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Resmî Kısım 
Tayinler 

 
27-Mart-942 tarih ve 17202 sayılı kararname örneğidir. 

1 — Mihalıççık kaymakamı İzzet Örsün açık bulunan 
Üçüncü sınıf 'Mülkiye Müfettişliğine naklen tayini tensip 
edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur. 

27-Mart-942 
21-3-942 tarih ve 17153 sayılı kararname örneğidir. 
1 Osmancık kaymakamı İdris Kemal Onatın Maden 

kaymakamlığına, Haymana kaymakamı Fazıl Haluk 
Göksunun Ayaş Kaymakamlığına, Ayaş kaymakamı Cahit 
Betilin Haymana kaymakamlığına, Niğde Mektupçusu Şefik 
Erolun Osmancık kaymakamlığına, Kayseri Mektupçusu 
Yaver Soydaşın Niğde mektupçuluğuna, Bitlis mektupçusu 
Cevdet Andayın Kayseri Mektupçuluğuna, naklen tayinleri 
ve görülen İdarî lüzuma binaen Maden kaymakamı Tevfik 
Aktutayın da vekâlet emrine alınması tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur. 

21-Mart-942 
27-Mart-942 tarih ve 17201 sayılı kararname örneğidir. 

Bursa mektupçusu Şevket Ertenin İçel Mektupçuluğuna, 
İçel Mektupçusu Mitat Göknarın da Bursa Mektupçuluğuna 
naklen tayinleri tensip edilmiştir. 
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       2 
Kararname No: 17654 
Ordu Valisi Ömer Cevat Ökmen’in Diyarbakır, Burdur 

Valisi Sadri Aka'nın Ordu, Siirt Valisi Halûk Nihat 
Pepeyi’nin Burdur, Van Valisi Süheyp Karafakoğlu’nun 
Aydın, Manisa Valisi Faik Türel'in Samsun, Sivas Valisi 
Akif İyidoğan’ın Manisa, Trabzon Valisi Naci Kıcıman’ın 
Sivas, Maraş Valisi Salim Günday’ın Trabzon, Mardin 
Valisi Kudret. Kantoğlu’nun Maraş Valiliklerine ve 3907 
sayılı kanunun ikinci maddesinin ikinci fıkrasına tevfikan 
İznik Kaymakamı Raşit Demirtaş’ın Mardin, Çankaya 
Kaymakamı Necmettin Ergin’in Siirt ve Nallıhan 
Kaymakamı Dilâver Argun'un Van Vekil Valiliklerine 
naklen ve yeniden tâyinleri; Dahiliye Vekilliğinin 2-4-1942 
tarihli ve 511/7225 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine, 
İcra Vekilleri Heyetinin 2-4-1942 tarihli toplantısında kabul 
olunmuştur. 2-4-1942 

1 — Görülen idari lüzuma binaen Ankara Polis 
Enstitüsü Müdürü Âdil Başer'in Vekâlet emrine alınması 
tensip edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur. 

27-3-1942 
1 Ankara Polis Enstitüsü Müdürlüğüne Balıkesir 

Vilâyeti birinci sınıl Emniyet Müdürü Mehmet Ali 
Aydıncı’nın naklen tâyini tensib edilmiştir. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili 
memurdur. 

31-3-1942 
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Terfiler 

Müdürler encümeninin 18-2-1942 tarihli kararı sureli Gevaş 
kaymakamı Niyazi Toker ile Salihli kaymakamı Necmettin Kuteş 40 lira 
maaşda bir terfi müddetini doldurmuş olduklarından maaşlarının bir 
derece arttırılmasına dair memurlar sicil ve muamelât U. Müdürlüğünün 
encümenimize havale buyrulmuş olan 17-2-942 tarihli yazısı adı 
geçenlerin sicil dosyalarile birlikte mütalea ve tetkik olundu: 

Yapılan tetkikat neticesinde her ikisinin de 40 lira maaşı 6-1-939 
tarihinde almak suretile bu maaşda bir terfi müddetini doldurmuş ve bir -
derece üstün maaşa terfilerine mani bir cihet de bulunmamış olduğundan 
maaşlarının 50 şer liraya terfiine karar verildi. 

14-3-942 
________________ 

 
Takdir edilenler 

 
Saray Kaymakamı Hakkı Öney’e 

Malkara Kaymakamı Eşref Ergut’a 
Şarköy Kaymakamı Necati Vardar’a 

Hayrebolu Kaymakamı Baki Neşet Kankılıç’a 
Hububata elkoyma ve iaşe işlerinde gösterdiği gayret ve 

faaliyetinden dolayı Tekirdağ Vilâyetince takdirname ile taltif 
edilmişlerdir. 

20-2-942 
Sivas Valisi Akif İyidoğan’a 

Vilâyet içinde Okul Binaları yapı inşaatındaki başarılarından dolayı 
Maarif Vekilliğince takdirname verilmiştir. 

18-2-942 
İsmetpaşa Nahiyesi Müdürü Abdullah Öner e Tahir Nahiyesi Müdürü 

Mustafa Güreş’e 
Nahiye dahilindeki Eğitmen teşkilâtiyle alâkadar olarak Eğitmen 

0kulları Binalarının inşaatında gösterdikleri faaliyetten dolayı Malatya 
Vilâyetince takdirname verilmiştir. 10-3-942 
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Seferberlik Memuru Fazlı Demirele 
Vilâyet Pasif korunma plânının tanzim ve ihzarı ve 

intizamla yürütülmesinde gösterdiği devamlı gayretinden 
dolayı Trabzon Vilâyetince takdirname verilmiştir. 28-2-942 

Çoruh Vali Vekili Hamit Erkan’a 
Vali vekâletinde bulunduğu zaman İnhisarlar İdaresine 

ait mamulât satışlarının yükselmesinde önemli surette 
yardım ettiğinden dolayı b& hizmeti Gümrük ve İnhisarlar 
Vekâletince takdir edilmiştir. 

9-2-942 
Ulukışla kaymakamı Hikmet Tongur’a 

Spor işlerinde bilhassa büyük bir gayretle çalışmış 
olmasından dolayı Vilâyetçe takdirname verilmiştir.
 12-3-942 

Ak pınar Nahiyesi Müdürü Adil Özalp’a 
Samsat Nahiyesi Müdürü Mustafa Özpolat’a 
Çalğan Nahiyesi Müdürü Şükrü Erdoğan’a 

157 ve 2/17160 Sayılı kararnamelerin tatbikinden bu ane 
kadar mütemadi bir surette nahiyeleri Köylerinde dolaşarak 
elkonulan hububatı Ofisi sevk ve gizli buğday ve arpayı 
meydana çıkarmak hususunda gösterdikleri mesaiden dolayı 
Malatya Vilâyetince takdirname verilmiştir. 

26-3-942 
Ş. Karahisar Kaymakamı Halil Tufan’a 

Belediye reis vekâletini deruhte ettikten sonra Belediye 
işlerinin İslah, ve tasfiyesinde gösterdiği gayret ve 
muvaffakiyetten ötürü Girson Vilâyetince takdirname 
verilmiştir. 20-3-942 
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Alucra Kaymakamı Kerim Tümay’a 
Kazaya geldiği gündenberi her işte gösterdiği sür’at, 

muvaffakiyet ve dürüstlük ve bilhassa büyük bir muhalefet 
zümresine karşı ağalık hislerinin ezilmesinde ve 
söndürülmesinde gösterdiği itidal ve cesaretten dolayı 
Vilâyetçe takdirname verilmiştir. 20-3-942 

_____________ 
 

Kanunlar 
 

1941 malî Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (D) 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

KanunNo:4194                         Kabultarihi:30-3-1942 
Madde 1 — 1941 malî yılı Muvazenei Umumiye 

Kanununa bağlı (D) cetvelindeki nakil vasıtaları 
kadrolarının İktisat Vekâletine ait müesseseler kısmına ilişik 
cetvelde yazılı nakil vasıtaları ilâve edilmiştir. 

Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir. 
Madde 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili 

memurdur.  31-3-1942 
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Kararname 
2 

Kararname No: 17617 
Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması 

lıak~ kındaki 1705 sayılı kanuna göre İktisat Vekâletince teklif ve 
Devlet §û- rasmca tetkik edilerek 13-3-1942 tarihli ve 947-34-3318 
sayılı tezkere ile tevdi olunan ilişik (Sabun Normları Nizamnamesi) nin 
meriyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 27 mart 1942 tarihinde 
kabul olunmuştur. 
27-3-1942 

2 
Kararname No: 17695 
2721 sayılı kanunun birinci ve 2822 sayılı kanunun 29 uncu 

maddelerine tevfikan ve eski tarifeleri tadilen yeniden hazırlanmış olan 
Posta, Telgraf ve Telefon ücretlerine ait ilişik tarifelerin tasdiki ve bu 
tarifelerde yazılı ücret ve hükümlerden posta paketlerine taallûk etmi- 
venlerin kararnamenin neşri tarihinden itibaren 15 gün ve posta 
paketlerine taallûk edenlerin bir ay sonra tatbiki; Münakalât Vekilliğinin 
18-2-1942 tarihli ve 232/20 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye 
Vekilliğinin 25-3-1942 tarihli ve 24366/6696 sayılı mütalâanamesi 
üzerine, İcra Vekilleri Heyetince 13-4-1942 tarihinde kabul olunmuştur. 

13-4-1942 
Posta, Telgraf ve Telefon Ücretleri Tarifesi 

Dahilî evrak postası ücretleri 
No: Nev’i   Ağırlık   Ücret Mülazahat 
      Kr. San. 
1     Mektuplar    Dereceleri 20 gram   
 veya kesrinden   7 50 
2     Karipostallar(Cevapların her bir parçası için) 7 50 
3     Gazetelerle en az üç ayda 50 gram veya 
       Bir çıkan mevkut risaleler kesirden  25 Bunlar ayrıca 
        Üçte bir ücrete tabi olanlardan 150 gram veya        üçte bir tenzilata 
      Kesirden 25  tabi değildir. 
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No. Nev’i Ağırlık Ücret  
  dereceleri Kr. San. Mülâhazat 

4 

Basılmış kâğıtlar (Halledilmiş 
bilmece kâğıtları ve tebrik ve taziyeye 
dair 5 kelimeye kadar metni havi 
kartlar dahil) 

50 gram veya 
kesrinden 

1 50 

Bunlar ayrıca üçte 
brr tenzilâta tabi 
değildir 

5 Körlere mahsus kabartma 1000 gram veya  
 basılmış kâğıtlar kesrinden 75  

6 Kültüı Bakanlığınca mek 50 gram veya   
 teplerde okutulması kabul kesrinden 25  
edilip listesi P. T. T. İdaresine verilen kitaplarla resmî dairelerce veya halk- 
evleıince halka parasız dağıtılmak üzere bastırılıp adları Bakanlıklarca P. T. T. 
idaresine bildirilen kitaplar. 
7 İş kâğıtları 50 gram veya kesrinden 

