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İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüd Sandığı Kanununun 3
ve 19 uncu maddelerine göre Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince
hazırlanan ve Şûrayı Devletçe görülerek 28/5/1936 tarih ve
10007 sayılı tezkere ile gönderilen ilişik (İnhisarlar Tekaüd
Sandığı Nizamnamesi) nin mer'iyete konulması, İcra Vekilleri
Heyetince 30/5/1936 da onanmıştır.
30/5/1936
REISICUMHUR

K.
Başvekil
İSMET İNÖNÜ

Adliye Vekili
Ş SARAÇOĞLU

Hariciye Vekili
Dr. T. R. AR AS
iktısad Vekili
C. BAY AR

Millî Müdafaa Vekili
K. ÖZALP

Maliye Vekili
F AĞRAL1

Maarif Vekili
S. ARI KAN

ATATÜRK
Dahiliye Vekili
Ş. KAYA
Nafıa Vekili
A ÇETİNKA YA

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekili
Dr. R. SAYDAM

Gümrük ve inhisarlar Vekili
R. TARHAN

Ziraat Vekili
M. ERKMEN

İnhisarlar Tekaüd Sandığı Nizamnamesi
BÖLÜM: 1
Sandığın

idaresi

Madde 1 — İnhisarlar tekaüd sandığı, bir idare meclisi
tarafından idare olunur.
İdare Meclisi, İnhisarlar Umum Müdürlüğünün ve bulunma
dığı takdirde vekilinin reisliği altında dört şube müdüründen
terekküb eder. İdare meclisi sandığın idaresine taallûk eden
esasları tesbit ve sandık işlerinin kanun ve nizamname hüküm
lerine uygun olarak yürümesini temin eder. Bu cümleden
olarak:

A) Kanunun 5 inci maddesi mucibince müdür tarafından
hazırlanacak bütçe ve kadroyu tetkik,
B) İcabında müdürün teklifile sandık bütçesinin fasıl ve
maddeleri arasında münakale icra,
C) Sandığın aylık mizanlarile senelik bilanço ve hesabı
kafisini ve bunlara aid raporları tetkik,
D) Sandıkla inhisar idaresi şubeleri arasında çıkacak ihti
lâfları hal,
E) Kaza ve maluliyet hallerinde raporlara istinaden bağ
lanacak aylık nisbetlerini tayin,
F) Sandığın malî vaziyetini ve cari tahsis nisbetlerine göre,
muvazenesini kanunun 35 inci maddesi hükmünce devamlı
surette murakabe ve müdahaleyi icab ettiren halleri vakit geçir
meden vekâletin tetkikına arz,
G) Verilecek tazminat ve bağlanacak aylıklara aid evrakı
tetkik eder.
Madde 2 — İdare Meclisi üyelerinin memuriyet müddetleri
her senenin haziran iptidasından ertesi senenin mayıs gayesine
kadar devam eder. Her sene, Umum Müdürlükçe yeniden veya
ipkaen seçilecek üyelerin isimleri malî sene iptidasından evvel
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine bildirilir. Nizamnamenin neş
rini müteakib ilk intihab olunacak üyelerin memuriyet müddeti
31 mayıs 1937 de biter.
Madde 3 — İdare Meclisinin karar ittihaz edebilmesi için
reisten maada azanın en az yarısından bir fazlasının içtimada
bulunması şarttır. Kararlar mevcudun ekseriyetile ittihaz olunur.
Reylerde müsavat hasıl olduğu takdirde reisin bulunduğu taraf
ekseriyet kazanmış addolunur.
Madde 4 — İdare Meclisinin zabıt kâtibliğini sandık me
murlarından birisi yapar.
Madde 5 — Tekaüd Sandığının Müdürü ve muhasebecisi,
İnhisarlar Umum Müdürünün inhası üzerine vekâletçe, memur
ve müstahdemleri İdare Meclisinin teklifi ile İnhisarlar Umum
Müdürü tarafından tayin olunur. Bunların terfi ve tecziyelerile
izin, hastalık, harcırah vesaire gibi muameleleri ve tekaüdlükleri
İnhisarlar Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin tâbi
oldukları hükümlere göre yapılır.
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Madde 6 — Müdür, sandığın işlerini mevcud kanun, ni
zamname ve talimatnameler ve İdare Meclisi kararları dairesin
de tedvir eder. Tediyatta âmiri ita sıfatile Divanı Muhasebata
karşı ve muamelât ve hesabattan dolayı da İdare Meclisine
karşı mes'uldür.

Devlet tahvilâtı veya Devlet teminatı altında bulunan diğer millî
tahvilât satın alınabilir.

Madde 7 - - Sandığı, mahkemelerde ve üçüncü
karşı müdürü temsil eder.

Madde 20 — İnhisarlar Umum Müdürlüğünce gönderilecek
evraka istinaden sandıktan verilecek tazminat veya tahsis olu
nacak maluliyet, tekaüd, dul ve yetim aylıklarına ve iade
olunacak mevduata aid hesap ve tahakkuk evrakı sandık mü
dürlüğünce hazırlanıp idare meclisine verilir. Bunlardan malu
liyet, tekaüd, dul ve yetim aylıklarına aid olanlar İdare Mecli
sinin tetkik ve tasdikından sonra doğruca Divanı Muhasebata
gönderilir ve bu evrakın Divanca vize ve iadesi ile tediye ve
tahsis muamelesi kat'iyet kesbetmiş olur.
Madde 21 — Tahsis ve tediye muamelesinin Divanı Muha
sebatça tasdikini beklemeden alâkadarlara verilecek yüzde
elliler için İdare Meclisi kararı alınır.

