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> 

K A N U N L A R 

Askerî M e m u r l a r K a n u n u n u n dördüncü madde
sinin tadiline dair k a n u n 

Kanun No: 3933 Kabul tarihi: 9/12/1940 

Madde 1 — 1455 numaralı Askerî Memurlar Kanununun dördüncü 
maddesi aşağıda yazıldığı üzere tadil edilmişitr: 

Askerî memur olmak için 18 mart 1926 tarih ve 788 numaralı Me
murlar Kanununun dördüncü maddesindeki evsaf ve şartlardan maada 
lise ve muadili mekteb mezunu ve yedek subay olmak lâzımdır. Bunlar
dan en az bir senelik meslek tahsil veya kursu görmüş olanlar sekizinci 
sınıf askerî memurluğa kabul olunurlar. 

Muvakkat madde 1 — Bu kanunun neşrinden evvel lise veya mu
adili mekteb mezunu ve yedek subay oldukları halde memur muavinliği 
ile hizmete alınmış olanların nasıblan birinci maddedeki hükme göre 
tashih edilir ve bu tashihten dolayı maaş farkı verilmez. 

Muvakkat madde 2 — Bu kanunun neşrinden evvel orta mekteb me
zunu oldukları halde yedek subay yetiştirilmiş olanlardan şartları haiz 
olanlar bir senelik meslekî tahsilden sonra memur muavinliği ile askerî 
memurluğa alınabilirler ve bunlardan ehliyeti tasdik edilenler altı ay 
sonra sekizinci sınıf memurluğa geçirilirler. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 
H0/12/1940 

Ne. 
1455 
1478 

1637 
2016 

3128 

3275 

3280 

3428 

3138 

Başlığı 
EHUtar 
T .rt ir . O l e Sahtf. 

İMİ 

Askerî memurlar hakkında kanun 
24 mayıs 1929 tarih ve 1455 numaralı Askerî memurlar ka
nununa müzeyyel kanun 
1455 numaralı kanunun tadiline dair kanun 
1455 numaralı kanunun bazı maddelerile bu kanunun ikinci 
maddesini tadil eden 1637 numaralı kanunun 1 inci madde
sini muaddü kanun 
Askeri memurlar hakkındaki 1455 sayılı kanunun 5 inci 
maddesi ile zeytinin değiştirilmesine ve bu kanuna iki mu
vakkat madde eklenmesine dair kanun 
Asker] Memurlar Kanununun 6 nci maddesinin tadiline dair 
kanun 
Askeri Memurlar Kanununa bazı maddeler ilâvesine ve 
2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin ilgasına dair 
kanun 
3052 sayılı kanunun 3 üncü maddesinin Bon fıkrasının de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun 
Askerî Memurlar Kanununa müzeyyel 3128 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin tadiline dair kanun 
Askerî memurlar hakkındaki kanunun sonuna bir madde 
ile b i l muvakkat madde ilâvesine dair kanun 

10 

10 
11 

1166 

1539 
1208 

S » n 

1200 

1206 
1504 

Düstur Gaxeu 
Terüb CUM.. Saldi» Sayı. 

3574 

3603 
694 

786 

10569 
13397 

14929 

Askeri memurlar hakkındaki kanunun bazı maddelerim de-
Sistiren 2016 sayılı kanunun 2 nci maddesini değiştiren 
kanun 
Askeri memurlar hakkındaki 3128 sayılı kanunu değiştiren 
3428 sayılı kanuna ek kanun 
Askeri memurlar hakkındaki 3280 sayılı kanuna ek kanun 
1637 numaralı kanunun 2 oci maddesinin tadiline lüzum 
olmadığı hakkında Heyeti Umumiye kararı 
Askerî memurlar hakkındaki kanunun 4 ve 5 inci madde
lerinin tefsirine mahal olmadığı hakkında Heyeti Umumiye 
karan 
Askeri Memurlar Kanunu Talimatnamesi 
Askerî Memurlar Kanunu Talimatnamesinin 25 ve 26 nci 
maddelerini tadil eden talimatname 
Askeri Memurlar Kanunu Talimatnamesinin 3 üncü madde
sine zeylen tanzim edilen askeri memur ve hâkim yetiştiril
mesi talimatnamesi 

20 
20 

241 
633 

192 

1807 

1779 

3 9 « 

412C 
4213 

2075 

2541 
1742 

Devlet memurları aylıklarının tevlıid ve teadülüne dair 
3656 numaralı kanunun 1 numaralı cedvelinde 

tashihat yapılması hakkında kanun 

Kanun No: 3934 Kabul tarihi: 9/12/1940 

Madde 1 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanunun 2 nci maddesine bağlı cedvelin Maarif Vekâleti 
merkez teşkilâtı kısmındaki Teftiş Heyeti kadrosunun (1) işaretile (Bun
lardan üçü ecnebi mekteblerde talebe müfettişi olarak istihdam oluna
bilir) meşrubatındaki (Mekteblerde) kelimesi (Memleketlerde) şeklin
de düzeltilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

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

10/12/1940 

3 13 719 2139 
Resmi 

18 39S 3538 
Postar Gazete 

3 18 39S 3538 Ne. Baslığı Tertib Ci ld Sahifs Sayı 

3 19 64 3784 
3656 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne- dair ka

nun 3 20 1397 4253 
3 19 69 3784 3751 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 

3656 sayılı kanuna bağlı 3 numaralı cetvelin Hariciye Ve
kâletine aid kısmının tadiline aid kanun 3 20 1884 4340 

3 19 133 3795 3833 Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
3656 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin değiştiril

3 19 1179 3943 
«877 

mesi hakkında kanun 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hakkında

