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Resmî Kısım 
 

 

Tayinler 
Kararname örneği 

No: 16458 

1 — İnegöl kaymakamı Ahmet Baha Bey oğlunun Muin hal Bulunan 

Samsun Vali Muavinliğine tayini tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

25 /Mart/941 

____________ 

 

4 Mart 1941 Gün ve 16426 »ayılı Kararname  

Suretidir; 

 

1 — Açık Bulunan Antalya mektupçuluğuna Sütçüler kaymakamı Asım 

Sağır oğlunun, Sütçüler Kaymakamlığına İslahiye kaymakamı Sadrı 

Art ucun, İslahiye Kaymakamlığına da Şemdinli kaymakamı Celâl 

Değerin naklen ve yeniden tayinleri tensip edilmiştir. 

 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dâhiliye vekili memurdur. 

 

___________ 
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Taktirname alanlar 

 
Kayseri Vilâyeti Mektebesi Yaver Soydaşa 

Vilâyet mektupçuluğunda işe başladığı tarihten itibaren uhdesine mevdu 

bütün işleri intizam ve muvaffakiyetle başardığından dolayı Vilâyetçe 

takdirname ile taltif edilmiştir, 

26/2/941 

___________ 

 

Adapazarı Kaymakamı İhsan Kılıç’a 

Sapanca Nahiyesi Md. Abdülkadir Dikmen’e 

Adapazarı’na giden Tümen kıtalarının Sapanca’da kaldıkları gecelerde 

bütün Erat ve hayvanatın kapalı yerlere konulması ve umum ihtiyaçlarının 

tamamen temin edilmesi hususunda göstermiş oldukları yüksek alâka ve 

yardımlarından dolayı Vilâyetçe takdirname ile taltif edilmişlerdir. 

10/2/941 

___________ 

 

 

 

İstanbul V. Seferberlik Md. Ekrem Gönen’e 

 „  „ „ memuru Hakkı Ergene’ye 

İstanbul’da yapılan ve muvaffakiyetle neticelenen Hava denemesine ait 

hazırlıkların esaslı ve iyi bir surette tedbirlimesin den dolayı gösterdikleri 

mesailerinden dolayı Vilâyetçe takdirname ile taltif edilmişlerdir. 

13/2/941 
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Başkale Kaymakamı İlhan Engin'e 

O ir Nahiyesi Müdürü Rıza Altan’a 

 

Hududa müteallik işlerin ifasında gösterdikleri muvaffakiyetlerinin mucibi 

memnuniyet olduğundan dolayı 

 

 

___________ 

 

Afyon Valisi Osman Sabrı Abdal’a 

 

Mu bayatın teshili hususunda gösterdiği faaliyetinden dolayı Ticaret 

Vekâletince takdir ve teşekkür edilmiştir. 

22/2/941 

___________ 

 

Mahallî i. IL Md. 1.ci Daire Hesap Ş. Müdür Muavini 

Fikri Olağana 

 

Vazifenize muntazaman devam ve tevdi edilen işleri gününde ve intizamla 

çıkardığından dolayı Vekâletçe takdirname ile taltif edilmiştir. 

17/3/941 

___________ 

 

Tutak Kaymakamı Adil Elderoğlu’na 

 

Hafiye tahsisatını % 91 ve sabıka tahsilatının % 41 gibi yüksek bir 

duruma çıkarmış olması itibariyle gösterdiği gayret ve faaliyetinden ö- türü Ağrı 

Vilâyetince takdirname ile taltif edilmiştir. 

13/3/941 

___________ 
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1 — Dursunbey Kaymakamı Münir Alkan, 

2 — Bandırma „ Abdullah Parla 

1 — Havanın çok yağışlı olmasına rağmen Marmara iskelelerine lüzumlu 

kerestelerin şevki ve bunların zamanında mahallerine yetiştirmek hususundaki 

gösterdiği azamî, gayretten, 

2 — Mıntıkası dâhilinde yapılmakta olan umunu ve köy yollarının 

inşasında ve kaza muamelâtı umumiye sinde ki gayret ve faaliyetinden dolayı 

Balıkesir Vilâyetinde takdir edilmişlerdi! 

24/3/941 

___________ 
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Kanunlar 

 
Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1938 

mali pli hesabı kat’î kanunu 

 

Kanun No: 3986 Kabul tarihi: 24/3/1941 

Madde 1 — Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1938 mali yılı 

masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 684 231 lira 62 kuruştur. 

Madde 2 — Adı geçen Umum Müdürlüğün aynı yıl tahsilatı bağlı (B) 

cetvelinde gösterildiği üzere 729, 162 lira 81 kuruştur. 

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

A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 1 429 270 lira 59 kuruş tahsisat 

bakiyesi iptal olunmuştur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunu icraya Münakalât Vekili memurdur. 

25/3/1941 

A — CETVELİ 

 

Muhassasat Sarfiyat 

iptal olunan 

Muhassasat 

F. Muhassasatının nev’i Lira K. Lira K. Lira K. 

1 Memurlar maaşı 56 544 30 959 54 25 584 46 

2 Tekaüt maaşları ile tazminat 

ve tedavi masrafları 34 201 4 914 04 29 286 96 

3 Muvakkat tazminat 8 880 3 447 35 5 432 65 

4 Müstahdemler ücreti 209 700 100 240 31 109 459 69 

5 Muvakkat ve daimî memuriyet 

harcırahı 7 000 5 494 21 1 505 79 

6 Yabancı memleketler harcırahı ile 

memleket dahil ve haricinde 

tedrisat, tatbikat ve staj 

masrafları 23 980 2 522 60 21457 40 

2610 
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7 İkramiye, sigorta ve uçuş 

   

paraları 36 500 18 395 59 18104 41 

8 Nakil vasıtalarının benzin,    

yağ ve sair masrafları ile    

yolcuların nakline müteallik    

 diğer masraflar 90 400 59 354 07 31045 93 

9 İdare masrafları 93 500 47 907 10 45 592 90 

10 Tesisat masrafları 1 351 778 21 410 009 66 1 141 768 55 

11 Geçen ve eski yıllar borç    

lan 299 267 15 31 85 

12 Cumhuriyet Merkez Ban-    

kası hissesi 720 720 0 

YEKÛN 2113 502 21 684 231 62 1 429 270 59 

B— CETVELİ 
 

  
Muhammen at Tahsilât 

F. M. Varidatın nev’i Lira K. Lira K. 

1 İşletme hasılatı    

1 Ankara İstasyon bilet hasılatı 33 840 5 936 99 

2 İstanbul        ,,           „ ,,         20 000 5 048 42 

3 İzmir            ,,           ,, „ 6 000 0 

4 Adana          ,,            „ „ 7 840 0 

Fasıl yekûnu 67 680 10 985 41 

2 Müteferrik hasılat  5 040 8131 84 

3 Hazineden yardım  1 450 000 350 000 

F. M Bütçe Kanununun 5nci maddesi   

mucibince  0 360 045 56 

UMUMÎ YEKÛN 1 522 720 729162 81 
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Vakıflar Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinde  

bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3984    Kabul tarihi: 21/3/1941 

Madde 1 — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesinin 

ilişik cetvelde gösterilen fasılları arasında 22 600 liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — Mezkûr Müdürlüğün 1940 malî yılı bütçesinin 11 inci faslının 

2nci masarifi muhakeme maddesine 500 ve 23 üncü faslının 2nci hayrat tamiri 

maddesine 15 000 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 —Bu kanunun hükmünü icraya Başvekil memurdur. 

21/3/1941 

CETVEL 

Muhassasatın nev’i   Tenzil edilen Zammedilen  

7 Merkez müteferrikası Lira  4 000 

9 1 Tenvir ve teshin        500 

12 Daimî memuriyet harcırahı    6 000  

15 Müfettişler harcırahı   1 000 

20 3 Apartmanlar ile 4 üncü Vakıf Han ve 

               Sair vakıf akarlar masrafı    5 000 

2J 1 Bakım masrafı   21 000 

36 1 1938 yılı borçlan karşılığı    3 000 

2 1937 „     2 000 

3 1936 „        300 

Fasıl yekûnu  

YEKÛN 22 600  22 600 

 

___________  
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1940 mali yılı muvazeneli umum iyesine «dahil bazı  

daire bütçelerine fevkalâde tahsisat verilmesine  

dair 3849 sayıl s kamına ek kanun 

Kanun No: 3985 Kabul tarihi: 21 3 1941 

Madde 1 — 3849 sayılı kanuna bağlı cetvelin Millî Müdafaa Vekâleti 

(Kara kısmı) başlığı altındaki (Muhtelif müdafaa hizmetleri) faslına (30 000 

000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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

21/3/1941 
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T.B.M.M. Kararları 

Kütahya Muştan tifo Mehmet Sait Türker’e hizmet 

Müddetine göre verilecek ikramiyenin 

Vizesi hakkında 

Karar No: 1210 

Mehmet Sait Türker’in Kütahya Müstantikliğinde bulunduğu sırada fili 

şeniden dolayı muhakeme altına alınmakla beraber elinin işten çektir!1 d iği ve 

hakkında 2556 sayılı Hâkimler Kanununun muvakkat maddesinin (A) bendi 

hükümlerinin tatbik edildiği tarihte takip mevzuu olan suç. Af Kanunu şümulüne 

dâhil olmasına binaen memuriyetle olan irtibatının daha önce kesilmemiş olduğu 

anlaşılmıştır. Fiilin ikaz ve hüküm olunan cezanın miktarı itibariyle Mehmet Sait 

Türker’in 2330 sayılı Af- Kanununda müstefit olması bu kanunun hükümlerine 

uygundur Diğer t ar af tam umumî affın. Ceza Kanununun 97nci maddesinde 

zikredildiği veçhile hukuku amme davasını ve hüküm olunan cezaları bütün 

neticelerde birlikte ortadan kaldıracağına göre hadisede 2071 numaralı kanunun 

birinci maddesinin tatbikim icap ettiren bir vaziyet te mevcut değildir. 

2330 sayılı kanunun aftan istifade edenlerin memuriyetten muvakkaten ve 

müebbede mahrumiyet veya bir sanat ve mesleğin icrasından menedilmek gibi 

kanunî tesir ve neticelere ve Memurin ve Hâkimler Kanunları ile sair hususî 

kanunlara tevfikan yapılmış ve yapılacak olan tasfiye ve memuriyetten af ve 

ıskat ve sair inzibatî ve İdarî muamelelere tesiri olmayacağı hakkında ihtiva 

eylediği on ikinci madde hükmü, Mehmet Sait Türker hakkında yukarıda 

zikredilen şartlar dâhilinde her hangi bir muamelenin tatbik edilmemiş olmasına 

göre, Divanı Muhasebatça tescil muamelesinin yapılmamasına bir mesnet teşkil 

edemez. Bu sebeplere binaen mumaileyhe hizmet müddetine göre verilmek 

istenilen ikramiyenin vizesinin icap edeceğine karar verilmiştir. 

19/3/1941 
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     2 

Kararname No: 15266 

7.8.1937 tarih ve 2/7210 sayılı kararname ile meriyete konulan ve 

14.7.1938 tarih ve 2/9231 sayılı kararname ile tadil edilen nizamnamenin yerine 

konulmak üzere iktisat Vekilliğince teklif ve Devlet Şûrasınca tetkik edilerek 

19.2.1941 tarih ve 1540 sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişik «İpek ve sun’i ipek 

kadın çorapları standardı» nizamnamesinin meriyete konulması; İcra Vekilleri 

Heyetince 1.3.1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

1/3/1941 

İpek ve sun’î ipek kadın çorapları standardı  

Nizamnamesi 

Madde 1 — Türkiye’de imal edilecek ipek ve suna ipekten kadın çorapları, 

aşağıda yazılı cins ve vasıflarda olacaktır. 

Madde 2 — İpek çoraplar, ipek böceğinin ifrazatı olan tabiî ipekten, sun’î 

çoraplar muhtelif cins sun’î ipeklerden imal edilir. 

Madde 3 — İpek ve sun’î ipek kadın çoraplarının vasıf ve nevileri 

aşağıdaki tabloya uygun olacaktır; 

Tabii İpek 

Penye  57 54 51 48 45 42 39 

13/15 Tam örgü — — 2 k 4 k 6 k 8 k 10 k 

13/15 Hafif örgü 
— — — 

3 k 4 k 6 k 8 k 

13/15 Zayıf örgü — — —  3 k 4 k 6 k 

11/13 Tam örgü — 2 k — —  — — 

11/13 Zayıf örgü — — 3 k — — — 

9/11 Tam örgü 2 k — — — —  — 
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Suni ipek 

Penye 45  50 60 70 80 90 100 

Yalnız viskoz suni ipek ile işlenecek çoraplarda sun’i ipek penyesi 

60 dan aşağı olamaz. 

Madde 4 — İpek ve sun’î ipek kadın çorapları işlendikleri makine 

sıklıklarına (gg) göre üç sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan: 

57, 54 ve 51 gg makinelerde imal edilenlere (salon çorabı) 

48 ve 45   gg makinelerde imal edilenlere (ince çorap) 

42 ve 39 gg makinelerde imal edilenlere (gözdelik çorap) isimleri 

verilecektir. 

Madde 5 — Üçüncü maddede yazılı tabloya uygun olarak işlenecek 

çorapların vasati örgü sıklığı aşağıdaki tabloya göre olacaktır: 

Makine 20 mm. dahilinde 20 mm. dahilinde 

gg ilme sıra sıklığı ilme sıklığı 

57 52 36 

54 48 34 

51 43 32 

48 40 30 

45 37 27 

42 35 25 

39 32 24 

 

Mdde 6 __— Beşinci maddede yazılı vasatı sıklık işleme esnasında makine 

üzerindeki çorapların konç ve ayak kısır mm muayenesiyle tespit- 

 edilir. Sıklık vasatisinin tespiti için asgarî 4 fücur özerinde muayene icra edilir. 

Sıklık vasatisinin tayininde kabul edilip tolerans (— % 5) i tecavüz edemez. 

Madde 7 — Çorap boyları numaralarla gösterilir. Mutat numaralar 

şunlardır: 

 8 8,5 9 9,5 10 

Madde 8 — Boy numaralarına göre çorapların  fırçan, baldır, lâstik kısmı 

ebatları ile çorap uzunlukları aşağıdaki şema ve tabloda gösterilen ölçülere 

uygun olacaktır. Ebatların kontrol muayenelerinde % 10 a kadar tolerans kabul 

edilir. Ancak bu tolerans (A) altında yazılı kısma şamil değildir. 
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Çorap boy A B C F G H i 

No. cm. mm. mm. mm. mm mm. mm. 

8 20 60 
78 720 78 125 

160 

8,5 21,5 65 82 740 81 130 185 

9 23 70 85 740 83 130 170 

9,5 24,5 75 86 760 85 133 175 

10 26 80 90 780 88 135 180 

  

Madde 9 —Lâstik kısmı,  çorabın çorap bağ takıldığı parçadır. Bu kısmın iki kat 

olarak imali mecburî olup katlardan birinin ikişer telli merserize pamuk 

ipliğinden, diğerinin de konç kısmının işlendiği iptidaî maddeden imali şarttır. 

