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1940: SAVAŞA KARŞI ULUSAL KORUNMA
Nuray Ertürk KESKİN*
Harbin mukadderatı, sözden çok daha tesirli bir maddeyi avuçlarının içinde tutan birtakım adamların elindedir: Bugünün
petrol kralları… Lord Godman, Kord Bearsled, Gulbenkyan,
T. Rieber, W. Teagle, E. De Kok (Tan, 11 Mart 1940).
İngiliz Başvekili Çörçil son harbin bilançosunu yaptı ve sözlerini şöyle bitirdi: “Yeni bir dünya doğuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz” (Ulus, 5 Haziran 1940).

Türkiye kırklı yıllara girerken ülke gündemi iki konuya kilitlenmişti: Avrupa’da ilerlemekte olan II. Paylaşım Savaşı ve yurt genelini kasıp kavuran doğal
afetler. Hükümet, bir yandan savaşın ülkeye yansıyan etkilerini en aza indirmeye, olası bir saldırı tehdidine karşı stratejiler geliştirmeye çalışıyor; öte yandan
yurt genelinde büyük bir faciaya dönüşen deprem-sel felaketlerinin yol açtığı yaraları sarmak için uğraşıyordu. Bu süreçte Avrupa’daki savaş nedeniyle dikkatini dış sorunlar üzerinde toplayan hükümet, orduyu olağanüstü koşullara göre hazırlamak, halk ve ordu iaşesi için bir takım kanallar yaratmak gibi konulara
odaklanmak zorunda kalmıştı. Felaketzedelerin iaşe, iskan ve tedavi işleri de yılın son günlerine dek çeşitli yönetsel önlemler alınmasını gerektirecekti.
Takvimler 1 Ocak 1940’ı gösterdiğinde Cumhuriyet, “bütün dünyada sayısız felaket kaydederek geçen 1939 son sayfalarına Türkiye için de milli bir matem yazarak nihayetlendi” manşetiyle çıkmıştır. Gazete ülkenin doğal afetler
karşısındaki savaşına “milli müdafaa” adını vermiştir. Fazıl Ahmet Aykaç,
Cumhuriyet’teki köşesinde “manzara meydanda, bütün manası ile harbediyoruz;
hem de tekmil kahrını bir yere toplayarak suçsuz zavallılar üzerine saldırmış bir
tabiatla…” cümlesiyle ülke gündemini özetlemektedir.1 Tan başyazarı Zekeriya
Sertel, Türkiye’nin dört aydan beri muhariplerin harp cephelerinde ve denizlerde
kaybettiği insandan daha fazla vatandaş kaybettiğini, deprem felaketinin ulusal
bir faciaya dönüştüğünü dile getirmektedir.2 Gazeteler, halktan toplanan yardımlar ve yabancı devletlerin yardımları hakkında da bilgi vermektedir. Aşağıda
zamandizinsel olarak sıralanan gazete manşetleri 1940 yılında yaşanan doğa felaketinin boyutunu sergilemektedir:
*
1
2

Yrd.Doç.Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Fazıl Ahmet Aykaç, “Tabiatla Harp”, Cumhuriyet, 9 İkinci Kanun 1940.
Zekeriya Sertel, “Yardımı Organize Etmek Meselesi”, Tan, 1 Son Kanun 1940.
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- Mustafa Kemal Paşa’da sular altında kalan 8 köyle irtibat temin edilemedi. Bu
civarda 100 kadar vatandaşın sulara kapılarak boğuldukları zannediliyor. (T, 1
Ocak)
- Bir dakika içinde mezarlığa dönen şehir… (T, 4 Ocak)
- Tokat’ta ölenler 5499 kişidir. (T, 4 Ocak)
- Erzincan’dan güneye nakledilen ilk kafile Adana’da iskân edildi. (T, 5 Ocak)
- Muhtelif vilayetlere 3075 felaketzede sevk ve iskan edildi. (T, 9 Ocak)
- Dağ köyleri on gündür yardımsız, kurtulanlardan açlıktan ve donarak ölenler de
var. (T, 7 Ocak)
- Sivas’ın kazalarında 10.000 ölü var. (C, 10 Ocak)
- Kayseri zelzelesi. 500’den fazla ev yıkıldı. (C, 27 Şubat)
- Yeşilırmak taştı, Amasya şehri sular altında kaldı, maddi zarar çok büyük. Şehrin hariçle münakalatı kesildi, ovadaki köylerin ahalisi ağaçlara tırmanmış imdat
bekliyor. (C, 4 Nisan)
- Yeşilırmak’tan sonra Kızılırmak da taştı, birçok köprüler yıkıldı. (C, 6 Nisan)
- Edirne’de endişe arttı: Meriç’in yine taşacağı sanılıyor, 1283 ev sular altında
kaldı, 337 ev yıkıldı, 200 ev tehlikede. (T, 10 Nisan)
- Elazığ’da sel, erzaksız kalan halkın iaşesi için tedbirler alınıyor. (C, 12 Nisan)
- Yozgat’ta deprem… 12 köy yıkıldı, 300 vatandaşımız öldü. (C, 14 Nisan)
- Edirne’de fezeyan bir felaket halini aldı, birçok yerler su altında, nüfusça da zayiat olduğu anlaşılıyor. (C, 15 Nisan)
- Kars’ı da sel bastı… (T, 15 Nisan)
- Karacabey, Kemalpaşa ve Ege’de seylap, birçok köy ve arazi sular altında kaldı
(C, 30 Aralık)