3 21 864 4520 

1 İS 123S 3943 k i 3656 sayılı kanuna ek kanun 3 21 1643 453S 
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J882 

8888 

3901 

«907 

3921 

Basilin 
Dfiatur 

Ream) 
Gazete 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanuna basil 1 numaralı cetvelin Adliye Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun 
Devlet memurlar, aylıklarının tevhid ve teadülü hakkındaki 
3656 sayılı kanuna ek kanun 
Devlet memur lan aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 
3656 aayılı kanuna bağlı 1 cayıh retvelîn Maarif Vekilliği 
kısmında değişiktik yapılması hakkında kanun 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 3656 
sayılı kanuna ek kanun 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
3656 »avılı kanuna ek 3888 sayılı kanuna bağlı ücıetli kad
roların Maarif Vekâleti kısmına bazı ilâveler yapılması hak
kında kanun 
5656 sayılı kanunu muvakkat altıncı maddesindeki (maiyet 
memurları) tabirinin tefsiri 

Tertib CI1J S . M f a Sayı 

S 21 1667 4542 

5 21 1781 4548 

3 21 1994 4575 

3 21 2050 4584 

3 21 2138 4616 

3 22 — 4684 

Ankarada b i r Tıb Fakültesi tesisi hakkındaki 3228 
saydı kanunda değişiklik yapılmasına 

dair kanun 

Kanun No: 3935 Kabul tariki: 9/12/1940 

Madde 1 — Ankarada bir Tıb Fakültesi tesisi hakkındaki 3228 sa
yılı kanunun dördüncü maddesi kaldırılmıştır. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun yürütülmesine İcra Vekilleri Heyeti me

murdur. 
10/12/1940 

Bari A 
Duster 
T a r t * 

3228 Ankarada bir Tıb Fakültesi tesisi hakkında kanun 

C i l d 

İS 

Resmi 
Gaset» 

Small. Sayı 

1293 3638 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı 
daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 

Kanun No: 3936 Kabul tarihi: 9/12/1940 

Madde 1 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da
ire bütçelerinin ilişik (1) sayılı cedvelde yazılı tertibleri arasında 
(1 047 826) liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2 — 1940 malî yılı Matbuat Umum Müdürlüğü bütçesinin 
1135 inci (Radyodifüzyon tesisatını tevsi ve ıslah masrafları) faslından 
8 666 lira indirilerek mezkûr bütçede yeniden açılan (2) sayılı cedvelde 
yazılı tertiblere fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 3 — 1940 malî yılı Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti 
bütçesinin 528 inci faslının dördüncü (diğer bilûmum masraflar) ter
tibine (300 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Madde 4 — 1940 malî yılı Düyunu Umumiye bütçesinin 265 inci 
faslının birinci (10 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatı) 
maddesinden (130 000) lira indirilerek Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâleti bütçesinde (Devlet kinini mütedavil sermayesi) adile yeniden 
açılan 551 inci fasla fevkalâde tahsisat olarak konulmuştur. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili me-Madde 6 

murdur. 

F. M. 

a0/12/1940 

[1] N U M A R A L I C E D V E L 
Tenzil edilen 

Muhassasatın nev*i Lira 

Başvekâlet 

66 Mefruşat ve demirbaş 

69 1 İşletme 

70 2 Melbusat 

Zammedilen 
Lira 

1 500 

1 000 

500 

F. M. Mubassasaün nev'i 
Tenzil edilen 

Lira 

Devlet Meteoroloji işleri Umum Müdürlüğü 

132 Merkez müteferrikası 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

135 1 Tenvir ve teshin 

136 Vilâyetler müteferrikası 

137 2 icar bedeli 
3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

138 

140 

144 Tesis ve tamir 

145 Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 

149 1 Merkez ve taşra için alınacak telsiz ve 
her türlü muhabere ve dinleme 
ive işaretleşme «Helyosta, projöktör 
ve emsali âletler» alât ve eçhizesinin 
mubayaa, tesis, nakliye, montaj, ens-
tallâsyon, tecrübe, işletme, tamir, ta-
Imirhane alât <ve levazımı ve masraf
ları ile telsiz cihazları, rasad parkları 
ve istasyonları için lâzım olan bara
kaların ve siperlerin yaptırılması ve
ya satın alınmasına aid masraflarla 
diğer her türlü alât ve levazımı rasa-
diye ve fenniye mubayaa, tesis, tec
rübe, kontrol, tamir ve nakliye mas-
rai'larile bu işlerde kullanılan bilû
mum edevat, malzeme ve ecza bedel
leri 

Maliye Vekâleti 

191 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
194 1 icar bedeli 

4 Melbusat 

Fesıl yekûnu 

205 5 Buğdayı koruma vergisi cibayet teşki
lâtı ve masrafı 

208 2 istimlâk edilmiş ve edilecek gayri-
menkuller bedeli 

214 3 Mektebe celbolunacak memurların 
yevmiyesi 

216 1 Tamir masrafı 

218 2 Tahmin, satış ve tesbit komisyonları 
gayri muvazzaf azası hakkı huzuru ve 
masarifi zaruriyeleri 

Zammedilen 
Lira 

500 

2 000 

500 

500 

500 
800 

1 300 

1 700 

1 500 

1 000 

1 000 

10 000 

4 500 
1 500 
3 000 

4 500 

15 000 

6 000 

11 840 

2 000 

10 000 
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259 

Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen 

Lira 
Zammedilen 

Lira 

264 

Düyunu Umumîye 

1513, 2248, 2354, 2701 ve 2808 numaralı 
kanunlara tâbi olup nakden ödenecek 
borçlarla 3523 sayılı kanun mucibince 
verilecek tahvi l ler in ve elyevm teda
vülde bulunan Hazine tahvi l ler inin 
faiz ve amortismanlarile keza nakden 
ödenecek tahvil kesir ler i , komisyon, 
isigorta, muhafaza ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 