Madde 10 — Çorapların topuk, burun ve taban kısımlarının takviyesi için 

bu kısımların iki kat olarak imali mecburidir. Katlardan biri iki telli merserize 

iplik ile diğeri de konç kısmının işlendiği, iptidai maddeden yapılabileceği gibi 

her iki kat da merserize iplikten yapılabilir. Yalnız tabiî ipekle işlenen 

çoraplarda merserize iplik ile takviye edilecek kısım da tabi: ipekten yapılabilir. 

Bu takdirde kullanılacak takviye ipliği 13/15 dört kattan aşağıya olamaz. 

Madde 11 — Çoraplardaki nefaset, örgü ve boya düzgünlüğüne göre her 

sınıf için üç seçim (Choix-Şua) kabul edilmiştir. Bunlardan birinci seçim 

kusursuz bir çorabı, ikinci seçim örgüsünde iptidaî madde veya makine 

hatalarından mütevellit yollar veya halkalar bulunan bir çorabı, üçüncü seçim de 

lekeli ve tamir edilmiş sakat yerleri bulunan bir çorabı ifade eder. Birinci seçim 

(kusursuz), ikinci seçim (az kusurlu), üçüncü seçim de (kusurlu) kelimelerde 

gösterilecektir. 

Madde 12 — Yukarıdaki maddelerde yazılı çorapları imal eden 

müesseseler 

A) Kullanılan iptidaî madde cinsine göre (tabiî ipek) veya (sun’î ipek) 

kelimelerini ve sun’î ipekte ilâveten Bemberg, Küttner veya Viskoz gibi nev’ini 

gösteren kelimeyi, 
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B) Kullanılan iplik penyesine göre tam örgü, hafif örgü veya zayıf örgü 

kelimelerini, 

C) Makine sıklığı (gg) ile penyelere göre salon çorabı, ince çorap veya 

gündelik çorap olarak incelik derecesini, 

Ç) Çorapların düzgünlük derecesini göstermek üzere (kusursuz), (az 

kusurlu) veya (kusurlu) kelimelerini, 

D) Çorap boy numarası, 

E) İmal eden fabrikanın firmasını okunaklı ve silinmeyecek bir tarzda 

çorapların lâstik kısmına vazetmeğe mecburdurlar. Ayrıca konulacak etiketlerde 

de bu malûmat yazılı olmalıdır. 

Madde 18 — Damgaların tatbik şekli: 

1 — ............. müessesenin tabiî ipekten zayıf örgü, kusursuz. 8 numara 

 salon çorabı üzerinde şu yazılar bulanacaktır: 

 .........................................  (fabrikanın veya müessesenin unvanı) 

Tabiî ipek, salon çorabı 

Zayıf örgü kusursuz No: 8 

2 — ...............  müessesesinin sun'î ipek Bemberg, tam örgü, az kusurlu 9 

numara ince çorabı üzerinde şu yazılar bulunacaktır. 

 .........................................  (fabrika veya müessesenin unvanı) 

Suni ipek, Bemberg ince çorap 

Tam örgü, az kusurlu No: 9 

Madde 14 — Nizamnamede yazılı hükümlere aykırı çorap yapmaktan ve 

damga vaazı mecburiyetine riayet etmemekten veya çoraplara yanlış damga 

vurmaktan fabrika sahipleri mesuldür. 

Madde 15 — Nizamname hükümlerinin tatbik edilip edilmediğini 

murakabeye memur olanlar bu vazifelerini müessesenin işlemesini 

durdurmayacak bir surette yaparlar. 
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Nizamname hükümlerine uymayan imalâta tesadüf ettikleri takdirde bu 

gibilerin her -cinsinden numune olarak birer tek çorap alırlar. Bu suretle 

fabrikalardan alınacak numuneler müessesenin salâhiyetti memuru tarafından 

fabrikanın resmî mühürle damgalanacağı gibi her numunenin vasıfları fabrikanın 

firmasını taşıyan bir kâğıt üzerine tespit edilerek aynı memur tarafından 

imzalandıktan sonra teftiş eden memura verilir. 

Muayene, ticarethanelerde yapıldığı takdirde alınacak numuneler 

yukarıdaki fıkra mucibince ticarethanenin resmî mühürle damgalanacağı ve 

başkaca bir vesikaya rapt olunacağı gibi çorapları yapan fabrikaca ticarethaneye 

verilmiş olan fatura sureti de müessesenin resmî mührü ve salahiyetli 

memurunun imzası altında yine teftiş edem memura verilir. 

Madde 16 — 1705 numaralı kanunun dördüncü maddesi mucibince teftiş 

neticesinde bu nizamname hükümlerine muhalif hareketi tespit edilenler 

hakkında üç nüshadan ibaret bir zabıt varakası tanzim olunarak bir nüshası 48 

saat içinde mal sahibine veya müessesenin mümessiline tebliğ, ikinci nüshası 

1705 ve 3018 sayılı kanunlara göre takibat yapılmak üzere mahallî Cumhuriyet 

Müddeiumumiliğine tevdi edilir. Üçüncü nüsha da İktisat Vekâletine gönderilir. 

Madde 17 — 7 Ağustos 1937 tarih ve 2/7210 sayılı kararname ile meriyet 

mevkiine konulmuş ve 14 Temmuz 1938 tarih ve 2 9231 sayılı kararname ile 

tadil edilmiş olan ipek ve sun’î ipek kadın çorapları Standart nizamnamesi 

hükümleri işbu nizamnamenin tatbik mevkiine vaazı tarihinden itibaren 

mülgadır. 

Muvakkat madde: 

Bu nizamnamenin neşrinden evvel 14 Temmuz 1938 tarih ve 2 9231 sayılı 

kararname ile kabul edilmiş olan nizamname hükümlerine göre imal edilmiş 

bulunan çoraplar, mevcudu kalmayıncaya kadar satılabilir. Ancak bu 

nizamnamenin neşrinden itibaren bir ay içinde fabrika sahih veya mümessillerde 

toptan satış yapan ticarethane sahihlerinin ellerinde mevcut çorapların nevi ve 

miktarım birer beyanname ile mahallî İktisat Müdürlüklerine ve iktisat 

Müdürlüğü bulunmayan yerlerde ticaret odalarına bildirmeleri şarttır. 
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Madde 18 — 1705 ve 3018 numaralı kanunlara dayanılarak tanzim ve 

Devlet Şûrasınca tetkik edilmiş olan bu nizamname hükümleri Resmî Gazetede 

neşredildiği günden itibaren bir ay sonra tatbik olunur. 

Madde 19 — Bu nizamname hükümlerini İcra Vekilleri Heyeti yürütür 

 

 

__________ 

Karar sayısı: 120 

1 — 3780 numaralı ve 26.1.1941 tarihli Millî Korunma Kanununun 

3954 numaralı ve 28.12.1940 tarihli kanunla muaddel 6ncı maddesi mucibince 

ve 14.2.1941 tarih ve 2/15169 numaralı kararname ile kurulan Petrol Ofisinin 

teşkilât kadrosu ilişik şekilde tasdik olunmuştur. 

2 — işbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 

PETROL OFİSİ KADROSU 

Kadro 

   ücreti Aylık Senelik 

Âdeti Derecesi Memuriyet unvanı Lira baliği baliği 

1 1 Umum Müdür 600 600 7.200 

2 2 U. Müdür Muavini 500 500 6.000 

2 3 Müdür s 400 800 9.600 

1 4 M 300 300 3.600 

1 4 İnşaat mühendisi 300 300 3.600 

1 4 Büro Şefi 300 300 3 600 

2 4 Dış ajan 300 600 7.200 

1 5 Hukuk Müşaviri 260 260 3.120 

1 5 Kontrolör 260 260 3.120 

 5 Şef 260 2:.Q 3.120 

1 5 Kimyager 260 260 3.120 

1 6 Kontrolör 210 210 2.520 

2 6 Memur 210 420 5.040 

3 7 Kontrolör 170 510 6.120 

4 7 Memur 170 680 8.160 

2 8 Kontrolör 140 280 .3.360 

2 
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Kadro 

   ücreti . Aylık Senelik 

Adedi Derecesi Memuriyet unvan Lira baliği baliği 

1 8 Memur 140 140 1.680 

5 9 ,, 120 600 7.200 

5 10 ,, 100 500 6.000 

3 11 ,, 85 255 3.060 

2 12 ,, 75 150 1.800 

1  Müşavir Avukat 100 100 1.200 

1  Doktor 140 140 1.680 

2  Dış Ajan Kâtibi 75 150 1800 

1  Steno Daktilo 120 120 1.440 

1  Daktilo 100 100 1.200 

1  ,, 85 85 1.020 

3  ,, 75 225 2.700 

1  Baş odacı 50 50 600 

2  Odacı 40 80 960 

3  ,, 30 90 1.080 

  ,,  
9.325 111.900 

 
PETROL  OFİSİ DEFOLARI KADROSU 

  

   Kadro   

   ücreti Aylık Şenel1'k 

Adedi Derecesi Memuriyet unvanı Lira baliği baliği 

2 6 Müdür 210 420 5.040 

1 7 Muhasebeci 170 170 2.040 

3 8 Memur 140 420 5.040 

3 9 ,, 120 360 4.320 

7 10 ,, 100 700 8,400 

2 11 ,, 85 170 2.040 

6 12 ,, 75 450 5.400 

3 13 ,, 60 180 2.160 

1  Makinist 120 120 1.440 

6  Elektrikçi, Tornacı, Kazancı 100 600 7.200 
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Kadro 

    ücreti Aylık Senelik 

Adedi Derecesi Memuriyet unvanı Lira baliği baliği 

1  Kaptan  85 85 1.020 

6 
 Şoför  75 450 5.400 

1 
 Kaptan  70 70 840 

2  Tayfa  50 100 1.200 

3  Bekçi  50 150 
1.800 

14  
,, 

 40 560 6.720 

3  Odacı  
20 60 

720 

     
5065 60.780 

   

Umumî Yekûn 14.390 172.680 

2 

Kararname No: 15354 

23 Mayıs 1933 tarih ve 14455 sayılı kararnameye bağlı Ordu Kıyafet 

Kararnamesinin 56, 67, 75 ve 76ncı maddelerinde ilişik şekilde gibi değişiklik 

yapılması; Millî Müdafaa Vekilliğinin 20.2,1941 tarih ve 10551 sayılı 

tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 7 3.1941. tarihinde 

kabul olunmuştur. 

7/3/1941 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

2 

Kararname No: 15374 

Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı kanunla muaddel 6ncı maddesine 

tevfikan 14.2.1941 tarih ve 2/15169 sayılı kararname ile kurul- 
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muş olan Petrol Ofisi teşkilât kadrosuna dair olup Koordinasyon Heyeti 

Reisliğinin 8,3.1941 tarih ve 1/902 sayılı tezkeresiyle teklif edilen ilişik K/120 

sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 10 3/1941 tarihinde 

kabul olunmuştur. 

10/3/1941 

______________ 

 

2 

Kararname No; 15375 

Millî Koruma Kanununun 22nci maddesine müsteniden, hariçten göztaşı ve 

potas ithali için İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine 

650,000 lira tahsisine mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 8.3.1941 

tarih ve 1/903 sayılı tezkeresiyle teklif olunan ilişik 121 numaralı kararın 

meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 10.3.1941 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

10/3/1941 

Karar sayısı: 121 

1 — Millî Korunma Kanununun 22nci maddesine müsteniden, hariçten 

göztaşı ve potas ithali için İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri 

Birliğine (650.000) lira tahsis olunmuştur. 

2 — Satış doğrudan doğruya müstahsile yapılmak şartı ile ithal olunacak 

göztaşının kilosu 20 kuruştan satılır. 

3 — Göztaşının maliyet fiyatı ile müstahsil tevzi fiyatı arasındaki menfi 

fark (T. C. Ziraat Bankasında müteşekkil fonlardan ödenir. 

 4 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 
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Ordu Kıyafet Kararnamesinin 56, 67, 75 ve 76ncı  

Maddelerine yapılan ilâve ve tadiller 

 

1 — 55nci maddenin K fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

<L - Fena hava şartları altında yapılacak merasimde kaput giyilip 

giyilmeyeceği merasimi tertip eden komutanın salahiyet ve takdirine 

terkedilmiştir. Sırmalı kemer ve apolet kaput üzerinden takılır.» 

2 — 67nci maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Harp Okulundan sınıf okullarına talebe olarak girecek okurların yakalarına 

sınıf rengi çuha üzerine sağ tarafa (SF) sol tarafta (O) remizlerini koyacaklar ve 

bunların apoletlerinde Harp Okulu apoletinin araları bulunacaktır. 

Yüksek mühendislik tahsil edecek talebe yakalanma sanayii harbiye çuhası 

üzerine sağ tarafta (Yk. Ms.) sol tarafta (O) ve mühendislik tahsil edecek talebe 

yakalarına sanayi harbiye rengi çuha üzerine sağ tarafla (Ms) sol taraf t (O) 

remizlerini takarlar. 

Yüksek mühendisliği tasdik edilen subaylar yakalarına yüksek mühendislik 

tahsil branşının tekabül ettiği sınıf rengi üzerine mühendis işareti takar. Sanayii 

madeniye, kimya ve saire gibi yüksek mühendislik taslı 1 branşlarına tekabül 

eden sınıfı olmayanlar; kıta stajlarına esas olan sınıf rengi üzerine mühendis 

işareti takarlar» 

3— 75 inci maddenin sonuna: 

ve bu remiz cenin hepsi sırma ile işlenmiş olacaktır» cümlesi ilâve 

edilmiştir: 

46 — 76nci madde aşağıdaki gibi değiştirilmiştir 

(Apoletler: Şekil 106) 

Omuza dikilmiş üzerlerinde sırma ile işlenmiş Romen rakamları ile üstte 

sınıf numarası, altında sırma ile iş1 enmiş adi rakamlarla apolet numarası 

bulunur. 
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Kararname No: 14892 

Kütahya Vilâyetinin Emet Kazasına bağlı Değirmen saz, Kızıl bük 

Köylerindeki linyit madeni imtiyazının Hüsnü Konak, Selim Kâzım, Haşan 

Babaoğlu, Hurşit, Ahmet Şükrü Karısı Melek Münir e ve Ahmet Şükrü Oğlu 

Halit Ziya uhdelerine ihalesine dair olup Devlet Şûrası Reisliğinin 5.12.1940 

tarih ve 27058 sayılı tezkeresiyle gönderilen üçüncü daire ile Umumî Heyet 

mazbataları ve bu hususa müteallik mukavele ve şart- name lâyihaları ile yerinin 

haritası, İcra Vekilleri Heyetince 17.12.1940 tarihinde tetkik edilerek adı geçen 

maden imtiyazının ilişik mukavele ve şartnamelere göre Hüsnü Konak, Selim 

Kâzım, Haşan Babaoğlu Hurşit, Melek Münir’e ve Halit Ziya uhdelerine ihalesi 

kabul olunmuştur. 