Yılın ilk günlerinde TBMM kararı ile Erzincan merkezli büyük depremden
zarar gören vatandaşlara yardım amacıyla bir komite -Milli Yardım Komitesi kurulmuştur.3 Erzincan depreminde evsiz kalan binlerce vatandaşın başka illere
yerleştirilmeleri sağlanmış; Maarif Vekili, deprem bölgesinde okulsuz kalan çocukların İstanbul, Erzurum ve Sivas’a nakledileceklerini açıklamıştır. 28 Şubat’ta Erzincan depreminden zarar gören yerlerin belirlenmesi ve buralardaki
memur ve müstahdemlerle emekli ve yetimlere avans verilmesi kararlaştırılmıştır.4 Bütünüyle yıkılan Erzincan’ın yeniden kurulmasına karar verilmiş; şehrin
kurulacağı bölgenin istimlaki için bir proje hazırlandığı 28 Temmuz tarihli Ulus
gazetesinde duyurulmuştur. Bu habere göre, istimlak edilen yerler zarar gören
Erzincanlılara parasız dağıtılacaktır. Depremin ardından iskan işleri ve felaket
bölgesine ait ihtiyaçlarla tamirat ve inşaat konularına ilişkin çeşitli önlemler almak üzere Ankara’da Müsteşarlar Komisyonu oluşturulmuştur. Depremden zarar görenlerin borçlarına ilişkin icra takipleri altı ay süreyle durdurulmuştur.
Öte yandan Eylül 1939’da Polonya’da başlayan savaş, 1940 yılında bir Avrupa savaşına dönüşmüştür. Mayıs ayında Almanya’nın Fransa’ya saldırması ve
3
4
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30 Kasım tarihli TBMM kararı ile Komite’nin faaliyetlerine son verilmiştir. Bu tarihten sonra
Komite adına gelecek bağışların Kızılay tarafından alınmasına karar verilmiştir.
Erzincan depreminden müteessir olan yerlerin tespiti ve buralardaki memur ve müstahdemlerle
emekli ve yetimlere avans verilmesi, BCA: 30.18.1.2/90.18.13.
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Almanya’nın müttefiki olarak İtalya’nın da Fransız sınırını geçmesiyle savaş fiilen Akdeniz’e yayılmıştır. 28 Ekim 1940’da İtalya-Yunan savaşı başlamıştır.
Gazetelerde “harbe dair”, “resmi harp tebliğleri” gibi bölümlerde İngiltere hava
nezareti, Fransız karargahı ve Alman karargahından ulaşan bildirilere yer verilmektedir. Gazete manşetleri, 1940 sonuna dek savaşın Avrupa topraklarını nasıl
sardığını göstermektedir:5
- Sovyetler Finlandiya’da büyük bir taarruza geçtiler. (C, 24 Ocak)
- Vaziyet vahimleşiyor: Almanlar 2 Belçika tayyaresi düşürdüler, İtalya yeniden
asker topluyor (Cumhuriyet, 2 Mart)
- Londra’nın Kati Kararı: Harbe Devam! (C, 20 Mart)
- İngiliz tayyareleri dün Alman üslerine çok şiddetli bir akın yaptılar (C, 20 Mart)
- Almanya İskandinavya’ya saldırdı (C, 10 Nisan)
- 18 Alman gemisi batırıldı, İngilizler 4 destroyer kaybettiler. (C, 12 Nisan)
- Norveç topraklarında kanlı muharebeler devam ediyor. (C, 14 Nisan)
- Amerikanın harbe girmesi muhtemel (C, 16 Nisan)
- İngiliz-Alman orduları karşılaştı (C, 20 Nisan)
- İngiltere’de tam silahbaşı: Bu hafta 2.500.000 kişi daha orduya iltihak ediyor.
(C, 10 Mayıs)
- Alman orduları dün sabah Belçika ve Hollanda’ya tecavüz etti (C, 11 Mayıs)
- Müttefik Ordu Hollanda’ya girdi: İngiliz ve Fransız tayyareleri dün büyük faaliyet göstererek Almanların havadan baskınlarına mani oldu (C, 12 Mayıs)
- Büyük Alman taarruzu dün Fransa’ya intikal etti (C, 18 Mayıs)
- Tarihin şimdiye kadar kaydetmediği ihanet: Belçika kralı Almanlara teslim oldu
(U, 29 Mayıs)
- İngiliz Başvekili Çörçil son harbin bilançosunu yaptı ve sözlerini şöyle bitirdi:
“Yeni bir dünya doğuncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.” (U, 5 Haziran)
- İtalya’da harp hazırlığı: Girecek mi, girmeyecek mi, girecekse ne zaman girecek? (U, 7 Haziran)
- Tarihin en büyük muharebesi: Fransızlar Berlin’i bombardıman ettiler. Dünkü
kanlı çarpışmalarda Almanlar ağır zayiata uğradı. (U, 9 Haziran)
- Akdeniz ve Afrika’da Harb başladı: Trablusgarp ile Habeşistan’daki bütün İtalyan üsleri bombardıman edildi, İtalyan sahillerine mayın döküldü (C, 12 Haziran)
- Fransa’daki harp bitti. İtalyanlarla da dün akşam mütareke yapıldı. (U, 25 Haziran)
- Uzakşarkta bir hadise: Japonya harekete geçti (C, 26 Haziran)
- Türkiye harb harici vaziyetini bozmuyor (C, 27 Haziran)
- Rusya Besarabya’yı işgale başladı (C, 29 Haziran)
- Romanya’da umumi seferberlik: Dün gece bütün sınıflar silah altına alındı (C,
29 Haziran)
- Afrika harbi şiddetlendi (C, 3 Temmuz)
- Almanlar 120 Tayyare ile İngiltere’ye hücum ettiler (C, 21 Temmuz)
- Afrika’da İngiliz Tayyareleri İtalyan üslerini bombardıman ediyorlar (C, 21
Temmuz)
- 53 Alman teyyaresi düşürüldü (U, 9 Ağustos)
- Amerika’da 400 bin kişi silah altına alınıyor (T, 18 Eylül)
5

Temmuz-Ağustos aylarında savaş haberleri diğer aylara oranla belirgin biçimde azalmıştır.
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- İtalya Yunan topraklarına tecavüz etti, harp şiddetleniyor (T, 29 Ekim)
- İngiliz harp filosu Yunan sularına geldi (T, 29 Ekim)
- Savaş devam etmektedir, Almanlar Londra’yı yakmaya uğraşmaktadır. Yunanlılar ilerlemektedir. - Ruzvelt’e göre, mihver tabancadaki mermiyi alnına dayamıştır. (U, 31 Aralık)

Bu süreçte Türkiye taraflı -ancak harp harici bir dış politika izlemiş, cephelerde savaşmanın dışında savaş ekonomisinin koşullarını tüm ağırlığıyla yaşamıştır.6 Milli savunma, seferberlik ve savaş ekonomisi devletin iktisadi-siyasiaskeri kontrol ve devlet işletmeciliği-yeni devletleştirmeler yönünde hazırlık veya icra önlemleri almasını, bu yönde örgütlenmesini gerekli kılmıştır. Ocak
ayında kabul edilen Milli Korunma Kanunu, bu kanunun uygulanmasını sağlamak için oluşturulan Koordinasyon Heyeti ve bu kapsamda çıkarılan çok sayıda
kararname yılın en önemli yönetsel olaylarıdır. Savaşa karşı ulusal korunma yönetimi, milli savunma-dışişleri ve kamu maliyesi gibi alanlarda kendine özgü işleyiş mekanizmaları yaratmıştır. Ekim-Kasım aylarında muhtemel bir Alman
veya Sovyet saldırısından ciddi olarak kaygılanan Türkiye, buna karşı önlemler
almaya çalışmıştır. 21 Kasım’da hava tehlikesine karşı ışıkların söndürülmesine
başlanmış, 23 Kasım’da Marmara Bölgesi’nde bulunan altı vilayette sıkıyönetim
ilan edilmiştir.7
1940’lı yılların başında Türkiye, 767.119 kilometrekarelik bir yüzölçümü
(30 Haziran 1939’da Hatay’ın da katılmasıyla) üstünde 17.869.901 nüfusa sahip
bir ülkedir. Bir başka deyişle 1940’da Türkiye bugünkü topraklar üstünde, şimdiki nüfusun dörtte birini barındırmaktadır. Bazı sanayileşme hareketleri başlamış olmasına rağmen ülke genel karakteri bakımından tarım -fakat ilkel bir tarım ülkesidir. Nüfusun % 70’i köylerde yaşamaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin
ekonomik ve sosyal yapısında “zirai problem” ilk sırada yer almaktadır. Ele aldığımız yılda tarımın geliştirilmesi, üretimin artırılması ve köylünün toprak sorununun çözülmesine yönelik kimi kararlar alınmış, Köy Enstitüleri Kanunu çıkarılmıştır. Öte yandan ormanı kurtarmak ve ormanı devlet eliyle işletmeye geçerek, orman varlığını kamulaştırmak yönündeki politika, 1940 yılı boyunca da
kararlılıkla uygulanmaya devam etmiştir. Bununla birlikte kamu personeli, mülki-yerel örgütlenme, milli eğitim, adli-askeri-akademik yönetim alanları yıl içinde çeşitli karar ve projelere konu olmuştur.
Bu yazı, dünyanın birbirine girdiği, milyonların silahlandığı ve bir gün sonra neler yaşanacağını kimsenin bilmediği bir yılda Türkiye’nin yönetim düzenini
anlatmaktadır.
6
7