1 50 
 En az ücret  9  

8 
Ticaret eşyası örnekleri 50 gram veya kesrinden 

1 50 
 En az ücret  4 50 
 Taahhüt maktu resmi  n 

i 
50 

10 Değer konmuş mektuplar 
Mektubun âdi posta ücreti ve maktu taahhüt resminden başka 
değerinin 300 kuruşuna kadar 6 
300 kuruştan fazlası için her 100 
kuruş veya kesirinden 75 
11 Posta ve telgraf havaleleri : 
a) Havale başına maktu ücret 5 
b) Havale olunan paranın her lira veya kesrinden 50 
c) Telgraf havaleleri için telgraf tarifesine göre ayrıca alınacak telgraf ücreti • 
12 Aalacak tahsili : , 
Her bir senetten : 
Tahsiliye ücreti maktu olarak 5 
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Tahsil olunamıyan her bir senedin ibrazı ücreti maktu olarak 3 
Tahsil olunan paranın havale ücreti 
13 Gazete ve mavkut risalelere abone kaydı: 

a) Gazetelerin âdi posta ücreti 
b) Abone bedelinin yüzde biri 

c) Abone bedelinin gönderilmesi için lâzımgelen havale ücreti 
14 Postrestant 
Müraselâtın her biri için mûtat posta üc- 
Gazete ve mevkut risalelerin posta abone olan dan yahut alâkalı gazete idarehanesinden 
alınır. Bu husus gazete idarehanesinin dermeyan edeceği şarta bağlıdır. 
 retinden başka  l 
15 > Posta abone kutuları :   
 

Birinci sınıf Seneliği 600 
  Aylığı 60 
 İkinci sınıf Seneliği 400 

  Aylığı 40 
 Üçüncü sınıf Seneliği 200 
  Aylığı 20 
16 Kendini tanıtma kartı  5 
17 Reklâm etiketlerinin her biri için  
50 
25 

1 — Bu cetvelde 56 ya kadar numaralandırılmış olan vilâyetler, posta 
paketlerine ait ücretlerin istifası bakımından birer gurup teşkil ederler. Mülki taksimata 
göre bir vilâyet dahilinde bulunan kaza ve nahiyelerdeki posta merkezleri o vilâyetin adını 
ve numarasını taşıyan (gurup) merkezine bağlıdır. 

2 — Bu cetvelde gurup merkezlerinin karşılarındaki çizgilerin birbirini 
katettikleri yerlerde kare içinde kalan rakamlar guruplar arasındaki mıntaka adedini 
gösterir. 

3 — Bir mıntaka içinde taşınacak paketlerin her üç kilo veya kesrinden 21 kuruş 
ücret alınır. 
den 21 kuruş. 

İki mıntaka içinde taşınacak paketlerin her üç kilo veya kesrinden 
27 kuruş. 

Üç mıntaka içinde taşınacak paketlerin her üç kilo veya kesrinden 33 kuruş. 
Dört mıntaka içinde taşınacak paketlerin her iiç kilo veya kesrinden 39 kuruş. 
Beş mıntaka içinde taşınacak paketlerin her üç kilo veya kesrinden 45 kuruş ücret 

alınır. 
Mahreci ile mevridi veya bunlardan yalnız biri demiryolu üzerinde veya deniz 

kıyısında bulunmıyan paketlerin her üç kilo veya kesifinden, mıntaka adedi ne olursa 
olsun, 27 kuruşluk maktu bir ücret yu- 
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karıda yazılı ücretlere munzam olarak istifa edilir. 
Demiryolu durağından veya deniz kıyısından 15 kilometre 

(15 kilometre dahil) içerde bulunan yerler demiryolunda veya 
kıyıda itibar edilir. Bu vaziyette olup ta durak veya iskele ile 
kendi arasında doğruca posta nakliyatı yapılmıyan ve nakliyatı 15 
kilometreden fazla mesafe kat’edilmek suretiyle yapılan 
merkezler demiryolunda veya kıyıda sayılmaz. 

4 — Aynı gurup içinde bulunmasından bir mıntakada 
sayılan iki merkez arasında posta nakliyatının yapıldığı meşale 
100 kilometreden az ise bu merkezlerin birbirine gönderecekleri 
paketlerden munzam ücret alınmaz. Mücavir iki gurupta bulunup 
aralarında doğru posta nakliyatı yapılan iki merkez arasındaki 
mesafe 100 kilometreden az oldukça bu iki merkez arasında alınıp 
verilen paketlerden munzam ücretsiz yalnız bir mıntaka ücreti 
alınır. 

5 Gurup (vilâyet) merkezi dahilde olduğu halde 
kendileri deniz kıyısında bulunan merkezlerin tamamen 
denizyolundan teati ettikleri paketlerin ücretleri : 

A - Karadeniz yıkılarında bulunan merkezlerin kendi 
aralarında ve İstanbul ile teati ettikleri paketlerden bir mıntaka ve 
Marmara Denizi kıyılarındaki merkezlerle teati ettikleri 
paketlerden de iki mıntaka; 

B - Eğe Denizi ve Akdeniz kıyılarında bulunan merkezlerin 
kendi aralarında ve Çanakkale ve İstanbul ile teati ettikleri 
paketlerden bir mm- taka ve Marmara kıyılarındaki merkezlerle 
teati ettikleri paketlerden de iki mıntaka; 

C - Marmara Denizi (Boğazlar dahil) kıyılarındaki merkezler 
arasında teati edilen paketlerden bir mıntaka; 

D - Karadeniz kıyılarındaki merkezlerle Ege Denizi ve 
Akdeniz kıyılarındaki merkezler arasında teati edilecek 
paketlerden iki mıntaka; 

ücreti alınır. 
Cedvel Kitabın Sonundadır. 
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No.  Nev’i      Ücret  
Kr. San. 

19   Dun ücrete tabi paketler :             Bunlar ayrıca üçte 
       Birinci sahifedeki 6 numaralı fıkrada yazılı ve             bir tenzilâta tabi  
        hususî tarifeye tabi kitapların posta paketi   değildir. 
        şeklinde tevdii halinde: taşıma .vasıtaları ne  
        olursa olsun en az ücreti 10 kuruş olmak  
        üzere her kilo veya kesrinden 5 
20  Değer konmuş paketlerin tem i niye ücreti : 
        Değer konmuş posta paketlerinden  
        yukarıdaki tarifeye göre alınması lâzım-  
        gelen ücretlerden başka teminiye ücreti : 
        Değerinin 300 kuruşuna kadar 6 
        300 kuruştan fazlası için her 100 kuruş veya 
        kesrinden 75 
21    Ardiye ücreti : 
        İhbarnamelerinin miirselünileyhlerine ve  
        icabında miirsillerine teslimi ve postrestant 
        olanlarının dahi vürutları tarihinden itibaren  
        üç gün hitamında almmıyan paketlerden –  
        resmî tatil günleri hariç olmak üzere –  
        geçecek her gün için paket başına   3 
        Bu ücretin âzami haddi : 
        Kıymetli paketler için 900 
        Kıymetsiz paketler için 360 

Dahilî tayyare müraselât ücretleri Bu ücretler Hava Yollan Dev, 
22    Alelade posta ücretlerinden başka                 let İşletme İdaresinin ücretleri 

     dahi dahildir 
 
   A)Değerli mektuplar da dahil olmak ü- zere Mektuplar, basılmış 

kâğıtlar, iş kâğıtları, ticaret eşyası örnekleri, küçük paketler ve 
gazetelerin her 20 gram veya kesrinden        7 50 

    B)Kartpostalların her bir parçasından 7 50 
    C)Havalenamelerin ve alma haberi kâğıtlarının her birinden  7 50 
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No. Nev’i Ücret 
Kr. San. 

 Ç) Sonradan istenilen alma haberi kâğıtlarının her birinden12 
 D)Değerli veya değersiz posta paketlerinin her kilo veya kesrinden

 60 
Ödeme şartlı müraselât ücretleri 

23 A) Maddenin nev’ine göre lâzım ve mûtat olan ücretlere ilâveten  
 tahsiliye ücreti 5 
 B) Ödenmesi meşrut paranın havale ücreti (bu ücret tahsil 

edilen paradan tenzilen alınır.) 
Sai ve ikametgâhta teslim ücretleri 

 24     Sai 

         1 - Evrak postasından : 
         Değerli mektuplar da dahil olmak üzere her bir 
maddenin âdi posta                          ücretinden başka 28 
         2 - Paket postasından : 
         Alelade ücretlerden başka 20 kiloya kadar olan 
paketlerden 32 
         20 kilodan fazla ağırlıktaki paketlerin  
         fazlasının her kilo veya kesrinden 2 
25     İkametgâhta teslim : 
         1- Değer konmuş mektuplardan ikamet  
         gâhta teslim ücreti 12 
         2 - Değerli veya değersiz paketlerin ika- metkâhta 

teslim ücreti : 
 

         20 kiloya kadar olan paketler için 20 
         20 kilodan fazlası için her kilo veya  
         kesrinden 1 
         3 - İkametgâhta tediye edilecek her hava  
         leden maktu olarak 5 
Not : Mürselünileyhler tarafından sai ile  
getirilmesi veya ikametgâhta teslimi  
istenilen mevad için yukarıda gösteri  
len ücretler alınır.  
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Haber alma ve istilâm ücretleri 
No. Nev’i Ücret Kr. 

San. 

26 
Her bir mürasele maddesinin ve havalenin tevdii 
sırasında istenilen haber- 

 

 alma kâğıdı için 7 50 
27 Sonradan istenilen haberaima kâğı  
 dı için 15 

28 
Habeı isteme, adres değiştirme, geri alma, başka 
yere yollama hizmetleri 

 

 için 15 
Satış şubeleri memurlarına ve acentalara verilecek ücretler 

29 Pu! satıcılarına verilecek ücretler: 
 1- Şehir dahilindeki pul satışları için ay 

  da 6.000 kuruştan fazla pul satanlara 600  
  Ayda 6.000 kuruşluk ve daha az pul satanlara : 

                 İlk 500 kuruş için yüzde 20 
                 501 kuruştan 3.500 kuruşa kadar yüzde 10  
                 3.501 kuruştan 6.000 kuruşa kadar                  yüzde 5 
 2- Posta teşkilâtı olmıyan nahiye ve köy 

   lerdeki pul satıcılarına ayda. 
                 İlk 500 kuruş için yüzde 40 
                 501 kuruştan 2.000 kuruşa kadar yüzde 20 
                 2.001 kuruştan fazlası için yüzde 5 
30 Taahhütlü işi yapanlara : 
                Pul satıcılarından taahhütlü müraselât  
                kabul edenlere kabul ettikleri her taahhütlü  
                madde için ayrıca 1 
31 Acentalara verilecek ücretler : 
                P. T. T. İdaresince gördürülecek işin 
                derece ve ehemmiyetine göre 1.500 den 
                4.000 kuruşa kadar 

Müteferrik hükümler 
Birleştirilmiş maddeler : 
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Madde 1 — İçinde gazele ve basılmış kâğıtlar ve iş kâğıtları ve ticaret 
eşyası örnekleri bulunan paketlerin heyeti umumiyesi muhteviyatından en 
yüksek tarifeye tabi bulunan madde nevinden sayılarak ona göre ücret alınır. 
Takse : 

Madde 2 — Âdi mektup ve âdi kartpostallardan gayrı müraselât ücretleri 
kısmen olsun peşin verilmelidir. 

Noksan ücretler mürselünileyhlerden ve indelicap mürsillerden iki kat 
olarak istifa edilir. Her halde bu ücret bir buçuk kuruştan aşağı olamaz. 

