeplerle aylıktan düşmesi lâzım gelen veya maaş 

 

 

 

 



 
 
 

2295 
 

vaziyeti değişenlere ait istihkakların ödettirilmeyerek havalelerin merkeze iade 

ettirilmesini ve keyfiyetten malûmat verilmesini rica ederim. 

12/7/940 

________________ 

ÖZ: Maaşlarına % 25 zam 

yapılacak olan hususî idare 

emekli ve öksüzleri H: 

Valiliğine 

1683 sayılı kanuna bazı hükümler eklenmesine ve mezkûr kanunun 4 üncü 

maddesinin tadiline dair olan 3835 sayılı kanunun 1 inci maddesi ile 1683 sayılı 

kanunun meriyetinden evvelki hükümlere göre bağlanmış tekaüt ve yetim 

aylıklarının fevkalâde tahsisat ve % 10 zamları ile birlikte baliğ oldukları miktarın 

c/r 25 i aslî maaşlarına ilâve edilmiştir. Yine mezkûr kanunun 3 üncü maddesiyle 

eski hükümlere göre maaş almakta iken 1683 sayılı kanunun meriyetinden sonra 

ölen mütekaitlerin halen maaş almakta olan yetimlerine de % 25 zam yapılmıştır. 

2097 sayılı kanunun delâletle 1683 sayılı kanun ve bu kanunun tadil ve ekleri 

hükümlerine tâbi tutulmuş olan vilâyet hususî idareleri emekli ve öksüzlerinden 

maaş vaziyetleri yukarıda zikredilen şekle uygun olanların da bu zamlardan 

istifade edecekleri tabiîdir’ 

Ancak adedi oldukça kabarık bir yekûn teşkil eden bu kabil emekli ve 

öksüzlerin, tediye listeleri üzerinden tespiti ile maaş kayıtlarının yeni şekle göre 

işlenmesi ve istihkaklarının tahakkuku, muamelelerinin münhasıran sandıkça 

ikmali zamana ihtiyaç gösterdiği cihetle umumî muvazenede olduğu gibi, 

(mahallerinde yapılamayacak olan bu işin) derhal neticelendirilmesi mümkün 

olamamış ve bahsi geçen kanunun neşri tarihinde 940 birinci üç aylık tediye 

bordroları hazırlanmış olduğu için mezkûr üç aylığın zamsız olarak eski miktar 

üzerinden ödenmesine zaruret hâsıl olmuştur. Bununla beraber 940 malî yılı 2 inci 

üç aylığın te diye zamanına kadar % 25 zamların tahakkuku işi her halde 

bitirilerek bu gibi emekli ve öksüzlerin 2 inci üç aylıkları yeni zamla birlikte tedi 
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ye ettirilecek ve 940 birinci üç aylıklarından kalan istihkaklarına ait havale de o 

vakte kadar ayrıca gönderilmiş olacaktır. 

Keyfiyetin alâkadar emekli ve öksüzlere bu suretle tebliğ ettirilerek maaş 

zamlarının verilmesi talebine müteallik müracaatlarının Vekâlete kadar intikal 

ettirilip muhaberenin lüzumsuz yere çoğalmasına meydan verilmemesinin temin 

buyurulmasını rica ederim. 

________________ 

8/6/940 

ÖZ: Hususî idareler ve 

Ankara - İstanbul belediyeleri 

emekli ve öksüzlerinin 940 malî 

yılı 2 nci üç aylık maaş 

havalelerinin bankaya 

verildiğine dair: 

Valiliğine 

1 — Vilâyetiniz dâhilinde oturmakta olan hususî idareler ve Ankara - 

İstanbul belediyeleri emekli ve öksüzlerinin 940 malî yılı 1 inci üç aylık 

maaşlarının tahakkuklarını kaza üzerine gösterir ( ) tediye bordrosu 

ilişik olarak gönderilmiş ve bu bordroların verecek para sütunlarının yekûnu olan 

( ) lira ( ) kuruşa ait tediye emri de bankaya verilmiştir. 

2 — Haziran 940 iptidasında tediyesi mukarrer birinci üç aylık maaşları 

ödemeğe (malî yılı başına müsadif bulunması dolayısı ile) sandığın nakit mevcudu 

müsait bulunmamakla beraber, üç aylığın tamamını karşılayacak kadar paranın 

sandık hesabı carisinde birikmesi beklenilmeyerek yeni sene iştirak hissesi ilk 

taksitini ödeyen vilâyetler öne alınmak suretiyle maaş havaleleri para vaziyetinin 

müsaadesine göre peyderpey bankaya verilmekte ve her zaman olduğu gibi, Ziraat 

Bankasınca havaleler doğrudan taallûk ettiği kazalar şube ve ajanslarına 

gönderilmekte olduğu göz önünde tutularak maaşların tediyesi gecikmemek için 

bu yazımızın almadığında fazla gönderilen nüshalarla birlikte bordroların der 
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hal ait olduğu kazalar namına postaya verilerek üç aylıkların bir an önce 

ödettirilmesinin temin olunması icap eder. 

3 — Ölüm, maaşlı veya ücretli vazifeye tayin, kız çocuklarla dulların 

evlenmesi gibi sebeplerle aylıktan düşmesi lâzım gelen veya maaş variyeti 

değişenlere ait istihkakların ödettirilmeyerek havalelerin merkeze iade 

ettirilmesini ve keyfiyetten malûmat verilmesini rica ederim. 

18/6/940 

ÖZ: Emekli ve öksüzlerin 940 

malî yılı birinci 6 aylık 

yoklamaları H: 

Valiliğine 

16/11/939 tarihli ve 3190 sayılı yazımıza ektir: 

1 — Hususî idareler ve Ankara - İstanbul belediyeleri tekaüt sandığından 

maaş almakta bulunan emekli ve öksüzlerin 940 malî yılı 1 inci altı aylık yoklama 

zamanı gelmiştir. Bu tebliğin vürudunda vilâyetiniz dâhilîde oturan emekli ve 

öksüzlerin keyfiyetten haberdar edilerek yoklamalarının yaptırılması icap eder. 

2 — Yoklamaların tanzim, tetkik ve kabul sureti hakkında 22 5/937 tarihli 

ve 1492 sayılı yazımızla kâfi derecede izahat verilmiş olmasına rağmen bazı 

hususi muhasebelerce usulüne uygun olmayarak tanzim edilmeyen ve noksanları 

bulunan yoklamaların kabul edildiği, bu yüzden birçok fuzuli muhaberelere yol 

açılmakta olduğu görülmüştür. 