18

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun basın açıklaması: “Türkiye tarafsız değildir, sadece harb
haricidir.” Cumhuriyet, 1 Şubat 1940.
1 Aralık 1940 akşamı ışık karartma kontrolüne başlanmıştır. Tan gazetesinin haberi: “Şehir tam
bir karanlık içindedir. Pencere ve kapılardan ışık sızmamasına dikkat ediniz, aksi halde ceza
görürsünüz.” Basında İstanbul’da yeni sığınaklar yaptırıldığına ilişkin haberler yer almakta, 90
bin kişiyi içine alacak bu sığınakların yerlerini tespit için yabancı bir heyetin geldiği belirtilmektedir.
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1940 YILINDA HÜKÜMET
1940 yılında İsmet İnönü Cumhurbaşkanı, Dr. Refik Saydam başbakandır.8
Hükümet, 3 Nisan 1939’da kurulan ve 9 Temmuz 1942’ye kadar görev yapacak
olan II. Saydam Hükümeti’dir. Bakanlar Kurulu onüç bakanlıktan oluşmaktadır,
bu yılda görev yapan bakanlar şunlardır: Adliye Vekili Ali Fethi Okyar, Milli
Müdafaa Vekili Naci Tınaz (3.4.1939-5.4.1940) ve Saffet Arıkan (5.4.194012.11.1941), Dahiliye Vekili Faik Öztrak, Hariciye Vekili Mehmet Şükrü Saraçoğlu, Maliye Vekili Fuat Ağralı, Maarif Vekili Hasan Ali Yücel, Nafıa Vekili
Ali Fuat Cebesoy, İktisat Vekili Hüseyin Hüsnü Çakır, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili Ahmet Hulusi Alataş, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Raif Karadeniz, Ziraat Vekili Muhlis Erkmen, Muhabere ve Münakale Vekili Ali Çetinkaya
(3.4.1939-20.11.1940) ve Cevdet Kerim İncedayı (20.11.1940-12.11.1941), Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu (1.11.1939-26.11.1940) ve Mümtaz Ökmen
(26.11.1940-9.7.1942).
Yıl içinde üç bakanlıkta; Milli Müdafaa, Münakalat, Ticaret vekaletlerinde
bakan değişikliği yaşanmıştır: 5 Nisan’da sağlık sorunları nedeniyle istifa eden
Milli Müdafaa Vekili Naci Tınaz’ın yerine Saffet Arıkan, 20 Kasım’da yine sağlık nedeniyle vekillikten affını dileyen Münakalat Vekili Ali Çetinkaya’nın istifasının kabulü ile yerine Sinop mebusu Cevdet Kerim İncedayı tayin edilmiştir.
27 Kasım’da Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu istifa etmiş, Aydın mebusu
Topçuoğlu’nun yerine Ankara mebusu Mümtaz Ökmen atanmıştır. Cumhuriyet’in haberine göre “içinde bulunulan dünya buhranı zamanında ehemmiyeti üç
beş kat yükselen ticaret işlerinin ağır yükü ile zaten fazla mahmul [iş yüklenmiş]
olan Topçuoğlu, İaşe Vekaleti ağırlığının da mevcut yüke inzamamını [katılmasını] -her iki vazifenin bütün icaplarıyla tam ifası bakımından- göze alamamıştır.”9
12 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda güvenoylaması yapılmış, mevcut
milletvekillerinin oybirliğiyle (375 oyla) İcra Vekilleri Heyeti’nin politikası
onaylanmıştır. Oylamadan önce bir konuşma yapan Başvekil Saydam, Türk milletinin vakur, sakin, gündelik işleriyle uğraşmakta olduğunu ve Milli Şefi’nin etrafında tek vücut olarak sımsıkı durduğunu söylemiştir. Başvekil, “Hükümetimize itimat gösterecek olursanız, o, çok ağır olan işlerinde daha neşe ile çalışmak
kuvvet ve kudretini bulacaktır” sözleriyle TBMM’den güvenoyu istemiştir. Güvenoyu, ertesi gün Ulus gazetesinde şöyle haber olmuştur:
Millet Şef'in etrafında bir bütündür. Milli birlik bir defa daha tezahür etti. Başvekilimiz Meclis’te çok mühim beyanatta bulundular ve ittifakla itimat reyi aldılar.
Dünyanın bu kararsız vaziyetine rağmen memleketimiz yakın bir tehlikeye maruz
değildir.
8

9

Dr. Refik Saydam 1937 yılında İnönü başbakanlıktan ayrıldığında, hükümet üyeleri arasında,
Bayar kabinesinde yer almayı reddeden tek bakandır. Bu nedenle İnönü’nün Saydam’a yakından güvendiği söylenmektedir.
Şevket Süreyya Aydemir, CHP’nin merkez yöneticilerinden biri olan Ökmen’in “İnönü’nün
güvendiği bir isim” olduğunu belirtmektedir.
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Refik Saydam hükümeti, 1940’da “mevcut bütçe imkanları ile ordunun ve
kentli nüfusun temel iaşe ihtiyacını sağlama hedefinden hareket ederek, ticareti
devlet denetimine alma-sıkı ve polisiye bir fiyat sınırlaması uygulama” yönünde
bir politika izlemiştir.10 Yılın ilk günlerinden itibaren alınmaya başlayan kararlarla, ulusal bir kontrol mekanizması kurmak için zorunlu olan yasal yetkiler belirlenmiş ve idare bu yönde örgütlenmiştir.
MİLLİ KORUNMA KANUNU ve UYGULANMASI
1940; ithalatın, dolayısıyla hammadde, ara malı ve yatırım malı biçimindeki
üretim girdilerinin daralması ve faal nüfusun önemli bir bölümünün silah altına
alınması nedeniyle tüm üretken sektörlerin ve milli gelirin daraldığı beş yıllık
bir dönemin başlangıcıdır.11 Avrupa’da ilerleyen savaşın bütün dünyada yarattığı iktisadi buhranın dalgaları 1940 yılı başlarında Türkiye’yi de etkilemeye başlamıştır. Savaş nedeniyle denizde ve karada nakliyat sekteye uğramış, ithalat ve
ihracat azalmıştır. Bu azalış gümrük gelirlerinde yirmi milyon liralık bir açık
meydana getirmiştir.12 Tan’ın 3 Nisan tarihli haberinde, sınai üretimin azaldığına ve piyasanın geçici bir durgunluğun arifesinde olduğuna dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla 1940 yılında hükümetin karşı karşıya olduğu en önemli sorun,
“azalan üretim ve ithalat koşullarında oluşan darlıkların ve önlenemeyen enflasyonist baskıların halk yığınlarının tahammül sınırlarını aşmasını önlemek ve büyük kentlerin beslenmesini, ısınmasını ve giyimini sağlayabilmektir.”13 Korkut
Boratav’a göre hastalığın temelden tedavisi üretimin artması ve enflasyonun önlenmesidir, hükümet bunda çaresiz kaldığı için esas olarak hastalığın sonuçlarının hafifletilmesiyle uğraşmıştır. Bu yöndeki yaklaşımların ana aracı ise Milli
Korunma Kanunu olmuştur.14
Bakanlıklararası bir komisyonda hazırlanan ulusal ekonomiyi koruma tasarısı, Milli Korunma Kanunu adıyla 26 Ocak 1940 tarihinde yasalaşmıştır.15 Yasa, “umumi veya kısmi seferberlik, devletin bir savaşa girmesi ihtimali, Türkiye
Cumhuriyetini de ilgilendiren yabancı devletler arasındaki savaş hali gibi olağanüstü hallerde devletin bünyesini iktisadi ve milli savunma bakımından güçlendirme amacıyla” Bakanlar Kurulu’na verilen görev ve yetkileri sıralamaktadır.
Milli Korunma Kanunu’nun Muvakkat Encümen Mazbatası’nda savaşın hükü10
11
12
13
14