1722 numaralı kanun mucibince k ibr i t 
istikrazı faiz ve it fa mürettebatı 

265 1 10 mi lyon sterl inl ik kredinin faiz ve 
i t fa mürettebatı 

Dahiliye Vekâleti 

346 1 M e m u r l a r 

347 ' 1683 numaralı kanunun 58 inci madde
si mucibince verilecek tekaüd ikrami 
yesi ve 1700 numaralı kanunun 3 üncü 
maddesi mucibince verilecek ikramiye 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

400 1 Memur lar maaşı 

401 1683 numaralı kanunun 58 inc i mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra 
miyesi 

Hariciye Vekâleti 

481 1 Ecnebi memleketlere çekilecek telgraf 
ve gönderilecek mektub ve paket mas
rafı 

482 2 N a k l i nukud 

Adliye Vekâleti 

556 2 Açık maaşı 

557 1683 numaralı kanunun 58 inc i mad
desi mucibince verilecek tekaüd i k r a 
miyesi 

559 2 Müteferrik müstahdemler 

561 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

563 Merkez müteferrikası 

567 1 Tenvir ve teshin 

569 2 Defat ir ve evrakı matbua 

571 Muvakkat memuriyet harcırahı 

575 Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı 

250 000 

28 500 

356 387 

30 000 

30 000 

10 000 

10 000 

100 000 

11 000 

12 000 

16 000 

4 000 

1 000 

3 000 

5 000 

1 500 

4 000 

2 000 

F . M. Muhassasatm neVi 
Tenzil edilen 

Lira 

577 Posta ve telgraf ücreti 

579 1 Cürmü meşhuda gidecek adlî memur
ların ve tabiblerin harcırahı, ehlivu
kuf ve ehli hibre ve şahidlerin yol 
masrafları ve ücretleri ve müdavatı 
evveliye ve otopsi masrafları ve cür-
mün zahire ihracı için ihtiyarı lâzım 
gelen sair masraflarla ihzarlı maz
nunların bir mahalden diğer bir ma
halle sevk masrafları 

Zammedil»» 
Lira 

35 552 

50 000 

581 

583 

658 

Telif, tercüme, adliye ceridesi 
1 Telif, tercüme, cem ve tabı kavanin 

masrafı ve hukukî eserler mubayaa 
bedeli 

2 Adliye ceridesi ve Temyiz kararlan 
tabı masrafları ve makaleler ücreti 

Fasıl yekûnu 
1 Tayinat 
4 Mahkûm, mücrim ve mevkufların sevk 

imasrafları ile şevke memur olanların 
harcırahları 

Taşıl yekûnu 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

1 000 

2 000 

3 000 

595 1 Memurlar maaşı 

596 ¡1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

5991 Muvakkat tazminat 

607 Daimî memuriyet harcırahı 

608 Muvakkat memuriyet harcırahı 

609 Müfettişler harcırahı 

617 3 Mektebe getirilecek memurlar ile ta
lebe yevmiyesi 

15 225 

8 500 

Maarif Vekâleti 
1 Maarif Vekâleti (hars ve meslek) 8 000 

668 10 Ankara Konservatuvarı ve tatbikat 
sahnesinin bilûmum ücret ve masraf-
(larile konservatuvar talebesinin yaz 
itemrinleri kampı masrafları ve kamp
ta çalışacak memur ve muallimlerin 
ücreti, yol paralan 

675 1 Mahrukat, tenvir, tathir, mualece, me-
ikûlât, hayvan yemi, benzin ve makine 
lyağı, lâstik bedeli, tatil aylannda ye
mek ücreti 

2 İdare ve lâboratuvar, atelye ve temrin 
masrafları, matbu evrak ve defatir, 
meslekî kitab, mecmua ve gazeteler 
mubayaa ve abone bedeli, bina kira 
bedeli, talebenin kitab, kırtasiye, 
resim ve ozalit kâğıdları, perger ve 
sair ders levazımı 

3 Melbusat 

Fasıl yekûnu 

250 000 

15 000 

265 000 

10 000 

5 225 

2 000 

1 500 

11 310 

000 

19 500 

4 200 
13 800 

37 500 
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678 

Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilea 

Lira Lira 

Meslek rnektebleri ecnebi uzman ve 
tuzman muavinleri ve tercümanları ile 
lecnebi öğretmen ve usta ücretleri ve 
bunların memleket dahilinde gidiş ve 
(geliş ve seyahat harcırah ve yevmiye
leri 

Ticaret Vekâleti 

831 1 Memurlar maaşı 

832 1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ik-
ıTaımiyesi 

833 1 Memurlar 

Ziraat Vekâleti 

866 1 Memurlar maaşı 

867 

152 200 

16 400 

1 300 

1683 numaralı kanunun 58 inci mad
desi mucibince verilecek tekaüd ikra
miyesi 

870 Muvakkat tazminat 

874 2 Teshin 

878 1 Tenvir Ve teshin 

879 Vilâyetler müteferrikası 

880 1 İcar bedeli 

88İ (Daimî memuriyet harcırahı 

882 Muvakkat memuriyet harcırahı 

895 1 Orta ziraat mektepleri 

896 1 Muzur hayvan ve hastalıklarla mii-
icadele masrafı 

911 1 lîşletme 

916 'Enstitü ve laboratuarlar ve levazım 
Ve işletmeleri umumî masrafları 

917 1 Telifat ve neşriyat 
5 Memurlar ve müstahdemlerle ecnebi 

profesörler ve talebe harcırahı 

Fasıl yekûnu 

918 2 Talebe ve stajiyer talebe melbusat, 
yatak, yorgan, komodin ve elbise do
labı, karyola ve emsali masrafları 