940 birinci altı aylık yoklamaların lâyık olduğu veçhi1e tetkikiyle bu gibi 

noksanların vaktinde ıslah ve ikmal olunmasını, maaşlarını bankadan almak üzere 

ellerine vesika verilirken yoklama muhteviyatına nazaran bir ilişikleri olup 

olmadığının esaslı bir suretle tahkikini ve tevdiatın sonunda yoklamaların bir 

listeye bağlanarak kısa bir zamanda vekâlete gönderilmesini, 

3 —: Yoklama vermeyen emekli ve öksüzlere (yoklama işi bitirilmeden 

önce) maaşlarının katiyen ödettirmemesini, 
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4 — Maaşlarını ıskonto ettiren emekli ve öksüzlerin muayyen zamanlarda 

yoklama vermedikleri bazı vilâyetlerin vâki iş ’arlarından anlaşılmıştır. Bundan 

sonra yoklama zamanına tesadüf eden 1 ve 3 üncü üç aylıklarını kırdırmak isteyen 

emekli ve öksüzlerin (yoklama muameleleri yaptırdıklarına dair hususî 

muhasebelerce tasdikli vesika biraz etmedikçe) bu maaşlarının ıskonto 

edilmemesi hususunun Ziraat Bankalarına tebliği temin edilmiş olduğundan 1 ve 

3 üncü üç aylıklarını kırdıracak olan emekli ve öksüzlere müracaatlarında 

yoklamaları tetkik ve maaş almağa mâni bir hailem görülmediği takdirde 

yoklamalarının alındığına ve münderecatına göre bir ilişikleri görülmediğine dair 

birer vesika verilmesi hususunun temin buyurulmasın rica ederim. Vilâyetlere ve 

umumî müfettişliklere yazılmıştır. 

________________ 

27 2/1940 

ÖZ: Hususî idareler ve Ankara - İstanbul 

belediyeleri emekli ve öksüzler nin 939 

malî yılı 4 üncü üç aylık maaş 

havalelerinin bankaya verdirildiğine dair: 

Valiliğine 

1 — Vilâyetiniz dâhilinde oturmakta olan hususî idareler ve Anka 

ra - İstanbul belediyeleri emekli ve öksüzlerinin 939 malî yılı 4 üncü üç aylık 

maaşlarının tahakkuklarını kaza üzerine gösterir (……) tediye bordrosu ilişik 

olarak gönderilmiş ve bu bordroların verilecek para sütunlarının yekûnu olan 

(………….) lira (……………) kuruşa ait tediye emri de bankaya verilmiştir. 

2 — 4 üncü üç aylıkların tediyesine 1 Mart 940 tan itibaren başlanacağına 

göre gönderilen havaleler mahallî bankalara daha önce gelse bile hususî 

muhasebelerce mezkûr tarih MEB’de tutularak maaşların ona göre tevzi 

ettirilmesi ve Ziraat Bankasınca havale doğrudan taallûk ettiği kazalar şube ve 

ajanslarına gönderilmekte olduğu göz önünde tutu- 
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larak maaşların tediyesi gecikmemek için bu yazımızın alındığında fazla 

gönderilen nüshalarla birlikte bordroların derhal ait olduğu kazalar namına 

postaya verilerek üç aylıkların bir an önce ödettirilmesinin temin bulunması icap 

eder. 

3 — Ölüm Maaşlı veya ücretli vazifeye tayin, kız çocuklarla dulların 

evlenmesi gibi sebeplerle aylıktan düşmesi lâzım gelen veya maaş vaziyeti 

değişenlere ait istihkakların ödettirilmeyerek havalelerin merkeze iade 

ettirilmesini ve keyfiyetten malûmat verilmesini rica ederim. 

________________ 

2/2/940 

ÖZ: 939 yılı bütçelerine tekaüt 

sandığı iştirak hissesi olarak % 

6 nispetinde tahsisat konulması 

H: 

Vilâyetine 

2097 sayılı kanun ve buna müteallik nizamname mucibince maaşla 

tertiplerinin % 2 si hesabıyla vilâyet bütçelerine konulmakta olan Tekaüt Sandığı 

iştirak hissesi, emekli' ve öksüzlerin maaş ve ikramiyelerini karşılayamadığı 

cihetle 940 yılında da geçen sene olduğu gibi bu hisseye r/r 4 nispetinde tahsisat 

ilâvesi ve bu suretle yeni sene bütçe1erine % 2 esas ve % 4 ekleme olmak üzere 

% G üzerinden tahsisat konulması muvafık görülerek sözü geçen ekleme hisse 

için Yüksek İcra Vekilleri Heyetinden karar istihsaline tevessül edilmiş 

olduğundan noksan tahsisat konu/arak bilâhare münakale suretiyle temini gibi 

külfeti muameleleri ve sandığın tediye muvazenesini ihlâl eden vaziyetleri 

önlemek için yeni sene bütçelerindeki iştirak hissesi miktarının (maaşta tertipleri 

umumî yekûnu esas tutularak) % 6 üzerinden hesap edilmesini ve ona göre 

tahsisat konulmasını rica ederim. 

Vilâyetlere ve malûmat için Umumî Müfettişliklere yazılmıştır. 

________________ 

 

 

 

 



 
 
 
2300 
 

Hususî İdareler Tekaüt Sandığı İdare Heyeti Reisliği 

Sayı: 2305 

Günü:27-9-940  

ÖZ: Hususî idareler ve Ankara - 

İstanbul belediyeleri emekli ve 

öksüzlerinin % 25 zamdan 

mütevellit istihkakları H: 

Valiliğine 

Hususî idareler ve Ankara - İstanbul belediyeleri emekli ve öksüzlerinden 

maaşları eski hükümlere göre muhassas olanlarla mezkûr hükümler gereğince 

kendisine aylık bağlanan mütekaitlerden bilâhare vefat edenlerin yetimlerine 

intikal eden maaşlara 12/7/940 tarihli ve 1661 sayılı umumî tebliğimizde de 

bildirildiği veçhile Eylül 940 üç aylığından itibaren 3835 sayılı kanuna tevfikan 

yüzde 25 nispetinde zam yapılmıştır. 

Bu vaziyette olan emekli ve öksüzlerin haziran, temmuz, ağustos 940 üç 

aylıkları önce eski miktar üzerinden ödettirildiği cihetle bu kere mezkûr üç 

aylıklarına ait maaş farkları da tahakkuk ettirilmiş ve icap eden tediye emri Ziraat 

Bankasına verilmiştir. 