17/12/1940 

Dahiliye Vekâletinden: 

 

1 — Bursa ve Kocaeli Vilâyetleri Hususî İdareleri eşhas zimmi 

hesaplarında kayıtlı olup borçları ve yapılan takibat safhaları ilişikçe cetvelde 

yazılı 603 lira 20 kuruşun tahsiline imkân bulunmadığı anlaşıldığından meblağı 

mezkûrun Muhasebe Umumiye Kanununun 133 üncü maddesine istinaden 

terkini tensip edilmiştir. 

2 — İşbu kararnamenin İcrasına Dâhiliye Vekili memurdur. 

18/2/1941 

 

 

Altı vilâyette ilân ve üç ay müddetle temdit edilmiş olan örf 

 İdarenin üç ay dalla temdidi hakkında 

 

Karar No: 1209 

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli Vilâyetlerinde 

23 Teşrinisani 1940 tarihinde bir ay müddetle ilân ve 1199 sayılı kararlarla üç ay 

müddetle temdit edilmiş olan örfi idarenin hitamından itibaren üç ay daha 

temdidine karar verilmiştir. 

19/3/1941 
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Tevhidi içtihat Kararı 

 
Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Heyeti umumiyesinin  

34 - 44 E./93 K, numaralı kararı 

 

Özü: 

Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 427 nci 

maddesinde kat’î olarak hükme 

bağlanacağı gösterilen 2500 

kuruşa kadar olan alacak 

davalarının münhasıran para ile 

ifade ve para olarak talep 

edilen alacaklara ait davalara 

münhasır olduğu hakkında: 

 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427nci maddesinin 

birinci fıkrasında temyiz kabiliyetinde olmayan davaları gösteren istisnadaki 

(Alacak davaları) tabirinin (Menkul ayin davalarına şamil olduğu kabul edilerek 

bu yolda kararlar verilmekte iken bu kere mümasil hadiselerin tetkiki sırasında 

buna mü bayin bir ekseriyet husule geldiğinden bu ayrılığın tevhidi Temyiz 

Üçüncü Hukuk Dairesi Reisliğinin 825 sayılı müzekkeresiyle istenilmesi üzerine 

Maliye Vekâletinden 31.7.1940 tarih ve 42246/3411 sayı ile gönderilen 

müzekkere ve matbuatının da bu işe taallûku hesabıyla birleştirilerek yapılan 

müzakeresi neticesinde birinci toplanmada karar nisabı hâsıl olamamasına 

binaen tekrar toplanan tevhidi içtihat heyeti umumiyesin de keyfiyet müzakere 

edilerek: 

 

Neticede; Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanununun hazırlandığı sıralarda, 

Teşkilât Kanununun yokluğunu telâfi için, kabulüne lüzum görülmüş olan 

sekizinci maddede (miktar veya kıymeti 300 lirayı aşmayan davalar) gibi umumî 

bir tabir kullanılacak yerde (miktar veya kıymeti 300 liraya kadar alacak ve 

menkul ve gayrimenkul ayin dava- 
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lan) diye alacak ve menkul ayin davaları, ayrı ayrı gösterildiği gibi maddenin 

2606 sayılı kanunla vazedilen son şeklinde ve ayni kanunun temyizde 

duruşmaya tabiiyetten bahis 438 inci maddesinde ayni tefrik mahfuz tutulmuş ve 

bundan maada Tunceli Vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 sayılı kanunun 30 

Uncu maddesinde dahi (Menkul ayin davaları) ile (Alacak davaları) ayrı 

gösterilmiştir. 

İki maddenin eski ve yeni şekillerinde mevcut bu tefrikler Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununa göre (Alacak davaları) ile (Menkul ayin davalarının 

bir birinden tamamıyla ayrı birer ıstılah olduğunu açıkça gösterdiği gibi Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununun 427nci maddesindeki (Alacak) tabiri (Menkul 

ayin) a şamil olduğu takdirde, hususî bir idare şekline tâbi olan Tunceli 

Vilâyetinde kat’î olarak hükme bağlanacak hukuk davalarını tayin için 2884 

sayılı kanunun 30 uncu maddesinde usulün bu maddesine muvazi olarak (300 

lirayı geçmeyen alacak davaları) denilmesi kâfi olmasına rağmen menkul ayin 

ve alacak davalarının ayrı, ayrı zikredilmesi de vaazı kanunun usul bakımından 

menkul ayin davalarını alacak davalarına dâhil saymadığına delildir. 

İcra Kanununda gemi ve gayri menkul teslimini, gayri menkul tahliyesini 

veya elindeki rehinin paraya çevrilmesini isteyen kimselere de şamil olarak 

kullanılan (Alacaklı) ve bunun mukabili olan (Borçlu) ıstılahlarına bakarak 

alacak kelimesine ve dolayısıyla usuldeki (Alacak davası) tabirine mana vermek 

gayri menkul davaları da dâhil olduğu halde bütün davaları (Alacak davası) 

saymak ve bütün dava1 arın bir ad altında, toplanması halinde bir nevi tefrik 

gösteren (Alacak kepmesini de zait görmek neticesini verir ki usulün 8 ve 438 

inci ve Tunceli İdaresi Kanununun 30 uncu maddelerindeki tefriklere ve 427nci 

maddenin kabulü sebebini gösteren adliye encümeni mazbatasındaki esbabı 

mucibe- ye muhalefet teşkil eder. 

Filhakika esbabı mucibe mazbatası (Alacak davalarının) kat’î hükme 

bağlanmasının (Köy Kanununun 49 uncu maddesiyle ödünç para davalarında 

ihtiyar heyetlerinin haiz oldukları salâhiyet) e kıyasen kabul edildiğine işaret 

etmekle alacak davalarının alet takrip ödünç para davaları yerine ve daha 

doğrusu (para alacağı davası) yerine kullanıldığını göstermiştir. 
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Esasen kat’î hükme bağlanmanın bir istisna olduğuna ve (2500) kuruşla 

takyit edildiğine nazaran bu istisnanın ancak zamanla bu ölçüyü terk etmeyen 

paraya hasrı ve gün geçtikçe değeri azalan veya artan menkul ayinlerin bundan 

istisnası bir emir zaruridir. 

 

Binaenaleyh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427nci maddesinde 

kat'î olarak hükme bağlanacağı gösterilen (2500) kuruşa kadar olan alacak 

davalarının münhasıran para ile ifade ve para olarak talep edilen alacaklara ait 

davalara münhasır olup menkul ayin davalarına şamil olmadığına birinci 

içtimada sülüs an ekseriyet hâsıl olamadığından ikinci içtimada mutlak 

ekseriyetle karar verildi. 

 

Temyiz Mahkemesi Tevhidi içtihat Heyeti Umumiyesinin  

30 E. 91 IL numaralı kararı 

Özü: 

Af Kanunundan 

istisnada yalnız 

mutlak tekerrürün 

kâfi olmayacağı h. 

2330 sayılı Af Kanununun 11 inci maddesinin (B) bendindeki diğer 

cürümlerden her hangi biri ile ikiden fazla mahkûmiyet tabirinden kast olunan 

mananın Ceza Kanununun (81) inci maddesinde gösterilen müddet içinde ayrı 

ayrı infaz edilin ş ikiden fazla mahkûmiyetteki ibaret bulunduğu halikındaki 

Temyiz Birinci Ceza Dairesinden verilen 2 6.1937 tarih ve 1550 2350 sayılı 

karar ille bu tabirin iştihan verilen ikiden fazla mahkûmiyete şamil bulunduğu 

yolundaki ceza heyeti uranu- miyesinden verilen 22.4.1940 tarih ve 92/74 sayılı 

karar arasındaki mübayenetin tevhidi içtihat suretiyle halli C. Baş 

müddeiumumiliğinin 3148 sayılı müzakeresiyle istenilmesine mebni toplanan 

Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesin de keyfiyet müzakere edilerek: 

 

Neticede; 2330 sayılı Af Kanununun istisnaları gösteren (11) inci 

maddesinin (B) bendinde (her hangi bir cürümden dolayı ikiden fazla mahkûm 

olanlar) ibaresindeki mahkûmiyet kelimesinin ifade eylediği manada hasıl olan 

tereddüt ve intibaha ve heyeti umumiye ye tevdi 
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olunan iki karar arasındaki mübayenete binaen bu kelimenin meddahını tayin 

icap etmiştir. Mezkûr (B) bendinin (hırsızlıktan mükerrer ve diğer cürümlerden 

her hangi birileri ikideki fazla mahkûm olanlar) dan ibaret olan metnindeki 

hükümler tetkik edildiği zaman bunun iki fıkrayı ihtiva eylediği, birincinin 

hırsızlıktan mükerrer olanlara ve diğerinin her hangi bir cürümden ikiden fazla 

mahkûm olanlara taallûk eylediği ve birinci fıkranın sarih olan medlûlü mahalli 

tereddüt değilse de; ikinci fıkradaki mahkûmiyetin infaz edilmiş veya yalnız 

kâfilermiş bir hükmü ifade edip etmediğinin muhtacı tavzih görülmekte olduğu 

anlaşılmaktadır. Af Kanununun istisnaları tayin eden mezkûr (11) inci 

maddesinin her bendi muhtevasının bir asıldan inşirah eden hükümleri daire 

şümulüne alması kanunun ahkâmı umumiye si arasındaki İnsicamı muhafaza ten 

zarurî olmasına göre bu bendin de suç işlemekte taannüt ve ısrar eden kimseleri 

aftan mahrum etmek esasına istinat eylediği ve Ceza Kanunumda mücrimlerin 

bu tarzdaki itiyadı hareketleri tekerrür hükümlerine men ve zikredildiği için bent 

hükmünün de mükerrerlere ait olduğu ve birinci fıkra memleketin asayiş ve 

emniyetini ihlâl etmesi itibariyle şeni’ görülen hırsızlık eflakinden mükerrer 

olanlara ve anı takip eden diğer fıkranın da alelıtlak mükerrerlere taalluk 

eylediği görülmektedir. Kanunun hükümleri arasında mevcut olan irtibat ve 

ahenk nokta nazarından bendin ibaresi şu veçhile tetkik edilince ikinci fıkradaki 

mahkûm kelimesinden, tekerrür şerait ve anasırının tahakkukuna ihtiyaç 

göstermeyen mücerret katileşmiş hükümlerin maksut olduğunu anlamağa imkân 

olamayacağı ve Ceza Kanununun muhtelif maddelerinde yazılı mahkûm 

tabirinden ekseriyetle infaz edilmiş mahkûmiyetin ifade edilmek istenildiği ve 

nitekim yine tekerrür faslına dahil (85) inci maddede aynı ibare ve ifade şeklinin 

kullanıldığı ve şenaati sebebiyle yalnız tekerrür hükmünün tatbikim istilzam 

edecek şekilde işlenmiş olan hırsızlıkta infaz edilmiş bir mahkûmiyetin lüzumu 

vücudundaki zaruret muvacehesinde mutlak tekerrür mahiyetinde muteberiz 

olan mahkûmiyetlerde de mukayyet tekerrür gibi yalnız bir mahkûmiyetin infaz 

edilmiş bulunmasını kâfi saymak bir birinden farklı olayı bu iki nevi tekerrürü 

aynı mahiyette telâkki eylemek gibi ceza esaslarına uymayan bir mukayeseye 

tâbi tutmak demek olacağı cihetle şayanı tecviz olamayacağından kafa nazar 

mutlak tekerrüre sebep olan birinci mahkûmiyetin infaz edilmesi icabet- 
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mediğini iddia dahi tekerrür esas ve şeraitine ve bunlar hakkında mevzu ahkâm 

un ruhuna külliyen menafi olacağı cihetle Af Kanunundan istisnada yalnız 

mutlak tekerrür kâfi olmayıp bu kanunî vaziyetin tahakkukundan başka diğer 

mahkûmiyetlerin mevcudiyetiyle beraber bunların infaz dahi edilmiş 

bulunmasının kanun maksadına muvafık olacağına çoğunlukla karar verildi. 

__________ 

    2 

Kararname No: 15309 

İlişik (1) sayılı listede yazılı kulüplerin hizalarında gösterilen adlar altında 

birleştirilmeleri ve (2) sayılı listede yazılı olanların da kapatılmaları; Beden 

Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 15.2.1941 tarih ve 1320 sayılı tezkeresiyle 

yapılan tekidi üzerine 3530 sayılı kanunun 13 üncü maddesinin son fıkrasına 

tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 1 3,1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

1/3/1941 

__________ 

 

I )Dahiliye Vekâletinden: 

1 — Siirt Belediye Reisliğine Lütfi Yavuz'un intihabı hakkında Siirt 

Belediye Meclisince ittihaz olunan karar, Belediye Kanununun 89 uncu 

maddesine tevfikan tasvip olunmuştur. 

 2 — Bu kararname hükmünü yürütmeye Dâhiliye Vekili memurdur. 

5/3/1941 

 

__________ 

 

, 
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2 

Kararname No: 15402 

3780 sayılı Millî Korunma Kanununun 3954 sayılı kanunla değiştirilen 6ncı 

maddesine müsteniden, 2 15170 sayılı kararname ile kurulan Ticaret Ofisi 

teşkilât kadrosunun tasdikine mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 

13.3.1941 tarih ve 1 919 sayılı tezkeresine gönderilen ilişik (123) numaralı 

kararın meriyete konulması, İcra Vekilleri Heyetince 17 3.1941 tarihinde kabul 

olunmuştur. 

17/3/1941 

__________ 

 

Karar sayısı: 123 

1 — 3730 numaralı ve 26.1.1940 tarih1 i Millî Korunma Kanununun 3954 

numaralı ve 28.12.1940 tarihli kanunla muaddel 6ncı maddesine müsteniden ve 

14.2.1941 tarih ve 2/15170 sayılı kararname ile kurulan. Ticaret Ofisinin teşkilât 

kadrosu ilişik şekilde tasdik olunmuştur. 

İşbu karar neşri tarihinden itibaren meridir. 

__________ 

 

 

Kararname No: 15306 

Ankara Belediye sınırının, Çubuk barajı ve gazinosunu da ihtiva etmek 

üzere tevsiine dair olup Dahiliye Vekilliğinin 14.2.1941 tarih ve 4/2535 sayılı 

tezkeresiyle gönderilen ilişik Vilâyet Belediye Encümeni ve İdare Heyeti 

mazbataları ile mezkûr mahalli gösteren harita İcra Ve killeri Heyetince 1 Mart 

1941 tarihinde tetkik edilerek, 1580 sayılı Belediye Kanununun 5 inci 

maddesinin B fıkrasına tevfikan tasdiki kabul olunmuştur. 