şahıslara

Madde 8 — Müdür, muhabere evrakile tahsil ve tediye
kâğıtlarını muhasebeci ile birlikte müştereken imzalar. Ancak
2.500 lirayı geçen tediyelerle 1.000 liradan fazla taahhüdü
tazammun eden her nevi evrakta müdür ve muhasebeci ile
beraber idare Meclisi Reisi veya bu meclisçe ayrılmış olan
azadan birinin müşterek imzaları bulunması şarttır.
Madde 9 — Sandığın muhasebecisi, umumî hükümlerle
mes'ul muhasiblere verilmiş olan vazife ve salâhiyetleri haizdir.
Muhasebeci, ikinci fasılda izah olunan şekilde sandık hesapla
rını tutmakla mükelleftir. Hesaba taallûk eden işlerde görüle
cek her hangi bir aykırılıktan dolayı, müdürle beraber her
ikisi İdare Meclisine karşı mes'uldür.
Madde 10 — Sandığın diğer memurlarının vazifeleri mü
dür tarafından tanzim ve idare Meclisince tasdik edilecek bir
talimatname ile tesbit edilir.
BÖLÜM II
Sandığın

hesapları

Madde 11 — Sandığın hesap senesi 1 haziranda başlar
ve 31 mayısta biter.
Madde 12 — Sandığın hesapları, muamelâtının icab ettir
diği en seri usullere göre müdürlükçe hazırlanıp İdare Mecli
sine tasdik ettirilecek plân ve formüller dairesinde kurulup
yürütülür.
Muhasebe plânı, sermaye ve diğer hesapları tam bir vu
zuhla gösterecek şekilde yapılır.
Madde 13 — Hesapların istinad ettiği evrakı müsbite, tah
sil ve tediye muamelelerinin nevi ve mahiyetini tavzih edecek
ve senelik hesapların murakabesini kolaylaştıracak bir şekilde
tanzim edilir.
Madde 14 — Sandık idaresi tarafından her ay bir mizan
çıkarılarak İdare Meclisinin tasdikına arzedilir.
Madde 15 — Bilanço, sandığın mevcud alacak ve borçla
rını, varsa menkul, gayrı menkul mallarını, temettü miktarını ve
sair icab eden hususları açık olarak gösterir.
Madde 16 — Bilanço ve hesabı kat'î, malî senenin sonun
dan itibaren nihayet üç ay sonra hazırlanmış olarak sandığın
umumî vaziyetini izah eden İdare Meclisi raporile birlikte Diva
nı Muhasebata ve Vekâlete verilir.
BÖLÜM III
Sandık

sermayesinin

nemalandırılması

Madde 17 — Sandığın sermayesi hakikî veya hükmî hiç
bir şahıs ve müesseseye ikraz edilemez.
Madde 18 — Bu sermaye sandık müdürünün teklifile İdare
Meclisi tarafından kararlaştırılacak hadler dahilinde kısa veya
uzun vadeli tevdiat şeklinde millî bankalara yatırılarak işletilir.
Madde 19 — İdare Meclisinin kararı ve Gümrük ve İnhi
sarlar Vekilinin tasvibile sermayenin en çok % 25 ine kadar

BÖLÜM IV
Tazminat ve aylıkların

tahsis ve tasdiki muameleleri

BÖLÜM V
Vazife başında

vukubulacak maluliyet

Madde 22 — Vazife başında vukua gelen kazalardan
malûl kalan memur ve müstahdemlere aşağıda yazıldığı veçhile
maluliyet aylığı bağlanır.
A) Birinci derece malûl olanlara hizmeti yirmi beş sene
den dun olmak üzere her kaç sene olursa olsun yirmi beş
senelik hizmete düşen tekaüd aylığı % 50 fazlasile, yirmi beş
seneden otuz beş seneye kadar hizmet etmiş olanlara yüzde
yetmiş fazlasile tekaüd aylığı bağlanır. Bu müddetten fazla hizmeti
olanlara son aylıklarının yüzde yetmişi tekaüd aylığı olarak
verilir.
B) İkinci derece malûl olup hizmet müddeti yirmi beş yıl
dan aşağı olanlara yirmi beş senelik hizmete düşen tekaüd
aylığı yüzde on beş fazlasile, yirmi beş seneden otuz beş seneye
kadar hizmeti olanlara yüzde elli ve otuz beş seneden fazla
olanlara son aldığı aylığın yüzde altmış beşi nisbetinde tekaüd
aylığı bağlanır.
C) Üçüncü derece malûl olup hizmet müddeti on seneden
az bulunanlara yirmi beş senelik tekaüd aylığı ve on seneden
yirmi beş seneye kadar hizmeti olanlara yüzde on ve yirmi
beş seneden 35 seneye kadar hizmeti olanlara da yüzde kırk
ve bundan fazla hizmeti olanlara yüzde altmış fazlasile bağlanır.
Birinci, ikinci derece maluliyetler 551 numaralı kanuna
merbut emraz cetvelinin birinci ve ikinci derecelerinde sayılan
lardan ibarettir. Bunlar haricinde kalan maluliyetler üçüncü
derece sayılır.
BÖLÜM VI
Sandığın

murakabesi

Madde 23 — Tahsislerden başka İdare Meclisi kararları,
Gümrük ve İnhisarlar Vekilinin tasdikile tekemmül eder.
Vekil icabında münasib göreceği diğer suretlerle de sandık
muamelelerini murakabe eder.
Madde 24 — 2921 numaralı kanunun üçüncü ve on doku
zuncu maddelerine dayanarak kaleme alınmış ve Şûrayı Devletçe
görülmüş olan işbu nizamname neşri tarihinden muteberdir.
Madde 25 — Bu nizamname hükümlerini Gümrük ve İnhi
sarlar Vekili yürütür.
551 numaralı kanun 84 sayılı Resmî Ceride ve
2921
„
„ 3266 sayılı Resmî Gazetededir.
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2 mayıs 1329 tarihli Polis Nizamnamesinin polis kıyafetin
den bahseden ikinci kitabırın ikinci faslında yazılı hükümleri
değiştirmek üzere Dahiliye Vekilliğince hazırlanan ve Şûrayı
Devletçe görülerek 3/6/1936 tarih ve 10378 sayılı tezkere ile
tevdi olunan ilişik (Polisin Kıyafeti hakkında Nizamname ) nin
mer'iyete konulması; İcra Vekilleri Heyetince 3/6/1936 da
onanmıştır.
3/6/1936
REİSİCUMHUR
K
ATATÜRK
Başvekil
İSMET İNÖNÜ

Adliye Vekili
Ş. SARAÇOĞLU

Hariciye Vekili
Dr. T R. ARAS

Millî Müdafaa Vekili
K. ÖZALP.