Birer sureti ilişik olarak gönderilen tediye bordrolarının alındığında tamim 

örnekleriyle birlikte derhal ait oldukları kazalara sevkle verilen havale dâhilinde 

ve usulü veçhile bordro muhteviyatının istihkak sahiplerine tediye ettirilmesini 

rica ederim. 

________________ 

Mahallî İdareler U. M. 2 inci Daire 

 Sayı: 137/18890  

Günü: 11-11-940 

ÖZÜ: Hangi nevi belediye 

varidatımdan beden terbiyesi ve 

Belediyeler Bankası hissesi 

tefrik edileceği bazı 

vilâyetlerden sorulmaktadır. 

Hangi varidatın Belediyeler Bankası ve beden terbiyesi hissesine tâbi 

olmadığı bazı vilâyetlerden sorulmaktadır. 
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1 — Belediyelerce idare edilen elektrik, su ve havagazı gibi müessesler 

varidatının büyük bir kısmı ve bazen da tamamı bu umumî hizmetlerin 

işletilmesine ve idamesine sarf edilmekte; alınan hasılat yapılan sarfiyata ancak 

tekabül etmektedir. Bu müessese hasılatının tamamının varidat telâkki edilmesine 

imkân yoktur. Bir elektrik ve havagazı müessesesi abonelerinin veya 

müşterilerinin tediye ettikleri istihlâk ve istimal bedeline yakın masraf yaptıkları 

aşikârdır. Esasen belediye bütçelerinde bu müesseselerin işletilmesi için yapılan 

masrafların karşılık tutulduğu varidattan evvelki sene bütçesinde hisse tefrik 

edilmiştir. Bunların gayri safi hasılatından hisse tefrik edildiği takdirde iki defa 

hisse ödenmiş olacaktır. 

Bu sebeple elektrik, havagazı ve su gibi belediyelere mevdu umumî 

hizmetlerinde tiyatro, sinema ve buz fabrikası gibi İktisadî vasıfları haiz 

teşebbüslerin fiyatları kontrol ve fiyatlarda istikrar vücuda getirmek için 

belediyelerce işletilen et ve ekmek satışı gibi faaliyetlerin hasılatı safiyetinden 

hisse tefriki icap etmektedir. 

2 — Bunlardan başka belediyelerin uzun veya kısa vadelerle yaptıkları 

istikrazlar, umumî ve hususî bütçelerden görecekleri yardımlar ile avanslar 

belediye bütçelerine irat kaydedilmekle beraber, bunlardan hisse tefrikine mecbur 

tutulamazlar. Zira belediyeler istikraz suretiyle temin edilen parayı müteakip 

senelerde kendi varidat ile ödeyeceklerdir. İstikrazdan hisse ayrıldığı takdirde bu 

istikrazın resülmal ve faizinin iflası için yapılacak tadilat miktarına belediye 

varidatından hisse ödememek lâzım gelir. Çünkü hem istikrazda ve hem de 

istikrazı ödemek için yapılacak tevdiattan hisse ödemek belediyelere muvazzaf 

külfet tahmil eder. Bu itibarla istikrazdan hisse tefrikine belediyeler mecbur 

değildirler. 

3 — Reddiye evvelki sene bütçelerinde tahsil edilip hissesi tediye edilmiş 

ve usulsüz cinayetten dolayı mükellefe iade edilecek para olduğuna göre iade 

edilecek meblağ hisseden tenzil ve hissenin ödendiği müesseselerden paranın 

istirdadı iç in formaliteye müracaata lüzum kalmadan bu kabil reddiyatın da 

hisseden istisna edilmesi icap eder.  

4 — Mütedavil sermaye muayyen bir hizmete yapılan sarfiyatın 

istirdadından teşekkül eder ve belediye varidatı meyanında değildir. Te- 
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berrü edilen para dahi muayyen bir hususa tahsis edilmiş olacağından belediye 

varidatına ithal edilemez. 

5 — Keza belediyelerin kanunu mahsusları ile diğer daire ve müesseselere 

verecekleri hasselerin de bu esas dâhilinde tediyesi lâzımdır. 

6 — Keyfiyetin vilâyetiniz dâhilindeki belediyelere tebliği rica olunur. 

7 — Bütün vilâyetlere, Umumî Müfettişliklere ve diğer alakadar 

makamlara yazılmıştır. 

________________ 

M. İ. U. M. 3 D. R. H. Ş. M. 

Sayısı: 438/19244 

Günü: 15-11-940 

Vilâyetine 

1 — Bazı yerlerde 3664 sayılı kanunun neşrinden sonra da 19/4 937 gün 

ve 3206 sayılı tamimle bildirildiği şekilde köylünün Devlete ve hususî idareye 

verdiği vergiler matrah ittihaz olunarak salma tevziatına devam edildiği ve 

kânunusaniden ayrı aylarda da salma tarh ve tevzi edildiği görülmüştür. 

2 — Muahharen neşr olunan 3664 sayılı kanunda salma için sabit ve 

muttarit bir matrah kabul olunmayarak en yüksek haddi yirmi lirayı aşmamak ve 

mükelleflerin tediye kudretleri göz önünde bulundurmak şartıyla köylerde 

herkesin hal ve vaktine göre hane başına para veya mahsul olarak salma salınması; 

hariçte oturup ta köyde maddî alâkası olan şehirli ve köylülerden de köylerdeki 

mallarından istifadeleri derecesi nispetinde salma istenme», kabul olunmuştur. Bu 

suretle köylü ve şehirlilerin külfete iştirak nispetinin adilane bir1 surette tespiti ve 

mükellef iktidarının tayini hakkı tamamen köy meclislerine bırakılmış, muhtemel 

haksızlıklara itiraz hakkı da başkaca verilmiştir. Buna binaen yukarıda sözü geçen 