919 Ecnebi mutahassıslar ve tercümanları 33 000 

921 Umumî masraflar karşılığı 

923 1 işletme 

Millî Müdafaa Vekâleti (Kara Kısmı) 

949 1 Melbusat 37 

952 1 Koruyucu malzeme masrafı 30 

13 185 

T2 000 

200 

11 400 

5 000 

500 

150 

1 650 

5 000 

2 200 

20 000 

27 000 

1 300 

15 000 

5 000 

5 000 

10 000 

2 000 

5 000 

1 000 

500 

000 

r. M. 

993 

994 

1003 

Muhacsasatm nev'i 
Tenzil edilen 

Lira 

Millî Müdafaa Vekâleti (Hava Kısmı) 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme mas
rafı 

Atış, bombardıman, uçuş, telsiz, fotoğ
raf, malzemeyi siyanet, tamirhaneler
de yüksek mesai, ihtira, tamir ve pro-
totib inşaat ve buna mümasil işler için 
ikramiye ve mesai ikramiyesi 

Zammedilen 
Lira 

20 000 

1005 

1008 

Manevra masrafı 

Staj, tedkik ve lisan tahsili, tahsisat 
Ve yabancı memleketler harcırahı ve 
askerî mühendis ve fen memuru yetiş
tirilmek üzere yabancı memleketlere 
gönderilecek subay ve talebenin tah-
(sillerile yol, tedavi ve tahsil 'masraf
ları 

7 000 

20 000 

Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

1081 3 Demirbaş 

1123 

1130 

1131 

1132 

Matbuat Umum Müdürlüğü 

Mefruşat ve demirbaş 

Yabancı memleketler harcırahı 4 490 

Motosiklet işletme masrafı 

Kongre ve konferanslar masrafı 4 990 

1133 3 icar bedeli 

1134 1 Radyodifüzyon istasyonları ile stüd
yoların her nevi işletme masraflarile 
tamiri, malzeme, elektrik cereyan be
delleri ve tenvir, teshin masrafları, ses 
ve söz artistleri ile konferansçıların 
yevmiyeleri ve bilûmum alât ve eşya-
yi fenniye ve musikiyenin mubayaa, 
tamir, nakil ve kiralama vesair mas
raf lan 

1135 Radyodifüzyon tesisatını tevsi ve ıs
lah masrafları 101 334 

, [ 2 ] N U M A R A L I C E D V E L 

Muhassasatm nev'i 

1137 
1138 
1139 
1140 

1141 

1142 
1143 

Melbusat 
Tenvir ve teshin 
Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 
3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 
Beynelmilel Radyodifüzyon birliğine verilecek iştirak 
hissesi 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 

YEKÛN 

5 000 

2 000 

30 000 

5 000 

200 

480 

105 134 

YEKÛN 1 047 826 I 047 826 

Lira 

2 500 
1 200 
3 500 

500 

525 
341 
100 

8 666 
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K A R A R N A M E L E R 

Kararname No. 
2 

14846 

Gümrük tarife pozisyonunun 179 uncu maddesine dahil olup ha
len ihracı hiç bir kayda tâbi bulunmayan portakallarımızın 20/5/1940 
tarih ve 2/13477 sayılı kararnameye bağlı ihracı lisansa tâbi tutulan 
maddeler meyanına ithali; Ticaret Vekilliğinin 4/12/1940 tarih ve 
5/14843 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 9/12/1940 tari
hinde kabul olunmuştur. 

9/12/1940 
REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Hariciye Vekili 
$. SARAÇOĞLU 

Iktısad Vekili 
H. ÇAKIR 

Ziraat Vekili 
M. ERKMEN 

Adliye Vekili 
FETHİ OKYAR 

Maliye Vekili 
F. AĞRAL1 

Millî Müdafaa Vekili Dahiliye Vekili 
S. ARIK AN FAY1K ÖZTRAK 

Maarif Vekili 
YÜCEL 

Nafıa Vekili 
A. F. CEBESOY 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili 
Dr. H. ALATAS 

Münakalât Vekili 
C. K. INCEDAYI 

No. Baılıgı 

2/13477 İhracı lisansa tâbi tutulan maddelerle bunlara tatbik edile
cek esaslar hakkında kararname 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
R. KARADENİZ 

Ticaret Vekili 
M. ÖKMEN 

Resmî 
Düstur Gazeft 
Teni» C1U Sanife Sayı 

4516 

Münakalât Vekâletind«n: 

1 — İstanbul Telefon Müdürlüğünde münhal (70) lira maaşlı 
Santrallar Amirliğine; P. T. T. Mühendislerinden Ekrem Durdağın (70) 
liralık kadro karşılık tutularak almakta olduğu 50 lira maaşla naklen 
tayini tensib edilmiştir. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Münakalât Vekili memurdur. 
9/12/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Münakalât Vekili 
C. K. İNCEDAYI 

1 — P. T. T. Fen Müfettişlerinden (60) lira maaşlı Mehmet Cey
lânın münhal (70) liralık Fen Müfettişliğine terfian tayini tensib 
edilmiştir. 