1/3/1941 

 

 

 

__________ 
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TİCARET OFİSİNİN KADROSU 

Kadro 

Derecesi Memuriyet unvanı Lira Baliği Baliği 

 Ücreti Aylık Senelik 

1 Umum Müdür (İhtisas mevki)    

  600 600 7,200 

2 Birinci Umum Müdür     

 Muavini (İhtisas mevkii) 500 500 6,600 

3 İkinci Umum Müdür Muavini    

  (İhtisas mevkii) 400 400 4,800 

3 Müdür (İhtisas mevkii) 400 1,600 19,200 

4 Madde Mütehassısı ( İhtisas    

 Mevkii) 300 2,400 28,800 

4 Müdür Muavini 300 900 10,800 

4 Şef 300 600 7,200 

4 Şef Kontrolör 300 300 3,600 

5 Şef (İhtisas mevkii) 260 2,340 28,080 

5 Kontrolör 260 520 6,240 

6 Avukat 210 210 2,520 

6 Veznedar 210 210 2,520 

6 Memur 210 2,100 25,200 

7 Memur 170 850 10,200 

8 Memur 140 140 1,680 

8 Doktor 140 140 1,680 

 İstenen Daktilo 140 700 8,400 

9 Memur 120 480 5,760 

10 Memur 100 400 4,800 

11 Memur 85 850 10,200 

 Daktilo 100 400 4,800 

      “ 80 480 5,760 

 Odacı Başı 50 50 600 

 Odacı 40 200 2,400 

     “ 35 210 2,520 

 Evrak Müvezzii 50 50 600 

17,630 211,560 
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Vilâyet. Belediye Encümeni Mazbatası 

Belediye Reisi yerine Muavin: Tahsin Kayaalp. 

Üyeler: Osman Saydam, Feyzi Kütükçü, İbrahim Ayaşlı, Takı Gül kök, 

Haşan Tiryaki, Hıfzı İnal, Kemal Yalçın, Fuat Demirözü, Abdullah Mayadağ. 

Belediye Meclisinin 11 Mart 1926 tarihli celsesinde bil müzakere tasvip ve 

kabul buyurulmuş olan Ankara Belediyesi hudut namesine ve buna bağlı 

haritaya göre şehir şark sınırının Çubuk Çayı üstündeki kâr- gir köprüden 

geçmekte olması hesabıyla Ankara’nın hassaten yaz mevsiminde çok mergup bir 

mesiresi ve bu bakımdan Belediyenin çok sıkı bir murakabesine tâbi olması 

zarurî olan Baraj ile gazinosunun hudut haricinde kalmakta ve bu yüzden bir çok 

beldi ve inzibatî mahzar tekevvün etmekte bulunduğu nazarı dikkate alınarak bu 

tesislerin şehir sınırları içine alınmasına ihtiyaç görüldüğünden bu maksadı 

temin edecek ve mevkiin topoğrafı vaziyetine de uyacak ve bilâhare bazı tedahül 

at vukuuna meydan vermeyecek bir munzam hududun tespiti ile açılacak 

Belediye Meclisinin tasdikine arz hususuna müteallik muamelenin süratle ifa ve 

bu emele uyacak bir krokinin de tevdi ve teklif edilmesi hakkında Riyaset 

Makamından yazılan 19.91940 tarih ve 3497 numaralı tezkereye cevaben 

Belediye Fen İşleri Müdürlüğünden yazılıp bit tetkik bir karara bağlanmak üzere 

Encümenimize havale buyurmuş olan 24.10.1940 tarihli ve 3964 numaralı 

müzekkerede Çubuk Barajı ile şehir hududundan başlayıp bu barajın nihayetine 

kadar devam eden güzergâh ve sahanın dahi idari ve beldi ihtiyaçlar dolayısıyla 

belediye hududu dahiline alınması zaruretinden naşi bit tetkik bu kısım bağlı 

krokide kırmızı hat ile tespit ve neticenin muvafık olacağı düşünüldüğü ve bu 

hattın muayyeni ve maruf ve malûm sabit noktalardan geçirildiği ve hadisenin 

bağlı ve yazılı munzam hudut name ile tavzih ve tasrih kılındığı beyan 

olunmakta bulunmasıyla dosyası baştan aşağı mütalaa ve kroki ile hudut name 

projesi tetkik ve icabı müzakere olundu: 

Bahsi geçen ve krokiye mutabakatı anlaşılan hudut name projesine göre 

mevcut Belediye hududum zam ve ilâve edilmesi teklif edilen saha sınırlarının 

Sofası köyü kemakân hudut dışında kalmak şartı ile köyün şimalindeki Yeditepe 

garbındaki yoldan başlayıp – Değirmen önü- 
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yazışım (yani diğer adı ile Pınar arkasını) takiben aşağı Çelik bağlan ile Büyük 

ve Küçük Çarşaf tepelerden ve Yukarı Çelik bağları dahilde kalmak şartı ile 

Aşağı Runguş mevkiinden ve oradan ilerleyip Barajın sağında bulunan, Dağdı 

Basan, ve Meşe Çukuru tepeleri, içeride kalmak üzere, Soğuk içmeden ve yine 

Soğuk içme ile, Soğancıoğlu deresi ve bendin sağ tarafındaki Karakaya dahile 

alınmak şartıyla, Dağ başı tepesi üstünden ve kör Kâmil Karaağaç deresini kat 

ile Ulus tepenin şimal sırtından ve Gülistan deresini keserek Çubuk caddesi, yani 

öteki adı ile Pamuk bağı boğazından geçip asfalt caddeyi takiben Belediyenin 

halen mevcut hududuna ittisal edeceği ve yine buradan başlayıp, Mecidiye 

Belediye hududu dahilinde kalmak üzere mevcut Belediye sınırının devam 

edeceği anlaşılmakta olup filhakika bu şekil Riyaset Makamınca iltizam edilen 

gayeyi temine hadim ve kâfi ve plânda kırmızı ile işaret edilen bu hudut name ile 

mahdut saha muayyen ve malûm noktalardan geçmek zarureti dolayısı ile tespit 

edilmiş ise de bu şekil tahdit külfeti mucip görülmüş olduğundan yeşil hat ile 

gösterilen Baraj asfalt yolunun mihverinden itibaren tarafından 250 şer metre 

olarak tahdit edilen kısım ve Barajdan itibaren de göl kısmının iki sahilinden de 

250 şer metre olarak tahdidi suretiyle kabulü muvafık olacağından keyfiyetin 

tasdiki için dosyanın Belediye Meclisine takdimine 12.11.1940 toplantısında söz 

birliği ile karar verilmiştir. 

Daimî Encümenin işbu kararı Belediye Meclisinin 15.11 1940 tarihli 

içtimada okunarak aynen kabul edilmiştir. 

Vilâyet İdare Heyeti Mazbatası 

Belediye Meclisinin 11 Mart 1926 tarihli celsesinde müzakere edilerek 

kabul olunan Ankara Belediyesi hudut namesine ve buna ilişik haritaya nazaran 

şehir şark sınırının Çubuk Çayı üzerindeki kargır köprüden geçmekte olması 

hasebiyle Ankara’nın mesiresi olan ve bu bakımdan Belediyenin murakabesine 

tabi tutulması zarurî bulunan Baraj ile gazinosunun şehir sınırı içine alınması 

hakkındaki Belediye Reisliğinin 4. 1. 1941 G. ve 76 sayılı yazısıyla buna ilişik 

karar ve harita tetkik ve icabı müzakere olundu. 
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Belediye Meclisinin 11 Mart 1926 tarihli celsesinde hudut name projesine 

nazaran Belediye hududuna zam ve ilâve edilmesi zarurî bulunan sahanın ilişik 

haritada işaret olunduğu ve Belediye encümeninin 12.11. 1940 G. ve 3671 S. 

kararı üzerine Belediye meclisinin 15.11.1940 G. içtimada da aynen kabul 

edildiği üzere Belediye hudut namesine ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Belediye Kanununun 5 inci maddesine tevfikan muamele ifası için evrakın 

Belediye Reisliğine gönderilmek üzere Vilâyet makamına sunulmasına 23 

1.1941 de karar verildi. 

    ___________ 
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Tamimiler 
Dâhiliye Vekâletinden: 

Özü: 

Patnos Kazası dâhilinde 

yapılan İdarî değişiklikler 

hakkında: 

Ağrı Vilâyeti Patnos Kazasının Merkez Nahiyesine bağlı Keşan, Özdemir, 

Budak, Aşağı Kamışlı Köylerinin bu nahiyeden alınarak aynı kazanın Sultan 

Ahmet Nahiyesine ve Dedeli Nahiyesine bağlı Çakır bey, Kire kom, Aşağı 

Zomik ve Kar siyan Köylerinin de adı geçen kazanın Merkez Nahiyesine 

bağlanmaları 11/2/1941 gününde tensip kılınmıştır. 

___________ 

 

 

Dâhiliye Vekâletinden: 

Özü: 

Belen Mahallesinin müstakil 

köy haline getirilmesi 

hakkında: 

İzmir Vilâyetinin Menemen Kazasının Haykıran Köyüne bağlı Belen 

Mahallesinin müstakil köy haline getirilmesi 28.2.1941 tarihinde tensip 

kılınmıştır. 

 

___________ 

 

Özü: 

Bedeller Mahallesinin Ali- 

demirci Köyüne bağlanması 

Akçal Köyünün de Patlak 

Köyüyle birleştirilmesi 

hakkında: 

 

Balıkesir Vilâyet Balya Kazasının Akçal Köyüne bağlı Bedeller 
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Mahallesinin Ali Demirci Köyü ile Akçal Köyünün de Patlak Köyü ile 

birleştirilmesi 28.2.1941 tarihinde tensip kılınmıştır. 

 

___________ 

 

Dâhiliye Vekâletinden: 

Özü: 

Hoca köy Nahiye adının Üç 

pınar olarak değiştirildiği 

hakkında: 

Konya Vilâyetinin Bozkır Kazasına bağlı Hoca köy Nahiyesi adının Üç 

pınar olarak değiştirilmesi 28.2.1941 tarihinde tensip kılınmıştır 

___________ 

 

Özü: 

Kara Mustafalar Mahallesinin 

Çalı ova. Köyü ile 

birleştirilmesi hakkında: 

Balıkesir Vilâyeti Balya Kazasının Çukurcuk Köyüne bağlı Kara 

Mustafalar Mahallesinin bu köyden ayrılarak Çalı ova Köyü ile birleştirilmesi 

28.2.1941 gününde tensip kılınmıştır. 

 

___________ 

 

Dâhiliye Vekâletinden: 

Özü: 

Germili Nahiyesi Merkezindi 

Mamusadan tekrar Germiliye 

nakli h: 

2884 sayılı Tunceli Vilâyetinin idaresi hakkındaki kanuna istinaden 

(Tunceli Vali. ve Komutanlığınca Mamusa köyüne nakledilmiş olan Çemişkezek 

Kazasına bağlı Germili Nahiyesi merkezinin 211.1941 tarihin 
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den itibaren tekrar Germili köyüne getirilmiş olduğu adı geçen Vali ve 

Komutanlığın 10 Şubat 1941 gün ve Mektupçuluk kalemi 576/18 sayılı 

yazısından anlaşılmıştır. 

___________ 

 

Özü: 

Ak höyük köyünün müstakil 

köy haline getirildiği h. 

Konya Vilâyeti Ereğli Kazasının Çiller Köyüne bağlı Ak höyük 

mahallesinin bağlı bulunduğu Çiller köyünden ayrılarak müstakil köy haline 

getirilmesi 5.2.1941 tarihinde tensip kılınmıştır. 

___________ 

 

Özü: 

Kale dere ve Manastır 

köylerinin birleştirildiği h. 

Tokat Vilâyeti Merkez Kazasının Pazar nahiyesine bağa olup ayrı ayrı 

Muhtarlıkla idare olunan Kale dere ve Manastır köylerinin Kale dere adı altında 

bir köy halinde birleştirilmesi 5.2 1941 tarihinde tensip kılınmıştır. 

___________ 

 

Özü: 

Maltepe mahallesinin müstakil 

köy haline getirildiği h: 

İzmir Vilâyeti Menemen Kazasının Kesik Köyüne bağlı Maltepe 

mahallesine bağlı bulunduğu köyden ayrılarak ayni adla müstakil köy, haline 

getirilmesi 5.2,1941. tarihinde tensip edilmiştir. 
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Özü: 

Helvacılar Köyünün şahsiyeti 

maneviye sinin kaldırılarak 

örücün köyü ile birleştirilmesi 

h. 

Kırşehir Vilâyeti merkezine bağlı Helvacılar köyünün şahsiyeti maneviye si 

kaldırılarak Örücün adile anılmak ve bir muhtarlıkla idare edilmek üzere adı 

geçen Örücün köyü ile birleştirilmesi 30.1 1941 tarihinde tensip edilmiştir. 

___________ 

 

Özü: 

İmamoğlu mahallesinin 

müstakil bir köy haline 

getirilmesi h. 

Seyhan Vilâyeti Kozan Kazasının Koyun evi Köyüne bağlı İmamoğlu 

mahallesinin Koyun evi Köyünden ayrılarak müstakil köy haline getirilmesi 

30.1.1941 tarihinde tensip kılınmıştır. 

 

___________ 

 

4/3/1941 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Özü: 

Hususî mesken sahipleri 

tarafından ecnebi misafirlere ait 

verilecek ihbarnamelerin 

damga resmi H  

 

Memurlar sicil ve Mu anı. (idare mecmuasına) 

 

Ek: 17.10.940 tarih ve 48408 sayılı yazıya: 

1 — Ecnebilerin Türkiye’de ikamet ve seyahatlin hakkındaki 3529 sayılı 

kanunun 16ncı maddesinde ikamet, misafir et veyahut her hangi 
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diğer bir maksatla yanlarına, evlerine ve idareleri altında bulunan yerlere her 

hangi bir ecnebiyi kabul eden hakikî ve hükmi şahsın 24 saat zarfında en yakın 

polis veya jandarma karakoluna o ecnebinin adını ve soyadını ve sair malûmatı 

bildirmesi mecburiyeti vazedilmiş olup, aynı maddenin ikinci kısmında, yedi 

günü geçmeyen hususî misafir etler bu hükümden hariç bırakılmış iken son 

fıkrasındaki hükme müsteniden 2/14396 sayılı Vekiller Heyeti kararı ile kanun 

hükmü 7 günü geçmeyen hususî misafir etlere de teşmil ve bu hususta 

beyanname vermek mecburiyeti hususî mesken sahiplerine de tahmil edilmiş 

bulunmaktadır. 

Hususi mesken sahipleri tarafından ve yabancılar hakkında verilecek olan 

hüviyet ihbarnamelerinin 1704 ve 2099 sayılı kanunlarla alâka ve münasebeti 

olmadığından, mahiyetten ona müşabih olsa bile, sarih bir hükmü kanunî mevcut 

bulunmadığı için damga resminden istisnalarına imkân görülemediğinden bu 

beyanname ve ihbarnamelerin damga resmi kanununun 11nci maddesinin 38nci 

fıkrası mucibince 15 kuruş damga resmine tâbi tutulmaları icap etmektedir. 

Gereğinin ona göre yapılmasını rica ederim. 

2 — Umumî Müfettişliklere ve Valiliklere yazılmıştır. 