3206 sayılı tamimin bu kanundan sonra tatbik edilmemesi tabiî ve zarurîdir. 
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3 — 3684 sayılı kanunun 4 üncü maddesi ile ancak kânunusani ayı içinde ve 

senede yalnız bir defa salmanın tarh, tevzi, tebliğ ve ilânı mutlak olarak kabul 

edilmiş olduğundan 1 kânunusanide yürütüm yerine konan köy bütçelerine mevzu 

para ve mahsul salmasının behcehal bu ay içinde mükelleflere tevzi, tebliğ ve 

ilânı, aksi takdirde bu vazifelerin zamanında yapılmamış olması keyfiyetinin 

kanun hükümlerine uygunsuzluk noktasından fesih sebepleri arasına 

girebileceğini göz önünde bulundurulması lâzımdır. Bu kanuni lazım hilâfına 

kânunusaniden gayri aylarda her ne suret ve sebeple olursa olsun tarh edilmiş veya 

kânunusani ayında da olsa köy adamları ücretleriyle mecburi işlerden gayri 

hususat iç n yapılan tevziat ve tahsilât şekli hukukisini değiştirerek salma 

mahiyetini kaybedeceğinden müştemilatı kanuniye si bulunmayan bu gibi tarhiyat 

ve tahsilâta sureti kafiyede meydan verilmemesi; Bu zaruri haz meye rağmen 

kanuni icapları ifada ihmâl ve alakasızlıkları görülen ve kanuni miat ve lüzumlar 

haricinde salma namı altında köylüden para ve mahsul toplayanlar hakkında da 

derhal kanuni takibat yapılması icap eder. 

4 — Keyfiyetin bütün köy idarelerine tebliğ ve tamimini ve ayrıca 

köylülerin 3664 sayılı kanunu hükümleri etrafında tenviri için gereken tedbirlerin 

aldırılmasın, tamim tatbikatı neticesinde bilgi verilmesini rica ederim. 

5 — Umumi müfettişliklere, Umum Müdürlüklere ve Vilâyetlerle 

yazılmıştır. 

________________ 

ÖZÜ: Vilâyet jandarma 

Komutanlığının tayininde 

önceden valiler n müptelasının 

alınmasına lüzum olmadığı H: 

Umumî Müfettişlikle Vilâyetlere ve Devaire 

1 —1706 sayılı jandarma kanunu, neşrine takaddüm eden vilâyet idaresi 

kanununun 11 nci maddesi hükmünü ve diğer kanunların muhtelif hükümlerini 

tadil etmiş bulunduğundan 10-10-935 tarih ve V.İ.U.Md. Ş - 

4 
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1. 2773 numara ile yapılan tamim dâhilinde hareket olunmasını rica ederim. 

2 — Cevaben Konya Vilâyetine ve tamimen umumî müfettişliklere 

Vilayetlere ve Vekâlet umum müdürlüklerine tamim edilmiştir. 

Adliye Vekâletinin 31/10/940 tarih ve ceza işleri  

Umum Müdürlüğü 469/267 saydı yaza suretidir: 

Bazı mahallerde ağır ceza mahkemesinin bulunduğu merkeze yakın, 

mesafede olan köylerin uzak mesafelerdeki kazalara bağlı bulunması yüzünden 

ağır ceza mahkemesince duruşmada dinlenmelerine lüzum hâsıl olan davacı, şahit 

gibi sıfatlarla davada İlgili kimseler hakkında çıkarılan müzekkerelerin birçok 

yerlerde bu şahıslar evvela kaza merkezine ve oradan da ağır ceza mahkemesine 

sevk edilmek suretiyle infaz, edilmekte oldukları anlaşılmıştır. 

Bu şahısların köylerinin merbut bulunduğu kaza merkezine sevk 

edilebilmeksizin müzakerelerde birlikte doğrudan doğruya daha yakın mesafede 

bulunan ağır ceza mahkemesi nezdindeki Cumhuriyet M. Umumiliğine sevk ve 

teslim edilerek alınacak ilmühaberin, kayıtlan kapatılmak üzere kaza jandarma 

komutanlığına tevdii ve keyfiyetin kaza C.M.U. liğine de bildirilmesi hem sürati 

ve hem de vatandaşın lüzumsuz yere uzak mesafe katı suretiyle zarardan 

korunmasının temin bakımından lüzumlu görülmekte olduğundan bu dairede 

muamele ifası Cumhuriyet müddei umumiliklerine tamimen tebliğ edilmek 

üzeredir. 

Keyfiyetin mezkûr şahıslara ait müzekkereleri infaz vazifesiyle mükellef 

bulunan zabıta makam ve memurlarına yüksek vekâletlerince de tebliğ hususunun 

yüksek tasviplerine arz ederim; 

________________ 
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Memurlar S. ve Muamelât U. Md. 

1 — Adliye Vekâletinin yukarıya çıkarılan teklifi Vekâletçe de muvafık 

görülmüştür. İşar dâhilinde hareket edilmesi için gerekenlere emir verilmesini rica 

ederim. 

2 — Umum' müfettişliklere, Vilâyetlere vekâlet umum müdürlüklerine 

tamim edilmiştir. 

________________ 

ÖZ: Damga ve mühürler hakkında 

T A M İ M 

1 — Darphane ve Damga matbaasına 9/9/940 tarihinden itibaren 

yaptırılacak kırma mühürlerle büyük kuturdaki damgalar için 150 kuruş, saplı 

mühürlerle büyük başlıklar için 200 kuruş ve küçük kıtadaki damgalar içinde 75 

kuruş fiyat tespit edilmiş olduğu Maliye Vekâletinin 23/10/940 günlü ve 10141 - 

3/11557 sayılı yazısında bildirilmiştir. 

Keyfiyet tamimen tebliğ olunur. 

2 — Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

________________ 

ÖZ: Lüzumsuz kâğıtlar H: 

TAMİM 

Sümerbank Umum Müdürlüğünden alman 5/7/940 günlü ve 10123 »aylı yazı 

sureti aşağıya çıkarılmıştır. 1 

Münderecatına göre muamele ifası rica olunur. 

14 — Eylül 1940 tarihli ye K.Î./10- 8597 sayılı yazımıza ektir: İmhası takarrür 

etmiş evrakın kâğıt dahilinde kullanılması için Ban- 
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kamıza tevdii hakkındaki karar üzerine memleket dahilinde bulunan bu kabil 

evrak n İzmit’e kâğıt fabrikasına sevk ettirilme mevzuu Bankamıza tetkik 

edilmiştir. 

Bu tetkikat neticesinde memleketimizin tren güzergâhında bulunan 

mıntıkalardaki merkezlerde toplanacak kâğıtların İzmit’e naklinin, bu evrakın 

miktarı asgarî 12 - 15 ton olduğu takdirde komple vagonla, bu miktardan az 

olduğu zaman ise umumî nakliye tarifesine tâbi olarak yapılabileceği ve birinci 

şekilde bir tona düşen nakliye ücretinin muamelâtın maliyeti üzerine nispeten az 

miktarda tesir edeceği, İkincisinde ise muhtelif merkezler n İzmit’e uzaklığına 

göre bu ücret 43 liraya kadar yükseleceği işin imal olunacak kâğıdın maliyet 

bedelinin de ehemmiyetli surette artacağı anlaşılmıştır. 