Ücretleri tam ve peşin olarak ödenmesi lâzımgelen - âdi kısmı da dahil - 
cevaplı kartlardan ve bilcümle taahhütlü mürasele maddeleri ile sair müraselât 
ve havalenamelerden tamamen pulsuz veya eksik pullu olarak gelecek olanlar 
takse muamelesine tabi tutulmaz. Eksik ücretlerine mukabil bir kat olarak 
yapıştırılacak pullar mahreçlerinden celbe- dilir. 

Tayyare maddelerindeki munzam ücret için de aynı veçhile muamele 
yapılır. 
Postrestant : 

Madde 3 — Postrestant işaretli müraselâttan alınması lâzımgelen 
postrestant ücreti mahrecinde verilmemiş ise gerek bidayeten vürudunda ve 
gerek bilicap tekrar şevkinde mevrit postanesince mürselünileyhten ve 
mahrecine iadesi halinde mürsilden bir kat olarak alınır. 

Namlarına gelecek maddelerin bilâhare kendileri tarafından alınmak üzere 
postanede tevkiflerini yazı ile istiyen mürselünileyhler postrestant ücreti 
maktuasını ödemeğe mecburdurlar. 
Abone kutuları : 

Madde 4 — Posta merkezleri abone kutuları ücretleri noktasından Posta 
İdaresince üç sınıfa ayrılmıştır. 

A) İstanbul, Galata, Beyoğlu, Pangaltı, İzmir, Hükümet, Basmane, 
Alsancak ve Ankara merkezleri birinci, 

B) Üsküdar, Beyazıt, Beşiktaş, Büyükada, Fatih, Kadıköy, Heybeliada, 
Bakanlıklar ve Yenişehir (Ankara) merkezleriyle nüfusu yirmi bin den fazla olan 
şehirlerdeki merkezler ikinci, 

C) İstanbul, İzmir ve Ankara’nın yukarda isimleri yazılı olan şehir 
dahili merkezlerinden gayrı merkezler ile nüfusu yirmi binden aşağı bulunan 
diğer bütün merkezler üçüncü sınıf itibar edilmişlerdir. 

Müddeti bir ayı doldurmayan abonmanların müddetleri ne olursa o - sun 
bunlardan sınıfları itibarile kayd edildikleri ayın tam ücreti alınır. Bir aydan 
fazla zaman için kiralanan kutular ne kadar müddet için kiralamışa kiralansın bu 
müddet kaydın yapıldığı günden başlar. 
Tekrar sevk ve iade ve ardiye : 

Madde 5 — 
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A) İhbarname teslimi tarihinden itibaren on beş gün zarfında 
mürselünileyhleri tarafından müracaat edilip alınmıyan paketler işin bu 
müddetin hitamında mürsillerin reyi sorulur. Bu sorgu ödeme şartlı paketler için 
yedi günün ve postrestant paketler için de iki ayın sonunda yapılır. 

Mürselünileyhleri tarafından kabul edilmiyen paketler için bu müddetlerin 
hitamı beklenmeyip ademi kabul keyfiyeti ihbarname üzerine şerh ve imza 
ettirildiği tarihte mürsilin reyine müracaat olunur. 

B) Posta paketlerinin tekrar sevk ve iadesi yeniden ücrete tabidir. İade 
edilecek paketlerin nakliye ve varsa teminiye ve ardiye ücretleri mürsilinden 
alınır. Mürsilin talebi üzerine vâki olacak tekrar şevkte paketlerin nakliye, 
teminiye ve ardiye ücretleri talep vukuu esnasında yine mürsilden ve yerlerini 
değiştiren mürselünileyhlerin talebi ile yapılacak tekrar şevklerde ise bu ücretler 
kendilerinden alınır. 

C) Paketlerin eshabına teslim edilememesinden dolayı mevrit ve 
mahreç merkezleri arasında yapılması icap eden muhabere yüzünden geçecek 
müddet ardiyeye tabi değildir. 

Ç) Tekrar sevk ve iade edilecek kıymetli mektuplardan yalnız teminiye 
ücreti tekrar alınır. 

D) Paket ve kıymetli mektuplardan gayri müraselâtın mürsillerine 
iadesi veya mürselünileyhlerine tekrar sevkı yeniden ücret istifasını icabeti 
irmez. Yalnız şehir dahili ücretle kabul edilmiş olan mektupla 
rın şehir harici bir mahalle tekrar sevkında ücret farkı bir kal alınarak teslim 
olunur. 

E) Erden Onbaşıya kadar (Onbaşı dahil) asker ve jandarma eratı 
namlarına olan posta paketlerinden tekrar sevk \e iade ve ardiye ücretleri 
alınmaz. 
Mürsilleri tarafından geri alınan müraselâtın ücretleri : 

Madde 6 Mürsiller tarafından geri alınan veyahut mücbir sebepler 
dolayısiyle mevritlerine kadar gönderilmesi kabil olmıyarak mürsillerine geri 
verilen her türlü müraselâtın posta ücreti geri verilmez. Haber isteme, geri alma 
ve adres değiştirme : 

Madde 7 — A) Mürselünileyhlerine verilmeleri alâkalı merkezler 
arasındaki mesafe itibariyle gecikmiş oldukları mürsil veya mürselünileyhlerince 
kanaat verici vesikalar gösterilmek suretiyle haber verilen koli, kıymetli mektup 
ve havalelerle sair paralı maddeler için merkezlerin derhal telgrafla, diğer 
müraselât için posta ile yapacakları idari muhabere ve takip işi için bir gûna 
ücret alınmaz. Mezkûr vesikaların gösterilmesine rağmen muhabere neticesinde 
teslim keyfiyetinde idarece bir kusur vâki olmadığı anlaşılırsa alınan malûmat, 
lâzımgelen ücret 

2 
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mürsillerinden alındıktan sonra, kendilerine verilir. 
B) Geri alma, adres değiştirme, başka yere yollama ve sair gibi kendi 

isteklerine münhasır olarak mürsil veya mürselünileyhler tarafından vâki 
olacak müracaatlarda bu hizmetler için tarifede yazılı posta ücreti peşin 
alınır. Bu hizmetlere mütaallik muhaberenin telgrafla yapılması istenilirse 
yalnız telgraf ücreti alınır. Kıymetli mektup ve kıymetli paketlerle 
havalelerde telgrafla yapılacak adres değiştirmeleri için telgraf ücretlerinden 
başka posta ile yapılacak teyit için ilâveten bir taahhütlü mektup ücreti dahi 
alınır. Geri alma başka yere yollama ve adres değiştirme isteği aynı kimse 
tarafından aynı adrese olarak aynı zamanda aynı merkeze verilmiş olan 
birden fazla mürasele maddeleri hakkında ise, mürsil posta ile yapılacak her 
tebliğ için bir âdi taahhütlü mektup ücretini ve telgrafla yapılacak her tebliğ 
için de bütün bu maddelere ait malûmatı ihtiva eden telgraf ücretini verir. 

Haber istemelerde her madde için ayrı ücret alınır. 
Kaçak müraselât : 

Madde 8 — 376 sayılı Posta Kanununun 40 inci muaddel maddesinde 
yazılı kaçak müraselâtın posta ücretleri iki kat olarak alınır ve birer katı 
bunları tutanlara verilir. 
Mevritte açılan dahilî mektuplardan  
çıkacak olan kıymetli mevad ücretleri : 

Madde 9 — Postanelerce Posta Kanununun 50 nci maddesine istinaden 
gerek re’sen ve gerek sahiplerinin muvaffakatiyle açılan dahilî 
mektuplardan çıkacak olan meskûkât, işlenmiş veya işlenmemiş altın ve 
gümüş ile kıymetli taşlar ve mücevherler ve bu kabil kıymetli maddelerin 
takdir olunacak kıymetlerinin yüzde onu nisbetinde bir posta ücreti alınarak 
mürasele maddeleri esbabına verilir. Evrakı nakdiye çıkarsa bu evrakın 
kıymetinin kezalik yüzde onu nisbetinde bir ücret alınarak teslim olunur. 
Bendiye : 

Madde 10 — Bendiye levazımından olan sicim, kurşun, kapsül ve 
mühür mumunu tamamen Posta İdaresinden alanlar her paketin bendiye 
levazımı için dokuz kuruş ücret verilir. Bu levazımı kısmen alanlar sicim, 
kapsül ve kurşun için ikişer ve mum için üç kuruş öderler. Kıymetli 
mektuplar için mumlarını postaneden tedarik edenlerden dahi üç kuruş 
alınır. Muvazenei umumiye, mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan 
dairelerden ve Belediyelerden postaya verilecek olan paket ve kıymetli 
mektuplar için postanelerce bendiye levazımı sarfedilmek icabettiği takdirde 
bendiye ücreti birinci fıkra dairesinde tam ve peşin olarak alınır. 

Madde 11 — 2721 numaralı kanunda yazılı daireler ve sairenin ay- 
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nı kanunda mezkûr müraselât ile Bankaların bu daireler hesabına yapacakları 
müraselât ve hizmetleri bu kanunda yazılı ücretlere tabidir. Bu dairelerle 
sairenin tevdi edecekleri tayyare maddelerinin hava munzam ücretleri 2298 
numaralı kanun mucibince tam olarak alınır. 

Dahilî Telgraf Tarifesi 
Kuruş Santim 

Merkez arasında teati olunacak telgraflar 
dan her kelime için (ayrıca telgraf  
başına 10 kuruş munzam ücret alınır.)                                                          3 

Matbuata ait telgraflardan her kelime için 
 (ayrıca telgraf başına 10 kuruş munzam ücret alınır.)                                  1 

Yıldırım işaretli telgraflardan her kelime 
 için (ayrıca her telgraf başına 10 kuruş 
 munzam ücret alınır)                                                                                    15 
Suretli telgraflardan, her suretin ihtiva edeceği yirmi 
 kelimeye kadar                                                                                             15 

Suretli telgraflardan yirmi kelimeden 
 fazlasının her kelimesinden (mürsil veya 
 mürselünileyh tarafından suret veya 
 aslı sonradan istenilen telgraflar için  
dahi aynı ücret alınır.)                                                                                   50 
        Kod usuliyle yazılmış telgraf ücretleri yirmi 
 beş kuruştan aşağı olamaz. Bu usul ile  
yazılmış telgraflar mecburi mukabeleye 
 tabidir. Acele telgraflardan asıllarının üç 
 misli; acele telgraf suretlerinden suret 
 ücreti iki misli; yıldırım telgraf suretlerinden 
 suret ücreti üç milsi olarak alınır. 
Mukabeleli telgraflardan mukabele 
 ücreti olarak asıl telgrafın yarı ücreti alınır. 