Hususî İdareler Tekaüt 

Sandığı İdare Heyeti 

Reisliği 

Sayı: 

896 

18/3/941 

Özü: 

941 yılı bütçelerine Tekaüt 

sandığı iştirak hissesi olarak % 

6 nispetinde tahsisat konulması 

H: 

2097 sayılı kanun ve buna müteallik nizamname mucibince maşat tertiplerinin % 

2 si hesabıyla vilâyet bütçelerine konulmakta olan tekaüt 
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sandığı iştirak hissesi, emekli ve öksüzlerin maaş ve ikramiyelerini 

karşılayamadığı cihetle 941 yılında da geçen seçme olduğu gibi hisseye % 4. 

nispetinde tahsisat ilâvesi ve bu suretle yeni sene bütçelerine % 2 esas ve % 4 

ekleme olmak üzere % 6 üzerinden tahsisat konulması muvafık görülerek sözü 

geçen ekleme hisse için Yüksek İcra Vekilleri Heyetince karar istihsaline 

tevessül edilmiş olduğundan noksan tahsisat konularak bilâhare münakale 

suretiyle teminini gibi külfetli muameleleri ve sandığın tediye muvazenesini 

ihlâl eden vaziyetleri önlemek için yeni sene bütçelerindeki iştirak hissesi 

miktarının (maşat tertipleri umumî yekûnu esas tutularak) % 6 üzerinden hesap 

edilmesini ve ona göre tahsisat konulmasını rica ederim. 

 

Vilâyetlere ve malûmat için Umumî Müfettişliklere yazılmıştır. 

 

M. 1. U. M. 

1.D. II II. M. 

Sayı: 288-41/4321 

Özü: 

Bina tahriri hakkında: 

 

Vilâyetine 

1833 No: lu kanunun 26ncı maddesi mucibince her on senede bir bina 

tahriri yapılması lâzım gelen mahallerin bilinmesi için kaza cüzlıtamları üzerine 

yapılan tahririn başlangıç ve hitamı tarihlerini gösterir bir cetvelin tezce 

gönderilmesi 5.2.941 tar h ve 288/1796 sayılı tamimi istenildiği halde bu güne 

kadar cevap verilmemiştir. 

 

İstenilen malûmatın yeni tahrir kıymetinin tatbik edildiği tarihi de ihtiva 

etmek üzere yalnız kaza üzerine tezce bildirilmesi rica olunur. 
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M. İ. U. M. 

2. Ş. D. R. M. Ş. M. 

Sayı: 64/4793 

Gün: 25/3/941 

Özü: 

Otomobil ve kamyon 

lâstikleri hakkında: 

Vilâyetine 

Atiyken temin etmek imkânı görüldüğü takdirde belediye ve hususî idare 

ihtiyaçları için verilmek üzere ne miktar lâstiğe ihtiyaç bulunduğunun bilinmesi 

faydalı görülmüştür. 

Otomobil ve kamyonlar için ihtiyaç görülen hakiki miktarın ve bunların 

evsaf ve abadım gösterir bir listenin acilen gönderilmesi rica olunur. 

___________ 

 

M. 1. U. M. 

İ. t). R. fi. Ş, M.  

Sayı :  

288/5173 

31/3/941 

Özü: 

Çalıştırılan mükellef 

amele hakkında. 

Vilâyetine 

Mükellef ameleden bir senedi maliye zarfında ve bilhassa Mayıs ayı 

içerisinde çalıştırıldığı halde Nafia’dan defterinin alınamaması yüzünden 

mahsubu icra edilmeyerek; Ferdası malî senedin Haziran ve Temmuz aylarında 

mahsubu suretiyle yeni seneye bakaya devredilmemesine dair Divanı Muhasebat 

Reisliğinden alman yazının bir sureti aşağıya çıkarılmıştır. 

Mucibince muamele ifasının Hususî muhasebe müdürlüğüne tebliği rica 

olunur. 
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Divanı Muhasebat Reisliğinin 13.3.941 tarih ve 177248 962 sayılı yazısı 

suretidir. 

Mahallî İdareler U. müdürlüğü l. D.R.Ş.M. ifadesiyle yazılan 19 2.911 tarih 

ve 258/3116 sayılı tezkereleri karşılığıdır: 

Muhasebe umumiye kanununun 108 inci maddesinde (sene maliye gayesine 

kadar bilfiil vuku bulan tevdiattan mahsubu icra olunamayanların muhasiplerce 

dört ay zarfında ve merkez muhasebe müdürlerince hazine hesabı umumisinin 

tanziminden bir ay evveline kadar mahsup muamelâtına devam olunabilir.) 

denilmektedir. 

Muhasebe umumiye kanununun bu maddesi ile hazine mâliyenin vilâyet ve 

kaza muhasipleriyle diğer muhasiplerce mahsup müddeti Eylül nihayeti olarak 

kabul edildiği gibi bu muhasipliklerce sarf ve mahsup edilen mesailiğin 

merkezdeki muhasebe müdürlerince hazine hesabı umumisinin tanziminden bir 

ay evveline kadarki muamelâtınım kabulü ile bütçeden mahsubunu teminden 

ibarettir. 

Hususî idareler usulü hesabına ait talimatın üçüncü maddesinde Mayıs 

nihayetine kadar vuku bulan tevdiattan Mayıs nihayetine değin bütçeden 

mahsubu icra edilmemiş olanların mahsubuna müteallik ve buna muktezi 

muamelât sene atiye Temmuz nihayetine kadar o bütçe hesabına icra edilebilir, 

denilmektedir. Muhasebe umumiye kanununun mezkûr maddesi hazineye bağlı 

muhasipleri alâkadar etmekte olup hususî idareler kendi talimatlarına göre 

muameleye tâbi bulunacaklarına ve oraca da muhasebe umumiye kanunu 

ahkâmına gidilmek istenildiği takdirde talimatta lâzım gelen tadilâtın icrası 

iktiza etmesine binaen bu tadil yapılıncaya kadar talimat hükmüne riayet 

edilmesinin zarurî olduğunu ikinci daire ifadesiyle ve saygılarımla arz ederim. 

___________ 
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M. İ. U. M. 

2 inci daire Reisliği 

Hesap Ş. Md: 

Sayı: 

138/5099 

28/3/941 

Özü: 

Belediye bütçelerinin 

tanzimine ait bazı 

esaslar B: 

Valiliğine 

Belediye bütçelerinin ihzarında belediye kanunu, belediye muhasebe usulü 

nizamname ve talimatnamesi hükümlerine göre göz önünde bulundurulması icap 

eden esaslar 19.1 939 tarih ve 137 750 sayılı tebligatı umumiye ile bildirilmiş 

olmasına rağmen 940 bütçelerinin tetkikinde bu lazımeye riayet edilmediği 

görülmüştür. 

1 — 941 yılı belediye bütçelerinin, belediye kanunun 113 l UKU 

maddesi mucibince Mayıs ayı zarfında tasdik muamelesinin ikmal edilmesi 

zarurî bulunduğuna nazaran aynı kanunun 122 inci maddesi hükmüne tevfikan 

Haziran ayı içinde birer adedinin vekâlete gönderilmesi hususuna bilhassa 

ehemmiyet verilmesi lâzımdır. Bu tarihe kadar göndermeyen alâkadarlar 

hakkında takibat yapılacaktır. 

2 — Belediye bütçelerinden tediye edilecek maaş ve ücretin yekûnu 

senelik varidatın % 30 nu tecavüz ettiği takdirde belediye kanununun 11.7 inci 

maddesinin 16 inci fıkrası mucibince vekâletten mezuniyet istihsali icap eder. 

Müsaade alınmadan vaki olacak sarfiyat hiç bir suretle muteber olmayacağı gibi 

âmiri ita ve muhasiplerin fazla sarfiyattan dolayı tazmin ile mükellef 

tutulacaklarının mahallerine bildirilmesi ve müsaade talebine ait tahrirata 

belediye bütçesinin de rapt edilmesi lâzımdır. 

% 30 hesabına belediyece tediye edilecek bilumum maşat ve ücret dâhildir. 

Amelelere verilen ücretler de bu hesaba ithal edilir. 

Bazı belediyeler maaş ve ücret miktarı varidatın % 30 unu tecavüz; ettiği 

halde senesi içerisinde yapılacak tasarruf ile % 30 dan dun tutabileceği 

mülahazasıyla vekâletten müsaade alınmadığı görülmektedir. 
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Bütçedeki tahsisat miktarı % 30 u tecavüz ettiği takdirde derhal mezuniyet 

istihsali talebinde bulunulması icap eder. 

3 — Belediye kanununun 122 inci maddesi mucibince betayı malûmat 

Haziran ayı zarfında vekâlete gönderilmesi lâzım gelen bütçeler üzerinde 

yapılacak tetkikat neticesinde, belediye muhasebe usulü nizam namesiyle 

talimatnamesinin kabul ettiği formalite ve yeknesaklığa uygun olmadığı ve 

bütçeye raptedilecek cetvel ve diğer evrakı müsbitesinin bağlanmadığı müşahede 

edildiği takdirde mezkûr noksanların ikmal edilmesi için bütçeler iade 

edileceğinden alâkadar idare âmirlerinin bu hususta •dikkat nazarlarının 

şimdiden celbi zarurî görülmüştür. 

4 — Evvelce tanzim edilen bütçelerde her memuriyet unvanı bütçede bir 

madde olarak kaydedilmekte ve verilecek maaş ve ücret miktarı da karşısında 

gösterilmekte idi. 

Bütçe formülünün tanzimi sırasında belediye memur ve müstahdemden 

kadrolarının tespitinde belediye meclislerinin salahiyetlerine hiç bir tahdit 

vazedilmemişti. Memur ve müstahdem adedi maaş ve ücreti bütçe ile birlikte 

belediye meclislerince kabul edilirdi. 3656 sayılı kanun belediye meclislerinin 

bu salahiyetini tahdit etmiş ve teşkilât kadroları mahiyetinde olan maaşlı ve 

daimî ücretli memur kadroları bahsi geçen kanunun 23 ve muvakkat 12 inci 

maddeleri mucibince İcra Vekilleri heyetince tasdik tabi tutulmuştur. Mezkûr 

kadrolar üzerinde yapılacak tadilatın da yine aynı merasime tabi tutulması iktiza 

edeceği cihetle her sene bütçesiyle her memur ve müstahdem için ayrı bir madde 

ihdasına lüzum kalmamıştır. 

5 — Bütçe formülüne nazaran belediye bütçeleri: 

1 — İdare, 2 — Sıhhat ve İçtimaî muavince işleri, 3 - İmar ve tezyin işleri, 

4 - Tanzifat ve tenvirat işleri, 5 - Muhtelif masraflar, gibi alt; kısımdan 

mürekkeptir. Her kısmın maaş ve ücreti kendi kısımlarında açılacak 

maddelerinde toplanacaktır, yani idare kısmı ele alındığı ve memurin maaşa ve 

ücreti için de fasıl numarası 5 olduğu takdirde şu şekilde tertip edilecektir: 

Fasıl 5 - Madde 1 - Memurin maşatı, 5/2 daimî memurlar ücreti, 
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5/3 muvakkat müstahdemin ücreti, 5/4 tekaüt maaştı, 5/5 Ankara için 

muvakkat tazminat 

6 — Bütçelere nizamname ve talimatname mucibince raptedilecek 

evraktan başka: 

A — 3656 saydı kanunun 23 ve muvakkat 12 inci maddeleri mucibince 

tasdik edilmiş maaşlı memurlara, 

B - Aynı kanunun mezkûr maddeleri mucibince İcra Vekilleri heyetince 

tasdik edilmiş daimî ücretlilere ait kadro cetvellerinin bağlanması, tasdik tarih ve 

numarasının derç edilmesi, 

C — 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesi şümulüne dahil olup İcra 

Vekilleri heyetinin tasdikine tâbi tutulmayan muvakkat müstahdemin kadro 

cetvellerinin, 

D - Teadül kanununun 13 üncü maddesi mucibince ihtisas mevkii olarak 

kabul edilen memuriyetlere ait kadro cetvellerinin de tasdik talih ve numarasının 

yazılması şartıyla bütçelere raptedilmesi lâzımdır. 

E - 3656 sayılı kanunun 23 veya muvakkat 12 inci maddeleri mucibince 

İcra Vekilleri heyeti tarafından tasdik edilmiş olup ta senesi zarfında istihdamına 

lüzum görülmeyerek tasarruf edilmesine karar verilen maaşlı veya daimî ücretli 

memuriyet kadroları bulunduğu takdirde bu tasarrufların da bir cetvel halinde 

bütçeye raptedilmesi icap eder. 

T — Bütçe numunesi belediye muhasebe usulü talimatnamesinde 

mevcuttur. Ancak Bu, bütçenin suret ve şekli hakkında bir fikir vermek için 

numune olarak tanzim edilmiş bulunduğu cihetle numunedeki bazı fasıl ve 

maddelere ihtiyaç görülmediği takdirde bunlar boş bırakılmak dansa kaldırılması 

ve belediye varidat ve masraflarına nazaran bütçe formülü göz önünde 

bulundurulmak suretiyle ihtiyaca göre yeni bir bütçe tanzim edilmesi muvafık 

olur. 

8 — Bütçelerin tanziminde üç senelik tahsilât vasatisi nazarı itibara 

alınmadan hayali varidat tahminlerinden sakınılması ve buna ait cetvelin de 

bütçeye raptedilmesi lâzımdır. Vaziyeti hazıra dolayısıyla varidat noksanlığı da 

dikkat nazardan uzak tutulmamalıdır Zira Münakale ve mim- 
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zam tahsisat yolları ile tahsisat temini yoluna müracaat edilmek 

mecburiyetinde kalmış ki bu usulün tekerrür etmesi bütçenin esas şeklinin gaip 

olmasına sebebiyet verilmiş olur. 

9 — Bütçelerin tanziminde kadrolarda yapılacak tahvil ve terfi hakkında 

birinci teşrin 940 tarihinde 137/17471 sayı ile yapılan tamimin nazarı dikkate 

alınması lâzımdır. 

Bütçelerin tanziminde iş bu tamim münderecatına riayet edilmesi 

hususunun temini ehemmiyetle rica olunur. 

M. İ. U. M. 

1. D. R. H. M. 

Sayı: 

288-41/5172 

13 /3/941 

Özü: 

Tadilât komisyonları gayri muvazzaf 

azalarına verilecek yevmiye hakkında: 

Vilâyetine 

Tadilât komisyonları reis ve azalarına verilecek yevmiye miktarıyla 

bunlardan kanunî vergilerin kesilip kesilmeyeceği bazı vilâyetlerden 

sorulmaktadır. 

Umumî bina tahriri yapılan vilâyetlere evvelce gönderilen formülde de 

gösterildiği veçhile vilâyet merkez kazalarında çalışacak komisyon reislerine 

ayda 90 lira ücret, vilâyet ve belediye azalarına 2 ve köy muhtarlarına günde 1 er 

lira yevmiye, 

Kazalarda çalışacak komisyon reislerine ise ayda 60 lira ücret, kaza ve 

belediye azalarına 1 er buçuk ve köy muhtarlarına 1 er lira yevmiye verilmesi 

tespit edilmiş olduğundan mevziî tadilât komisyonlarında istihdam edilecek 

gayri muvazzaf aza ücretinin de bu esas üzerinden 
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verilmesi muvafık görülmektedir. 