Maliye Vekili
F AĞRALI

İktısad Vekili
C BAYAR
Gümrük ve İnhisarlar Vekili
R.
TARHAN

Maarif Vekili
S ARIKAN

Dahiliye Vekili
Ş. KAYA

A.

Nafıa Vekili
ÇETİNKAYA

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekili

Dr. R.

SAYDAM
Ziraat Vekili
M. ERKMEN

Polis Nizamnamesinin ikinci kilabı: İkinci tertib düsturun 6 nci cildinin
36 nci sahifesindedir.

Polisin Kıyafeti hakkında Nizamname
Madde 1 — Derece ve sınıfları bu nizamnamede yazılı
merkez ve vilâyetlerdeki polis mensublannın kıyafetleri ve ta
şıyacakları teçhizat aşağıda yazılıdır:
A) Elbise: Kışlık ve yazlık ceket, kilot veya potin pantalonu,
kaput ve merasim ispaletleri,
B) Ş a p k a : Vazife sırasında kullanılmak üzere bir (tulga)
vazife dışında kullanılmak üzere kasket,
C) Atkılı palaska kemeri, tabanca, tabanca kılıfı ve rehber
çantası, atlı sınıfında çalışanlar için kılıç veya mızrak, mahmuz,
üçüncü komser ve daha yukarı derece ve sınıflarda bulunan
polis mensublarına merasim için sırmalı palaska kemeri, em
niyet memurları, emniyet müdürleri ile bu derecelerdeki polis
mensubları resmî günlerde, merasimde beyaz sırmadan, diğer
zamanlarda elbisenin renginde ipekten kordon taşırlar.
Ç) Ayakkabı: Potin, getir potin veya çizme,
D) Sivil memurlar, teknik sınıfında çalışanlar, yabancı dil
bilen memurlar, bisiklete, motorlu vasıtalarda ve belediyenin
seyrüsefer işlerinde çalışanlar ile atlı polisler birer işaret taşırlar.
Bunların evsafı ve şartları müteakib maddelerde göste
rilmiştir.
Madde 2 — Ceketler, pantalonlar ve kaputlar tamamen
zıhsız ve koyu kurşunî renkte kumaştan yapılır.
Madde 3
Polis namzedi, polis, üçüncü komser, ikinci
komser, birinci komser, merkez memuru ve emniyet memurlarile merkezde ve vilâyetlerde emniyet memurları derecesinde
bulunan polis mensublannın kışlık ceketi: Arkası düz ve önü
bir buçuk santimetre kutrunda altı tane beyaz madenî düğme
ile iliklenmiş bulunacak ve yukarıdan 3 üncü düğmenin hiza
sında kapakları 6 şar Sm. uzunluğunda, köşeli ve 12 - 13 Sm.
genişliğinde ve uçları küçük beyaz madenî birer düğme ile
iliklenmiş kapakla birlikte 14 16 Sm. boyunda ve 3 Sm. ge
nişliğinde tek körüklü ikişer cebi ile tamamen iki yan tarafla
rında palaska kemerinin oturması için beyaz madenden yapıl
mış alt uçları sabit ve üst uçları açık iki kanca bulunacaktır.
Ceket y a k a s ı : Önden omuzlara doğru 7 - 10 Sm. uzun
luğunda kırmızı çuhadan ve geri kalan kısmı ceketin kumaşındandır. Yakanın kırmızı çuhadan olan kısmının üzerinde
memurun derecesini ve sınıfını gösterir işaretler bulunur.
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Polis namzedi, polis, üçüncü komser, ikinci komser, birinci
komser, merkez memuru ve emniyet memurlarının ve bu derece
deki polis mensublannın ceket yakaları kapalı biçimde ve kopçalı olup yaka yüksekliği giyecek memurun boyuna göre 4 den
6 Sm. ye kadar değişebilir.
Ceketin beden boyu, kollar tabiî bir surette yanlara salıverildiği ve eller yumulduğu zaman baş parmağın ikinci bo
ğumu hizasına kadar olup etek cihetinden iki yanları 10 ar
santimetre uzunluğunda yırtmaçlıdır.
Ceketin kolları , kolların ağız tarafından 12 Sm. yukarı
sında çift dikişli birer kapak olacak ve bunların dış yan
larında uzunluğuna dikilmiş küçük boyda üçer tane beyaz ma
denî düğme bulunacaktır.
Ceketin omuzlarında aynı kumaştan yaka ciheti 4, kol ci
heti 5 Sm. genişliğinde ve omuza uygun uzunlukta, yaka ta
rafı birer küçük beyaz düğme ile iliklenmiş apolet olacak ve
bunların üzerine memurun çalıştığı vilâyetin heca sırasına göre
alacağı sıra numarası iri punto ile yazıldıktan sonra bir çizgi
konulacak ve bunun altında memurun apolet numarası nikel
rakam ile yazılı bulunacaktır.
Madde 4 — Emniyet müdürlerinin ve bu derecedeki polis
mensublannın ceketi: Arkası belden oymalı ve bele kadar tek
yırtmaçlı olup önü 1,5 Sm. kutrunda 4 tane beyaz madenî
düğme ile iliklenmiş bulunacak ve ikinci maddede yazılı evsaf
ta ve fakat yanlarile ortası körüklü olmak üzere iki küçük ce
binden başka ceketin belinden aşağı doğru olmak üzere ka
pakları 7 Sm. uzunluğunda 18-20 Sm. genişliğinde 22 24 Sm.
boyunda ve uçları küçük beyaz birer madenî düğme ile iliklen
miş ve yanlarile ortası 4 er Sm. genişliğinde körüklü iki cebi
ve ceketin iki yan taraflarında palaska kemeri için iki beyaz
madenî kanca bulunacaktır.
Bu sınıf memurlarının ceket yakası açık ve devrik olup