Telgraf havalelerinin her birinden 
 alınacak maktu telgraf ücreti (acelelerde 
 bu ücret 180, yıldırımlarda hu ücret 300 kuruştur.)                                     60 

Bilûmum mektep talebesiyle  
jandarma ve erlerden onbaşıya  
kadar (Onbaşı dahil) olanlara âzami 
 on lirayı muhtevi P. T. T. Merkezleri vasıtasiyle gönderilen 
 telgraf havalelerinin her birinden alınacak maktu telgraf  
ücreti, (acelelerde bu ücret 90, yıldırımlarda 150 kuruştur.)                         30 

Postrestant veya telgrafrestant telgraflardan                                    7          50 
Teslim ihbarnameli telgraflardan telgrafla teslim ihbarı için     30 
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Kuruş   Santim 
Teslim ihbarnameli telgraflardan posta ile teslim ihbarı için   7    50  
Teslim ihbarnameli telgraflardan taahhütlü teslim ihbarı içn       15  
Keşideden evvel tevkifi mürsil tarafından talep olunan 

 telgraflardan (mütebaki ücret mürsiline iade olunur.)                         10  
Sai ücreti olarak telgraf merkezinden itibaren her saatte              50  
Kısa adresli telgraflar için senelik kayıt ücreti (yarı ücretle  

altı, dörtte bir ücretle üç aylık ve yüz elli kuruş ücretle bir aylık  
kayıt da yapılır.)                                                                                1500  

Abone kayıt müddetleri daima ay iptidalarıdır. 
Bir ayın ilk gününü takibeden günlerde kayıt olunsa dahi kayıt 
 müddetinin başlangıcı kayıt olunduğu ayın ilk günü itibar olunur. 

Müteaddit mahal veya ikametgâh gösterilirse her mahal  
veya ikametgâh için ayrıca nısıf kayıt ücreti alınır. 

Telefonla alınacak veya verilecek telgraflardan her yirmişer 
 kelimesi ve kesrinden kısa adres kaydı olanlar,  
namlarına gelecek telgraflardan telefonla tebliğ edilmesini  
talep ettikleri takdirde bunların kısa adres abone bedeli  
alınırken her ay için ilâve olarak ve maktuan yüz elli  
kuruş alınır. Maktu ücret vermek istemiyenlerden telgraf  
başına ücret alınır.                                                                             10  

Yanlışlıkla fazla alman telgraf ücretlerinden yirmi beş kuruşa 
 kadar olanları talep üzerine, 25 kuruştan fazla olanları  
(25 kuruş dahil) re’sen mürsillerine iade olunur. Haricî telgrafların  
beherinin makbuz ücreti olarak.                                                        10  

2822 numaralı kanunun 29 uncu maddesine 
tevfikan hazırlanan dahilî telefon tarifesi 

Alınacak ücret 
Lira  Kr. 

Hususî telefon hatları ücretleri : 
Hususî telefon hatlarının beher kilometre ve kesrinden  
senelik istimal resmi (inzibat ve asayişe mütaallik veya 
itfaiye ve sıhhiye  gibi menafii umumiyeye ait telefonlardan 
istimal resmi alınmaz.)                                                                                
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Kuruş Santim 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresine ait  
olanlardan gayrı santrallara bağlı hususî       
telefonlardan resmî istimalden maada beher 
telefon için ilaveten senelik ücret                                                     12        50  
          Şehir arası telefon konuşma ücreti:                 Alınacak ücret 

                   Lira         Kr 
Mevcut telefon hatlarına göre en kısa tarikten :   
25 Km. mesafe dairesinde iki şehir arasında  20 
50   ,,          ,,            ,,         ,,    ,,          ,,  30 
100 ,,          ,,            ,,         ,,    ,,          ,,  50 
500 ,,          ,,            ,,         ,,    ,,          ,,  90 

1000 ,,        ,,            ,,         ,,    ,,          ,, 1 20 
1000 „ den fazla 1 80 
Davetiye ücreti:                                                                                                   20                                                        
Müstacel konuşmalar için adi konuşma ücretinin üç misli 
İşin az olduğu zamanlar zarfında, resmi tatil ve bayram günlerinde  
yapılacak şehirler arası konuşmalarından %25 tenzilat yapılır (Saat 
 19 dan sonra başlıyan işin az olduğu zamanın başlangıç ve 
 son saatleri Münakalat Vekaleti tarafından tayin olunur.) 
 Ankara ve İzmir telefontesisatı için abonman : 
Umumi merkeze doğrudan doğruya bağlı telefonlardan 500 
 mükalemeye kadar (İzmirde mükalemeler üç dakika esasına 
 müstenitdir.)                                                                             30 
500 mükameleden fazlası için mükaleme başına                                   5                          
Hususi merkezlerden 2000 mükalemeye kadar                       120 
İki binden fazlası için mükaleme başına                                                5 
Umuma mahsus telefon mükaleme mahallerinde mükaleme başına     10 
(Ankesör cihazlarının elektrikî ve mihaniki tertibatı tadil 
 edilinceye kadar (5) kuruş alınır. Tadilden sonra bu konuşmalardan 
 (10) kuruş ücretin alınmasına başlanacağı zamanı tâyine  
 P. T. T. İdaresi salahiyetlidir.) 

Tesisat : 
Umumî merkeze doğrudan doğruya bağlı olan telefonlardan  
en yakın kablo kutusundan itibaren postanın konulacağı noktaya 
 kadar olan mesafee hesabedilmek üzere 100 metre hat için  
yalnız bir defaya mahsus olmak üzere                                    30            - 
Yüz metreden fazlası için beher elli metre ve kesrinden keza 
 bir defaya mahsus olmak üzere                                              10            -                                       
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Alınacak ücret  

                Lira      Kr. 
 
Hususî merkez (yani doğrudan doğruya sahibi tarafından 
 idare edilecek mübeddile) lerden umumî merkeze  
müntehi her bir mükâleme devresi için senede                                       15        - 
Hususî merkeze bağlı dahilî postaların beheri yani  
beher mükâleme makinası ve teferruatı için senede                                6         - 
 Aynı aboneye ait olmak üzere yapılacak munzam makina için 
 asıl postanın bulunduğu bina dahilinde ise senede                                 6         - 
 Aynı mülk dahilinde olup da bina haricinde yapılacak  
munzam makinalardan 6 liradan başka temdit edilecek t 
elin beher 10 metre ve kesri için senede                                                             60 
Gerek aralarında gerek her birinin ayrı ayrı 
 merkezle iştirakini mümkün kılan hususî tertibatı haiz  
munzam postalar için senede                                                                 18         - 
İdareye ait beher telefon makinası için sigorta bedeli senede                            50 
Abonesini bırakmış olanlardan yeniden abone olmak 
 isteyenlerin tesisatı kaldırılmadığı takdirde ilk tesis  
masrafının üçte biri alınır. 
Bir abone telefonunu aynı mahalli işgal edecek başka  
bir kimseye devretmek istediği takdirde devir ücreti  
olarak Adresinin tebdilini talep eden abonelerden bir  
defaya mahsus olmak üzere                                                                    1          50 
Tesisat yapılması istenen mevkide evvelden yapılarak  
terkedilmiş ve henüz kaldırılmamış tesisat mevcut olduğu  
takdirde yeni aboneden ilk tesisat masrafının yarısı alınır.  
İlk tesisleri meccani ve servis olarak yapılmış olan telefonların 
 ücretliye tahvili halinde ilk tesisat masrafı nısıf olarak alınır. 

Nakil : 
Umumî veya hususî merkeze bağlı gerek esas gerek munzam  
bir postanın veya her hangi munzam bir âletin münferiden nakli için: 
Aynı oda içinde                                                                                      2              - 
Mücavir odalara                                                                                      3             - 
Aynı katta diğer odalara                                                                         5              - 
Bir veya mütaaddit posta veya zili muhtevi esas postalarla 
 bir veya mütaaddit zili muhtevi munzam postaların naklinde, 
 nakil ücretleri beher zil veya munzam posta için % 50 nisbetinde arttırılır. 
Bir kattan başka bir kata yapılacak nakillerden çıkılan 
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Alınacak ücret  
   Lira        Kr. 

veya inilen kat adedine göre her kat için ayın katla diğer  
odalara olan ücrete ilâve olunacak ücret                                                3             - 
Bina haricindeyapılacak nakillerde tevzi kutusundan  
itibaren telefonun nakledileceği noktaya kadar olan hattın  
beher elli metre ve kesrinden                                                                 10           - 
Telefonun nakli için tel ilâvesi icabetmediği veya bir  
miktar hattın toplanması lâzım geldiği takdirde maktuan.                     10          - 
Hususî merkezlerin nakli : 
10 numaraya kadar hususî mübeddilelerin nakili için aynı  
odada                                                                                                      12          - 
Mücavir odaya                                                                                        18          - 
Aynı katta diğer odalara                                                                         25          - 
Ondan 25 e kadar numarayı muhtevi hususî mübeddilelerin  
nakli için : 
Aynı odada                                                                                             15          - 
Mücavir odaya                                                                                        20          - 
Aynı katta diğer odalara                                                                         27 
25 den 50 ye kadar numarayı muhtevi hususî mübeddilelerin nakli için : 
Aynı odada                                                                                             18           - 
Mücavir odaya                                                                                        25           - 
Aynı katta diğer odalara                                                                         30           - 
Elliden fazla numarayı muhtevi hususî mübeddilelerin naklinde 
 beher numaraa için : 
Aynı odada                                                                                                          60  
Müteferrik odaya                                                                                                 75  
Aynı katta diğer odalara                                                                                      90 
Hususî merkezlerin (mübeddilelerin) bina haricinde  
yapılacak nakillerinde yalnız bu merkezlerden umumî merkeze  
müntehi beher hat için münferit postaların nakilleri gibi  
ücret alınır. Dahilî tesisatın yeniden tanzimi aboneye aittir.  
Müteferrik aletler : 
Abonenin talebi üzerine konulacak munzam zil ve ahizelerden  
bir defaya mahsus olmak üzede                                                               6            - 
Bunlar için sarfolunacak telin beher on metre ve kesri için bir  
defaya mahsus olmak üzere                                                                     2          50 
Munzam priz (Jak) tesis ücreti bir defaya mahsus olarak Ankara,          5            - 
İstanbul ve İzmir’den gayri şehir ve kasabalarda Posta, Telgraf  
ve Telefon idaresi santralına bağlı telefon- 
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Alınacak ücret 
     Lira      Kr. 

lardan götürü olarak senelik abonman ücreti : 
Büyük şehirlerde                                                                                      30        -                                    
Küçük şehirlerde                                                                                      20        - 
Munzam postalardan senede                                                                     6         - 
Hususî santraldan büyük şehirlerden                                       90        - 
Hususî santraldan küçük şehirlerden                                       50        - 
Büyük ve küçük şehirlerde hususi santrallara bağlı beher  
telefon makinesinden senede                                                                    6        - 
Hususî santralları P. T. T. santralına bağlıyan irtibat  
devrelerinin beherinden senede                                                               15       -  
(Resmî ve gayri resmî yüz abonesi olan yerler büyük, bu  
miktardan az abonesi olan yerler küçük şehir savılır.) 
Umumî merkezlerden yapılacak konuşmaların her üç dakikası için                  6 
Tesisat masrafı : 
Şebekeleri kurşunlu kablo ve tevzi kutulariyle tesis edilmiş  
olan şehir ve kasabalarda Ankara ve İzmir telefon tarifesinin  
tesis, nakil ve müteferrik aletlere ait kısmı aynen tatbik edilir. 
Şebekeleri bu tarzda olmıyan şehir ve kasabalarda santraldan  
itibaren telefonun konulacağı mahalle kadar olan mesafenin  
ilk 500 metresi için bir defaya mahsus olmak üzere çift  
nâkilli devrelerden                                                                                   55       - 
Tek nâkilli devrelerden                                                                            27      50 
Beş yüz metreden fazlası için beher metre ve kesrinden: 
Çift nâkilli devrelerden                                                                                       4 
Tek nâkilli devrelerden                                                                                       3 
Nakil ücretleri tesis ücretinden fazla olmamak şartiyle  
nakil ve müteferrik aletlere ait ücret aynen tatbik olunur. 
Ankara, İstanbul ve İzmir rehberleriyle yapılacak reklâm ve  
neşriyat için olan tarife bu şehirlerden gayrı şehir ve kasabalar  
rehberlerinde yarım ücretle tatbik olunur. 
Sergi ve fuarlara mahsus telefon ücret tarifesinin 2 nci  
maddesindeki 50 konuşma hesabiyle alman abonman ücreti  
2,5 liradan 3 liraya ve beher fazla mükâleme ücreti  
5 kuruştan 6 kuruşa çıkarılmıştır.  
İstanbul telefon tarifesi : 
Senevi beş yüz mükâleme asgari, abonman bedeli                                30      - 
Altı aylık iki yüz elli asgari abonman bedeli                                          15     - 
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Alınacak ücret  
     Lira      Kr. 