15

20

Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, s. 514’den aktaran Korkut Boratav, Türkiye’de
Devletçilik, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1974, s. 296.
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara 2005, s. 86.
Zekeriya Sertel, “Hayat Pahalılanıyor”, Tan, 29 Mart 1940. 5 Mart’ta şeker fiyatına kiloda 10
kuruş, pancara kiloda 50 para zam yapılmıştır.
Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, s. 83.
Henüz Avrupa topraklarında savaş başlamadan önce “Müdafaa Ekonomisi Hakkında Rapor”
başlıklı bir hazırlık yapılmış, bu rapor ile ekleri 4 Eylül 1939’da İktisat Vekili Hüsnü Çakır’a
sunulmuştur. Rapor Şevket Süreyya Aydemir ve İsmail Hüsrev Tökin tarafından hazırlanmıştır.
Milli Korunma Kanunu’nun nihai metni ise Recep Peker’in başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt II, Remzi Kitabevi, İstanbul
1967, s. 211-215.
RG: 26.1.1940, 4416.
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metin iktisadi işleri düzenleme ve spekülasyonu önleme bakımından üretimden
tüketime kadar bütün ekonomik yapıda müdahale ve düzenleyicilik rolünü normal zamanlardan çok geniş ve çok hassas bir şekilde uygulamasını zorunlu kıldığı belirtilmektedir. Yasanın gerekçesinde savaşın iktisadi zorlamaları belirtilmekte ve olayların her seferinde ayrı kanunlarla önlem alınmasına imkan verilmeyecek kadar hızla gelişmesi ihtimali bulunduğuna dikkat çekilmektedir. Bakanlar Kurulu’na verilen görev ve yetkilerin esas olarak kararnamelerle yürütülmesini öngören bu yasa, Milli Müdafaa mükellefiyeti [yükümlülüğü], örfi
idare [sıkıyönetim] ve İstiklal Mahkemeleri kanunları niteliğine sahiptir. Katı fiyat denetimleri, tarım ürünlerine düşük fiyatla el koyma yöntemleri, ücretli iş
yükümlülüğü, çalışma sürelerinin uzatılması ve ücret sınırlaması gibi işgücünü
denetleyen hükümlerin yanı sıra; hükümete özel işletmelere geçici el koyma, ithalatta ve iç ticarette azami -ihracatta asgari fiyatları saptama, temel malların
vesikayla dağıtılması gibi geniş yetkiler veren bu kanundur.16 Yasa, 1940-1956
yılları arasında oniki kez değişikliğe uğramıştır.17
Milli Korunma Kanunu’nda yapılan değişiklikler
Tarih
Kanun sayısı
28.2.1940
3954
21.12.1941
4156
3.2.1942
4180
11.8.1944
4648
20.6.1946
4945
27.2.1947
5020
8.7.1948
5236
24.5.1951
5766
12.5.1953
6084
30.2.1954
6444
27.5.1955
6570
6.6.1956
6731
Kaynak: Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, s. 213.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/816.html

19 Şubat tarihinde “Avrupa’daki harp hali Türkiye’nin iktisadi bünyesinde
tesirler yapmaya başladığından” Milli Korunma Kanunu’nda söz edilen olağanüstü yetkilerin ihtiyaç oranında uygulamaya geçirilmesine karar verilmiştir.18 Bu
kapsamda ilk olarak Milli Korunma Kanunu hükümlerine göre bütün ticari, mali, sınai hareketlerle piyasa hareketlerini denetlemek üzere bir Koordinasyon
Heyeti kurulmuştur. Başvekilin başkanlığında Milli Müdafaa, Maliye, İktisat,
Ziraat, Münakalat ve Ticaret vekillerinden oluşan heyet 21 Şubat 1940 itibariyle
çalışmaya başlamıştır.
16
17
18

Korkut Boratav, Türkiye’de Devletçilik, 326-338; Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, s. 84;
Özhan Uluatam, Geçmişe Bakmak, İmaj Yayıncılık, Ankara 2001, s. 165-174.
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, s. 213.
2/12877 sayılı BKK , RG:19.2.1940, 4439.
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29 Şubat günü Başvekil Dr. Refik Saydam, akşam saatlerinde radyodan
halka seslenmiştir. Saydam, Milli Korunma Kanunu’nun uygulanması, bunun
neden olduğu bazı yanlış yorumlar, son haftalarda meydana gelen ve Türkiye’yi
de ilgilendiren bazı dış haberler, 1940 yılı bütçe hazırlığı gibi konular üzerinde
durmuştur. “Şaiyalara kapılmayınız… Sovyetlerle aramızda bir hadise çıkacağı,
seferberlik yapılacağı ve hükümetin harbe karar verdiği şaiyaları uydurmadır”
diyen Saydam, Milli Korunma Kanunu’nun sadece bugünün şartlarına uymak ve
yarının emniyetini kazanmak için uygulandığını belirtmiştir. Saydam, savaşın
olumsuz etkilerine barış döneminin gereklerine uygun olarak yapılmış normal
nitelikteki yasalarla karşı koyulamayacağını, bu nedenle Milli Korunma Kanunu’nun verdiği yetkiye göre kararlar alınmaya başlandığını dile getirmiştir:19
Aylardan beri dünya vaziyetinin gösterdiği derin tahavvüller dolayısıyla, memleketimizi iktisadi cephesinden olduğu kadar, müdafaa bakımından da koruyacak tedbirlerin alınmasını mecburi gördük ve her ihtimale karşı radikal tedbirler almak lüzumu hasıl olacağını evvelden düşündük. Haftalarca çalışarak büyük meclisimizce
kabul edilen Milli Korunma Kanunu meydana geldi. Kanunun müzakeresi esnasındaki ve sonra Büyük Meclis huzurundaki sözlerim çok açık ve kati idi: Zaruri
ihtiyaç belirmedikçe vatandaşlarımın normal hayatlarına karışmak, hükümet için
hiç arzu edilmeyen bir hareket olacağını söylemiştim. Fakat gittikçe maddi ve manevi ıstırabı artan, bizim gibi harp dışındaki milletlerin de iktisadi hayatlarına tesirden hali kalmayan bugünkü harbin memleketimizdeki akislerine karşı koymak,
sulh devresinin icaplarına uygun yapılmış normal vasıftaki kanunlarla mümkün
olamayacağını görünce Milli Korunma Kanunu’nu verdiği salahiyete istinaden
tatbika başladık. Bu içeride ve dışarıda bazı tefsirlere sebebiyet verdi. Hariçte Türkiye seferberlik yapacak, onun için kanunu harekete getirdi denildi. Dahilde hükümet harbe karar verdi, diyen bazı fena görüşlü ve düşünceli insanlar hükümetin
hatırından geçmeyen bir takım fikirleri, nazariyeleri yaymaya başladılar. Aziz vatandaşlarım, eğer hükümetimiz harbe karar verirse, bu gizli değil, Türk milletinin
kendine mal ettiği siyasi istikametin icablarına uygun olarak BMM’nin tasvibi ile
alınacak bir kararla, yani açık olarak yapılır. Binaenaleyh, seferberlik veya harp,
ancak milli menfaatimize ve Türk vatanının selametine uygun olmak şartıyle üzerinde durulacak bir karardır. Hükümetçe, Milli Korunma Kanunu’na uyarak alınan
ve sırası ile alınacak kararlar, dünya buhranının memleketimize yaptığı akisleri önlemek, sizlerin halde ve istikbalde bugünlerin tabii olmayan şartları içinde sıkıntı
çekmemeniz içindir.

Koordinasyon Heyeti kararları yıl içinde birer birer uygulamaya geçmiştir:
Ereğli Kömür Havzası’nda üretimin artırılması için ücretli iş mükellefiyeti
getirilmiş, Devlet Demiryolları ve Limanları yönetimindeki iş yerlerinde, İnhisarlar İdaresi’nde, Darphane ile Damga Matbaası’nda, tüm iplik-dokuma sanayi
kuruluşları ile Sümerbank’a bağlı devlet fabrikalarının hepsinde, Maarif Matbaası’nda, Milli Müdafaa siparişleri kabul ve imal eden sekiz fabrika ve müessesede, şeker fabrikalarında günlük iş saatinin üç saate kadar artırılmasına ve buralarda Hafta Tatili Kanunu’nun uygulanmamasına karar verilmiştir. Nafıa Veka19