2 — Bu kararname hükmünü icraya Münakalât Vekili memurdur. 
9/12/1940 

REİSİCUMHUR 
İSMET İNÖNÜ 

Başvekil 
Dr. R. SAYDAM 

Münakalât Vekili 
C. K. İNC EDAYI 

T A L İ M A T N A M E 
Ticaret Vekâletinden: 

ithalâtçı B i r l i k l e r i Azasının duhuliye ve senelik 
aidat mükellefiyetlerine dair Talimatname 

İthalâtçı Birlikleri Talimatname Serisi 

Madde 1 — İcra Vekilleri Heyetinin 2/13220 sayılı ve 3/4/1940 
tarihli kararnamesile kabul edilmiş bulunan İthalâtçı Birlikleri Tip 
Statüsünün 6, 7 ve 8 inci maddeleri mucibince, birlik azasının duhuliye 
ve senelik aidat mükellefiyetlerinin hadleri ve tahakkuk şekli ve tah
sil vadeleri aşağıdaki maddelerde gösterildiği veçhile tesbit olunmuştur. 

Duhuliye : 
Madde 2 — Birliğe dahil olan her azanın vereceği duhuliye, bir

lik idare heyetince seyyanen ihtiyaca göre takdir olunmak ve bir de
faya mahsus bulunmak üzere, en az 100 ve en çok 200 liradan iba
rettir. Birlikten çıkan aza, birliğe tekrar girişinde yeniden duhuliye 
vermekle mükelleftir. Duhuliye, birliğe kayıt esnasında, defaten ve 
peşinen tahsil olunur. Duhuliyeden temin edilen meblâğ birliğin ku
ruluş masraflarına tahsis olunur. Müteaddid birliklere girecek azadan, 
her birlik için tesbit edilen miktarda, ayrıca duhuliye alınır. 

Aidat : 
Madde 3 — Aza senelik aidatı birliğin yıllık masraflarını karşı

layacak surette, her hesap yılı başında idare heyetince tesbit ve Ticaret 
Vekâletine teklif olunur. 

Madde 4 — 3 üncü maddede mezkûr senelik aidat a) maktu ve b) 
mütehavvil olmak üzere iki kısımdan terekküp eder. 

a) Maktu avans: Azanın sermayesine ve Ticaret Odasındaki sını
fına, muamele ve ciro kabiliyetine göre, üç derece üzerinde ka-
demelendirilmiş grupların, her biri için ayrı ayrı tesbit olunup, 
avans mahiyetinde tahsil olunan bir meblâğdır. 

b) Nisbî aidat: Birlik iştigal mevzuunu teşkil eden maddenin kıy
meti üzerinden Birlik idare Heyetince tesbit ve Ticaret Vekâ
letince tasdik edilecek nisbî bir paradan, her azanın muamele 
mikdarına göre hesaplanarak alman meblâğlardır. 

Madde 5 — Aidatın maktu avans kısmı, iki taksitte olmak üzere, he
sap yılının birinci ve altıncı ayları başında ve nisbî kısmı da vâki mua
mele kıymetine göre idhalât esnasında tahakkuk ettirilerek peşin olarak 
tahsil olunurlar. 

(Madde! 6 — Hesap senesi sonunda tahakkuk eden masrafa göre 
Birlik bütçesinde bir gelir fazlası veya bir açık mevcut olduğu takdirde, 
bu fazla veya noksan-müteakip hesap yılı maktu avans aidatı ilk taksiti
nin tahakkuku esnasında, bir sene evvelki tahakkuk nisbetinde, azaya 
iade veya azadan mütemmim olarak tahsil olunur. 

Madde 7 — Bu talimatname esaslarına göre tesbit ve Ticaret Ve
kâletince tasdik olunmuş aidatın tahakkukunu müteakip, keyfiyet tip 
statünün 38 inci maddesi mucibince tediye vadelerini ihtiva etmek su-
retile, usulü veçhile azaya tebliğ olunur. 

Madde 8 — 2 nci maddede yazılı duhuliyelerden meydana gelen 
mebaliğin Birlik kuruluş ve tesisat masrafları çıktıktan sonra artan 
kısmı, Birliğin fevkalâde masraflarına karşılık olmak üzere, ihtiyat 
akçesini teşkil eder. Birlik Ticaret Vekâletinin müsaadesi olmadan, 
işbu ihtiyat akçesinden sarfiyatta bulunamaz. Statünün 39 uncu madde
sine tevfikan alınacak tazminat ihtiyat akçesine ilâve olunur. 

Muvakkat Madde — İşbu talimatnamenin neşrinden evvel 2 nci 
maddede yazılı haddin fevkinde duhuliye tesbit ve tahsil etmiş olan 
İthalâtçı Birlikleri, fazla tahsilatını azasının senelik aidat tediyesinden 
tenzil suretile iade ederler. 

Resmi 
Düstur Gazete 

No. Başlığı Tertib C i l d Şahit» Sayı 

2/13220 Millî Korunma Kanununun 34 üncü maddesine istinaden 
ve 3018 numaralı kanunun 7 nci maddesi hükümleri daire
sinde kurulması teklif edilen 8 idhalâtçı birliği tftıp statüm 
sunun tasdikine dair Koordinasyon Heyetinin 20 numaralı 
kararının mer'iyetine dair 3 21 651 4482 
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İ L Â N L A R 

D E V L E T DEMİRYOLLARI U. MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

Muhammen bedeli 6200 lira olan 2 kalem Antiaeryen ampuller 
10/1/1941 cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada îdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (465) liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1196/4-3 

Muhammen bedeli 7500 (yedi bin beş yüz) lira olan 15000 metre 
mik'abı oksijen 25/12/1940 çarşamba günü saat 15 de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada îdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 562,50 (Beş yüz altmış iki lira elli kuruş) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif
lerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1200/43 

Aşağıda ismi, muhammen bedeli ve muvakkat teminatı ayrı ayrı 
gösterilmiş olan Ankara hastanesi madenî malzemesi 27/12/1940 cuma 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada îdare binasında sıra ile 
ve ayrı ayrı satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar Komisyon Re
isliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

Muhammen Muvakkat 
bedel teminat 

Malzemenin ismi Lira Lira 

1 numaralı liste muhteviyatı 8 kalemden iba
ret karyolalar, nakil arabaları ve taraça şez
longları. 