ceketin boyu, apoleti, kolu ve yakadaki kırmızı çuhası bundan
evvelki maddede yazılı biçimde olacaktır.
Madde 5 — Memurların sınıf ve dereceleri:
Yakalarındaki kırmızı çuhanın üzerine konulacak mahsus
işaretlerle ayrılır. Bunlar aşağıda sırasile yazılıdır.
A) Polis namzedleri:
Yakalarında sadece kırmızı çuha bulunur. Bunlardan polis
mekteblerinde okuyanların yakalarında (M) remzi bulunur.
B) Polis memurları:
Polis memurlarının yakalarındaki kırmızı çuhanın üzerinde
(1) Sm. kutrunda nikelden yapılmış birer yıldız;
C) Üçüncü Komserler:
Üçüncü komserlerin yakalarındaki kırmızı çuhanın ön tara
fında ve yakanın yüksekliği nisbetinde olup kıyılarından 3 er
Mm. kırmızı çuha gözükmek şartile nikelden yapılmış ve fakat
üstünde defne dalı biçiminde kabartma resim bulunan ve yük
sekliği ile kaidesi biribirine müsavi birer levha ile bu levhayı
ortalamak şartile yakanın kırmızı çuhalı kalan kısmı üzerinde
nikelden yapılmış (1) Sm. kutrunda bir yıldız bulunur.
Ç) İkinci Komserler:
Bu sınıf memurların yakalarında kırmızı çuha zemin üze
rinde biçimi (C) fıkrasında yazılı madenî levhadan başka nikel
den yapılmış 2 şer yıldız bulunur.
D) Birinci Komserler:
Bu sınıf memurların yakalarında (C) fıkrasında yazılı şartlar
içinde madenî levhadan başka 3 er yıldız bulunur.
E) Merkez Memurları:
Merkez memurlarının sınıfları evsafı (C) fıkrasında yazılı
nikel levhalardan birisi yakanın ön, diğeri bunun karşısında ve
yakanın arka kısmında olmak ve her ikisi arasındaki açıklık
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1,5 Sm. den eksik olmamak üzere münasib bir şekilde kırmızı
çuha gözükmek şartile ikişer levha ile gösteriiir.
F) Emniyet Memurları:
Emniyet memurlarının ve bu derecedeki polis mensublarının
dereceleri (E) fıkrasında biçimleri yazılı levhalarla ve sınıfları
bu levhaların arasında kalan kırmızı zemin üzerinde birer Sm.
kutrunda nikel yıldızlarla gösterilir. Bu bakımdan 2 nci sınıf
emniyet memurları ile bu derecedeki polis mensubları yakala
rında birer yıldız ve 1 inci sınıf emniyet memurları ile bu de
recedeki polis mensubları ikişer yıldız taşırlar.
G) Emniyet Müdürleri:
Emniyet Müdürlerinin ve bu derecedeki polis mensublarının
dereceleri, yakalarının dört bir tarafından 3 er milimetre ve
ortalarından (4 X 1 | ) en ve boyunda çuhadan bir mustatil
gözükmek şaıtile evsafı (C) fıkrasında yazılı ve fakat yakanın
eni ve boyu nisbetinde beyaz madenden yapılmış birer levha
ve sınıfları bu levhanın ortasında kalan mustatilin içinde nikel
yıldızlarla gösterilir.
Bu bakımdan 3 üncü sınıf emniyet müdürlerile bu derece
deki polis mensublarının yakalarında birer, 2 nci sınıf emniyet
müdürlerile bu derecedeki polis mensublarının yakalarında 2 şer ve 1 inci sınıf emniyet . müdürleri ile bu derecedeki polis
mensublarının yakalarında 3 er yıldız bulunur.
H) Derece fevki emniyet müdürleri:
Derece fevki emniyet müdürleri ile bu derecedeki polis
mensublarının sınıfları, evsafı (G) fıkrasında yazılı levhalarla
gösterilir. Ancak bu sınıf müdürlerin ve polis mensublarının
yakalarında bulunacak madenî levhaların ortasında kalacak olan
mustatil, yakanın diğer kısımları ile bir seviyede ve nikelden
yapılmış bulunacak ve dereceleri bu mustatilin üstünde birer
santimetre kutrunda sarı renkte madenden yapılmış yıldızlarla
gösterilecektir.
Bu bakımdan 2 nci sınıf derece fevki emniyet müdürleri
ile bu derecedeki polis mensublarının yakalarında birer; 1 inci
sınıf derece fevki emniyet müdürleri ile bu derecedeki polis
mensublarının yakalarında 2 şer yıldız bulunacaktır.
Madde 6 — Yazlık ceket: Krem renginde olmak üzere
kışlık ceketin formasında yapılır ve aynı işaretleri taşır.
Madde 7 — Pantalon: Kilot veya potin pantalonu olmak
üzere iki biçimde yapılır. Bunlardan kilot biçiminde olan pantalonun baldır kısmı 20-22 Sm. kadar açık olacak ve bacağa
iyice yapışmış bir halde düğmeli veya kopçalı' bulunacaktır.
Potin pantalonunun paçaları subyeler 40 - 45 Sm. genişli
ğinde ve diğer kısımları vücud nisbetinde yapılmış olacaktır.
Madde 8 — Şapka: Üniforma ile çalışan memurlar vazife
yaptıkları sırada biçimi aşağıda yazılı (tulga) yı kullanırlar.
İçinde her başa uyabilecek tertibatı bulunan (tulga) köseleden
yapılmış ve elbisenin renginde boyanmıştır. Arka ve ön tara
fında birer siperliği vardır.
On siperliği ana kısımla birleştiği hat üzerinde birer ucu