Ücretlerin bir aylık tutarı nazara alınmak suretiyle bunların diğer 

müstahdemler gibi kazanç, İktisadî buhran, muvazene ve hava kuvvetlerine 

verdim ver ellerine de tabi tutulmaları icap etmektedir. 

Gereğinin ona göre yapılması ve keyfiyetin alâkadarlara bu suretle tebliği 

tamimin rica olunur. 

___________ 

 

M, İ. U. M. 

3.. D. R.H, Ş. M.  

Sayı: 438/4071 

13/3/941 

Özü: 

Sağlık korucuları hakkında: 

 

Vilâyetine 

 

3017 sayılı Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti Taşra teşkilât kanunu 

26ıncı maddesinin D bendi, sağlık korucularını Vilâyetler teşkilâtı arasında 

saymakta ve bunlara ait ücretlerin Köy sandıklarından verileceği mezkûr 

bulunmakta ise de sağlık korucuları istihdamının Köy kanununun isteğe bağlı 

işler arasında olması ve 3664 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin mecburî 

işlerden başka hiç bir iş için ve hiç bir nam ve maksatla salma salınamayacağını 

ve bu suretle toplanan paraların bu işlerden maada bir yere ve hizmete tahsis 

olup olamayacağını mutlak surette âmir bulunması hasebiyle Dernek kararı 

alınmaksızın sağlık korucusu istihdamına imkân görülmemektedir. 

Ancak bu teşkilâtın Köylerin mecburî vazifeleri arasında yer alabilmesi için 

karar vermek salâhiyet ve mevkiinde bulunan Köy derneklerinin umumî; sağlığı 

alâkadar eden bu iş üzerinde gereken ilgiyi gösterecekleri ve Köy Kanununun 12 

inci maddesiyle verilen salâhiyeti istimal edecekleri şüphesizdir. Diğer bir 

kanunla Köy vesaiti mecbur esi meyanına alınıncaya kadar 2.10.939 ve 15825 

sayılı tamimde de işaret 
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edildiği veçhile 3.6.939 gün ve 9233 sayılı umumi tebliğ dairesinde 

derneklerdeki karar istenmesi ve bin netice Köylünün Sıhhat şartlarını korumağa 

matuf 6017 sayılı kanun hükümlerinin tatbiki hususunda lâzım gelen 

hassasiyetin gösterilmesi tamimin rica olunur. 

M. İ. U. M. 

2 inci daire Reisliği 

Muamelât şube Md. 

Sayı: 

64/3468 

3/3/941 

Özü: 

Otomobil ve kamyon 

lâstikleri H: 

 

Valiliğine 

1 — Halihazır vaziyeti dolayısıyla ihtiyaca nispetle Ticaret Vekâletince 

mahdut miktarda hariçten memleketimize ithal edilmiş olan otomobil ve kamyon 

lâstiklerinin satış tarzlarına dair yukarıda adı geçen Vekâletlerden alman yazı 

aşağıya çıkarılmıştır. 

Münderecatına göre gereğinin ifası rica olunur. 

2 — Bütün Vilâyetlere Vekâlet dairelerine yazılmış ve Umumî 

Müfettişliklere arz edilmiştir. 

 

Ticaret Vekâletinin 15/2.1941 tarih ve 1574 sayılı  

yazısı suretidir. 

 

Bahrîye Vekâletine 

 

Tarih ve sayısı yukarıda gösterilen yazınızla hâlihazır vaziyeti dolayısıyla 

ihtiyaca nispetle mahdut miktarda ithal edilmiş olan iç ve dış kamyon ve 

otomobil lâstiklerinden lüzumu kadarının Millî Müdafaa ve 
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amme ihtiyaçlarına tahsis olunduktan sonra bakiyesinin serbest piyasaya 

bırakılacağı bildirilmişti. 

Serbest piyasada satılacak lâstiklerin mahdut ellerde toplanarak 

spekülasyon mevzuu teşkil etmesini önlemek maksadıyla, sureti leften takdim 

kılman 7.1.1941 tarihli ve4/191 sayılı tamimde yazılı tedbir ittihaz1 olunmuştur. 

Elde mevcut imkân nispetinde israfına çalışılan taleplerine mukabil 

Vekâletleri emrine tahsis olunabilecek miktarından Vekâletlerine karşı her hangi 

bir taahhüde girişmiş bulunan teşebbüslere de lâstik verilmesi mevzuubahis 

olduğu takdirde bu müteahhitlerin serbest piyasadan ve Vekâletlere ayrılan 

hisseden lâstik satın almaları suretiyle mükerrer mübalata bulunarak lâstik 

tevziat ve kontrolünün Vekâletin eliyle yapılmasından beklenen faydaların 

izalesine meydan vermemek üzere aşağıdaki esaslar dairesinde hareket 

edilmesinde lüzum mütalaa olunmaktadır. 

A) Stok yapmalarına veya el altından yüksek fiyatla satmalarına imkân 

vermemek üzere hakikaten ihtiyacı olduğu tebeyyün edecek olan müteahhitlere 

ve ancak ihtiyaçları kadar lâstik verilmesi; 

B) Acenteler sattıkları lâstikleri kamyon veya otomobil muayene 

karnelerine dere edeceklerine göre lâstik verilecek kamyon veya otomobillere ait 

muayene karnelerinin tetkiki ve acentelerden lâstik almış arabalar için lâstik 

verilmemesi; 

E) Vekâletlerince lâstik verilecek kamyon ve otomobillere ait muayene 

karnelerine verilen lâstik miktarının ve verildiği tarihin yazılması; 

D) Bundan evvel gelen lâstiklerden Vekâletiniz emrine tahsis olunup 

tarafınızdan tevzi olunmuş lâstik mevcutsa bu lâstiklerin verildiği kamyon ve 

otomobillerin muayene karnelerine de yukarıdaki fıkrada yazılı meşruhatın vakit 

geçirilmeden dere olunması;... 
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M. I. ü. M. 

2 inci daire Reisliği 

Hesap Ş. Md. 

Sayı: 

138/3476 

4/3/941 

Özü: 

Döviz cetvelleri H: 

Valiliğine 

1941 takvim yılı Döviz cetvellerinin ihzar şekli hakkında İcra Vekilleri 

Heyetinin 20 2.941 tarih ve 2/15148 sayılı kararnamesiyle: 

1 — Devlet daire ve müesseseler inin cüz’i, külli serbest döviz tediyesini 

icap ettirecek her hangi bir taahhüde girmeden önce Başvekâlet Yüksek 

Makamından müsaade istihsal etmeleri ve mubayaa- taahhütleri için Başvekâlet 

Yüksek Makamına müracaattan evvel ihtiyacın takas veya kliring yoluyla temini 

kabil olmadığının Ticaret Vekâletince tevsik ettirilmesi. 

2 — Ticarî seyahat masrafları ve mevsim kredileri, Millî Bankaların 

harç şube masraf ve zararları; kitap, gazete ve mecmua bedellerinin el yevmiye 

prime tâbi bulunan tevdiat meyanına ithali ve masraf cetvelinin 9 uncu faslına 

mevzu tahsisat ile karşılanacak tediyelerde tatb7’k edilecek primin amortisman 

sandığı mevcuduna taallûk eden halde mezkûr sandığın vasati fiyatları ile 

mahdut, kalması. 

3 — Devlet daire ve müesseselerinin mubayaa ihtiyaçları ile bilumum 

ticarî mahiyetteki tediyelerin serbest dövizle yapılan satışlardan ve prime tabi 

diğer meneden gelecek dövizlerle karşılanması tasken ve kabul olunmuştur. 

Keyfiyetin Belediye, idare hususiye ve diğer müesseselere tebliğ edilerek 

döviz talebinde bulunulduğu takdirde işaret edilen malûmatın göz önünde 

bulundurulmasının temini tamimin rica olunur. 
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M. İ. U. M, 

1. 1). R. H. Ş, M. 

Sayı; 288/4677 

24/3/941 

Özü: 

Bina, kazanç ve sınaî muamele 

vergilerinden 939 malî yılı 

tahsilâtı hakkında: 

 

Vilâyetiniz merkez belediyesiyle ilişik listedeki belediye hudutları 

dahilinde bulunan bina, kazanç, sınaî ve muamele vergilerine tâbi 

mükelleflerden 939 malî yılı sonu itibarıyla yapılan tahsilâtın bilinmesine ihtiyaç 

hasıl olmuştur. 

Mezkûr malûmatın ilişik olarak gönderilen cetvelden iki adedinin açık 

hanelerine derç ile bu tamim vilâyete vası İtinden itibaren azamî bir hafta içinde 

cevabının süratle iadesi rica olunur. 

____________ 
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Belediyenin 

İsmi 

Belediye Hududu içinde 

YEKÛN| 939 mali yılı 

Bina vergisi 

tahsilatı 

939 mali yılı 

kazanç 

vergisi 

tahsilatı 

939 mali yılı 

sınai 

muamele  

vergisi 

tahsilâtı 
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Çatalca Yalova 

Kartal 

Pendik 

Uzunköprü 

Kavak ( Meriç } 

İpsala 

Keşan 

Demirköy 

Vize 

Lüleburgaz 

Babaeski 

Çorlu 

Şarköy 

Malkara 

Gelibolu 

Ezine 

Bayramiç 

Biga 

Bandırma 

t‘j r d e k 

Edremit 

Burhaniye 

Ayvalık 

Gönen 

Balya 

Dikili 

Bergama 

Foça 

Menemen 

Çeşme 

Urla 

Seferihisar 

Torbalı 

Kuşadası 

Akhisar 

Turgutlu 

Salihli 

Alaşehir 

Soma 

Kırkağaç 

Bartın 

Ereğli 

Safranbolu 

Düzce 

Kemalpaşa 

Ödemiş 

Tire 

Söke 

Nazilli 

Çine 

Mudanya 

Gemlik 

İnegöl 

Karacabey 

M. Kemal paşa 

Adapazarı 

Gölcük 

Herek 

Boz höyük 

Uşak 
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M, i. IT. M. 

2. İlmi Daire Rs 

Muamelât şube Md, 

Sayı: 

64/3572 

Valiliğine 

5/3/1941 

Özü: 

Kira bedelleri hakkında: 

1 — Millî, Korunma Kanununun muaddel 30 uncu maddesi mucibince 

icarları, bu kanunun tatbik mevkiine konmasına takaddüm eden sene zarfındaki 

son kira mukavelenamesiyle muayyen olmayan gayri menkullerin kira 

bedellerinin nasıl tayin edileceği hakkındaki Koordinasyon Heyetinin 98 sayılı 

kararının, 14.2.1941 tarih ve 2/15194 sayılı kararname ile meriyet mevkiine 

konduğu ve bu kararın 1 inci maddesinin (B) fıkrasının (B) bendi ve (E) fıkrası, 

2 ve 4 üncü maddeleri Hususî İdarelerle Belediyelere bağlı vazifeler tahmil 

etmekte bulunduğundan bunların ihtimam ve süratle yapılmaları hususu 

Başvekâletten işar buyrulmuştur. 

20 /Şubat/194.1 tarih ve 4739 sayılı resmî gazetede intişar eden yukarıda 

bahsi geçen Koordinasyon karan ve Başvekâletin ifşan veçhile muamele ifası 

hususunda alâkadarlara ehemmiyetle tebligat ifası rica olunur. 

2 — Bütün Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmış ve Umumî 

Müfettişliklere arz edilmiştir 
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M. i. U. M. 

3. I). R. M. 

Sayı: 

438 3031 

11/3/941 

 

Özü: 

Muhtelif tarihlerde Bankalara 

yatırılıp aranmayan Köy 

Paraları hakkında: 

 

On sene ve daha fazla müddetten beri sahipleri tarafından aranılmadığından 

dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci maddesi mucibince muhtelif Banka ve 

Müesseseler tarafından Maliye Vekâleti Hesabına muhafaza e- dilmek üzere 

Merkez Bankasına devredilen Paraların miktarı mezkûr Bankaca 14 Şubat 1941 

gün ve 4734 sayılı resmî Gazete ile ilân edilmekte ve işbu Paraların Bankaya 

devrinden itibaren iki sene içinde evrakı mümbitte ibrazı suretiyle aranmadığı 

takdirde 2734 sayılı kanunla teşkil edilen amortisman sandığına intikal edeceği 

zikredilmektedir. 

Cctvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere devredilen Paralar arasında 

doğrudan doğruya Köyler namına olduğu gibi Hususî Muhasebe, Kaymakamlık 

ve Telefon Komisyonu namına yatırılmış ve uzun seneler aranmamış Paralarda 

vardır. 

Hususî Muhasebe, Kaymakamlık ve Telefon Komisyonu adına kayıtlı 

Paraların Köy şahsiyeti manevi yelerine ait bulunması kuvvetle melhuzdur 

Ayrıca Köy Paraları ekseriyetle manevî şahsiyet adına Bankalara yatırılmayarak 

Köy adamlarından biri adına cari hesaba alına gelmekte olduğundan Köylü 

namına mukayyet bu gibi Paraların büyük bir kısmının da Köy sandıklarına ait 

bulunacağı muhakkaktır. 

Alâkadarların cari hesaplan takip etmemeleri; vazife sahiplerinin her hangi 

bir suretle işten ayrılmalarında kendilerinden sonra işi ele alanlara Köy mal ve 

paralarım devretmemeleri ve zamanına ait hesabı usulü veçhile vermemeleri 

yüzünden Köy sandıkları Paralan ile diğer Mahallî İdarelere ait mevcudun her ne 

suretle olursa olsun elden çıkması caiz olamayacağından cetvelde adı geçen 

Kazalara ait bu gibi Paralar üzerinde mahallî Banka ve Köy kayıtlanma istinaden 

esaslı incelemeler 
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yapılarak ve icap ederse Parayı yatıranlardan muktezi izahat alınarak Köy, İdare 

Hususiye veya Belediyelere ait olanların istirdadı esbabının istimal 

buyrulmasını; Köy, Muhtar, Kâtip ve diğer memurların vazifelerinden 

infilaklarında kendilerini istihlak eden memura kanunî müddet içinde devir 

vermelerinin ve Muhtarların her yıl zatı zaman hesaplarını tanzim ve tetkik 

ettirmelerinin, imtina edenler hakkında derhal kanunu takibata tevessül 

edilmesinin teminini ve bu gibi Paraların şimdiye kadar neden aranmadığını ve 

meşbun muamele ile Köy isimleri gösterir bir cetvelin gönderilmesini rica 

ederim. 

 

Emniyet Umum Müdürlüğü  

Şube: 5 

Dosya: 5315-1  

Sayı: 

8/3/1941 

Özü: 

Adlî suçlardan ötürü 

aranılan eşhas H. 

16.12.1940 tarih ve 56525 sayılı umumî tebliğe ektir. 

 

Adlî suçlardan aranılan kimselere ait, tevkif ve yakalama müzekkerelerinin 

veya arayan makamın yazısının tarih ve numaralarının, bazı vilayetlere, 

cetvellerde gösterilmediği görülmektedir. 