2 numaralı liste muhteviyatı 19 kalemden 
ibaret madenî komodinler, dolaplar, masa
lar vesaire. 

3 numaralı liste muhteviyatı 47 kalemden 
ibaret madenî kaplar, muayene masa ve şez
longları vesaire. 

12448 933,60 

27681 2076,08 

23060 1729,50 
1227/4-2 

(Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlarile cinsleri ve 
eksiltme gün ve saatleri aşağıda aid olduğu listesi hizasında yazılı ah
şap traversler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve 
kapalı zarf usulü ile Ankara da îdare binasında satın alınacaktır. 

İBu işe girmek isteyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesika ve tekliflerini aynı gün eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâ
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şef 
liginde, Ankarada Malzeme Dairesinde ve Eskişehir, îzmirde de İdare 
mağazalarında dağıtılmaktadır. 

'Beher adedi 
[Muhammen Muvakkat Eksiltme 

Liste Miktarı bedeli teminat gün ve 
No: aded Cinsi Lira Kr. Lira Kr. Saati 

E 46000 Cari hat kayın través 2,40 6770 — 
2 60400 » » » » 2,60 9102 — 2/1/1941 
8 15000 Kayın köprü 4,00 4250,— perşembe 
4 8600 Cari hat kayın 2,10 1354,50 } saat 15,30 da 
5 8800 » » » » 2,20 1452,— itibaren 
6 4060 2,00 609,— 
17 6496 2,00 974,40j 

18 1561 2,00 234,15" 
9 56000 > * > 2,10 7130 — 3/1/1941 

10 40537 » » » 2,25 5810,42 cuma saat 
11 111748 2,50 14924.80}- 15,30 dan 
12 39151 Cari hat çam 3,15 7416,29 itibaren 
13 30000 » » » 

2300 Çam makas traıversiC, 3,35 6660,25J 
1230/4-1 

Muhammen bedeli ve mikdarları aşağıda yazılı iki kalem muhteli 
çelik 29/1/1941 çarşamba günü saat 1530 da kapalı zarf usulü ile An 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listenin hizasında yazılı muvakka 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saa 
14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 147 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl 
maktadır. 

Muhammen Muvakka 
Liste Mikdar bedeli teminat 
No. Malzemenin ismi Kg. L . K. L. 

1 Muhtelif hususî çelikler 25740 
2 Kanallı ve kanalsız susta çelikleri 115000 

29385 — 2203 
74750 — 4987 

1233/4-1 

Muhammen bedeli 60.000 lira olan 15000 aded buraj, 10000 ade< 
toprak kazması 28/1/1941 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü il 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (4250) liralık muvakkat teminat ile ka 
nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kada 
Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde ss 
tılmaktadır. 

1238/4-1 

Muhammen bedeli 4377 (dört bin üç yüz yetmiş yedi) lira olan 1 
kalem ölçü aletleri 30/12/1940 pazartesi günü saat 15,30 da açık eksiltm 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 328,28 (üç yüz yirmi sekiz lira yirmi s< 
kiz kuruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikalaı 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleı 
lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinle, Ha} 
darpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinde görülebilir. 

1239/4-1 
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M . M . V . Satın Alma Komisyonundan: 
IBeher kilosuna tahmin edilen fiatı 159 kuruş olan on beş bin 

kilo idrofil pamuk 20 birinci kânun 1940 cuma günü saat 11 de An
karada M . M. V. Satın Alma Komisyonunda pazarlıkla ihale edilece
ğinden isteklilerin 3577 lira 50 kuruşluk kat'î teminatları ile birlikte 
pazarlık gün ve saatında mezkûr Komisyonda bulunmaları. 

1168/4-4 

Müteahhid nam ve hesabına olmak üzere beher adedine tahmin edi
len fiyatı: 2 lira olan 10.000 istihkâm modeli balta çeliği vekâletçe veril
mek şartile açık eksiltme ile alınacaktır. Eksiltmesi: 25/12/1940 çarşam
ba günü saat 14 dedir. İlk teminatı : 1500 liradır. Taliplerin komisyonda 
bulunmaları. 

1216/4-2 

M . M . V . Ankara Levazım Amirliği 
Satın Alma Komisyonundan 

1 — Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 6 kuruş 75 santim olan 
3000 ton arpa pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Pazarlığı her gün Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 — 300 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı taliplere ihale edi
lebilir. 

4 — Arpalar döküm halinde Ankara ve civar istasyonlarda teslim 
alınır. 

5 — 3000 ton için kat'î teminat mikdan 22750 lira ve 300 tonun te
minat mikdarı 3038 lira olup evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa komisyon
dan alınır. 

6 — Taliplerin her gün Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Ko
misyonuna müracaatları. 

¡{1164) 

1 — Beher kilosuna 25 kuruş tahmin edilen 160 ton kuru fasulya 
çuvallı olarak pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Fasulyeler 15 tondan aşağı olmamak üzere ayrı ayrı talip
lerden alınabilir. 