Her fazla mükâleme için 
Hususi merkezler : 
Santrala bağlı beher hat için senelik abonman ücreti                               15         - 
Beher, iç posta için                                                                                    6          - 
Senevi üç bin mükâleme asgari abonman bedeli                                    200         - 
Hususî merkezlerin santrala bağlı asgari iki hattı olması 
lâzımdır. 
Fazla beher hat için senevi 1500 mükâleme verilebilir. 
Beher fazla mükâleme için                                                                                    6 
Hususî merkezlere bağlı beher haricî posta için                                       6 
Haricî postalara ait hattın beher 50 metre ve kesri için                            6 

Umumî Merkezler : 
Beher mükâleme için                                                                                           10 
Beher dahilî munzam postanın senelik abonman bedeli                          6           - 
Haricî munzam posta için senelik abonman bedeli                                  6           - 
Haricî postaya ait hattın beher 50 metre ve kesri için senede                  6           - 
Tesisat masrafları : 
Umumî santrallara doğrudan doğruya raptedilecek  
abonelerden bir defaya mahsus olarak                                                    50          - 
Tesisat yapılması istenen yerde evvelden yapılarak  
terkedilmiş ve derhal faaliyete geçebilecek devre mevcut olduğu  
takdirde yeni aboneden tesisat masrafının yarısı alınır.  
Bir bina dahilinde vaz’olunacak beher munzam posta için senede         6           -        
Bir bina haricinde vaz’edilecek beher munzam posta için  
Nakil masrafları : 
senede (elli metreyi tecavüz etmemek şartiyle)                                      18          - 
Bir oda dahilinde                                                                                      2         60 
Bir odadan bitişik odaya                                                                          4           - 
Bir kat dahilinde bir mahalden diğer bir mahalle                                    5           - 
Bir kattan diğer kata                                                                                 7         50 
Bina haricinde mahallî tevzi kutusundan abonenin yeni  
nakledeceği mahalle kadar 100 metre mesafe için                                   18        - 
100 metreden fazla beher elli metre ve kesrinden                                    5          - 
Telefonun nakledileceği mahalde başka bir abone tarafından 
terkedilmiş serbest devre mevcut ise nakil ücretinin yarısı alınır. 
Resmî, mecanni telefonlar için nakil ücreti tarifeye göre alınır.  
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Alınacak  ücret 
                                                                                                             Lira        Kr.   
Unvan tebdili için                                                                                   2          50 
Hat ve makinası işler bir halde bulunan ve  
borcu olmıyan abonelerden aynı mahalli işgal  
edecek başka bir kimseye devredildiği zaman  
devir ücreti olarak                                                                                 12         50 
Rehber bedeli                                                                                                     60 
Sigorta bedeli senede                                                                                         50 
Uzak mesafe ücreti : 
Şebeke hududu haricinde tesis edilecek telefon  
devrelerinin beher yüz metre ve kesrinden  
senelik bakım ücreti (Bu gibi tesisat idarece                                          6            - 
yapılırsa maliyet bedeli aynen alınır. Tesisatı  
aboneler tarafından yapılan ve bakımı abonelerce  
deruhte edilen bu kabil devrelerden tesis masrafı  
ve bakım ücreti alınmaz.) 

Müteferrik aletler, tesisat ve abonman bedelleri 
Abonman Tesisat 

Lira K.   Lira K. 
İlk iki jak için                                                                                     9   -       12  - 
Beher munzam jak için                                                                      4   -         5   - 
Dahili munzam zil için                                                                       2  -         3   - 
Dahili mühtez zil için                                                                         1   25      2  - 
Dirsek için                                                                                          2   50    12 50 
Teftiş müş’iresi                                                                                   2   -       7  50 
Gizli komütatör için                                                                            6   -       -   - 
Küçük komütatör için                                                                         -   60     -  60 
Muhabere ilave makinesi için                                                             4    -       6   - 
Müş’ire için                                                                                        2   -       1  25 
Munzam ahizeler için                                                                         2   -       4   - 

Uzun kordon:           
İki metre kordon için tesis veya tecdit ücreti olarak bir defaya 
mahsus olmak üzere                                                                                        2   -                    
Mütebaki beher metre kordon için bir defaya mahsus olmak üzere              60 
(Tesis edilecek kordonların uzunluğu 4 metreyi tecavüz edemez.) 

Hususi merkez komütatörleri : 
İlk altı müş’ire için                                                                                         36   - 
Beher munzam müşire için                                                                             6    - 
Adli abonman karicinde zil ve sairenin telleri varsa beher 10  
metre için                                                                                           2   -       1   25 
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Abonman Tesisat  
    Lira K. Lira K. 

Hususi hatlar : 
îlk tesis bedeli                                                                        -     -    30    - 
Beher elli metre ve kesrinden her sene abonman bedeli       6     -     -     - 
Beher makine için her sene                                                   6      -     -     - 

Şebekeleri korşunlu kabloya çevrilen mahallerde mevcut 
abonelerden tesisat masrafı farkı alınmaz. 
 2 

Kararname No: 17630 
2-3-1942 tarihli ve 2/17458 sayılı kararnameye ektir : 
Millî Korunma Kanununun 42 nci maddesine müsteniden muhtaç 

çiftçiye aynen veya nakden ödünç tohumluk temini için mubayaa bedeli 
ve masraflarına karşılık olmak üzere Ziraat Vekâleti hesabına ve T. C. 
Ziraat Bankası emrine tahsis edilmiş olan 2.600.000 liralık mütedavil 
sermayenin 3.600.000 liraya iblâğına mütedair olup Koordinasyon 
Heyeti Reisliğinin 21-3-1942 tarihli ve 1/402 sayılı tezkeresiyle teklif 
edilen ilişik K/303 sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri 
Heyetince 7-4-1942 tarihinde kabul olunmuştur. 

7-4-1942 
Karar sayısı : 303 
1 — Millî Korunma Kanununun 42 nci maddesine müsteniden 

muhtaç çiftçiye aynen veya nakden ödünç tohumluk temini için 
mubayaa bedeli ve masraflarına (memur ve müstahdemin ücret ve 
yevmiyeleri, yol paraları, nakliye, depolama, dağıtma, kontrol ve sair 
zaruri masraflar) karşılık olmak üzere Ziraat Vekâleti hesabına ve T. C. 
Ziraat Bankası emrine 2-3-1942 tarih ve 2/17458 sayılı kararname ile 
meriyet mevkiine giren K/281 numaralı kararla muhassas 2.600.000 
liralık mütedavil sermaye 3.600.000 liraya iblâğ olunmuştur. 

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

Kararname No: 17657 
Millî Korunma Kanununun 31 inci maddesine müsteniden çimento 

Hatlarının tesbitine mütedair olup Koordinasyon Heyeti Reisliğinin 
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21-3-1942 tarihli ve 1/413 sayılı tezkeresiyle teklif olunan 
ilişik K/302 sayılı kararın meriyete konulması; İcra Vekilleri 
Heyetince 7 nisan 1942 tarihinde kabul olunmuştur.
 7-4-1942 

Karar sayısı : 302 
1 — Millî Korunma Kanununun muaddel 31 inci 

maddesine müsteniden bir ton dökme çimentonun 
fabrikalarda teslim edilmek üzere toptan ve peşin satış fiatı 

a) Portland çimentosu için 22,70 lira 
b) Çabuk sertleşen Portland çimentosu (Süpersiman) 

için 25,70 lira -olarak teshit edilmiştir. 
2 — Bu fiata göre, çimentonun ambalaj şekil ve 

masraflariyle diğer mittenim im ve mûtat satış şeraiti İktisat 
Vekâletince tesbit ve ilân olunur. 

3 — İşbu karar neşri tarihinden itibaren mer’idir. 
 
 

__________ 
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Tevhidi İçtihat kararları 
Gayrimeşru münasebetlerde bulunmak maksadiyle meskene girmek, 
mesken masuniyeti suçunu teşkil edeceğine dair Temyiz Mahkemesi 

Tevhidi İçtihat Kararı 
18 şubat 1942 

Esas : 21 
Karar : 4 
Davacının karısının müsaadesiyle ve gayri meşru münasebetlerde 

bulunmak maksadiyle eve giren kimsenin işbu fiil ve hareketinde 
mesken masuniyetini ihlâl suçunun tekevvün edip etmiyeceği hususunda 
Ceza Umum Heyetinin 17-5-1937 tarih ve 54-94 ve 14-6-1937 tarih ve 
99-192 ve Dördüncü Ceza Dairesinin 13-3-1941 tarih ve 2322/1842 
numaralı kararları arasında hasıl olan içtihat ihtilâfının halli C. 
Başmüddeiumu- miliğinin 1482 sayılı yazisiyle istenilmesine mebni 
toplanan Tevhidi İçtihat Heyeti Umumiyesinde keyfiyet müzakere 
edilerek : 

Neticede ; 
Türk Ceza Kanununun (193) üncü maddesinin sarih olan 

ibaresinden anlaşılmakta olduğu veçhile bir meskene girmenin suç 
olabilmesi için, meskene girmeği menetmek hakkını haiz olan kimsenin 
yani Medeni Kanun hükümlerine göre evlilik birliği veya alelıtlak aile 
reisi ve bunlardan biri yoksa veya bu hakkını istimalden sarfınazar etmiş 
ise yerine kaim olanın ve sükna hakkı iki kişi arasında muşa olan 
yerlerde onlardan birinin rızası hilâfında veya hile ile veyahut gizli 
olarak girmiş olmak lâzımdır. Bu hallerden her biri başlı başına suçun 
unsurunu husule getirir. Menetmek hakkını haiz olan kimsenin ademi 
rızası ise beyana muhtaç olmaksızın zımnen dahi tahakkuk eder. 
Müzakerenin mevzuu olan hâdiselerde olduğu gibi karisiyle gayrı meşru 
münasebetlerde bulunmak üzere karının davetiyle bir kimsenin 
meskenine girmesine kocanın rızası olmıyacağı aklen ve âdeten 
bedehidir. 

Binaenaleyh kocanın zımmi olan ademi rızasına karşı karının 
davetiyle gayrı meşru münasebetlerde bulunmak maksadiyle meskene 
girmek, onun masuniyetini ihlâl suçunu teşkil edeceğine ekseriyetle 
karar verildi. 