Bu kimselerden başka bir vilâyet dâhilinde yakalanacak olanların, ne gibi 

bir evraka müsteniden aradıkları bilinerek tarih ve numaracından bahisle, arayan 

vilâyete sevke dilebilmelerini temin için bir numunesi bağlanan cetvelin mahsus 

hanelerine bu hususun behemehal yazılması lâzımdır. 

Geri çevrilmek suretiyle teehhüre ve işin uzamasına meydan verilmemek 

üzere, sözü geçen cetvellerin her hanesinin, noksansız ve suallere tamamen 

muvafık karşılıklarla doldurulmasının ve adlî suçlar 
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dan aranılan kimse bulunmadığı taktirde ay sonlarında bilgi verilmesinin 

alâkadarlara tekrar ehemmiyetle emir buyurulmasını rica ederim. 

 

Umumî Müfettişliklere ve Valiliklere yazılmıştır. 

 

Levazım Md. 

Ayniyat Mah. 

Sayı: 

45 

Özü: 

Ambar teşkilâtı olmayan 

yerlerde istihlakte hesaplarının 

tutulmaması hakkında: 

 

1 Haziran/939 tarihinden itibaren tatbikine başlanılan Ayniyat 

talimatnamesinin 20 inci maddesinde; Ambar teşkilâtı olmayan yerlerde istihlâk 

maddeleri. (Kırtasiye, mahrukat ve mümasili Levazım gibi) Ayniyat hesaplarına 

taallûk ettirilmez denildiğine ve Vilâyetlerde ambar teşkilâtı olmadığına göre 

sarf ve istihlak edilen sal ful beyan istihlâk eşyası için talimatnamenin 22 inci 

maddesinde işaret edilen 18,10 ve 20 nümün e numaralı cetvellerin tanzim ve 

Vekâlet Ayniyat Muhasipliğine gönderilmesine lüzum görülmemektedir. Bu 

itibarla talimatnamenin bu sarahati karşısında istihlâk hesaplarıyla vakit 

geçirilmeyerek yalınız Demirbaş eşyaya ait cetvellerin Divanı Muhasebata bir an 

evvel verilebilmesini teminden acele tanzimi ve numunesine tevfikan icmale 

rapt ile Vekâlete tesiri irsali ehemmiyetle ve tamimin rica olunur, 

 

_________ 
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LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ  

Sayı: 

1063 

Özü: 

Kağıttan tasarruf tedbirlerinin 

tatbikine itina olunması H: 

 

12.7.940 tarihli ve 114 sayılı yazı ile tebliğ olunan Başvekâlet Yüksek 

makamının 1.7.940 tarihli ve 1/172 sayılı emirnameleri ve muahharen yapılan 

21.9.940 tarihli ve 488 sayılı tamim hükümleri hilâfına olarak kısa yazılarda 

büyük kıtada kâğıt kullanıldığı ve satırların tek lisansla yazılmadığı 

görülmektedir. 

 

Kâğıttan tasarruf hususundaki zaruret paradan tasarruf mülahazasıyla 

olmayıp fıkdanı dolayısıyla kâğıt israfından sakınılmak ileride kâğıt darlığına 

duçar olmamak endişesine müstenit bir tedbir olduğundan bu husustaki emir ve 

tamim hükümlerinin fevkalâde dikkat ve hassasiyetle tatbikine ve bilhassa 

satırların tek lisansla yazılması ve kısa yazılar için küçük kıtadaki kâğıtların 

kullanılması hususlarına itina olunmasının teminini ve yakın bir alâka ile 

takibini ehemmiyetle tekrar rica ederim. 

 

Vekâlet Dairelerine yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

LEVAZIM MÜDÜRLÜĞÜ 

Sayı: 

Özü: 

Kâğıttan tasarruf tedbirlerinin 

tatbikine itine olunması H. 

 

Havali hazıra dolayısıyla hariçten kâğıt tedarikinin çok müşkül olduğu ve 

dâhili istihsal atımızın da bütün ihtiyaçları karşılayamayacağı nazarı dikkate 

alınarak kâğıt sıkıntısını önlemek üzere alınması lüzumlu 
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 ve zaruri görülen tedbirler hakkındaki yüksek Başvekâlet makamının 1.7.940 

tarihli ve 1/172 sayılı emirnameleri 12.7.940 tarih ve 114 sayılı yazı ile tamim 

ve 21.9 940 tarih ve 506 sayılı yazı ile de tekiden hatırlatılmış olduğu halde yine 

bazı vilâyetlerin pahalı cins kaim ve büyük kıtada kâğıt kullandıkları ve 

yazıların tek lisansla yazılmayıp satır aralarının geniş bırakıldığı vekâlete gelen 

muhabere evrakından anlaşılmaktadır. 

Kâğıttan tasarruf hususundaki tedbirlerin ihmâl edilmesi ileride daha büyük 

sıkıntı ve darlığı ve kâğıtsız kalmayı intaç edeceğinden böyle bir müşkülatla 

karşılaşmamak için Başvekâletin yukarıda tarih ve numarası yazılı emirlerinin 

harfiyen tatbikini ve bu hususun yakın bir alâka ve hassasiyetle takibini tekrar 

ehemmiyetle rica ederim. 

Umumî Müfettişliklere ve Vilâyetlere yazılmıştır. 

 

Hususî İdareler Tekaüt 

Sandığı İdare Heyeti 

Reisliği 

Sayı 

896 

18/3/941 

Özü: 

941 yılı bütçelerine Tekaüt sandığı iştirak 

hissesi olarak % 6 nispetinde tahsisat 

konulması H: 

2097 sayılı kanun ve buna müteallik nizamname mucibince maaşa 

tertiplerinin % 2 si hesabıyla vilâyet bütçelerine konulmakta olan tekaüt sasıdığı 

iştirak hissesi, emekli ve öksüzlerin maaş ve ikramiyelerini karşılayamadığı 

cihetle 941 yılında da geçen sene olduğu gibi bu hisseye % 4 nispetinde tahsisat 

ilâvesi ve bu suretle yeni sene bütçelerine °/c 2 esas ve % 4 ekleme olmak üzere 

% 6 üzerinden tahsisat konulması muvafık görülerek sözü geçen ekleme hisse 

için Yüksek İcra Vekilleri 
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heyetinden karar istihsaline tevessül edilmiş olduğundan noksan tahsisat 

konularak bilâhare münakale suretiyle teminini gibi külfetli muameleleri ve 

sandığın tediye muvazenesini ihlâl eden vaziyetleri önlemek için yeni sene 

bütçelerindeki iştirak hissesi miktarının (maaşa tertipleri umumî yekûnu esas 

tutularak) % 6 üzerinden hesap edilmesini ve ona göre tahsisat konulmasını rica 

ederim. 

Vilâyetlere ve malûmat için Umumî Müfettişliklere yazılmıştır. 

M.S M.U. MD. 

Ş.I.MD. Tahakkuk 

Sayı: 

Duyunda kalan alacağına ait Divanı Muhasebatın istizahına mahallî kaza 

kaymakamlığınca verilen izahat kâfi görülmemiş olduğundan, Divan istizahında 

noksan kalan ve vilâyetinizce cevaplandırılması iktiza eden 

,…………………….  nci maddelerine, madde halinde cevap verilmesi  ve 

noksan bulunan evraka ait suretlerin de dosya arasına konularak en kısa bir 

zamanda merkezde bulundurulmasının temini ehemmiyetle rica olunur. 

M. İ. U. M. 

2 inci daire reisliği  

Muamelât Ş. Md. 

Sayı: 

 64/4204 

14/3 941 

Özü: 

İnönü ansiklopedisi H. 

1 — Millî Şefimiz ve Re isim mührümüzün yüksek namlarına izafeten 
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 çıkarılacak olan ansiklopedinin Maarif vekâletince yapılmakta o- lan hazırlıkları 

cümlesinden olarak (Büyük Millet Meclisi hükümetinin teşekkülünden beri 

adları değişmiş şehir ve kasabalara) ait malûmata ihtiyaç hasıl olduğu cihetle 

şehir ve kasabalara isimlerinde vuku bulan değişiklikleri havi bir listenin acilen 

gönderilmesi rica olunur. 

2 — Bütün vilâyetlere yazılmıştır. 

M. S M. U. M. 

Ş. 2. U. M. 

Sayı: 

5406 2 

Özü: 

Askerî okullara girecek 

talebelere idare heyetinden 

verilecek mazbatalar H: 

 

2.1.940 Gün ve 16 sayılı tamime ektir. 

1 — Askerî okullara girecek talebeye idare heyetlerince verilecek 

hüsnühal mazbataları için bazı vilâyetlerden istenen (D 97) talimatnamesinin 

mevcudu kalmadığı Genelkurmay başkanlığından alınan 17.2.941 Gün ve 40147 

sayılı tezkere ile bildirilmektedir. 

İdare heyetlerini bu talimatnamenin yalınız 72 inci maddesinin 11 inci 

bendi ilgilendirmekte olduğundan bu madde aşağıya dere edilmiştir. 

2 — Ailesinin, kendisinin, velisinin iyi durumda olduklarına dair 

hüsnühal mazbatası. 

(Hüsnü hal mazbatasının hazırlanması için esas ve yol şudur: 

Askerî okullara girmek isteyenler için mahallî hükümet başkanlıklarına 

yapılacak müracaatla gerek okula girmek isteyen okurun gerekse annesiyle 

babası ve ailesinin veya velisinin kötü ahval ve ahlâk •sahibi ve millî hudut 

haricine atılmış veya yurda girmesi men edilmiş bulunan zararlı şahıslardan olup 

olmadıkları fena hal ve şöhret sahibi ol- 
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duklarını meydana koyacak mezuniyet veya mahkûmiyetleri bulunup 

bulunmadığı ve varsa mahiyeti, şehir ve kasabalarda mahalle mümessillerinin 

belediyelerce tasdikli ilmi haberi ve köylerde köy muhtar ve ihtiyar meclisinin 

ilmi haberi ve Adli makamın meşruhatı üzerine mahalli zabıtasınca da inceleme 

yapılarak ve milliyeti de tespit olunarak netice bütün vesait ile birlikle mahallî 

hükümet başkanlığına bir raporla bildirilecek ve bütün Vesaik idare heyetince 

tetkik olunduktan sonra hâsıl olacak kanaate göre hüsnühal mazbatası verilmesi 

veya reddi suretinde muamele yapılacaktır.) 

Gereğine göre muamele ifasını rica ederim. 

Tamimin Vilâyetlere bilgi için Umum Müfettişliklere ve TH. Reisliğine 

yazılmıştır. 

M. S M. U. M. 

Ş. 2. U. M. 

Sayı: 

6-87 1 

Özü: 

Lüzumsuz evrakın yok 

edilmesi H: 

Ek: 15.11.940 Gün ve 8590 sayılı tamime: 

Bazı Vilâyetlerce lüzumsuz oldukları için imha edilmek üzere ayrılan evrak 

arasında tarihi kıymeti haiz yazı ve eserler bulunduğu haber alınmıştır. 

Lüzumsuz evrakın yok edilmesi tarzına dair olan nizamnamenin tatbiki, 

21.5.937 tarih ve 2/6651 sayılı kararname ile tehir edildiğinden bu nizamname 

halen meriyet mevkiinde bulunmamaktadır. 

İcra Vekilleri heyetince 27 5.940 tarihinde ittihaz olunan 2/13556 sayılı 

kararname bahsi geçeni nizamnameyi meriyete koymuş olmayıp buradaki 

esaslar dâhilinde muayyen bazı evrakın yok edilmesine salahiyet vermektedir. 
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Bu kararname göre: 

1 — Yok etme hükmüne tâbi tutulacak evrakın bu kararname ile tayin 

edilmiş olan zümreden olması: 

2 — Bunların ayırma ve yok etme işlerinin halen meriyette bulunmayan 

nizamnamedeki esaslar dâhilinde yapılması. 

3 — Kararnamenin bu zümre haricindeki evraka teşmil edilmemesi ve 

kararname şümulüne girmeyen evrakın ayırma işlerinde de azami dikkat ve itina 

gösterilmesini ehemmiyetle rica ederim. 

4 — Gereği için Vilâyetlere Vekâlet dairelerine bilgi içinde umumî 

Müfettişlik1 ere yazılmıştır 

 

M. S M. IL M. 

Ş. î. M. Tahakkuk  

Sayı: 

1301 

3/3 1941 

Özü: 

Düyun alacakları H: 

Bazı memurlarımızın harcırah, yevmiye vesaire alacaklarından dolayı 

karşılıksız borç haline gelen matluba tın iki seneden beri ödenmesine çalışıldığı 

halde henüz yüz bin küsur liralık bir borcun mevcut olduğunu ve bunun şimdiye 

kadar ödenmemesinin, mahallerince evrakı mümbitlerinin vakti zaman ile, 

kanun ve usul dairesinde tanzim edilmemesinden ileri geldiğini, diğer taraf dan 

büyük memurlardan hiç bir kimsenin alacağı kalmadığı halde bu borçların 

münhasıran küçük memurlara ait bulunduğunu teessürle öğreniyorum. 

Ödemek imkân olup da sırf muamelesinin yapılmamasından dolayı tediye 

edilmeyen bu gibi borçların bu senet tasarrufa tından tahsisat alınmak suretiyle 

ödenmesi mukarrerdir. 

Vekâletçe, iade olunan veyahut mahallerinde bulunan bu borçlara 
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ait evrak eksikliklerinin 24.12.940 tarih ve 10989 numaralı tamim dairesinde 

azami bir ay zarfında ikmal ettirilerek vekâlete gönderilmesini ve bu müddet 

zarfında gönderilmeyenler hakkındaki mucip sebeplerin bildirilmesini, aksi 

takdirde müsebbiplerinin tecziyeleri cihetine gidileceğinin alâkadarlara tebliğini 

rica ederim. 

 

M. S M. U. M. 

Ş. I. M. Muamelât 

Sayı: 

947 

15/2/941  

 özü :……….. 

 

İnzibat komisyonları kararlan hakkındaki 13 9.940 tarih ve 6633 sayılı 

tamime ektir: 

Devlet Şurası umumî heyetince ittihaz olunan 25.4.940 tarihli bir kararda: 

İnzibat komisyonlarınca verilen kararların lazım infaz olmaları keyfiyeti tetkik 

ve ihraç cezalarından bahis olunarak (………………………………..) temyiz ne 

neticesine kadar ihraç kararlarının tehiri caiz olup olmadığı meselesinde bu 

tehire kanunî mesai yok ise dc temyiz neticesine intizar en komisyon 

kararlarımın tatbike salahiyetli makam tarafından tehir edilebilmesi hukukî 

prensibe uygun olmakla beraber, tatbikat cihetinden memurların gadirden 

vikayesini mucip ve faydalı bir tedbir olduğu) mütalaa edilmektedir. 