3 — 160 tonun muhammen bedeli 40.000 lira teminatı 6.000 liradır. 
4 — 15 tonun muhammen bedeli 3750 lira teminatı 563 liradır. 
5 — Pazarlığı 16/12/1940 tarih saat 15 de Ankara Levazım A. Satın 

Alma Komisyonunda yapılacaktır. 
6 — Şartnamesi Amirlikte görülür. Taliplerin muayyen günde 

Komisyona gelmeleri. 1229/3-3 

1 — Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 8,5 kuruş olan 2400 ton 
sert ve yumuşak buğday pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 — Pazarlığı her gün Ankara Lv. A . Sa. A l . Komisyonundadır, 
3 — 15 tondan aşağı olmamak şartile ayrı ayrı taliplerede ihale 

edilebilir. 
4 — 2400 tonun kat'î teminatı 22900 lira 15 tonun 192 liradır. 
Evsaf ve şartnamesi 960 kuruşa Komisyondan alınır. Taliplerin her 

gün Ankara Lv. A. Sa. A l . Komisyonuna müracaatları. 
(1232) 

Askerî Fabrikalar U . Müdürlüğü Merkez 
Satın Alma Komisyonundan 

24/12/1940 sah günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek olan • 
5 kalem erzak alınmasından sarfınazar edilmiştir. 

1224/4-3 

4215 ton demir hurdası satın alınacak 

3284 sayılı kanun mucibince 4215 ton demir hurdası mahreç istas
yonlarında vagon dahilinde teslim şartile fennî ve idarî şartnameleri 
veçhile ve 15 tondan aşağı olmamak üzere bir mart 1941 tarihine kadar 
beher tonu 17,50 liradan satın alınacaktır. İstekliler şartnamesini her za
man komisyonda görebilirler. Ellerindeki demir hurdalasını satmak is
teyenler miktarına göre % 15 kat'î teminatlarile birlikte Merkez Satın 
Alma Komisyonuna müracaatları. 1514/4.4 

Sayıfa : 179 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden : 

Sicilli ticaretin 258 numarasında müseccel olan Ankara Mensucat 
Fabrikası Anonim Şirketi Heyeti Umumiyesinin 5/12/1940 tarihli fevka
lâde toplantısına aid zabıtnamenin vaki olan talebe mebni dairede mah
fuz vesaike müsteniden 10/12/1940 tarihinde tescil edildiği ilân olunur. 

1234 • 
Ticaret Vekâletinden: 

lîthalâtçı birlikleri hakkında ilân 
No. A / V I . 1 

(iştigal mevzuu aşağıda gümrük tarife numaraları yazılı madde
lere münhasır olmak ve merkezi İstanbulda bulunmak üzere 28/10/1940 
tarihinde 3780 sayılı kanunun 34 üncü maddesine tevfikan bir «kâğıt, 
Mukavva ve Tatbikatı İthalâtçıları Birliği» kurulmuş ve faaliyete geç
miştir. 

Birliğin faaliyet sahası bütün memlekete şâmildir. Resmî Gaze
tenin 11 nisan 1940 tarihli ve 4482 sayılı nüshasında neşredilen İtha
lâtçı Birlikleri Tip Statüsünün 5 inci maddesine göre azalık vasfını 
haiz kâğıd, mukavva ve tatbikatı ithalâtile müştagil tacirlerden iste
yenler bu birliğe aza olabilirler. Aza olmayanların birliğin iştigal 
mevzuunu teşkil eden maddelerin ithalâtını yapması memnudur. 

iştigal mevzuuna dahil maddelerin gümrük tarife numaraları: 

324 a, c 
828 
837 . . . (Yalnız tabı işlerinde kullanılabilecek vasıfda beyaz kâ

ğıtlara münhasırdır.) 
341 c • 
Nafıa Vekâletinden: 

30/12/1940 pazartesi günü saat 16 da Ankarada Nafıa Vekâleti 
binası içinde Malzeme Müdürlüğü odasında toplanan Malzeme Eksiltme 
Komisyonunda bezi vekâlete diğer malzemesi dikiciye aid olmak üzere 
2450 lira muhammen bedelli 70 aded mahrutî çadır imâl işinin açık 
eksiltme usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedelsiz olarak Malzeme Mü
dürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 183 lira 75 kuruştur. 

llsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaik ile 
birlikte aynı gün saat 16 da mezkûr komisyonda hazır bulunmaları 
lâzımdır. 

1241/4-1 

Turgutlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden : 

Turgutluda Türkiye otelinde mukim Yusuf kızı Emine Hepdenizin 
kocası ikametgâhı meçhul Izmirin Selimiye Mahallesinden Mustafaoğlu 
ismail aleyhine açtığı boşanma davasının yapılmakta olan duruşma
sında: Medenî Kanunun 132 nci maddesine göre adı geçen davalı İs-
mailin tarihi ilândan itibaren bir ay zrafında henei zevciyete avdet 
etmesine karar verilmiş olduğundan ilân olunur. 

1240 

Seydişehri Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

Müddeaaleyh mevkiinde olup ikametgâhı belli olmayan Seydişeh-
rinin Yenicami Mahallesinden İpeğin Yahya 11 teşrinisani 1940 tarih 
ve 4657 sayılı Resmî Gazete ile yemin için davet olunduğu halde davete 
icabet etmemiş olduğundan vakıaların sabit addedilmesine ve bu kararın 
ilânına, ilân tarihinden itibaren arzuhal ile mazeretini bildirerek sekiz 
gün içinde mumaileyh yemin edeceğini beyan etmediği takdirde bu ka
rarın katileşeceği ve ona göre hüküm verileceğinden muhakeme 
16/12/1940 pazartesi günü saat 10 a bırakılmış olduğundan keyfiyet 
ilânen tehlie olunur. 1248 

l(Resmî Gazete) 