_ 
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Mülki Teşkilât 
ÖZÜ : 

Yedipınar köyünün Çakır 
 köyü ile birleştirilmesi hak. 

Sayı: 521102/26-9 
9-4-942 
1 Giresun Vilâyeti Şarkî Karahisar kazasına bağlı 

Yedipınar köyünün Çakır köyü ile birleştirilmesi 8-4-942 
tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Darıseki köyünün müstakil  

olması hakkında : 
Sayı: 521102/29-20 
1 — İçel Vilâyeti merkez kazasının Gözne köyüne bağlı 

Darıseki mahallesinin (Darıseki) adile müstakil köy haline 
getirilmesi 8-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 
Sarvan köyünün İdarî bağlılığı hakkında: 

Sayı: 521102/26-13 
Tarih: 2-4-942 
1 — Giresun Vilâyeti merkez kazasının Keşap 

nahiyesine bağlı Sarvan köyü adı geçen Vilâyetin merkez 
kazasına bağlanması 2-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Anbarakan ve Iklıkçı köylerinin  

İdarî bağlılıkları hak: 
Sayı: 521102/26-14 
Tarih: 2-4-942 
1 — Giresun Vilâyeti merkez kazasının Keşap 

nahiyesine bağlı Anbaralan ve Iklıkçı köylerinin Dereli 
nahiyesine bağlanmaları 2-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 
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ÖZÜ : 
Kümbet köyünün Dereli  

nahiyesine bağlandığı Hk: 
Sayı: 521102/26-15  
Tarih: 2-4-942 

1 — Giresun Vilâyeti merkez kazasının Yavuzkemal 
nahiyesine bağli Kümbet köyünün Dereli nahiyesine bağlanması 
2-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Zimera köyünün Uutkuya çevrilip  

müstakil köy haline getirilmesi hakkında : 
Sayı: 521102/27-6 
1 — Gümüşane Vilâyetinin Torul kazasına bağlı eski Zimera 

köyünün (Utku) adile müstakil köy haline getirilmesi 10-4-942 
gününde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Çirkinoba köyü adının (Güzeloba)  

olarak değiştirilmesi hakkında . 
Sayı: 521102-5-23  
Tarih: 13-4-942 

1 —Antalya Vilâyeti merkez kazasına bağlı Çirkinoba köyü 
adının (Güzeloba) olarak değiştirilmesi 11-4-942 tarihinde 
onaylanmıştır. 
Sayı: 521102-5-24 Tarih: 13-4-942 

1 — Elmalı kazasına bağlı Kaşçiİtliği köyü adının (Akçay) 
olarak değiştirilmesi 11-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Elsazı köyüne bağlı (Datulanı) mahallesinin  

müstakil köy haline getirilmesi hak: 
Sayı: 521102-12-11 
Tarih: 14-4-942 
1 — Burdur Vilâyetinin Bucak kazasının Melli nahiyesinin 

Elsazı kö- 
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yüne bağlı (Dutalan) mahallesinin müstakil köy haline getirilmesi 11-4-
942 tarihinde onaylanmıştır. 
    ÖZÜ : 

Çamlı köyünün Keler köyü  
ile birleşmesi hakkında 

Sayı: 521102/32-21  
Tarih: 20-4-942 
1 — İzmir Vilâyetinin Değirmendere nahiyesine bağlı Çamlı köyünün 
Seydiköy nahiyesinin Keler köyü ile birleştirilmesi 17-4-942 tarihinde 
onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Karahıdırlı köyünün Pınarbaşı  

kazasına bağlanması hak: 
Sayı: 521102-35-18 Tarih: 17-4-942 
1 — Kayseri Vilâyetinin Bünyan kazasının Sarıoğlan nahiyesine 

bağlı Karahıdırlı köyünün adı geçen nahiyeden ayrılıp Bünyan kazası 
merkezine bağlanması 17-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Kurtulmuş köyüne bağlı (Güdül)  
mahallesinin müstakil köy haline  

getirilmesi hak: 
Sayı: 521102-26-17  
Tarih: 13-4-942 
1 — Giresun Vilâyeti merkez kazasının Dereli nahiyesinin 

Kurtulmuş köyüne bağlı Güdül mahallesinin (Güdül) adile müstakil köy 
haline getirilmesi 11-4-942 tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Tohumluk, Çakrak, Emeksen  

köylerinin Alucra kazasına  
bağlanması hakkında: 

Sayı: 521102-26-16  
Tarih: 18-4-942 
1— İstihsal edilen 13-4-942 gün ve 17250 sayılı kararname ile 

Tirebolu kazasına bağlı Tohumluk, Çakrak, Emeksen köyleri Alucra 
kazasına bağlanmıştır. 
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ÖZÜ : 
Kuruçay köyünün Vezirköprü  

kazasına bağlanması H: 
Sayı: 521103-36 
Tarih: 17-4-942 
1 — İstihsal edilen l3-4-942 gün ve 17251 sayılı kararname ile 

Sinop Vilâyetinin Boyabat kazası merkez nahiyesine bağlı Kuruçay 
köyü mahallelerile birlikte Samsun Vilâyetinin Vezirköprü kazasına 
bağlanmıştır. 

ÖZÜ : 
Akpınar köyünün Ş. Karahisara  

bağlanması hakkında: 
Sayı: 521102/26-10 
Tarih: 2-4-942 
1 — İstihsal edilen 27-3-942 gün ve 17194 sayılı kararname ile 

Giresun Vilâyeti merkez kazasının Dereli nahiyesine bağlı Akpınar köyü 
Şarkî Karahisar kazasına bağlanmıştır. 

ÖZÜ : 
Büyük ve küçük Yumrahisar mahallelerinin  

müstakil köy olması hakkında : 
Sayı: 521102/26-12 
Tarih: 30-3-942 
1 — Giresun Vilâyeti merkez kazası Dereli nahiyesinin Küknarlı 

köyüne bağlı büyük küçük Yumrahisar mahallelerinin birleşerek 
müstakil köy halin getirilmesi 30-3-942 tarihinde onaylanmıştır. 

ÖZÜ : 
Çivriz köyüne bağlı Çal mahallesinin  

müstakil köy olması hakkında : 
Sayı: 521102/26-11 
Tarih: 30-3-942 
1 — Giresun Vilâyeti merkez kazası Dereli nahiyesinin Çivriz 

köyüne bağlı, Çal mahallesinin müstakil köy haline getirilmesi 30-3-942 
gününde onaylanmıştır. 
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Vekâlete ait tamimler 
ÖZÜ: 

Köy idarelerince yapılan  
istimlâk işleri Hk: 

Sayı: 631-529-4730  
Tarih: 20-4-942 

Köy kanununun 44 üncü maddesinin 2 inci fıkrasındaki salâhiyete 
istinaden köy ihtiyar meclislerince yapılan istimlâk işlerinde ekseriya mat 
sahiplerine tebligat icra edilmediği, bazen köye gelir ve akar temini gibi 
maksatlarla istimlâk şeklinde satın alma yapıldığı, ve bazen de parası 
verilmeden gayri menkullere el konulduğu vuku bulan şikâyetler üzerine 
carî muhaberat neticesinde anlaşılmıştır. 

Bir gayri menkulün köy hükmî şahsiyeti namına istimlâki için, köy 
kanununda kayıt ve işaret edildiği veçhile, köye faideli olması meşrut 
bulunduğu gibi mal sahibinede tebligat yapılması ve sahibinin itirazı 
dinlenip kaza idare meclisince kat’i karara bağlandıktan sonra değer parası 
verilerek gayri menkule el konulabilmesi lâzımdır. 

Köy kanunu ile ihtiyar Meclislerine verilen istimlâk salâhiyetinin 
istimalinde daha hassas bulunulması ve sui istimale delâlet edecek 
muamelelere meydan verilmeyerek görülecek yolsuzluklar hakkında kanunî 
takibat icra edileceğinin ilgililere tebliği reca olunur. 

ÖZÜ : 
Tekaüt ve yetimlere bağlanacak  

maaşlara ait muamelelerin vaktinde  
tekemmül ettirilmesi için yapılması  

gereken işler Hakkında: 
Sayı: 942-514/7656  

4 
1683 numaralı askerî ve mülkî tekaüt kanununun mer iyete girdiği 1-

Haziranl930 tarihindenberi yapılan müteaddit tamim ve tebliğlere rağmen 
tekaüt ve yetim maaşı işlerine ait evrakta bir çok noksanlara tesadüf 
edilmekte ve bunların ikmali zarureti ile girişilen uzun muhaberat yükünden 
tahsis muamelesinin kısa bir zamanda intacı kabil olamıyarak alikadarların 
sefalet ve perişanisineyol açıldığı görülmektedir. Vekâlet tayinleri kendisine 
ait memurların sicil işlerini önemle ele almış, noksan gördüğü sicil 
dosyalarını süratle ikmal etmekte bulunmuş isedesicilleri vi1âyetlerce 
tutulmakta olan talî memurların sicil dosyaları ekseriyetle nok- 
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san olduğundan bunlardan vefat edenlerin yetimlerine derhal maaş 
bağlanması mümkün olmadığı gibi sicilleri vekâletçe tutulan memurlar 
da dahil olduğu halde bir kısım memurlarımızın ve hatta valilerden 
bazılarının bile evlilik, doğum, ölüm, boşanma gibi medenî ve zatî 
durumlarım alâkadar dairelere kayıl ve tescil ettirmediklerinden 
vefatlarından sonra ailelerinin sefaletine ve haklarının ziyama sebebiyet 
verdikleri görülmektedir. Bu tamimle meslektaşları bir kerre daha ikaz 
ederek tahsis muamelâtında ve şahsî işlerinde dikkatle takip ve tatbik 
edecekleri hususatı kısaca bildirmek lüzumu duyulmuştur. 

İş başında bulunan memurların yapacakları işler 
1— Sicilinin tutulduğu daireden el karnesi almak, bu el 

karnelerinde göreceği ve ileride husulü muhtemel noksanları ikmal 
maksadile : 

A - Bulunduğu memuriyetlere ait evrakı müsbiteyi veya resmî kayıt 
suretlerini zamanında almak ve bu vesikalardaki işe mübaşeret, infikâk 
tarihlerinde maaş miktarı vesaire gibi hususatta noksan veya yanlışlık 
olup olmadığını tetkik ve nevakısını ikmal ettirdikten sonra lastikli birer 
örneğini sicilline işlenmek üzere alâkadar makamlara vermek. 

B - Şahadete müstenit hizmetleri varsa bunların tescili İşin hizmetin 
taallûk ettiği vekâlet veya makama müracaatla alacağı cevaba göre 
kanunî mercilere baş vurmak suretile tekaütlüğüne kadar ortada mühtacı 
hal her hangi bir nakıse bırakmamak. 

C - Evlenme, boşanma, doğum, ölüm, nakli mekân gibi ahvali 
medeniyelerini hiç vakit geçirmeden nüfusa tescil ettirmek ve nüfus 
kayıtlarındaki bu gibi vukuatın sicillerine de işaret edilmesini teminen 
gerekli teşebbüslerde bulunmak. 

D - Malûliyet durumlarına taallûk eden işleri zamanında tevsik ve 
tesbit ettirmek. 

E - Açık maaşı almak suretile geçirdikleri müddetlere ait vesaiki 
elde bulundurmak ve bunları sicillerine muntazaman işletmek. 