tamamen iki yan tarafta bulunan yuvarlak madenî levhaların
altından ve diğer uçları küçük bir toka ile bağlanmış 1,5 Sm.
genişliğinde siyah rugandan bir çene bağı ve bunun üstünde
madenî parçalardan yapılmış iki yan tarafları ortaya nisbetle
daha geniş 2 nci bir çene bağı vardır. Çene bağlarının hemen
yukarısında ve (tulga) nm tam ön ve ortasında altı Sm. uzun
luğunda ve 9 Sm. genişliğinde nikelden yapılmış ve ortasında
3 Sm. kutrunda bir daire içinde uçları yukarıya doğru konul
muş bir ay yıldız bulunan güneş resmi vardır. Bundan başka
(tulga) nın tepesinde iki tarafında 2 şer küçük hava deliği
bulunan ve tam tepede 6 santim genişlikte ve ay şeklinde bir
kavis yaptıktan sonra tedricen yuvarlanarak arkadaki siperliğin
kıyısında 3 Sm. de nihayet bulan nikelden yapılmış ve üstünde
ince bir kordonu bulunan başlığı vardır.
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Madde 9 — Vazife sırasında bulıınmıyan üniformalı me
murlar biçimi aşağıda yazılı kasketi kullanırlar.
Kasket: Kışlık elbisenin kumaşından yapılır. Önündeki
siperliği ile üst kenarının arasında 4 Sm. genişliğinde kırmızı
çuhadan bir şerit olup bunun üzerinde tulgalarda kullanılan ve
fakat 3 x 5 Sm. büyüklüğünde ay yıldızlı güneş resmi vardır.
Bunlardan emniyet müdürlerinin ve bu derecedeki polis
mensublarının kullanacakları kasketlerin siperliklerinin üst dış
kıyısında 1,5 Sm. genişliğinde nikelden yapılmış (defne dalı)
resmi bulunur.
Madde 10 — Kaput: Polis namzedi, polis, üçüncü komser,
ikinci komser, birinci komser, merkez memuru ve emniyet
memurları ile bu derecedeki polis mensublarının kaputu tak
riben diz kapağı ile topuk arasında, arkası yan cepleri hizasına
kadar yırtmaçlı ve kolların ağzından 18 Sm. yukarıda çift dikişli
kapağı ve bu dikili kapağın dış yanında uzunluğuna dikilmiş
1,5 Sm. kutrunda 3 beyaz madenî düğme bulunacak ve etek
kısmı vasatî olarak 2,5 metre kadar geniş ve ancak komserler
ile daha yukarı derecedeki memurların arkaları tokalı ve diğer
lerinin beli kırmalı olacaktır.
Kaputun iki yan tarafından palaska kemerinin oturması için
ceketlerde olduğu gibi iki kanca olacaktır. Yaka devrik ve
8 Sm. genişliğinde olacak ve önden apolet kenarı hizasına
kadar olan kısmı kırmızı çuhadan ve geri kalan kısmı kaputun
kumaşından yapılacaktır.
Kaputun iki yanında ufkî birer cep bulunacak ve üzerlerin
de köşeleri hafif yuvarlak icabında cebin içine girebilecek bir
tarzda yapılmış 7 Sm. genişliğinde birer kapak olacaktır.
Kaputun önü çift kapaklı olup bunların iliklenmesi için her
iki tarafında ikişer Sm. kutrunda altı tane beyaz madenî düğme
bulunacaktır.
Kaputun bütün astarı kurşunî renkte dibetten veya fanila
dan olacak ve önünün iç tarafının düğme sırasının devamına"
göre kendi kumaşından 16 Sm pervaz konulacaktır.
Apolet ile diğer işaretler cekette olduğu gibidir.
Emniyet müdürlerinin ve bu derecedeki polis mensublarının
kaputu bu şartlar içinde ve fakat cekette olduğu gibi yakaları
açık biçimde olacaktır.
Madde 11 — Ayakkabı: potin, gftir veya çizme siyah
renktedir. Numuneye aykırı biçimde ve renkte giyinmek katiyen
yasaktır.
Madde 12 — Teçhizat: günlük palaska kemeri; sınıf ve
derece farkı gözetilmeksizin bütün memurlar 6 sm. genişliğinde
bal renginde köseleden yapılmış ceket ve kaputun üzerinden
kuşatılmış ve üstünde sağ omuz apoleti altından geçerek uçları
sol tarafa düğmeli olmak üzere 2,5 sm. genişliğinde bir atkısı
bulunan beyaz madenî tokalı palaska kemerini kullanırlar.
Polis namzedi, polis, üçüncü komser, ikinci komser, birinci
komserlerin tokasında (polis) yazılıdır. Merkez memuruVe daha
yukarı derecelerde bulunanların tokasında, kaskette olduğu
gibi bir ay yıldızlı güneş resmi vardır.
Palaska kemerinin sağ tarafında kemer kayışının renginde
olmak üzere bir kılıf içinde taşıdığı tabanca ve sol tarafında
12X16 sm. eb'adında bir çantanın içinde polis rehberi takılıdır.
Madde 13 — Atlı polisler vazife sırasında kılıç ve lüzu
munda mızrak, komserler ile daha yukarı derecelerde bulunan
lar resmî günlerde ve merasimde düz biçimde ve kabzası ile
kını nikelden yapılmış kılıç ve biçimi aşağıda yazılı sırmalı pa
laska kemerini, kılıç püskülünü ve ispaleti taşırlar.
A) Üçüncü komser. ikinci komser ve birinci komserlerin
palaska kemeri ve atkısı, iki kırmızı zıh ile birlikte beş müsavi