Bu sebeple şimdilik yalnız fazla miktarda lüzumsuz evrakın mevcut olduğu 

ve bunların İzmit’e nakli kolay ve ucuz bulunduğu büyük merkezlerden selüloz 

sanayii müessesemize kâğıt sevk ettirilmektedir. Diğer mahallerdeki aktan 

istifade edilip edilmeyeceğinin anlaşılması için evvelemirde o mahallerde bulunan 

lüzumsuz kâğıt miktarının bilinmesine ihtiyaç olduğundan yukarıda arz ettiğimiz 

hususat göz önünde bulundurularak imha edilecek evrakın mevcut olduğu 

mahallere keyfiyetin bu şekilde tebliğine ve bu mevzu etrafında İzmit’e Selüloz 

sanayii müessesemizle temas etmekler lüzumunun bildirilmesine yüksek 

müsaadeleriniz rica ederiz. 

Derin saygılarımızla. 

________________ 

No. 42340 18/11/940 

Memurlar Sicil ve Muamelât U. Md. idare mecmuasına 

Ek: 19/7/940 tarih 33833 sayılı tamime: 

29/8/938 tarih ve 2/9498 sayılı, Heyeti Vekile kararnamesi hükümlerinin, 

Bulgar, Yugoslav, Fransız ve İspanyol tebaası Yahudilerle Almanya ve İtalya’nın 

fiilî işgalleri altında bulunan memleketler tebaası Yahudilere de teşnr.1 edildiği 

Hariciye Vekâletinden bildirilmiştir. 
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Bilgi edinilmesini rica ederim. 

2 — Umumî Müfettişliklere ve Valiliklere yazılmıştır. 

Hariciye Vekâleti Birinci Daire Reisliği ifadeli 17/9/940 tarih  

ve 81843/1346 sayılı yazı örneğidir. 

Dâhiliye Vekâletine 

Vergi borçlarını tediye edemeyen ecnebilere hudut harici muamelesi 

yapılması hakkında Mahiye Vekâletine yapılan teklifi muntazamın yazı ile buna 

gelen cevabım birer sureti berayı malûmat iştirak olarak sunuldu. 

________________ 

Maliye Vekâleti Tahsilat Müdürlüğü 12 9/940 gün ve  

16122 /20 11980 sayılı yazısı örneğidir. 

ÖZÜ: Borçlu ecnebilerden 

hudut harici edilecekler H. 

Hariciye Vekâletine 

24/2/940 tarih ve 58834 104 sayılı tezkereye cevabıdır. 

Memleketimizde ikametlerinin devamı mahzurlu görülerek hudut haricine 

çıkarılmaları hükümetçe lüzumlu görülecekler hakkında bu muamelenin tatbiki 

tabiidir. Ve kazanç vergisi kanununun 60 inci maddesi bu suretle arzusu dar içinde 

uzaklaştıranlara esasen şamil değildir. 

Ancak vaziyeti müsait olduğu halde vergisini vermeden gitmek 

isteyebileceklerin bu yoldan istifade etmelerine mani olmak üzere hudut harici 

edilecekler hakkında bu bakımdan etraflı tahkikat yapılmasını muvafık olacağını 

arz ederim. 
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Sayı: 3245/0-17271/95 

Günü: 28/9/1940 

ÖZÜ: Devlete ait 

gayrimenkullerin ne suretle 

tespit edileceği hakkında’ 

Ek: 2 numune 

Hazine’nin hususî mülkiyeti altında bulunan veya Hazineye intikali icap 

ederken itila haricinde kalması, hasebiyle fuzulin işgal edilen gayrimenkul 

emvalin tespiti için muhtelif mahallerde ayrı ayrı usuller tatbik edilmekte olduğu 

cereyan eden muhaberelerden anlaşılmış olduğundan, bundan sonra her tarafta 

tespite müteallik muamelâtın aşağıda yazdı şekilde ifası tensip edilmiştir. 

Tespitin mahiyeti: 

Evvel emirde tespitlerin üç kısma tefriki kabildir. 

1 — Hazinenin hususî mülkiyeti altında bulunan ve icara verilen veya 

resmî dairelere tahsis edilen gayrimenkul emvalin umumî durumunu anlatmak 

maksadı ile yapılması gerekli tespitler; 

2 — Fuzulî müdahalenin meni veya hudut itilâflarının halli maksadı ile 

yapılacak tespitler; 

3 — Fuzulî şamillerin tayini maksadı ile yapılacak tespitler; 

1 — A ) Hazinenin hususî mülkiyeti altında olup icara verilen, bağ, bahçe, 

fındıklık, fıstıklık, bina ve emsali gayrimenkullerin icar müddetinin hitamı 

tarihinde müstecirleri tarafından icara verildikleri tarihteki 'vaziyetleri ile 

Hazineye teslimi lâzımdır. 

Bidayetten icara verilirken bütün bu vasıflar icar mukavelenamesine 

yazılmış olacağına göre icar müddetinin hitamı ve gayrimenkulün Hazinece 

tesellümü sırasında Millî Emlâk Müdürü veya varidat Müdürü tarafından tensip 

edilecek bir memurun gayrimenkulü gezerek o günkü variyetini tespit etmesi 

lâzımdır. 

Bu tespit sırasında gayri menkul bina ise kapı, pencere, cam vesairenin tamam 

olup olmadığı, bağ, bahçe, vesaire ise bağ kütüklerinin ve ağaçla- 
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nn kesilmiş olup olmadığı tetkik edildikten sonra gayrimenkulün o günkü durumu, 

icara verildiği zamanki vaziyetiyle mukayese edilerek keyfiyet bir zabıt varakası 

ile tespit edilecektir 

Bina, bağ, bahçe vesaireden bir zarar ve ziyan görüldüğü takdirde, yapılacak 

keşif üzerine tutulacak zabıt varakası ile zarar ve ziyanın mahiyeti ve miktarı tayin 

edilerek müstecir hakkında tazmin davası açılacaktır. 

B) Resmî dairelere tahsis edilip 1050 numaralı Muhasebe' Umumiye 

kanununun 23 üncü maddesine istinaden resmî daireye muhassas olduğu 

müddetçe icar bedeli aranılmayacak olan gayrimenkul emvalin de senede £n az 

bir defa gezilerek görülmesi lâzımdır. 