F - Vazifelerinden veya şahsî hareketlerinden dolayı mahkemeye 
intikal etmiş hâdiseler mevcutsa neticei muhakemeyi gösteren ilâm 
suretlerini sicillerinde fıfzedilmek üzere mensup oldukları dairelere 
tevdi etmek ve asıllarım muhafaza eylemek, hülâsa sicillerinin ihtiva 
ettiği veya etmesi lâzımgeldiği bilumum hususata ait vesaik için şahsî 
bir dosya tanzim ederek elde bulundurmak lâzımdır. 
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Tekaütlüğün muhtelif şekillerine göre vekâlete gönderilmesi lâzım gelen 
evrak 

2— Vazifede iken tekaütlüğü icra kılınacak memurlar için : 
A - Tekaütlük talebine dair istida (bu dilekçede tekaüt maaşını almak 

istediği yerin ve oradaki ikametgâh adresinin behmehal zikri lâzımdır.) 
B - Vazifede iken tekaütlüğünü isteyenlerin; harcirah talebine dair olan 

istidayı ayrıca vermeleri ve aile efradının nüfus kaydına müstenit medenî 
durumlarile doğum tarihlerini ve harciraha müessir olacak diğer lüzumlu 
malûmatı ihtiva etmek üzere tanzim edecekleri tastikli bir cetveli mâliyenin 
tahakkuk pusulasile beraber bu istidaya raptetmeleri icabeder. 

C - Nüfus tezkeresinin tastikli bir sureti (doğum tarihlerinde bir tashih 
yapılmış ise bu tashihin hangi heyet veya mahkemenin hangi tarih ve 
numaralı kararile tashih edildiğinin mezkûr surette gösterilmesi lâzımdır.) 

D - Vekâletçe müseccel olmıyanların sicil ve evrakı müsbilesine 
mütabakati idare heyetince tasdik edilecek iki nüsha müddeti hizmet 
cetvelinin ve evrakı müsbite aşıtlarının veya tastikli örneğinin yukarıda 
zikredilen evraka bağlanması icabeder. 

E - Talebile tekaütlüğü yapılacak olanların durumları vekâletçe tetkik 
edilerek tekaütlükleri tastika iktiran ettiği vilâyete tebliğ edilmedikçe 
vazifelerinden ayrılmalarına müsaade edilmemesi lâzımdır. Buna rağmen 
memur kendi arzusu ile vazifesinden ayrılmış ise bu cihetin tasrihi suretile 
ayrılış tarihinin ve en son hangi aya ait memuriyet maaşı verildiğinin 
vilâyetlerce vekâlete bildirilmesi lâzımdır. 

F - Maliden tekaütlüğünü isteyen memurların ihtisasa taallûk eden 
hallerde mütehassısı da bulunmak şart ile en az üç doktor tarafından 
muayenesi yapıldıktan ve sıhhat müdürlüklerinde mevcut nümuneye göre 
tanzim ve sıhhat müdürlüklerince tasdik edilecek iki nüsha heyeti sıhhiye 
raporunun evrakına rapti muktazidir. 

G - Malûliyetin vazife ifası sırasında ve vazifeden mütevellit olduğu 
iddia ediliyorsa bu ciheti tesbit eden diğer rapor, zabıt varakası gibi 
vesikalarla birlikte bu husustaki kaydı resmiye müstenit vilâyet 
mütaleanamesinin evraka rapti lâzımdır. 

3—Vefat eden memurların aîlelerinemaaş tahsisi için : 
A - Vefat eden memurun müstehakkı maaş ailesi var ise bunlardan en 

büyüğü; maaş tahsisi talebini mutazammın vekâlet makamına bir istida 
verecektir. (Bu istidada maaşın nere emvalinden alınacağı ve orada- 
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ki sarih ikametgâh adresi lâzımdır.) Şayet bu aile vilâyetlerde oturuyorsa 
oturduğu mahallin en büyük mülkiye memuru vasıtasile bu istidayı vekâlet 
makamına gönderecektir. Bu istidaya aşağıdaki vesaikin rapti lâzımdır. 

B - Vefat eden memurun vefalı tarihini ve ailesi efradını hep bir arada 
gösteren vukuatlı nüfus kaydı (bu kayıtta: soy adları, evlenme, boşanma, doğum, 
ölüm gibi bütün vukuatın tarih zikri suretile gösterilmesi gerekli olduğu gibi 
ihtiva ettiği bu malûmatın istida, muameleli evrak ve tahkiki hüviyet 
ilmühaberlerindeki malûmat ile mütenazır bulunması şarttır. Mübayenet 
husulünde vilâyetlerce sebebinin tetkik ve tahkik edilerek tahsis evrakı vekâlete 
gönderilmeden yekdiğerine aykırı malûmatın telifi icabeder.) 

C - Nüfus kaydının ihtiva ettiği malûmata uygun, numuneye muvafık ve 
doğruluğu idare heyetince lastikli tahkiki hüviyet ilmühaberi 

D - Vekâlette sicili olmıyan talî memurlar için idare heyetinden lastikli iki 
nüsha müddeti hizmet cetveli ve bu cetvelin tanzimine esas olan evrakı müshile 
asıl veya tastikli suretleri (evrakı müsbitenin aslı gönderilmediği takdirde her 
hizmet mazbatasının aslına: memura veya yetimlerine maaş tahsisi için bir 
suretinin hangi tarih ve numaralı yazı ile hangi makama gönderildiğinin vilâyet 
veya kazalarca işaret ve tastik edilmesi çok lâzımdır.) 

E - Aile efradı arasında hayat kaydile maaş tahsisi icabeden malûl yetim 
varsa ihtisasa taallûk eden hallerde mütehassısı da bulunmak şart ile en az üç 
doktordan müteşekkil bir heyeti sıhhiye tarafından yapılacak muayenesine ait ve 
sıhhat müdürlüklerinde mevcut numuneye muvafık iki nüsha raporun evraka 
bağlanması ve doktor imzalarının sıhhat, müdürlüğünce tastik edilmesi 
lâzımgeldiği gibi bu raporlarda (mevcut arızanın maişetini teminden aczini 
mucip ve kabili tedavi) olup olmadığının heyeti silili iyece behmehal raporlara 
dercedilmiş olmasına dikkat edilmesi. 

F - Memur açıkta iken ölmüşse yukarıda zikredilen evrak ile beraber 
memuriyetten ayrıldığı tarihten ölümüne kadar geçen müddet zarfındı tekaütlük 
hakkını iskat edecek mahkûmiyeti olup olmadığının vilâyetlerce tetkik ve tahkik 
edilerek bu husus için tanzim edilecek bir vesikanın tahsis evrakına rapti 
muktazidir. 

G - Yetim maaşı talebinde bulunanlar tarafından yukarıda yazılı vesaik 
istidalarına raptedilerek gönderilmez ise bunları vekâlet birer birer ait oldukları 
makamlardan isteyerek dosyasını tamamladıktan sonra maaş tahsisi muamelesini 
ikmal edecekse de iş’ar ve istiş’ar ile uzunca vakit geçeceğinden vefat eden 
memurun mensup olduğu dairenin âmirleri tarafın- 
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dan müteveffa memur ailesinin ikaz edilmesi ve ayni zamanda kanunen 
uhdelerine düsen muamelenin yapılması lâzım gelir. 

H - Hizmet cetvelleri tanzim edilirken bu cetvellerin altında maddeler 
halinde gösterilen notlar tekrar tekrar okunmalı ve icabına göre hareket 
edilmelidir. Bu cetvellere her hizmetin ay ve gün itibarile 11e kadar devam 
ettiğinin kaza ve vilâyetlerde teshiline lüzum yoktur. Ancak cetvellerde 
uzaklık zamlarının, namzet tayin edilen memurların asaleti memuriyetleri 
hangi tarihte lastik edildiğinin, namzet tayini lâzımgeldiği halde bu 
mahiyette bir tayin yapılmamışsa sebebinin vazih bir şekilde bildirilmesi 
lâzımdır. 

İ - Hayat kaydile maaş tahsisi için malûliyetle beraber muhtaçlığın da 
sabit olması lâzımgeldiğinden ve 1683 numaralı kanunun 48 inci maddesi 
mühtaçlığı (kendisini veya beslemesine mecbur olduğu aile efradını infak 
edecek kadar ırat, servet veya kazancı olmamakla) tarif ettiğinden mühtaçlık 
tahkikatı yapılırken iddia sahibinin maişetini temin ile mükelef yakınları 
bulunu]) bulunmadığını araştırmadan münhasıran (kendisini infak edecek 
kadar şahsî irat, servet veya kazancı) bulunup bulunmadığım tevsik etmek 
ve idare heyetince tanzim edilecek mühtaçlık mazbatasında da - muhtaçlık 
sabit olduğu takdirde - yukarıda parantez içinde zikredilen kanunî ifadeyi 
aynen zikretmek zaruridir. Bu ifadeyi ihtiva etmeyen mühtaçlık mazbataları 
kabul edilemez. 

Mütekaiden ölenler için 
4 — Mütekaiden ölen memurların ailelerine maaş tahsisi için : 
Müstahdem iken vefat edenlerin ailelerine bağlanacak maaş hakkında 

yazılan evrak ve vesaikten yalnız hizmet cetveli lâzım değildir. Buna 
mukabil memurun tekaüt maaşına ait kayıt suretini göndermek icabeder. 
Ancak bu kayıtlarda eski hükümlere göre maaş tahsis edilmiş ise asli maaş, 
% 10 ve %25 zamların ayrı gösterilmesi, kayıtların resmî mühür ve imza ile 
tastiki lâzımgeldiği gibi maaşın hangi tarihe kadar tesviye edildiği, borcu 
varsa miktarı hak ve silintiden âri bir halde gösterilmiş olmalıdır. 

Sair kanunî sebeplerle tekaüde sevkedileııler için gönderilecek tahsis 
evrakına ikişer nüsha sevk kararı suretinin de bağlanması lâzımdır 

Yukarıda icmal edilen hususatın Dahiliye, belediye, hususî muhasebe 
memurlarından tekaüt ve yetim maaşları vekâlet Memurlar ve Sicil ve 
Muamelât Umum Müdürlüğünce icra edilmekte olanlara tamimen tebliğ 
buyurulmasını ve bu işlere bakan vilâyet memur ve âmirlerin tekaüt ve 
yetim maaşları tahsisi işlerinde bu tebliğe göre hareket etmelerinin temin 
buyurulmasını rica ederim. 
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ÖZÜ : 
Memurların tecil  

muameleleri Hakkında. 
Sayı: 512-1945/7584 
1 — Memurların tecil muameleleri hakkında Millî müdafaa vekâletinin 27-

3-942 gün ve ordu dairesi Ş. 3.38501 sayılı yazısı sureti ikinci maddedir. 
2 — 1: - 1111 sayılı askerlik kanununun 63 ve 64 üncü maddeleri 

mucibince tecili kabul edilen bir memuriyet veya işe seferberliğin ilânından üç 
ay evvel girmiş olmak şarttır. Kanunun bu sarahatine binaen müeccel olan bir 
memuriyete giren memura vazifeye kabul edildiği talihten itibaren ancak üç ay 
geçtikten sonra tecil vesikası verilmesi lâzım gelir, bu maksatla tecil 
vesikalarında memuriyete girdiği tarihin kaydı için bir hane açılmış olup bu 
haneye memuriyet veya işe giriş tarihi kaydedilmekte ve vesikanın altına 
datanzim tarihi atılmaktadır. Müeccel bir memuriyet veya işe kabul edilen her 
hangi bir memur veya işçinin bu memuriyette veya işte üç ay müddetini ikmâl 
etmeden tecil vesikası verilemiyeceği aşikâr olduğu halde bazı makamlardan 
müeccel bir memuriyete yeniden kabul edilen memurlara üç ay geçmeden tecil 
vesikası verdikleri cereyan eden muamelelerden anlaşılmıştır. Tecil vesikası 
veren makamların bu hususu ehemmiyetle göz önünde tutarak vazifeye yeni 
giripte üç ayı ikmâl etmeyenleri de ibraz edilen tecil vesikalarının tanzim 
tarihlerde memuriyet veya işe giriş tarihleri arasından üç ay geçmemiş ise tecil 
muamelelerini yapmıyacaklardır. 