kısma ayrılmış beyaz sırmadandır. Kılıç püskülü de aynı şe
kilde sırmadandır.
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B) Merkez memurlarının ve emniyet memurları ile bu de
recedeki polis mensublarının palaska kemerleri bir sm. geniş
liğinde kırmızı bir zıh ile iki müsavi kısma ayrılmış beyaz sır
madandır. Palaska atkısı ve kılıç püskülü de aynı biçimdedir.
C) Emniyet müdürlerinin ve bu derecedeki polis mensub
larının; derece ve sınıfları ne olursa olsun palaska kemeri, at
kısı ve kılıç püskülü düz beyaz sırmadandır.
Ç) Polis namzedleri ile polis memurlarının ispaletleri kır
mızı zemin üzerine etrafı yarım santimetre genişliğinde düz
beyaz sırma işlemesinden sonra yarım Sm. genişliğinde kır
mızı bir zıh ve ondan sonra çaprazlı ve ortaları yarım san
tim genişliğinde kırmızı çizgili beyaz sırmadandır. Üçüncü komser, ikinci komser ve birinci komserlerin ispaletleri yukarı
da yazılı şekilde ve fakat çapraz sırmaları yalnız düz beyaz
sırma ile işlemelidir.
D) Merkez memurlarının ve emniyet memurları ile bu de
recedeki polis mensublarının ispaletleri polislerinki ve emni
yet müdürleri ile bu derecedeki polis mensublarının ispaletleri
komserlerinki gibi olup bunların sırmaları burmalıdır.
Madde 14 — Muşamba: Siyah renkte ve bir parça ku
maştan yapılmış olup dikişsiz ve pelerin biçimindedir. Boyu
kaput boyundan en az beş Sm. uzun olacak ve kukuletası bulunmıyacaktır.
Madde 15 — Polis namzedi, polis, üçüncü komser, ikinci
komser, birinci komser, merkez memuru ve emniyet memur
larının izinli olmadıkları zamanlarda üniformalı elbise giymeleri
mecburidir.
Bunlara her sene elbisenin kumaşından bir kasket, yazlık
bir kasket kılıfı, bir kışlık ceket ve pantalon, bir yazlık ceket
ve pantalon, potin, getir veya çizme, eldiven ve iki senede bir
kaput verilir.
Sivil memurlara ve teknik sınıfına mensub memurlara bu
maddede yazılı şartlar içinde istihkaklarının tutarına karşı
lık olmak üzere şapka, elbise, palto ve potin verilir.
Madde 16 — Emniyet müdürleri her nevi toplantılarda ve
her hangi bir işin icra safhasını bizzat idare ettikleri hallerde,
resmî günlerde, merasimde bu nizamname ile kabul olunan kı
yafeti giyerler ve bütün teçhizatı taşırlar.
Emniyet müdürlerine ve bu derecedeki polis mensublarına
iki senede bir olmak üzere 15 inci maddede sayılan giyilecek
eşya veya bunların tutarı para olarak verilir.
Madde 17 — Üniforma giyen memurlara bir (tulga), köse
leden yapılmış bir palaska kemeri, bir tabanca, bir tabanca kılıfı,
bir rehber, bir rehber çantası, zinciri ile beraber bir düdük, saat,
elektrik cep feneri ve bir büyücek çakı, merasim ispaleti, bun
lardan atlı sınıfına mensub olanlara kılıç veya mızrak demir
baş olarak verilir. Sivil memurlara da yukarıda yazılı eşyadan
lüzum görülenler aynı suretle verilir.
Madde 18 — Uçaklı, motosikletli, bisikletli ve atlı sınıfta
çalışan memurlarla belediyenin seyrüsefer işlerinde çalışan me
murların sol kolları bazıları üzerinde 6 Sm. kutrunda kırmızı
çuha dikilidir. Bu çuhanın üzerinde bir Sm. genişliğinde ve beş
Sm. kutrunda nikelden yapılmış ve düz çerçeve halinde bir
daire ve bu dairenin ortasında memurun çalıştığı işe göre yi
ne nikelden yapılmış 4 Sm. kutrunda aşağıda yazılı işaretler
bulunur. Ve bunlar demirbaş olarak verilir.
A) Uçakta çalışanların : Ortasında bir ay yıldız bulunan
çift kanat;
B) Atlı olarak çalışanların : Birer uçları birbirine karşılıklı
ve fakat (S) remzini andıran iki nal;
C) Motosiklette ve bisiklette çalışanların: Pedal çarkı;
Ç) Seyrüsefer işlerinde çalışanların : Çapraz iki ok;
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Madde 19 — Teknik sınıfına mensub olan memurlar vazife
sırasında, sivil memurlar lüzumu halinde ilgili olanlara göster
mek suretile memuriyet sıfatını anlatmak ve diğer zamanlarda
gizli bulundurmak, yabancı dil bilen üniformalı memurlar daimî
olmak üzere eb'adı ve şartları 18 inci maddede ve şekli
aşağıda yazılı işaretleri taşırlar.
A) Teknik sınıfına mensub memurlar: defne dalı bir daire
nin ortasında (T) remzini gösterir işareti sol kolunun bazusunda,
B) Sivil memurlar: Defne dalı bir dairenin ortasında üni
formalı memurların yakasında olduğu gibi derece ve sınıflarını
gösterir işareti gizlice,
C) Yabancı dil bilen üniformalı memurlar için de bildiği di
lin remzi bulunan defne dalı resimli daireyi sol kolunun bazu
sunda.
Polis işlerinde