Sayıfa ; 180 (Resmî Gazete) 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 

7 Birincikânun 1940 vaziyeti 

Kasa : 
Altın: Safî Kg. 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabir ler : 
Türk lirası 

A K T İ F 

72 044,190 

Lira Lira 

101.335.917,38 
7 695.133,--

2.174.117,25 111 205.167 63 

311.515,84 311 515,84 

Hariçteki Muhabir ler : 
Altın.- Safî Kg. 5.215,199 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring bakiyeleri 

7.335.593,98 

29.262.251,15 36.597.845,13 

Hazine tahvilleri : 
Demb.de edilen evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6 - 8 inci maddelerine tevfikan 
Hazine tarafından vaki tediyat 

Senedat Cüzdanı: 
Ticarî senetler 

Esham ve Tahvilât Cüzdanı: 

f Deruhde edilen evrakı nakdiye-
A • •{ nin karşılığı esham ve tahvilât 

{ (itibarî kıymetle) 

B • Serbe«t esham ve tahvilât 

A v a n s l a ? : 

Altın ve döviz üzerine avans 
Tahvilât üzerine avans 
Hazineye kısa vadeli avans 
Hazineye 3850 No: lı kanuna göre açılan 
altın karşılıklı avans 
Hissedarlar 

Muhtelif 

YEKÛN 

158.748.563,-

I 19.746.696.- 139.001.867 _ 

258.225.266,26 258.225 266 26 

47,065.176,93 

8 489 626,42 55.554803 35 

8 799 98 
7.808.722,— 

631.000,-

97.584.926,75 106 033.448 73 

4.500.000,-

16 084429,47 

727 514 343,41 

P A S İ F 

Sermaye 

ihtiyat Akçesi: 

Adî ve fevkalâde 

Hususî 

Tedavüldeki Banknot lar : 

Deruhde edilen evrakı nakdiye 

Kanunun 6-8 inci maddelerine tevfikan 

Hazine tarafından vaki tediyat 

Deruhde edilen evrakı nakdiye bakiyesi 

Karşılığı tamamen altın olarak ilâveten 
tedavüle vazedilen 

Reeskont mukabili ilâveten ted. vazedi. 
Hazineye yapılan altın karşılıklı avans 
mukabili 3902 No. lı kanun mucibince 
ilâveten tedavüle vazedilen. 

M e v d u a t : 

Türk Lirası 

Alün : Safî Klg 318,565 

3850 No. lı kanuna göre Hazineye 
açılan avans mukabil i tevdi olunan 
altınlar: Safî K l g . 55 541,930 

Döviz Taahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizler 

Diğer dövizler re alacaklı kliring bakiyeleri 

Muhtelif 

YEKÛN 

1 temmuz 1938 tarihinden itibaren : 
Iskonto haddi % 4 Altın özerine avans % 3 

U r a L i r a 

15.000.000, 

6.188.666,15 

6.000.000,- 12.188.666,1 

158.748.563,-

I 19.746.696,-

139.001.8S7,-

17.000.00©,-

242.000.000,-

10000,000 - 408001.867, 

68.639.896,91 

448.087,05 69.087.983.9 

78.124.167,90 78.124.167,9 

35.219.057,88 35.219.057,8 

109.892 600,5 

A B O N E Ş A R T L A R I Î L A N Ş A R T L A R I 
— • — 

Abone seneliktir. Abone bedeli : Resmî ilânların satırından 5 kuruş 
Ankara için : 7J> lira Hususî » » 10 % 
Vilâyetler » ; 9 » ücret alınır. 
Ecnebi memleketler için 15 lira — • — 

Nüshası 2,5 kuruştur. 

B. M. M. nin bir içtima senesine aid Zabıt Cerideleri bir 
senelik addolunur. Resmî Gazeteye Zabıt Ceridesi ile birlikte 100 kuruştan fazla tediyat 2 kuruşluk 
abone kaydolunduğu surette abone bedeli iki misline iblâğ olunur. makbuz puluna tabidir. 

D e v l e t M a t b a a m 



14 Kanunuevvel 1940                                     RESMİ GAZETE                                              Sayı:4686 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ithalât işlerine dair Sirküler 

 

 

 

 

  

       

İÇİNDEKİLER 

            Sayfa 

Kanunlar 

 
3933 Askerî Memurlar Kanununun Dördüncü Maddesinin Tadiline Dair Kanun   1 

 

3934  Devlet Memurları Aylıklarının Tevlıid v e Teadülüne Dair 3656 Numaralı 

Kanunun  1 Numaralı Cedvelinde Tashihat Yapılması Hakkında Kanun    1 

 

3935  Ankarada Bir Tıb Fakültesi Tesisi Hakkındaki 3228 Saydı Kanunda Değişiklik  

Yapılmasına Dair Kanun          2 

 

3936  1940 Malî Yılı Muvazenei Umumiyesine Dahil Bazı Daire Bütçelerinde  

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun        2 

 

Kararnameler 

 
2/14846 Gümrük Tarife Pozisyonunun 179 uncu Maddesine Dahil Olup Halen 

İhracı Hiç Bir Kayda Tâbi Bulunmayan Portakallarımızın 20/5/1940 

Tarih ve 2/13477 Sayılı Kararnameye Bağlı İhracı Lisansa Tâbi Tutulan 

Maddeler Meyanına İthali Hakkında Kararname     5 

 

Münakalat Vekaletine Ait Kararname        5 

 

Talimatname 

 
İthalâtçı Birlikleri Azasının Duhuliye ve Senelik Aidat Mükellefiyetlerine Dair Talimatname  5 

 

İlanlar             6 

 

 
 

 