Bu kabil tespitler malî yılın beşinci ve altıncı aylarında yapılarak binanın 

tahsis edildiği daireye kâfi olup olmadığı ve tamire ihtiyaç his edilmekte ise, bu 

tamiratın ne kadar bedelle yapılabileceğinin Vilâyetlerde Nafıa Mühendisliği 

marifetiyle, kazalarda mühim tamirler için yine Nafia Mühendisliği ve alelâde 

tamirlerde umumiyetle Millî Emlâk Marifeti ile takdir edilecek gayrisafi iradının; 

2 — Birinci madde haricinde kalanlar umumiyetle ya fuzulî müdahalenin 

meni veya hudut itilâflarının halli maksadı ile yapılacak olan tespitlerdir. 

Bu tespitlerin ne suretle yapılacağını izah etmeden evvel Hazine uhdesindeki 

gayrimenkullerin menşeleri «i tayin etmek icap eder. 

Hazine uhdesindeki gayrimenkullerin menşei: 

Hazine uhdesindeki gayrimenkuller menşeleri itibariyle: 

1 — Mütegayyip veya firarî şahısların mülkiyetinde iken 13 Eylül 1331, 15 

Nisan 1339 ve 333, 1331 sayılı Tasfiye Kanunları ile Hazineye intikal etmiş 

bulunan gayrimenkuller; 

2— Mübadeleye tâbi Rumlardan metruk olup 10/6/1930 tarihli Ankara 

Mukavelenamesiyle mülkiyeti devlete intikal etmiş ve bilahare 1771 sayılı 

kanunla satış, icar, ecrimisil hasılatı Türk mübadillerinin istihkak bakiyelerine 

hasredilmek üzere, Maliye Vekâletince tasfiye edilmekte olan gayrimenkuller; 
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3— Bidayetten gayri mübadil Türklerin istihkaklarına karşılık olarak 

tefrik edim iş iken bilahare 3523 numaralı kanunla mülkiyeti Hazineye intikal 

eden gayrimenkullerle, alelıtlak mahlûl, cebri icra, tefeülüz vesaire suretlerle 

Hazinece temellük edilen gayrimenkuller; 

4 — Hazinenin son varis sıfatı ile iktisap ettiği gayrimenkuller; 

Olmak 'üzere dört zümrede toplanabilir. 

Mütegayyip ve firari şahıslarla, mübadil Rumlardan metruk 

gayrimenkullerin mülkiyeti, kanun ve ahitnamelerle devlete intikal etmiş 

bulunduğundan, tapuda bu gibi şahıslar namına müseccel gayrimenkullerin 

kayıtlarının tashihine lüzum olmaksızın bütün hukuk ve vecibe ile Hazinece 

tasarruf olunur. 

Fuzuli müdahalenin meni veya hudut hilâfının halli maksadı ile Hazineye ait 

bir gayrimenkulün tespiti icap ettiği takdirde bu gayrimenkul tapuda Hazine veya 

firari, mütegayyip veya mübadil şahıslar namına müseccel olup olmadığına göre 

aşağıdaki surette muamele yapılır. 

A.) Tesir t edilecek gayrimenkul tapuda müseccel olmadığına göre* 

Öteden beri Hazine mülkiyetinde bulunduğu veya firari, mütegayyip veya 

mübadil Rumların mülkiyetinde olduğu halde tapuda müseccel bulunmayan 

gayrimenkullerin, gerek fuzuli müdahalenin meni ve gerekse hudut ve 

mesahasının tayini için tespiti icap etmekte se; 

Evvelemirde bu gayrimenkulün hududu, eski sahibi, eski tahrire ait vergi 

kıymetlerini teşkil etmekte olup 2871 sayılı kanun mucibince hususî idarelere 

devredilmiş bulunan bina ve arazi tahrir cetvelleri, bina mükellefin hesap defteri, 

arazi hülâsa defteri, vukuat defterleri gibi eski kayıtlardan istihraç olunur. 

Bundan sonra bu evrak, mülkiyeti Hazineye ait veya mütegayyip, firari veya 

mübadillerden Hazineye müstakil gayrimenkulün hudutlarının/ tehdit ve 

tespitiyle, 1515 sayılı kanunla, bu kanunun 14/5/1930, 30/6/1932 tarih ve 9331, 

13041 sayılı nizamnameleri hükümleri dairesinde Hazine namına tescil talebini 

muntazamın bir tezkere ile mahallin tapu sicil muhafızlığına tevdi olunur. 
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Bu tezkerede tescili istenilen gayrimenkulün, mülkiyetinin Hazineye aidiyeti 

hususunun esaslı bir surette gösterilmesi ve meselâ tapuda müseccel olmayıp 

Hazine namına senetsiz tasarruf attan tescili istenilen gayrimenkul mütegayyip bir 

şahsa ait bulunuyorsa yukarda tarih ve numarası yazılı tasfiye kanunlarından ve 

mübadil ramlara ait bulunuyorsa 1 7 1930 tarih ve 1725 sayılı kanunla tasdik 

olunan 10.6.1930 tarihli Ankara mukavelenamesi ve 1771 sayılı kanun 

hükümlerinden bahis olunması icap eder. 

Bu talep üzerine, tapu dairesince nizamnamesinin dördüncü maddesine göre 

mahallen yapılması lâzım gelen tetkikat sırasında, millî emlâk teşkilatı bulunan 

yerlerde işin ehemmiyetine göre Millî Emlâk müdür ve ya memurunun ve Millî 

Emlâk teşkilâtı bulunmayan yerlerde varidat müdür veya memurunun behemehâl 

bulunması lâzımdır. 

1515 sayılı kanun esas itibariyle hukukî kıymetlerini kaybetmiş olan tapu 

kayıtlarının tasfiyesine ait olmakla beraber bu kanunun 13041 numaralı 

kararname ile meriyet mevkiine konulmuş bulunan ikinci nizamnamesinin beşinci 

maddesiyle tapusuz tasarruf attan tescil muameleleri de ayni merasime tâbi 

tutulmuştur. 

Tereddüde mahal bırakmamak üzere bu cihetin tasrihi lüzumlu görülmüştür. 