çalışanların

kıyafeti

Madde 20 — Denizcilerin.
Kaptan, makinist, sandalcıların kışlık elbiseleri koyu kur
şunî renkte olup denizcilerin giydiği biçimde paletli ve siyah
boyunbağlı bir gömlek ve düz biçimde pantalondur. Paletler
koyu kurşunî renkte ve fakat bu işte kullanılmağa elverişli
bezden olup bunların kenarlarında (1/2)Sm. açıklıkta birbirine
muvazi seyreden birer Sm. genişliğinde iki beyaz şerit vardır.
Gömleklerin kolları ağız tarafından (12) Sm. yukarıda çif
te dikişli olacak ve bunların dış yanlarında ve gömleklerin
renginde üç kemik düğme ile ilikli ve bu kısım (3) ince büzme
ile tamamen kollara intibak etmiş bulunacaktır.
Bunlardan sandalcıların sol kollarının bazusu üzerine (6)
Sm. kutrunda kırmızı bir çuha üzerine nikelden yapılmış (4)
Sm. kutrunda (çapraz iki kürek), makinistlerin bir (pervane),
kaptanların bir daire biçiminde (dümen kolu) işareti bulunacaktır.
Madde 21 — Kaptan, makinist ve sandalcıların kaputu:
Koyu kurşunî renkte ve zıhsızdır. Kolları ağzından (15) Sm.
yukarıda çift dikişli ve bu dikişin dış yanında uzunluğuna dikil
miş birer buçuk Sm. kutrunda üçer tane kemik düğme olacaktır.
Kaputun boyu, kollar tabiî bir halde yan tarafa salıverildiği zaman orta parmağın ucu hizasına kadar olacak ve iki yan
taraflarında (15) Sm. uzunluğunda birer yırtmaç bulunacaktır.
Kaputun yakası açık devrik ve tamamen kaputun kumaşın
dan yapılacaktır.
Kaputun iki yanında ufkî birer cep bulunacak ve üzerle
rinde (6) Sm. uzunluğunda ve (18) Sm. genişliğinde birer kapak
olacaktır.
Kaputun önü kapalı olup bunların iliklenmesi için her iki
tarafında ikişer Sm. kutrunda beşer tane kemik düğme buluna
caktır. Kaputun apoleti ve bunun üzerindeki numaralarla diğer
malzemesi (10) uncu maddede yazılı polis kaputlarının aynı
olacak ve gömlekte olduğu gibi kaputun sol kolu bazusu üze
rinde de sınıf işareti bulunacaktır.
Madde 22 — Kasket: elbise kumaşından yapılır. Önünde
siperliği yoktur. Denizcilere mahsus olan biçimde yapılacak ve
bu kasketin kenarında (4) Sm. genişliğinde kırmızı kordelâdan
bir şerit olup bunun üzerinde (3) Sm. kutrunda bir ay yıldız
resmi ve arka tarafında uçları kırmızı çuha şeride bir noktada
dikilmiş (2) Sm. genişliğinde ve 30-35 Sm. boyunda kırmızı iki
kurdelâsı bulunacaktır.
Madde 23 — Deniz işlerinde çalışanların yazlık elbisesi
krem renkte kumaştan olmak üzere kışlık elbisenin formasında
yapılır ve aynı işaretleri taşır.
Madde 24 — Sandalcılar, makinistler ve kaptanlar izinli
olmadıkları zamanlarda üniformalı elbiseyi giymeğe mecburdur
lar. Bunlara her sene birisi kışlık diğeri yazlık olmak üzere iki

(Resmî Gazete)

Sayıfa : 6614

11 HAZİRAN 1936

Madde 28 — Kasketler elbiselerin kumaşından yapılır. Ön
deki siperliği ile üst kenarı arasında dört Sm. genişliğinde
siyah renkte bir şerit olup bunun üzerinde bir Sm. kutrunda
bir ay yıldız bulunur.
Madde 29 — Kaputlar, elbiselerin renginde kumaştan olup
devrik yakalı, çifte kapaklı ve beşer düğmelidir. Arkası tokalı
ve belden aşağısı yırtmaçlı olacaktır. Yan taraflarında birer
kapaklı cebi vardır. Bunların kollarına, apoletlerine ceketlerde
olduğu gibi numaralar ve diğer işaretler konulur.
Madde 30 — Odacılar, daire gecebekçileri ve mahalle
bekçileri izinli olmadıkları zamanlarda yukarıdaki maddelerde
yazılı elbiseyi giymeğe mecburdurlar.
Bunlara her sene bir takım elbise, kasket, potin ve iki
senede bir kaput ve demirbaş olarak kol işaretleri verilir. Yalnız
mahalle bekçi ve baş bekçileri elbise ve teçhizatlarının tutarını
kendileri öderler.
Madde 31 — yazlık ve kışlık elbisenin giyileceği zaman,
mahallin ahvali havaiyesine göre, vilâyet emniyet müdür veya
memuru tarafından tayin ve 15 gün evvel tamim ve tebliğ
olunur.
Madde 32 — Tulgalar ve kasketler kenarla kaş arasında
bir parmak ile azamî bir buçuk parmak mesafe bırakılarak
kaşlara muvazi olmak üzere giyilir. Tulganın veya kasketin
kaşlar üzerine ve sağa, sola veya geriye eğilmesi yasaktır.
Madde 33 — Elbiseler yırtık, sökük, lekeli ve ütüsüz olmıyacaktır. Bu nizamnamede yazılı olan biçime uygun olmı
yan şekilde veya tebligata aykırı yazlık yerine kışlık elbise giy
mek veyahut aksini yapmak yasaktır.
Madde 34 — Ceket ve kaput düğmeleri daima ilikli bulu
nacaktır.
Madde 35 — Demirbaş olarak verilen eşyanın temiz bu
lundurulması ve iyi kullanılması mecburidir.
Madde 36 — Bu nizamnamede yazılı ve numuneleri ilişik
albümde gösterilen elbiseleri ve diğer eşyaları alan memurlar
ve müstahdemler senesi içinde işlerinden ayrılmaları halinde
bunları geri vermeğe ve demirbaş sayılan eşyaları da derhal
teslime mecburdurlar.
Madde 37 — 2 mayıs 1329 tarihli Polis Nizamnamesinin
4 teşrinisani 1329 tarihinde neşrolunan ikinci kitabının polis
kıyafetine aid olan ikinci faslının 137 nci maddesinden 153 üncü
maddesine kadar olan hükümleri kaldırılmıştır.
Madde 38 — Şûrayı Devletçe görülmüş olan bu nizamna
me hükümleri Resmî Gazetede basıldığı günden yürümeğe
başlar.
Madde 39 — Bu nizamnamenin hükümlerini Dahiliye Ve
kili yürütür.