Cumhuriyet, 1 Mart 1940. Tan yazarı Zekeriya Sertel, Saydam’ın konuşmasını “Başvekilimizin
Havayı Aydınlatan Nutku” başlığı altında değerlendirmiştir.
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leti’nin yol, köprü, meydan ve iskele inşaatlarında kafi miktarda işçi, teknisyen
ve diğer müstahdem ihtiyacını karşılamak için ücretli iş mükellefiyeti getirilmiştir. Bu kararın ardından Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi yayımlanmış,
kadın ve erkek vatandaşların yapacakları işler saptanmıştır.
Dış ticarette daha iyi yürütülecek bir devlet kontrolünü sağlamak üzere ithalat tacirleri ile toptancı ve yarı toptancı tacirler ve sanayi erbabı arasında birlikler kurulması gündeme gelmiş, birliklerin kurulması konusunda Ticaret ve İktisat vekillerine yetki verilmiştir. Sınai Ürünlerin Maliyet ve Toptan Satış Fiyatlarının Kontrol ve Tespiti Hakkında Nizamname yayımlanmıştır. Milli Korunma
Kanunu’nun 31. maddesinde verilen yetkiye göre, ticarethane veya ikametgahları Ankara, İstanbul, İzmir, İçel, Seyhan, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Kayseri,
Sivas ve Diyarbakır vilayet merkezlerinde ve İskenderun’da bulunan gerçek ve
tüzel kişiler, ellerinde bulunan demirleri beyan etmeye mecbur tutulmuştur. 13
Mart’ta fatura usulü getirilmiş; her çeşit ticari emtia üzerine alım ve satım işlemlerinde malın özelliğini, satış fiyatını ve tarihini, kime satıldığını, bedelinden ne
miktarının tahsil edildiğini ve ticari teamüllere gereken diğer bilgileri içermek
üzere, ticarethane adına fatura verip imzalamaya yetkili kişilerce imzalanmış bir
fatura verilmesine karar verilmiştir.
8 Şubat’ta ondokuz fabrika ve müessesenin seferber olmanın ilanı ile beraber ordunun ihtiyaçlarını gidermede kullanılacak kuruluşlar listesine eklenmesine karar verilmiştir. Milli müdafaa ihtiyaçları için Yalvaç Deri Fabrikası’nın
faaliyete geçirilmesi işi Sümerbank’a verilmiştir. Yine Milli Müdafaa Vekilliği’nin ihtiyacını karşılamak üzere ülke genelinde dikiş ipliği üretilmesi için Sümerbank tarafından ek tesisat yapılması ve bu tesisata 600 bin liralık bir sermaye
ayrılması kararlaştırılmıştır. 18 Nisan’da İstanbul limanına bağlı deniz nakil
araçlarının devletçe satın alınması konusunda Milli Müdafaa Vekaleti’ne yetki
verilmiştir. 29 Haziran’da Milli Müdafaa İhtiyaçları İçin Yapılacak İstimlakler
Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Bu yasa, “milli müdafaa ihtiyaçları için lüzumu olan ve hakiki veya hükmi şahısların tasarrufları altında bulunan gayrimenkullerin istimlak edilebilmesini” düzenlemektedir. İstimlak kararları İcra Vekilleri Heyeti’nce alınacak, bu kararlar aleyhine dava açılamayacaktır.20 10 Temmuz’da Milli Korunma Kanunu’nun 12 inci maddesindeki yetkiye dayanarak Siirt vilayeti merkezinde yangın nedeniyle hasara uğrayan ve metruk kalmış olan
“Yeni Hayat” un fabrikası sahibi Yasin Aral’a 35 bin liraya kadar kredi verilmesi kararlaştırılmıştır. Fabrikanın gerek halk gerek asker için önem taşıdığı belirtilmiştir. 22 Ağustos’ta Hasankale’de bazı tesisatı eksik bulunan un fabrikasının
sahibi Muammer Alemdar’a 15 bin liraya kadar kredi açılmasına karar verilmiş,
20

Bu tarihten itibaren ülkenin çeşitli bölgelerinde alınan istimlak kararlarını BCA kayıtlarından
izlemek mümkündür. Örneğin: Tavas ve Malatya’da yapılacak hava meydanlarına isabet eden
gayrimenkullerin Milli Müdafaa için istimlâki, Yenice-Korkuteli, Ankara-Yenişehir ve İstanbul-Şehzadebaşı’nda Milli Müdafaa için istimlâk edilecek araziler, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi’ne bitişik dükkân ve evlerin Milli Müdafaa ihtiyaçları için istimlâki, Gelibolu İskelesi’ne lüzumlu olan arazinin Milli Müdafaa hizmetleri için istimlâki…
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24 Aralık 1940 tarihli BKK ile de 6 bin liralık ek kredi açılmıştır. Milli Korunma Kanunu’nun 42 inci maddesine dayanarak, “ipekböceği tohumu yetiştirmek,
mübayaa, muhafaza ve tevzi eylemek üzere” Ziraat Vekaleti emrine 50 bin liralık sermaye ayrılmıştır.
Başvekil Refik Saydam, 2 Haziran akşamı radyodan halka seslenerek, Milli
Korunma Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin bilgi vermiştir. Saydam, yasanın
çeşitli alanlardaki uygulamasından elde edilen sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirtmiştir:21
Harici siyasetimiz vatanımızın selameti için en isabetli yoldur. Harb hariciyiz ve
öyle de kalmak istiyoruz... Dünyanın içinde çalkalandığı buhranın bize de tesir etmemesine imkan yoktu. Hükümetimiz aylardan beri bu inikasın çeşitli gösterilerini
önlemek için çalışıyor. Milli Korunma Kanunu'nun muhtelif sahalardaki
tatbikından elde ettiğimiz neticelerden memnunuz... Evvelce de söylediğim gibi,
ancak lüzum görüldükçe tatbik sahasına konan bu kanunun birçok faidelerini zamanla elde edeceğimize kani bulunuyoruz. Kömür havzasındaki iş mükellefiyeti
kararı müsbet netice vermiştir. Bilhassa vatandaşlarımızın bir takım fena niyetli insanların kazanç maksadı ile yaptıkları ve yapmak istedikleri hareketlere karşı daima uyanık bulunarak hükümeti ikaz etmelerinden çok fayda görüyoruz. Buna mukabil de, vatandaşlarımızdan memleketimizde yapılmayan, yani hariçten gelen tali
derecede lüzumlu malları behemehal almak için ısrarda bulunmamalarını rica ederim.... Asıl bu nevi taleplerdir ki, lüzumsuz yere sizleri zarara sokmaktadır.

Türkiye’nin savaş dışında olduğunu ve öyle de kalmak istediğini vurgulayan Saydam, bununla birlikte dışarıda savaş hazırlıklarının sürekli arttığına, ne
zaman-nereye karşı kullanılacağı belli olmayan önlemler alındığına dikkat çekmiştir. Başvekil, vatan savunması için silaha sarılmak zorunluluğunun bir an hatırlardan çıkmaması gerektiğini belirtmiştir. Falih Rıfkı Atay, 9 Temmuz tarihli
“Millet Ne Yaptığımızı Biliyor” başlıklı yazısında Türk hükümetinin kararlı bir
tutum içinde olduğuna dikkat çekmektedir:22
Her tarafta umumi bir huzursuzluk var. Bunu da tabii görmek lazım. İstikbal meçhullerle dolu, üç kıta harp içindedir. Dördüncü büyük kıta, var hızı ile mücadele
hazırlığı yapıyor. Harbe karışıp karışmamak kimsenin kendi ihtiyarında değildir.
Bugünden yarına ateşin hangi çatıyı saracağını kimse tahmin edemez. Huzursuzluğun tek bir tedavi çaresi var: Karar sahibi olmak! Ve bu kararı vicdan rahatı ile
vermiş olmak! Ankara havasının yabancılar tarafından hayret olunan sükûnu işte
bundan ileri geliyor. Çankaya’da oturan Milli Şef’ten cephenin hemen gerisinde
tarlasını süren köylüye kadar, bu milletin hakiki evlatları arasında tam bir emel ve
fikir tecanüsü vardır. Geçenlerde Edirne’den dönen bir arkadaşım bir Trakya çiftçisinin şu sözünü naklediyordu: “Ben hükümetin siyasetini anladım. Biz kimseye
bıçak sallamıyoruz. Kimsenin bıçağına da boynumuzu uzatmayacağız.” Bu köylü
ne felsefe tarihi ne Avrupa’nın siyasi tarihini biliyor. Fakat Kuvai Milliye tarihini
biliyor. Galiba onu bir takım şaşkın münevverlerden daha iyi bilmektedir.