B) Hudutları tayin ve tespit edilerek krokiye bağlanacak gayrimenkuller 

tamda müseccel olduğuna göre: 

Tapuda hazine namına müseccel olup veya mütegayyip, firarı veya mübadil 

Rumlar namına müseccel olup da kayıt tashihine lüzum olmaksızın Hazinenin 

tapulu mülkü mahiyetinde olan herhangi bir gayrimenkulün, tabudaki 

hudutlarının eski isimleri ihtiva etmesi veya tabiî avarıza müstenit olan hudutların 

maruru zamanla mahallen tayin ve tespiti mümkün bulunmaması yüzünden 

tasarrufunda müşkülâta maruz kalman ahvalde tapu sicil muhafızlığına yazılacak 

bir tezkere ile medenî kanunun 645 inci maddesi mucibince bu gayrimenkulün 

hudutlarının tayin ve tespiti suretiyle plâna raptı ve kaydının Hazine namına 

tashihi talep edilecektir. 

Bu talep üzerine gayrimenkulün vaziyetini tetkik için tapu sicil mu- 
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hafızlığınca mahalline gönderilecek olan memurun yapacağı tetkik sırasında işin 

ehemmiyetine göre milli emlâk teşkilâtı bulunan yerlerde millî emlâk müdür veya 

memurunun ve millî emlâk teşkilâtı bulunmayan yerlerde varidat müdür veya 

memurunun hazır bulunması lâzımdır. 

Mahallen yapılacak tetkikatta arazinin hudutları ileride yeniden ihtilâf ve 

tereddüde mahal bırakmayacak surette, hendek kazmak, beton veya taş işaretler 

dikmek gibi tapu dairesince mü teamül vesait ve usullerle tespit edilecektir. 

3 — Fuzulî şamillerin tayini maksadı yapılacak tespitler: 

Hazineye ait gayrimenkul emvalin vergi ve tapu kayıtlarının tesis veya ıslahı 

maksadı ile olmayıp da alelıtlak fuzulî Şamillerden ecrimisil talebine esas olacak 

tetkikata matuf olan tespitlere gelince: 

Bunlar tahsildarlarla, millî emlâk veya varidat memurları marifetiyle ve 

aşağıda yazılı şekilde yapılacaktır. 

A) Evvelemirde vergi tahrir kayıtlarından ve bilhassa tahrir 

varakalarından, tespit ve esas defterlerinden köylerdeki Hazine arazisinin 

mevkiini hududunu ve mesahasını gösterir bir cetvel çıkarılacaktır. (Numune 1). 

B) Bu cetvel icar defterde karşılaştırılarak mezkûr araziden icar verilmiş 

olduğu anlaşılanların mülâhazat hanesine meşruhat verildikten sonra köylere 

giderek tespiti yapacak olan memura tevdi edilecektir. 

C) Bu cetveli alan Millî Emlâk veya Varidat memuru evvelâ bir köye ait 

olan gayrimenkulleri ayrı bir cetvele yazacak ve bu suretle her köy için ayrı bir 

cetvel tanzim edilmiş olacaktır. 

Memur bundan sonra tahsilâta çıkan tahsildarlarla birlikte köye giderek, 

ihtiyar heyetinin huzur ile cetvele nazaran hazine uhdesinde bulunan emvali 

mahallen tetkik ve fuzuli şamillerini tespit edecek ve bu sırada alâkadar şahısların 

bulundurulması hususunun teminine çalışılacaktır. 

Ç) Cetvelde bir parça olarak kayıtlı bulunan bir arazi, birden fazla şahısların 

fuzuli işgali altında bulunuyorsa cetvelin mülâhazat hanesine her birinin işgal 

ettiği kısmın umum gayrimenkule nazaran nispeti yazılacaktır. 
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D) Bir köye ait fuzuli şamiller tespit edildikten ve cetvelin altındaki şerh 

ihtiyar heyeti ile memur ve tahsildar tarafından imza edildikten sonra fuzuli 

şamiller köy odasına davet edilecektin 

E) Bu davete icabet eden alâkalı köylülere ihtiyar heyetinin huzurunda: 

ı — Fuzuline işgal ettikleri gayrimenkul bina ise 29/9/1939 tarih ve 33114-

168/15925-69 sayılı umumî tebliğ mucibince mezkûr gayrimenkulün geçmiş en 

yakın seneye ait icranın; 

ıı — Bina icara verilmemiş fakat mukaddema mahkeme kararı ile takdir 

edilmiş bir ecrimsin mevcut ise aynı miktarın; 

ııı — Bina icara verilmemiş ve ecrimi si ile de tâbi tutulmamış olursa, hususî 

idare bina memurluğundaki (mükellefler hesap defteri) nde mukayyet gayrisafi 

iradının; 

ıv — Bina icara verilmemiş, ecir imsi ile tâbi tutulmamış ve gayrisafi iradı 

da bulunmamış olursa bina ve arazi vergileri tadilât komisyonları marifetiyle 

tespiti lâzımdır. 

v — Fuzuline işgal ettikleri gayrimenkul arazi ve arsa ise en yakın seneye ait 

icar veya ecirim silinin ve bunlar mevcut değilse hususî idare arazi 

memurluğundaki (mükellefler hesap defteri) nde mukayyet kıymetinin onda 

birinin; 

vı — Kıymeti mevcut değilse bina ve arazi vergileri tadilât komisyonları 

tarafından takdir edilecek kıymetinin onda birinin; 

Senelik ecrimisil olarak hazineye ödenmesinin icap ettiği ve bu miktarı 

rızaları ile vermedikleri takdirde 2490 sayılı kanunun 67 inci maddesine istinaden 

haklarında dava ikame edileceği tebliğ ve tefhim edilecektir. 

Bir gayrimenkul müteaddit şahıslar tarafından işgal edilmiş bulunuyorsa, her 

şahıstan talep edilecek ecrimisil gayrimenkulün heyeti umumiyesine göre işgal 

ettiği kısma isabet eden miktardan ibaret 
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olacaktır. 

F) Ecirimsili rızaları ile kabul eden fuzuli şagillerden bağlı numuneye 

göre bir taahhütname alınacak ve fuzuli şagil taahhütname vermek istemezse 

cetveldeki şutunu mahsusuna (taahhütname vermekten istinkâf etmiştir.) ibaresi 

yazılacaktır. I Numune 2) 

4— Köyden avdeti müteakip yapılacak muamele: 

Yukarıda yazılı esaslara göre, köylerdeki fuzuli şagilleri tespit eden Millî 

Emlâk veya Varidat memuru merkeze avdet eder etmez cetvel ve taahhütnameleri 

bir müzekkereye bağlayarak ve evraktan geçirerek kazalarda Malmüdürlerine ve 

Vilâyetlerde Defterdarlara tevdi edecektir. 