takım elbise, bir kasket, bir yazlık kasket kılıfı, potin ve iki
senede bir kaput verilir.
Madde 25 — Şoförlerin :
Şoförlerin kışlık elbiseleri koyu kurşunî renkte kumaştan
dır. Bunların ceketi önden yedi tane gizli dikilmiş tek düğ
me ile iliklenir. Yakası kendi kumaşından kapalı ve devrik
biçimlidir. Diğer ceketlerdeki evsafta olmak ve ikisi yukarıda
ve ikisi alt tarafta bulunmak üzere körüklü dört cebi vardır.
Ceket belden oymalı olup arkası beldeki dikişe kadar yırtmaçlı
dır. Ceketin boyu kollar yan tarafa tabiî bir surette salıverildiği zaman baş parmağın ikinci boğumuna kadar olup kol
ağzından sonra diğer ceketlerde olduğu gibi çift dikişli ve üçer
düğmeli bir kapağı vardır. Sol kolun bazusu üzerinde denizci
lerde olduğu gibi ve fakat tek kanatla birleşik bir direksiyon
resmini gösterir işaret dikilidir.
Bunların ceketlerindeki apoletler ve taşıyacakları numaralar
ve kaputlarının biçimi denizcilerin kaputlarında olduğu gibidir.
Pantalonları kilot biçiminde ve yazlık ceketleri krem ren
gindedir.
Kasketleri elbise kumaşından olup önü siperlidir. Kenarına
dört Sm. genişliğinde siyah bir şerit ve bu şeridin üzerinde
üç Sm. kutrunda nikelden bir ay yıldız resmi vardır.
Madde 26 — Şoförler: izinli olmadıkları zamanlarda yu
karıdaki maddede yazılı elbiseyi giymeğe mecburdurlar. Bunlara
senede kışlık ve yazlık olmak üzere iki takım elbise, bir kas
ket, yazlık bir kasket kılıfı, sarı renkte potin, getir ve iki se
nede bir kaput verilir.
Madde 27 — Odacıların, daire gece bekçilerinin ve ma
halle bekçilerinin:
Odacıların, daire gece bekçilerinin elbiseleri neftî, mahalle
bekçilerinin elbiseleri koyu kurşunî renkte kumaştan ve zıhsızdır. Ceketlerin vakası kendi kumaşından olup kapalı ve dev
rik biçimdedir. Bunlardan odacıların ve daire gece bekçilerinin
yakalarının ön iki tarafında nikelden yazılmış (Em), daire gece
bekçilerinin (B) remzi ve ceketin etek kısmının yan tarafında
iki uçları küçük beyaz madenî bir düğme ile iliklenmiş körüklü
biçiminde birer cebi vardır. Bunların boyları, kol ve apolet
biçimi ve taşıyacakları numaralar ve işaretler diğer ceketlerde
olduğu gibi olup mahalle bekçilerinin pantalonları kilot ve
diğerlerinin ise düz biçimdedir.
Bunlardan baş odacının ve daire gece bekçilerinden baş
bekçi ile mahalle baş bekçilerinin sol kollarında dikili işaretin
ortasında işlerinin remizleri (B. O), (B. B) şeklinde nikel harf
lerle gösterilir. Yalnız mahalle bekçileri tokalarında (B) remzi
bulunan bir kemer ile bir de tabanca taşırlar.

İLÂNLAR
İktısad Vekâleti

Maadin Umum Müdürlüğünden :

Aydın Vilâyetinin Nazilli Kazasına bağlı Ortakçı Nahiye
sinde kâin olup şimalen, Demırtepeden başlıyarak Kara Kaya
tepesine doğru hat, sarkan, Kara Kaya tepesinden başlayarak
Geriz tepeden Bilmürur Çeşme sabit noktasına kırık hat, cenuben ve garben Çeşme sabit noktasından hudut başlangıcı olan
Demirtepeye doğru hat ile .tahdit olunan 49,131 hektar saha
dahilindeki mekşufen Hükümete ait bulunan Ortakçı namile
maruf kaplıca
1 — İmtiyaz kararnamesinin neşri tarihinden itibaren bir
sene zarfında (25.000) lira sermaye ile bir Türk Şirketi teşkil
edilerek imtiyaz hukuku bu şirkete devredilmek,
2 — Hamam sularının kirlenmeğe maruz kalmamak üzere
tedabir ittihazı,
3 — Yıkanma yerlerinde hava değişmesi
imkânlarının
temini,
4 — Mevcut tesisattan şifaî maksatlar için istifade edilen
havuzlar ile diğer her türlü temizlik için kullanılacak havuzları
ayırmak,
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5 — Soyunma ve istirahat yerlerini fennin icaplarına uy
gun bir şe ilde yeniden yapmak,
6 — Yapılacak yeni soyunma yerinde kullanılan inşaat mal
zemesinin yıkandığı zaman kiri muhafaza etmiyecek malzeme
den intihap edilmesi,
7 — Şirketin teşekkül tarihinden itibare bir sene zarfında
vücuda getirilecek tesisatın ( Birinci maddedeki izahata göre )
ve yappılacak ameliyatın pilân ve projeleri İktisad Vekâletine
verilmek.
8 — ikinci sene içinde mecmuu " 20.000 „ lira kıymetinde
muntazam banyo daireleri yaptırmak.
9 — Bu teahhüdlerin ifasını teminen millî bankalardan bi
rinin " 1875 „ liralık teminat mektubu verilmek,
10 — Her sene Hükümet hissesi olarak 600 lira verilmek
Şartları dairesinde ihale edileceğinden zuhur edecek taliplerin
6/8/1936 tarihine müsadif perşeme günü saat on beşe kadar
kapalı zarf usulile Ankarada İktısad Vekâleti Maadin Umum
Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur.
464/4-3
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İÇİNDEKİLER

Kararnameler

Sayfa

4712 İnhisarlar Tekaüd Sandığı Nizamnamesi

1

4739 Polisin Kıyafeti Hakkında Nizamname

3

İlanlar
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