Şevket Süreyya Aydemir’in verdiği bilgiye göre Ekim ayı sonlarında “yeni
siyasi şartlar karşısında piyasanın bugünkü durumu ve Milli Koordinasyon He21
22

24

Başvekil Dr. Refik Saydam’ın 2/6/1940 tarihinde radyodaki hitabeleri, RG: 4.6.1940, 4526.
Falih Rıfkı Atay, “Millet Ne Yaptığımızı Biliyor”, Ulus, 9 Temmuz 1940.
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yeti’nce bir iktisadi büro teşkili hakkında” bir muhtıra/tezkere hazırlanmış ve 28
Ekim’de Başvekâlet’e sunulmuştur.23 Kurulması öngörülen iktisadi büronun teşkilat planında ve birinci maddesinde şunlar yer almaktadır:
- Memleket menfaatleri bütün menfaatlere hakimdir.
- Memleket emrinde bulunan maddi, manevi bütün iktisadi imkanların kullanılışı,
tamamen ve kayıtsız olarak milli menfaatlere tahsis edilecektir.
- Kâr zihniyetinin yerine hizmet zihniyeti ikame edilecektir.
- Maliyet ve satış fiyatlarının serbest tekarrürü yerine, devlet fiyatları ikame edilmiştir.
- Fiyatların tetkiki, tespiti ve kontrolü tek merkezde toplanmıştır.
- İktisadi tedbirlerin selametle cereyanını engelleyen her hareket, düşman menfaatine hizmettir.

Kasım ayında Milli Korunma Kanunu’nun 36 ıncı maddesi gereğince, benzin ve diğer petrol ürünleriyle çalışan bütün kara ve deniz ulaştırma araçlarının
kullanımı sınırlandırılmıştır. 27 Kasım’da özel otomobiller seferden menedilmiştir. Akaryakıt tasarrufu kaygısıyla alınan kararla ticari araçlara da kısıtlama
getirilirken, tek ve çift numaralı taksilerin ayrı günlerde sefere çıkmaları da zorunlu kılınmıştır.
4 Aralık’ta Milli Korunma Kanunu’nun 29 uncu maddesine göre Maliye,
İktisat, Ziraat ve Ticaret Vekillerinden oluşan bir kurula, gerek gördüğü ithal ve
ihraç maddeleri için fiyat belirleme ve bu şekilde belirlenen fiyattan fazlaya ithal
veya noksanına ihraç yapılmasını önleme yetkisi verilmiştir. 5 Aralık tarihli
RG’de yayımlanan BKK ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından memleket ihtiyatı olarak buğday, çavdar, arpa ve yulaf mahsullerinden stok yapılmasına karar verilmiştir. Aynı gün hububat satışlarının tam denetim altına alınmasına
ilişkin bir de genelge yayımlanmış; buğday fiyatları her bölgeye göre artırılarak
yeniden belirlenmiştir. TMO, üretim yerlerinde alım ve stok yapacak, icabında
tüccara ait stoklara da el konulabilecektir. İaşe ve fiyat kontrol işlerinin düzenlenmesi için gerekli örgütün kurulmasına ilişkin incelemeler 1940 yılı sonlarına
doğru neticelenmiş ve bu işlerin Ticaret Vekaleti’nce yerine getirilmesine karar
verilmiştir. Hazırlanan tasarı TBMM’ye sevkedilmiştir. Buna göre, Ticaret Vekaleti, Ticaret ve İaşe Vekaleti olarak yeniden yapılandırılacak, Toprak Mahsulleri Ofisi lağvedilecek, ofisin görevleri de vekaletteki yeni teşkilata bağlanacaktır.24 Böylece Fiyat Murakabe Komisyonları, murakabe teşkilatı ve diğer sınaiticari kontrol işleri vekaletin İaşe Umum Müdürlüğü’ne verilecektir. Şehirlerin
ekmek işleri ile petrol ürünlerinin tedarik ve dağıtımına da bu umum müdürlük
tarafından bakılacaktır. Öte yandan piyasada devletin bizzat düzenleyici rol oynayıp fiyat tanzim edebilmesi için büyük şehirlerde devlet tarafından içinde her
türlü eşyanın satılacağı büyük mağazalar kurulması da uygun görülmüştür. Ulus
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yazarı Falih Rıfkı Atay, 8 Aralık tarihli yazısında iaşenin bir milli müdafaa meselesi olduğuna dikkat çekmektedir. 28 Aralık’ta Milli Korunma Kanunu’nun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine dair 3954 sayılı yasa yayımlanmıştır. Bu
değişiklikle hükümete verilen yetkiler genişletilmiş; hükümete özel teşebbüs tarafından üretilen veya ithal edilen malların dağıtımını organize etme yetkisi de
verilmiştir. Bu yasayı izleyen Koordinasyon Heyeti kararı ile 1941 yılında Ticaret Vekaleti’ne bağlı bir Ticaret Ofisi kurulacaktır.
Yunus Nadi, 7 Aralık tarihli yazısında Türkiye’nin savaş dışında olmakla
birlikte, ekonomi alanında bu afetin etkilerinden tıpkı savaşın içindeymiş gibi
payına düşeni aldığını belirtmektedir.25 Nadi, bu nedenle tam anlamıyla savaş
ekonomisi yapacak şekilde örgütlenmek gerektiğini, hükümetin son kararlarını
da bu bakımdan geniş ve doğru görüşlü bir örgütlenmenin başlangıcı saydığını
dile getirmektedir. Bununla birlikte bir değerlendirmeye göre, Türkiye’de savaş
ekonomisinin bütün yönleri ile bir devlet işi olarak ele alınması ve örgütlenmesi
hiçbir zaman mümkün olmamış; Milli Korunma Kanunu hiçbir zaman gereği gibi işlememiştir.26 Piyasa denetimine gidilen her alanda karaborsa, istifçilik, rüşvet ve nüfuz ticareti önlenememiştir.27
İhtikarla (Karaborsa) Mücadele: Fiyat Murakabe Komisyonları
Hükümet, 4 Mart’ta şeker fiyatlarına kiloda 10 kuruş zam yaptıktan sonra
piyasada mevcut şekerin miktarını saptamak üzere ellerinde şeker bulunanların
bir beyanname ile mevcut stoklarını bildirmelerini istemiş ve bunun için tüccara
24 saatlik süre vermiştir. Süre sona erince İstanbul Vilayeti zabıta aracılığıyla
piyasada inceleme ve teftişlere başlamıştır. Ellerindeki şeker stokunu hükümete
bildirmeyen yedi müessese, cezalandırma için mahkemeye verilmiştir. 15 Haziran’da fiyatları sebepsiz yükseltenlerin şiddetle takip edilecekleri açıklanmıştır.
Urla’da 300 kilo şeker saklayan bakkal Ragıp’ın Milli Korunma Kanunu hükümlerine uyularak iki sene Aydın’a sürgün edilmesine, 500 lira para cezasıyla
cezalandırılmasına ve şekerlerin müsaderesine karar verilmiştir. Bergama’da şeker saklayan bakkal Adil, sabuncu Şekip ve komisyoncu Tevfik tutuklanmışlardır. Çeşitli malların çok yüksek fiyatlarla satılması, ihtikar yaptığı anlaşılan tüccarların Milli Korunma Kanunu hükümlerine göre sürgün, para ya da hapis cezalarına çarptırılması Mart-Temmuz ayları arasında gazetelerde sıklıkla yer bulan
haberler olmuştur:
- Hayat pahalılığı: Üç lira sermayesi olan bir metre kumaşın Beyoğlu’nda 18 liraya satıldığı anlaşıldı. (C, 7 Haziran)
- Demir fiyatlarında ihtikar yaptıkları iddia olunan iki tacir tevkif edilerek dün akşam mahkemeye verildi. (C, 22 Haziran)
25
26

27

26

Yunus Nadi, “Harb Ekonomisi”, Cumhuriyet, 7 Birincikanun 1940.
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- Demir fiyatlarını yükseltme hareketleri sabit görülen iki tacir ikişer sene sürgüne
mahkûm edildiler. (C, 3 Temmuz)
- 120 çuval şeker saklayan Seferoğlu, 2 sene 2 ay Kırşehir’e sürgün edildi, 750 lira da para cezasına çarptırıldı. (T, 27 Mart)
- Milli Korunma Kanunu’na aykırı hareketle 102 bin kilo şeker sakladıkları iddia
edilen Lion Melba fabrikası mesul müdürü Konstantin Nelopulus ile fabrika
temsilcilerinden Yorgi Amosti tutuklandı. (T, 2 Nisan)