Defterdarlarla, Malmüdürleri tarafından yapılacak muamele: 

Defterdarlarla Malmüdürleri bu cetvellerle taahhütnamelerin kendilerine 

tevdiini müteakip, rızaları ile taahhütname vermiş olan fuzuli şagillerin borçlarım, 

takip defterine kaydettirerek bu tahakkukasın alelusul tahsilâta intikaline kadar 

takip edeceği safahatla bizzat meşgul olacaklardır. 

Ecrimisil tespit' cetvelinde ismi yazılı olduğu halde taahhütname vermemiş 

olan fuzuli şagiller hakkında, ise 29/9/1939 ve32114-168-15925 /69ve 12/8/1940 

tarih ve 32721-106 13185-50 sayılı umumî tebliğlerdeki hükümler dairesinde 

dava ikame edilecektir. 

5 — Tespit masrafı iç n istenilecek tediye emelleri: 

Bu umumî tebligata müsteniden yapılacak tespitler için tediye emri: 

ı — Yapılacak işin mahiyeti; 

ıı — Tespit edilecek gayrimenkullerin tahmini miktarları ve kıymetleri; 

ııı — Tespite çıkacak memurların ismi ve memuriyet unvanı; 

ıv — İstenilen tahsisat miktarı; 

Gösterilmek suretiyle yazılacak bir tahriratla talep olunacaktır. 
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6 — Mııhbir1ar hakkında yapılacak muamele: 

Yapılacak tespit bir ihbara müstenit ise, ihbarın tahakkuku halinde muhbire 

1905 sayılı kanun hükümlerine göre ikramiye verileceğinden, o «ırada umum i 

olarak bir tespit yapılmakta ve bu ihbar dolayısı ile hususî bir memur gönderilmesi 

ve masraf icrası icap etmekte ise, gayrimenkulün mahallen tetkik ve tespiti için 

icap eden masrafa tekabül edecek bir parayı muhbir emaneten mal sandığına tevdi 

edecektir. 

Bundan başka muhbirden ihbarı doğru çıkmadığı takdirde, emaneten 

yatırdığı paranın, tespite gidecek memurların tahakkuk edecek kanunî masraf ve 

yevmiyelerine mukabil verilmesine muvafakatini mübeyyin bir senet alınacaktır. 

Bu senet paranın emaneten tahsili için kesilecek olan tahsil müzekkeresine 

bağlanacak ve ihbarın hilâfı hakikat çıkması halinde, tahakkuk edecek yevmiye 

ve zarurî masraflarına mukabil memurlara ve ihbar doğru çıktığı takdirde sahibine 

emanetten reddiyat suretiyle verilecektir. 

Muhbirin emaneten para vermeyerek, gidecek memurların gidiş ve gelişleri 

için vesaiti nakliyeyi temin etmesi de caiz olmakla beraber, memurların her ne 

suretle olursa olsun muhbirden para almaları sureti kafiyede memnu ve aksi hal 

cezayı müstelzimdir. 

Bu suretle Hazinenin tahakkuk etmeyen ihbarlar dolayısı ile fuzuli masraf 

ihtiyarına meydan kalmayacağı gibi ihbarının sıhhatine kani olmayan muhbirler, 

emaneten para vermek veya vesaiti nakliye temin etmek cihetine 

yanaşmayacağından, esassız ihbarların da önü alınmış olacaktır. 

Mamafih, kuvvetli delil ve vesikalara müstenit veya Hazinenin gizli kalmış 

mühim bir hak ve menfaatine müteallik ihbarlarda, muhbirin malî vaziyeti 

bidayetten bir masraf ihtiyarına müsait bulunmadığı takdirde bütçeden masraf 

yapılmak suretiyle tespitin lüzumuna defterdarlıkça zaruret görülüyorsa, keyfiyet 

tediye emri istenilen tahriratta tasrih edilecektir. 

Netice: 

Tespit için verilecek tahsisata mukabil yapılan iş sarfiyatı Vekâletçe 

ehemmiyetle takip edileceğinden muamele nekaisinden muntazaman Vekâlete 

malûmat verilecektir. 

Keyfiyetin mülhak kazalar Mal müdürlüklerine tamimen tebliği rica olunur. 
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Dâhiliye Vekâletince 1/11/940 dan 1/12/040 a kadar işi biten  

emekli ve öksüzler maaşı tahsis listesi 

Memuriyeti ve ismi     Nevi tahsis 

Mülga altıncı daire çavuşu Hüseyin Topuzoğlu Yetim 

Bergama eski tahrirat kâtibi Osman Nuri Arslan Tekaüt 

Suruç kazası eski kaymakamı Mehmet Şükrü Tokay » 

Karamürsel kaymakamı Hüseyin Kemal Sonat » 

Burdur hususî muhasebe başkâtibi Rıza Öney Yetim 

Çarşı mezat idaresi mutemetliğinden mütekait Mustafa Dölen » 

 Hesap işleri M, Emlâk Ş. müdürü Hüseyin Muhsin Ergin  Tekaüt 

Erzurum nüfus müdürü Mustafa Sadarettin Alpergun »  

Köprüler muhafızlarından müteveffa Mehmet Ali Ersöz  Yetim 

Mülga merkezi emanet kavaslığından mütekait Mustafa Akkan  » 

Of kazası tahrirat kâtibi ölü Ahmet » 

Muğla vilâyeti daimî encümen mümeyyizi Mustafa Sad  Tekaüt 

rettin Ayata Tekaüt 

Kırkağaç hususî muhasebe eski tahsildarı Mehmet Aran » 

Düzce hususî muhasebe eski tahsildarı Yusuf Tuna » 

Kemaliye tahrirat kâtipliğinden mütalaa Osman Soyman  Yetim 

Gündoğmuş kazası eski tahrirat kâtibi Hamit Yazıcıoğlu  Tekaüt 

Yenişehir tahrirat kâtibi Mehmet Emin Cingil » 

Uluborlu kaymakamlığından mütekait Sabri Alban Yetim 

Ergani madeni nüfus memurluğundan mütekait Tevfik Gün  » 

Karagümrük nahiyesi müdürü Abdullak Atıf Tangör Tekaüt 

Çınar kazası kaymakamı Mehmet Hazım Saygun » 

Artova hususî muhasebe memurluğundan Vekâlet emrinde  

ölü Haşan Tahsin Ergeneli Yetim 