2 — Vekâletin 18-11-941 gün ve ordu dairesi 111.Ş.52143 sayılı 
tamiminde talim maksadile yapılacak hazar celblerinde askerlik şubelerinin tayin 
edilen içtima gününe kadar tekemmül ettirilen tecil muamelelerinin 
yapılabileceği ve içtima gününden sonra tekemmül eden tecil muamelelerinin 
muteber olamıyacağı kabul edilmiştir. Tecil muamelelerinin vesikalarında vesika 
sahibinin vazifeye girdiği tarihle vesikanın tanzim e- içtima gününe kadar 
tekemmül ettirilmiş olması kaydı ibraz edilen tecil dildiği tarih arasından üç ay 
geçmesi lâzım geldiği şartını değiştiremez. Tecil hakkını kazanabilmek için 
tecilli vazifeye üç ay evvel girmiş olmak şarltır. Ancak üç ay evvel tecilli 
vazifeye girmiş olup tecil edilmek hakkım kazanmış olanlardan emsallerinin 
talim maksadile celbedilip askerlik şubelerince sevk için tayin edilen içtima 
gününe kadar tecil muameleleri her hangi bir sebeble yapılmamış olanlar o celp 
için tecil haklarını 

Şu suretle muamele yapılmasını ve bir yanlışlığa meydan verilmemesinin 
teminini rica ederim. 

Başvekâlet yüksek makamına ve ve kâletlere arzedilmiş ve Balıkesir As - 
Mnt. K.lığının 20-2-942 gün ve VII. Ş. 129/71061 sayılı yazısına cevap olarak 
ve diğer Mnt. K.lıklarına bilgi için yazılmıştır. 
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Diğer vekaletlere ait tamimler 
ÖZÜ : 

Kara hudutlarımızdan vesikasız  
kaçak hayvan sokulmaması, sığır  

vebasına krşı gayet uyanık bulunulması H. 
Sayı: 106 
Tarih: 22-4-942 

1—Bu günkü ahval ve şerait dolayısiyle memleketimizin kara kısmı ile 
hudutlu bulunan Suriye, Irak, İran ve Sovyetler Birliği hükümetleri 
arazisindeki mütemadi ve geniş ölçüde vukubulan insan ve hayvan akınları 
ve hususiyle şark ve cenup komşularımızın veteriner ve köy teşkilâtının çok 
zayıf olması ve istihbaratın da intizamsızlığı yüzünden buralardaki salgın 
bay an hastalıklarının durumu hakkında doğru bir malûmata malik 
bulunmadığımızdan endişe duymaktayız. Bu sebeblerle komşu 
memleketlerde hâlen seyredebilecek salgın hayvan hastalıklarının ansızın 
memleketimize de bulaşması bir ihtimal dahilinde görülmektedir. Buna 
mani olmak için bu baptaki korunma tedbirleri üzerine ilgililerin tekrar 
dikkat nazarlarının çekilmesini faydalı görürüm. 

2— Bu maksatla : 
A) Kara hudutlarımızdan girecek her nevi hayvan ve maddeleri 

hakkında sıkı korunma tedbirleri alınması, muayenesiz, vesikasız ve kaçak 
hayvan ve maddeleri sokulmaması için olanca dikkat ve hassasiyetin 
gösterilmesine, 

B) Kara hudutlarımız üzerindeki köylerimizde hayvanların sıhhi 
durumları sık sık kontrol edilmesi ve çalışmaların en çok hudud bölgeleri 
üzerinde teksif edilerek buralardan ölüm vak’alan haber alınır alınmaz 
hayvanların dikkatlice muayeneden geçirilmesine, 

C) Komşu memleketlerden hudutlarımız içerisine kaçak veya her m 
suretle olursa olsun sokulan bilhassa çatal tırnaklı hayvanların muayenesi 
için hudut muayene mevkilerinde hayvanların sağlık zabıtası kanununun 6 
inci maddesi mucibince üç hafta müddetle ihtiyat karantina altına alınarak 
her gün derece kontroluna tâbi tutulması ve neticenin derhal en seri vasıta 
ile vekâlete bildirilmesine, 

Ç) Ötedenberi bir çok hâdiselerle sabit olduğu gibi sığır vebası şark ve 
cenup mıntakalarından kaçak olarak sokulan aşiret ve göçebe 
hayvanlarından bulaştırılmıştır. Bu itibarla yurdumuzun başlı başına bir 
iktisat 
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kaynağı, halkımızın mühim bir maişet ve geçim vasıtası olan 
hayvanlarımızın her nevi salgından ve bilhassa sığır vebasından 
korunmasına matuf olan gayelemizin her bakımdan tahakkuku için 
yukarıda dermeyan edilen korunma tedbirlerinin idare, inzibat ve teknik 
makamlarla hudut muhafaza ve gümrük teşkilâtımız tarafından sıkı bir iş 
birliği suretiyle tatbik edilmesine emirlerinizi ehemmiyetle ve saygı ile 
dilerim. 

3 — Doğrudan Halay, G. Antep, Urfa, Mardin, Siirt, Hakkâri, Van, 
Ağrı, Kars ve Çoruh vilâyetlerine tebliğ edilmiş, malûmat için Millî 
Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar vekâletlerine, Birinci ve 
Üçüncü Umum Müfettişliklere arzulunmuş, Teftiş hey’eti Reidliğine 
yazılmıştır. 

Kazanç Vergisi Umumî Tebliği 
Seri numarası 

249 
ÖZÜ : 
İnhisarlar İdaresinden satın  

alman inhisar maddeleri  
bedelinden vergi kesilmemesi  

hakkında: 
Tarihi: 24-3-1942 
Sayı: 22145/703-6688/143 
Satışı Devlet inhisarına tabi bulunan maddeler bedelinin tediyesi 

sırasında vergi kesilip kesilmiyeceği, bazı daire ve müesseselerce 
sorulmaktadır. 

İnhisar maddelerinin satışı, serbest tasarruf ve rekabet sahasında 
icra edilen bir ticaret veya sanat mahiyetinde olmadığına ve bu 
maddelerin maliyet bedeliyle satış Hatları arasındaki fark, İnhisar 
İdaresince serbestçe ilâve edilmiş bir kâr olmayıp İcra Vekilleri 
Heyetinde takdir olunan miktarda inhisar resminden ibaret bulunduğuna 
göre mezkûr idareden satın alınan inhisar maddeleri bedellerinin tediyesi 
'sırasında 2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin 
birinci fıkrası mucibince kazanç vergisiyle 2416, 3828 \e 4040 numaralı 
kanunlara müstenit buhran ve fevkalâde zamların kesilmemesi, Divanı 
Muhasebatla bilmuhabere tekarrür ettirilmiş olduğundan bu suretle 
muamele yapılması tamimen tebliğ olunur. 
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Kazanç Vergisi Umumî Tebliği 
Seri numarası 

248 
ÖZÜ : 

Toprak Mahsulleri Ofisince  
mutavassıt mubayaacılara verilen  
komüsyonların vergisi hakkında: 

Toprak Mahsulleri Ofisi namına mahsul alımına tavsit edilebilecek 
mutavassıt mubayaacılar hakkındaki talimatnamenin 16 ncı maddesinin B 
fıkrasında (Bir mubayaa mevsimi zarfında Ofise teslimatı yüz tonu aşmak şartile 
% 2 tavassut primi) tediye edileceği ve mezkur talimatnamenin 20 nci 
maddesinde ise (Toprak Mahsulleri Ofisince verilecek talimat üzerine 
mutavassıt mubayaacılar tarafından Ofis namına ciheti askeriyeye vukubulacak 
teslimatta. Teslimden ayniyat mazbatasının istihsaline kadar muktazi 
muameleleri ifa etmeğe mukabil bedele ilâve edilen Ofisin o aylık idare 
masrafları hissesinin yüzde beşine kadar munzam bir komüsyon verilir..) diye 
yazılı bulunmakta olduğundan bu hükümler dairesinde ödenecek komüsyonların 
vergiye tabi olup olmadıklarında ve vergiye tabi ise nisbet ve tahsil şeklinin 
tesbitinde tereddüt edildiği geçen muhaberelerden anlaşılmaktadır. 

2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanununun 28 inci maddesinde, 
sermayesinin en az yarısı Devlete ait olan müesseseler tarafından bir defaya 
münhasır olsa bile avukatlık, doktorluk, mühendislik gibi meslekî veya 
hakemlik, istişare, proje tanzimi, takip ve tavassut gibi işlere ait istihkakların 
vergisinin tediye sırasında kesileceği tasrih olunmuştur. 

3491 numaralı kanunun birinci maddesinde yazılı olduğu üzere, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, sermayesinin tamamı Devlete ait müesseselerden bulunmakta 
olduğundan yukarıda zikredilen talimatnamenin 16 ve 20 nci maddelerine 
müsteniden mübayaa tavassut dolayısile Ofis veya ona izafeten vilâyetler 
dahilindeki şube ve ajnslan tarafından ödenecek istihkakların tediyesi sırasında 
mezkûr 28 inci maddenin A fıkrasına ithalen ve 3258 numaralı kanunla değişen 
2395 numaralı kanunun 32 inci maddesinin 2 nci bendi mucibince % 12 den 
başlamak üzere müterakki nisbet üzerinden kazanç ve 2416 numaralı kanun 
mucibince kazanç vergisinin beşte biri nisbetinde buhran ve 4040 numaralı 
kanunun meriyetinden sonra bu kanunun 21 inci maddesi mucibince kazanç 
vergisinin bir misli nisbetinde fevkalâde zam tevkif olunarak - ki bu suretle 
kesilecek vergiler nisbeti % 2.6,4 e baliğ olmaktadır - Kazanç Vergisi 
Kanununun 74 üncü maddesinin C fıkrası mucibince tediyeyi mütaakıp bir hafta 
zarfında mal- 
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sandığına teslim edilmesi lâzımgelir. 
Vilâyetiniz dahilindeki Ofis şube ve ajanslarınca 

şimdiye kadar yapılan bu kabil tediyelerden mezkûr 
hükümler dairesinde vergi kesilip kesilmediğinin en kısa bir 
zamanda tetkik ettirilerek tevkif ve teslim edilmemiş 
vergilere tesadüf olunduğu takdirde kanuni icabının 
yapılması rica olunur. 

______________ 
 