Cumhuriyet gazetesi yazarı Selahaddin Güngör, ihtikarı, “halkaları kimin
elinde olduğu kolayca kestirilemeyen bir suç zinciri” olarak tanımlamaktadır.28
Güngör’e göre, İstanbul’da yumurtacısından pastırmacısına, helvacısından sebzecisine kadar nerdeyse bütün esnaf artık bulaşıcı bir hastalık, bir moda haline
gelen bu suçu işlemektedir:
Eğer elindeki malı saklayıp sonra fırsat düşünce yüksek fiyatla satmaya bu ad veriliyorsa, onu işlemeyen kaç esnaf gösterebilirsiniz? Eğer kısaca elindeki malı saklayıp sonra fırsat düşünce yüksek fiyatla satmak teşebbüsüne ihtikar adı veriliyorsa,
İstanbul’da yumurtacısından pastırmacısına, helvacısından sebzecisine kadar artık
sâri bir hastalık, bir moda haline gelen bu suçu işlemeyen kaç esnaf gösterebilirsiniz? Herhalde ticari ahlakımız ciddi bir imtihan geçiriyor. Hangi maddelerin satışında ihtikar var, hangisinde yok? Hükümet ve belediye teşkilatımızı yalnız bu iş
için seferber etsek, gene bir neticeye varamayız. İhtikar, halkaları kimin elinde olduğu kolayca kestirilemeyen bir suç zinciridir. Herkes elindeki halkayı gevşetirse,
zincir de kendiliğinden kırılacaktır. Fakat itiraf etmeli ki bu feragati gösterenler,
devede kulak... Esnafımız, kanunun yumruğundan evvel, vicdanlarının tazyiki ile
harekete karar vermedikçe, ihtikarla mücadeleden kati bir galibiyet elde etmeye
imkan yoktur.

Ticaret Vekili, 12 Mart tarihli konuşmasında, nedensiz her türlü fiyat yükselişinin “kanun nizamında ihtikar sayılacağını” açıklamıştır.29 Tan gazetesi yazarı Burhan Felek, ihtikarın özellikle böyle zamanlarda ortaya çıktığına dikkat
çekmektedir.30 Felek’e göre, ihtikara karşı amansız bir mücadele açmak için
onun gezebileceği en geniş caddelerden, en dar sokaklara kadar her tarafta kontrol kuvvetleri bulunduğunu hissettirmek gerekir. 27 Mart tarihli Cumhuriyet gazetesinde “Fırsat Düşkünleri” başlığıyla verilen haberde vergisi artacak malların
(kahve, çay, kibrit, pamuk, deri, ipek, benzin, keten, porselen, züccaciye) ortadan yok edilmeye başlandığına dikkat çekilmektedir. 11 Mayıs tarihli gazetelerde ihtikarın hemen kendini gösterdiği; kumaş, deri, demir fiyatlarında olağandışı
yükselişlerin başladığına ilişkin haberler yer almaktadır. Örneğin bir mağazada
75 kuruşluk bir malın 175 kuruşa satıldığı saptanmıştır. Hükümet’in Fiyat Kontrol Komisyonları kurma hazırlığı 25 Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde “ihtikarla teşkilatlı mücadele başlıyor” şeklinde duyurulmuştur. Gazete dört gün sonra tüccarlara bir çağrı yapmıştır: “Tacir vatandaşı vazifeye davet: Yeni vergilerde halkın yükünü paylaşmak lazımdır, fiyatların artırılmasına sebep yoktur, aksi
takdirde Milli Korunma Kanunu yakanıza yapışacaktır.”
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Fiyat Murakabe Komisyonları kurulmasına ilişkin karar, 8 Haziran tarihli
RG’de yayımlanmıştır. Buna göre tüm vilayet ve bazı kaza merkezlerinde, savaş
nedeniyle ortaya çıkabilecek aşırı fiyat yükselişlerini denetim altına almak üzere
birer komisyon kurulması öngörülmüştür:
Ankara, İstanbul ve İzmir Fiyat Murakabe Komisyonları, valinin veya tevkil edeceği zatın reisliği altında olmak üzere, Mıntaka Ticaret Müdürü (Ankara'da Ticaret
Vekaletince tavzif edilecek bir memur), Mıntaka İktisad Müdürü, Belediye İktisad
Müdürü (İzmir'de Belediyece tavzif edilecek bir memur), Ticaret ve Sanayi Odası
Umumi Katibi ile birisi sanayi erbabından olmak üzere tacir sıfatını haiz şahıslar
arasından seçilecek iki azadan mürekkebdir. Bu iki tacir aza, birer asıl birer yedek
olmak üzere ve altı ay müddetle, Fiyat Murakabe Komisyonunun diğer azası tarafından seçilir. Sair vilayetlerdeki komisyonlar bizzat Valinin (hastalığı veya
gaygubeti halinde tevkil edeceği zatın) reisliği altında olarak Mıntaka Ticaret Müdürleri, Mıntaka İktisad Müdür veya amirleri, Vilayet şube amirleri, Ticaret ve
İktisad Vekaletlerinin sair memurları, Belediye Reisleri, Ticaret Odası
Başkatibleri, Ticaret ve Zahire Borsası Komiser veya Umumi Katibleri ve yalnız
bir azası da tacirler arasından seçilmek ve asgari üç ve azami yedi azadan
mürekkeb olmak üzere Ticaret Vekaleti tarafından kurulur. İthalat veya tevzi merkezi olmak gibi ticari ehemmiyeti dolayısıyla lüzum görülecek kaza merkezlerinde
de Kaymakamın reisliği altında olmak üzere yukarıdaki esaslar dairesinde Ticaret
Vekaletince birer "Fiyat Murakabe Komisyonu" teşkil edilebilir.

4 Temmuz tarihli bir karar ile bu komisyonlara üye olarak yerel milli banka
müdürlerinin de seçilebilmesine karar verilmiştir.31 18 Ağustos’ta fiyat murakabe komisyonlarında çalıştırılacak personel kadrosu onaylanmış ve bu komisyona
12.000 liralık ödenek verilmesi kararlaştırılmıştır. Komisyonlar, gıda maddeleri
ile zaruri maddelerin kar oranlarını belirlemeye başlamışlardır. 2 Temmuz tarihli
Cumhuriyet gazetesi, karaborsa sorununun ancak fiyat birliği ile ortadan kaldırılabileceği; bunu sağlamak için de bütün ülkeyi kapsayan bir istihlak (tüketim)
kooperatifi kurmak gerektiğine dikkat çekmektedir.
Üretin ve Tasarruf Edin!
3 Nisan’da Tan gazetesi, sınai üretimin azaldığı ve piyasasının geçici bir
durgunluk arifesinde olduğuna dikkat çekmiştir. 19 Nisan tarihli Tan gazetesinde Ulusal Ekonomi ve Artırma Kurumu tarafından halkı daha çok üretmeye ve
tasarruf etmeye çağıran bir beyanname yayımlanmıştır. Buna göre, boşuna yanan her ampul, lüzumundan fazla sıcak bir oda, israf olunan her kağıt, çöp tenekesine atılan ekmek parçası, esneyerek geçirilen her dakika ulusal servetten çalınmış değerlerdir:
Türk Milleti’ne bir beyanname
Yurttaşlar! İçine harp ateşi düşmüş bir dünyada yaşıyoruz. Bugünkü dünyada milletlerarası sulh muvazenesi kısmen de olsa bozulunca, bundan yalnızca harp eden
milletler değil, bütün insanlık müteessir oluyor. Bu yüzden harp dışında yaşayan
milletler de bir nevi sulh-harp ekonomisi güdüyorlar. Biz de ayağımızı dünyanın
bu gidişine uydurmaya mecburuz. Hükümetimiz alınması lazım gelen her tedbiri
31
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zamanında alıyor. Halkımızın da zamanın bu zaruriyetlerini anlayarak, hükümetle
el ve işbirliği yapacağına inanıyoruz. Düşünün bir kere, ihtiyacımızın yüzde 60’ını
karşılayan pamuklu fabrikalarımız, ihtiyacımızın yüzde 33’ünü karşılayan yünlü
fabrikalarımız, ihtiyacımızın yüzde 95’ini örten şeker fabrikalarımız, ihtiyacımızın
yüzde 50’sine cevap veren kağıt fabrikalarımız, kısaca milli sanayi dediğimiz büyük varlık elimizde olmasaydı, ve bütün bunların yarattıkları kıymetleri dışarıdan
almak mecburiyetinde kalsaydık halimiz nice olurdu?
Her zamankinden fazla toprak sürünüz.
Her zamankinden fazla toprak ekiniz.
Daha çok mal ve daha iyi cins mal yetiştiriniz.
Hayvan servetinizi iyi koruyunuz.
Makineleri iyi kullanınız. Bugün dışarıdan makine almak güçleşmiştir.
Boşuna yanan her ampul, lüzumundan fazla sıcak bir oda, israf olunan her kağıt,
çöp tenekesine atılan ekmek parçası, esneyerek geçirilen her dakika milli servetimizden çalınmış kıymetlerdir.