Binaenaleyh gerek bu karara hâkim olan mucip sebepler ve gerekse evvelki 

tamimimizin ihraç, sınıf tenzili ve tekaüde şevki gibi ağır neti- celi ve ıslahı 

müşkül kararlarda bilhassa titiz davranılmasına dair olan fıkrası nazarı dikkate 

alınarak ihraç cezasında olduğu gibi (1777) sayılı kanununun birinci maddesinin 

C. Ç, D, fıkralarındaki maaş kiti, kıdem tenzili ve sınıf tenzili cezaları 

hakkındaki kararların da hemen infaz olunmayarak alâkadarlar tarafından temyiz 

edilmek suretiyle icralarının temyiz neticesine kadar tehir edilebilmesinde 

kanunî bir- mahzur bulun- 
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madiği ve bilâkis bu tarzda hareket olunmakla sonradan telâfisi güç ve 

fuzuli bir takım muamelelerin husulüne sebebiyet veren hallerin önüne 

geçilebileceği düşünülmektedir. Badema buna göre muamele ifasını tamimin 

rica ederim. 

Bilumum vilâyetlere ve umumî müfettişliklere ve vekâlet dairelerine 

yazılmıştır. 

M. S M. U. M. 

Ş. I. M. Tahakkuk 

Sayı: 

2102 

25 3 941 

Özü: 

Yeniden veya naklen 

veyahut vekil olarak 

tayinleri icra edilecek 

memurlar Hak: 

 

Tayinleri Vekâlete ait Vilâyet memurları ile, tayinleri Vilâyete ait tali 

memurların daimi veya muvakkat surette vazifelerinden ayrılmaları ve avdetleri 

ve münhal memuriyetlere naklen, tahvilden veya açıktan tayin olunanların da 

vazifelerine başlamaları ve bilhassa; memuriyetin in- hilâli veya asilinin 

muvakkaten infilakı sebepleriyle münhal olan vazifenin Vekâleten ifası halinde 

vekillerin işe başlama ve ayrılmaları, yevmiye ve maaş miktar ve nispetinin 

tayin ve takdiri hususların da şimdiye kadar verilmekte olan malûmatın birbirini 

tutmadığı gibi ekseriyetle noksan bulunmakta ve gününde bildirilmemesi 

hesabıyla de hadiselerin seyrine hiç bir suretle tevafuk etmemekte idi. 

Bundan başka münhal veya muvakkaten açılan yerlere memur tayini 

sırasında, merkezden tahsisat için mezuniyet alınmaksızın Muhasebe Umumiye 

kanunundaki sarahat ve tehditler haricinde ertesi senelere sirayet edebilecek 

taahhütlere girişmekte ve bu sebeple uzun ve fuzulim- 
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haberlere sebebiyet verilmekte ve Vekâletin malûmat ve muvaffak atı haricinde 

yapılan taahhütler dolayısıyla alâkadarlar hukukunun ziyana uğradığı 

anlaşılmaktadır. 

Binaenaleyh; kayıtlarda mübayenet ve noksanlık husule getiren bu hallerin 

devamına mahal kalmamak ve bilhassa tahakkuk ve tediye işlerinin düzeninde 

gitmesini temin eylemek üzere; 

Yeniden veya naklen tayin edilecekler ile münhal yerlere veya memurin 

kanımızı 78, 79 ve 84 üncü maddelerinde yazılı vaziyetler dolayısıyla açılan 

muvakkat memuriyetlere tayin olunacaklar için Muhasebe Umumiye kanunu ile 

2518 sayılı kanunun vazettiği esaslara riayet edilerek bütçeye mevzu tahsisat 

fevkinde taahhüt ve sarfiyat ifa ve icrasına mahal kalmamak üzere numuneleri 

ilişik (1) ve (2) numaralı tahsisat mezuniyet teklif varakalarının iki nüsha olarak 

tanzim ve Vekâlete irsali usul ittihaz edilecektir. 

940 Bütçesinde olduğu gibi, 941 yılı bütçesinde de, muvakkat memuriyet 

harcırahına ait tahsisat kâfi miktarda olmadığından, münhal memuriyetlere, 

mahallilerden vekil istihdamı suretiyle vekil memurlara ikamet yevmiyesi 

verilmesi her zaman mümkün olamayacağından tayin tekliflerinde bu cihetin 

bilhassa göz önünde bulundurulması, lâzımdır. 

Vekâletten mezuniyet müsaadesi alınmaksızın yapılacak tayinlerden 

mütevellit tahakkuk edecek olan alacakların tediyeleri sureti kafiyede kabul 

edilmeyecektir. Bu şekilde vaki hizmetin vukuu ile talep edilecek alacağın 

tazmini, tahsisatsın taahhüde giren ve tayin muamelesini yapan tahakkuk 

memurları ile âmiri italara ait bulunacaktır. 

1 — Umumî müfettişliklere ve vilâyetlere yazılmıştır. 

2 — Miktarı kâfi gönderilen işbu tamimin birer nüshalarının kaza 

kaymakamların. Merkez muhasebe müdürlüğüne tevdii ve bu tamimin 

alındığının bildirimi. 
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IM. S M. U. M. 

Ş. I. M. Muamelât 

Sayı: 

    1235 . 

Özü : .......................  

1 — Vilâyet İdaresi kanunun 13 üncü maddesinde kazada ki talimattırlar ile 

nahiye memurlarının mensup oldukları dairelerin inhası ve kaymakamlığın 

tasvibi üzerine vilâyete mensup oldukları Şube reislerinin mütalaaları alındıktan 

sonra valiler tarafından tayinleri cihetine gidileceği tasrih edildiği ve Dahiliye 

memurları kanununun 5 inci maddesinde kaza tahrirat kâtipleri refiklerde Nüfus 

kâtipleri ve nahiye tahrirat kâtiplerde nahiye nüfus memurlarının 

kaymakamlarca tayin edilmesi lâzım geldiği ve ancak tasdik keyfiyetinin 

vilâyete ait olduğu yazıldığı halde bazı vilâyetlerce bu lazımeye riayet 

edilmediği anlaşılmaktadır. 

Bundan' böyle tali memurların tayinlerinin sözü geçen kanunların mahsus 

maddeleri sarahatince yapılmasını tamimin rica ederim. 

 2 — Umumî Müfettişliklere ve vilâyetlere yazılmıştır. 

 

M. S31. U. M. 

Ş. I. M. Muamelât  

Sayı; 

1200 

Özü : .......................  ...  

1 — Münhal olduğu vekâletçe malûm olan nahiye müdürlüklerine kanunî 

evsaf] haiz kimselerden talip olanların tayini keyfiyeti vilâyetlere tavsiye 

edilmekte ise de bazı vilâyetlerce nahiye müdürlüğüne talip o1 an zatın 

gönderilen evrakı mü bitesi üzerinde tetkikat yapılarak nahiye müdürlüğüne 

elverişli olup olmadığı tetkik ve bu bapta beyanı mütalaaya lüzum görülmeksizin 

vilâyette münhal nahiye olmadığından bahsiyle cevap verilmekte ve ahiren 

münhal o1 an bu nahiyeye başka birinin tayininin teklif edildiği görülmektedir. 

İnhilâl eden nahiyeler için Vekâletçe muntazam defter tutturulmakta 

olduğuna göre daha evvel kapanmış bulunmasına imkân yoktur. 
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Binaenaleyh; nahiye müdürlüğüne vekâletçe tayini tavsiye edilen zatın 

gönderilen sicil ve evrakı mümbitesin üzerinde esaslı tetkikat yaptın1 arak 

vilâyetçe tayini tensip edilmeyenlerin tayinine engel teşkil eden sebeplerin 

açıkça bildirilmesini ve münhal nahiye varken (yoktur) şeklinde cevap vermek 

suretiyle hakikat hilâfında beyanatta bulunulmasını rica ederim. 

2 — Vilâyetlere ve bilgi için Umumî Müfettişliklere yazılmıştır. 

 

Mahallî İdareler 

 U. M. 

D. 11. Rs. 

Sayı: 

138/3710 

3/1941 

Özü: 

Belediye hudutları 

dâhilindeki arazinin 

mesai şathiyesi H: 

 

Vilâyetiniz merkez ve mülhakat, belediyeleri hudutları dâhilindeki arazinin 

mesai şathiyesinin bir kalen halinde bildirilmesini rica ederim. 

 

Nüfus İş. Umum Md. 

2 inci Şube Md. 

Sayı 

2650/775 

12/3/1941 

Özü: 

Askerlikle mükellef 

olanların ve sanat 

okulu talebelerinin 

künyelerinin vaktinde 

şubelere verilmesi H: 

 

Yabancı Devlet tebaasından olup memleketimize hicret ederek 

tabiiyetimize 
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 kabul olunmak suretiyle nüfus kütüklerine tescil olunanlarla tebaamızdan 

bulundukları halde her nasılsa nüfus kütüklerine yanılmayarak gizli kalmış 

olanların yeniden tescillerini ve yer değiştirme suretiyle gelip gidenlerin ve ölüm 

vakalarının kayıtlarını ve yaş tashihinde bulunanların getirecekleri ilâmlar 

üzerine nüfus idarelerince yapılan yaş tashihlerini müteakip bunlardan askerlikle 

mükellef olanların künyelerinin nüfus idarelerince vaktinde askerlik şubelerine 

verilmemesinden askerlik muamelelerinin takip olunamadığı ve bu yüzden 

yoklama kaçağı ve bakaya ve firarların elde edilemediği Millî Müdafaa 

Vekâletinden şikâyet olunmaktadır. 

Bu husus hakkında Nüfus Kılavuzunun 95 inci sayfasında “askerlik isleri” 

namı altındaki 12 inci fasılda kâfi izahat vardır. 

Bununla beraber ordunun sanatkâra olan ihtiyacının günden güne artmakta 

bulunması hesabıyla fennî sınıflara icap eden sanatkârın verişebilmesini temin 

için sanat okullar ile akşam sanat okulları ve kurslarında 1 uyan talebelerin ana 

ve baba isimlerde doğum yer ve tarihlerini ve hangi ihtisas şubesinden mezun 

olduklarını ve nüfus hüviyet cüzdanlarına göre nüfus idarelerince kayıtlı 

bulunduğu mahalli gösteren bir vesikan n Okul İdare1 eri tarafından tanzim ve 

nüfus idarelerine tevdii halinde esas kütüklerine işlendikten sonra hüviyet 

cüzdanlarına şerh ile tasdiki ve esas kaydı başka kazada olanlar dahi bu 

vesikaların tasdik örneğinin it olduğu kazaya irsali ve mükellefiyet dahilinde 

bulunanların künyelerinin sanatlar gösteri lerek Askerlik Şubelerine de tevdii 

lâzımdır. 

Buna göre muamele yapılması ve ihmali görülenlerin tecziyesi cihetine 

gidileceğinin gerekenlere tebliği tekrar rica olunur. 
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Seferberlik Md  

Sayı: 

433 

19/3/941 

 

Özü: 

Hava indirmelerine karşı 

yetiştirilecek taarruz 

guruplarına ait D. (121) 

talimatından yeter miktarda 

gönderildiği H: 

 

1 — 14001 sayılı kararname ile neşredilen talimatname hükümlerine göre 

Genel Kurmay Başkanlığınca hazırlanan (Düşman paraşütçülerinin inmelerine 

ve havadan tayyare ile kıta indirmelerine karşı kullanılacak askeri birliklerin ve 

ha^ kuvvetlerinin hareket tarzı ve talimli terbiyelerine ait) talimattan, ( ) 

adedi posta ile gönderilmiştir. 

 

Kaza, Nahiye ve icap eden köylere tevzi ve bu talimatta yazılı esaslara göre 

taarruz guruplarının en kısa bir zamanda yetiştirilmelerini rica 

 Ederim 

 

2 —U. Müfettişliklere ve Vilâyetlere yazılmış ve bilgi için Genel Kurmay 

Başkanlığına ve Hava Müdafaa Genel Komutanlığına yazılmıştır. 

 

Seferberlik Md  

Sayı: 

491 

27/3/941 

Özü: 

M. M Mükellefiyeti 

komisyonlarının faaliyeti H: 

Acele 

1 — M. M, Vekâletimden alman 20.3.941 gün ve Harbiye D. Ş. 4 122320 

sayılı yazı ikinci maddededir. 

 

Maliyetin süratle icrası için, istenilen yardımın yapılmasını ehemmiyetle 

rica ederim. 

 

 

 



 
 
 

2673 
 

2 — Askerî ihtiyaç için mükellefiyet komisyonları vasıtası ile külliyetli 

miktarda vasıta mubayaa edilmektedir. 

 

Mezkûr mubayaanın bir an evvel yapılması için mahallin jandarma ve polis 

memurları da tavzif edilmek üzere Komisyon reisi olan Vali ve Kaymakamların 

bu iş ile sıkı bir surette alâkadar olmalarına müsaadelerini saygılarımla arz 

ederim. 

 

3 — U. Müfettişliklere ve Vilâyetlere yazılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
2674 
 

Dâhiliye Vekâletince 1/3/941 den 1/4/941 e kadar isi biten 

 emekli ve öksüzler maaşı tahsis lsitesi: 

 

Memuriyeti ve ismi Nevi tahsis 

Bursa vilâyeti evrak memuru Şevket Güler Tekaüt 

İslâhiye eski nüfus memuru ölü Mehmet Gökkaya Yetim 

İzmit muhacirin memuru ölü Sahih „ 

Tefenni kazası hususî muhasebe eski tahsildarı Ahmet Hamdı Özkul Tekaüt 

Manisa H. muhasebe merkez kâtip muavinliğinden vekâlet emrinde  

Ölü Abidin Karakaş Yetim 

Barinç nahiyesi eski müdürü Abdülaziz Alpaslan Tekaüt 

Zat işleri müdür muavini Hami Oray Yetim 

Cırablus nahiyesi müdürlüğünden mütekait ölü Abdülkadir Özel  

Sandıklı hususî muhasebe eski tahsildarı Ali Er Tekaüt 

Yukarı Sarkıntı nahiyesi müdürü ölü Tahir Koçyiğit Yetim 

Gerede Hususî muhasebe tahsildarı Arif Güler Tekaüt 

Ceyhan tahrirat kâtipliğinden mütekait ölü Mustafa Özçelik   Yetim 

Ceyhan kazası nüfus kâtibi ölü Salih Sami Akın „ 

Giresun hususî muhasebe tahsil memurluğundan mütekait ölü  „ 

Ahmet Nuri Munis oğlu „ 

Burdur hususî idare evrak memurluğundan mütekait ölü Mehmet  

Rıfat Soliçin          „ 

Daday hususî muhasebe memuru Mustafa Molo Tekaüt 

İstanbul vilâyeti idare heyeti azasından ölü Mustafa Ferruh „  

Yazıcı oğlu  Yetim 

Fatih belediye şubesi ressam ve kütüphane memuru Mehmet  

Halil Duru „ 

Köprü idaresi tadar memuru Mustafa Temiz „ 

Ürgüp hususî muhasebe tahsildarı ölü Mehmet Esatoğlu   „ 

Mecitözü tahrirat kâtipliğinden mütekait ölü Fazlı Kurşun „ 

İtfaiye müdürlüğü ambar memurluğundan mütekait Fuat Akkuş  „ 

Akkan nahiyesi müdürlüğünden mütekait ölü Yahya Özü  „ 

Kavak kazası tahrirat kâtibi ölü Bilâl Şimşir „ 