Kurum, 25-26 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet gazetesine verdiği iki ilanla
kentli halkı tasarruf etmeye çağırmıştır:
Şehirli Yurddaş: Evinin bahçesinde şimdi kırmızı domates, gülden ve laleden daha
kıymetlidir. (C, 25 Nisan)
Yurddaş! Evlerde ve lokantalarda önümüze konulan ekmek çok kere yiyebileceğimizden fazladır, artar ve atılır. Yazık değil mi? Fazla buğdayımızı dışarıya satıp
memleketimize para sokacağımız yerde, artık olarak çöp tenekesine atıyoruz. Onun
için önüne ancak yiyebileceğin kadar ekmek al ki, ihtiyat ambarlarımız daima dolu
kalsın ve buğday ihracatımız artsın! (C, 26 Nisan)

Savaş İçin Beden Terbiyesi
Yılın milli korunma kapsamında dikkat çeken yönetsel olaylarından biri de
beden terbiyesidir. Yıl boyunca birçok yasal düzenlemeye konu olan beden terbiyesinin önemi, Falih Rıfkı Atay’ın “Beden Terbiyesi ve Modern Harpler” başlıklı yazısında ortaya konulmaktadır. Yazıda okullarda düzenli, devamlı ve gündelik idmanlara beslenme konusu gibi öncelik verilmesi gerektiği dile getirilmektedir.32 Atay, Almanya’da beden terbiyesi ile spora büyük önem verildiğine
dair bir yazı yayımlayan Alman dergisinin, makalenin başına meşhur bir Alman
hekimin şu sözlerini koyduğunu söylemektedir: “Harbi kazanacağız, çünkü sıhhatteyiz!” Atay’a göre Almanlar yeni zaferlerini yalnız tanka, tayyare ve topa
değil, beden terbiyesi ve spora borçlu olduklarını güvenerek söylemektedirler.
Beden Terbiyesi Nizamnamesi 13 Nisan tarihli RG’de yayımlanmıştır. Buna
göre Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü’nün temel görevi, “yurttaşın fizik ve
moral kabiliyetlerini ulusal ve inkılapçı amaçlara ve yurt müdafaası icaplarına
göre yükseltmek ve oyun, jimnastik, spor faaliyetlerini bu esaslar dahilinde sevk
ve idare etmektir.” Bir ay sonra Başvekalet tarafından beden terbiyesi mükellefiyeti hakkında bir genelge yayımlanmıştır. Bu genelge ile 3530 sayılı Beden
Terbiyesi Kanunu’nun 4. maddesine göre 1) Şimdilik 9 vilayet (Erzincan, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Karaköse, Muş, Siirt, Tunceli, Van) hariç olmak üzere vila32

Falih Rıfkı Atay, “Beden Terbiyesi ve Modern Harpler”, Ulus, 11 Ekim 1940.
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yet ve kaza merkezleriyle öğretmenli okulu bulunan bütün nahiye merkezleri ile
köylerindeki 18, 19, 20 yaşlarındaki erkek gençlerin, 2) Adları belirtilen 24 ilde
birinci maddedeki yaşlardan başka 15, 16, 17 yaşlarındaki erkek gençlerin, 3) 35
yaşına kadar tüm serbest hekimlerin, 4) Memur ve işçi sayısı 500 ve daha fazla
olan fabrika, imalathane ve benzer kuruluşlardaki 15-35 yaş arasındaki erkekkız-kadın yurttaşların beden terbiyesi mükellefiyetlerini yapmak için vilayetlerce gençlik kulüplerine ve gruplarına girmeye davet olunacakları ilan edilmiştir.
30 Ağustos 1940 itibariyle 53 vilayette 900 kadar gençlik kulübü açılmıştır.
Gençlik kulüp ve grupları ile idman ve spor kulüplerinin nasıl kurulacağına dair
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü’nün yazısının ardından, 11 Aralık tarihinde
beden terbiyesi faaliyetlerine katılmayan gençlerin bu faaliyetlere katılmasını
sağlayacak tedbirler hakkında genelge yayımlanmıştır.
Matbuat Kanunu’nda Değişiklik ve Basın Yasakları
1940, basında muhalefetin hoşgörüyle karşılanmadığı bir yıl olmuştur. 27
Şubat tarihli bir habere göre, “son günlerde matbuat aleyhine açılan davalar yirmiyi bulmuştur.” Bunlardan yedisi Tan, yedisi Cumhuriyet, diğerleri ise Akşam,
Son Telgraf, Yeni Adam ve Yeni Sabah mecmuaları aleyhine açılmış bulunmaktadır.33 29 Nisan tarihinde kabul edilen 3812 sayılı yasa ile 1881 sayılı Matbuat
Kanunu’nun 30 uncu ve 35 inci maddeleri değiştirilmiştir. Değişiklik, “milli hisleri inciten veya bu maksatla milli tarihi yanlış gösteren yazıları neşredenler”e,
“isim ve madde gösterilmeyerek müphem ve suizannı davet edecek mahiyette
mütecavizane yazı ve resimlerle BMM’nin, İcra Vekilleri Heyeti’nin, resmi heyetlerle devlet memurlarının şeref ve haysiyetini ihlal edenler”e verilecek hapis
ve para cezalarını düzenlemektedir.
Cumhuriyet gazetesi, savaşla ilgili haber ve yorumları nedeniyle 10 Ağustos
– 9 Kasım tarihleri arasında üç ay kapatılmıştır. Cumhuriyet’in bu dönemde daha çok Almanları tutan bir yayın politikası izlediği görülmektedir. İstanbul’da
basılan Tan ve Tasviri Efkar gazeteleri ise “umumi siyasete dokunur mahiyette
yazılar yayımladıkları” gerekçesiyle Matbuat Kanunu’nun 50 inci maddesine
göre 11 Aralık 1940 tarihinde geçici olarak kapatılmıştır. Bir hafta sonra her iki
gazetenin de tekrar yayınlanmasına izin verilmiştir. Journal D'orient, Le JourEcho de Paris, Fransızca İstanbul da aynı gerekçe ile kapatılan gazeteler arasındadır.
Yıl boyunca yurtdışında basılan birçok kitap, harita ve atlasın yurda sokulması/satılması da yasaklanmıştır. Fransız Paul de Véou tarafından yazılan Musa
Dağında Tehlikede Kalan Hristiyanlar başlıklı kitap ile Türkçe’ye çevrilerek
yayımlanan Rauschning’in Hitler Bana Dedi ki başlıklı kitabı “zararlı yazılar taşıdığı”, Bulgar yüzbaşıları Safof Pençodor ve Peko Beef tarafından yazılan Kahramana Hürmet-Kahramanlarımız-Kumandanlarımız başlıklı üç kitap “memleketimiz için zararlı görüldüğü”, Yahudi Muhaceretleri başlıklı kitap “memleke33
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timizde vatandaşlar arasında nifaka sebebiyet verecek mahiyet taşıdığı”,
Mittlerer Schulatlas adlı kitap “Türkiye’nin siyasi bütünlüğünü ihlal edici mahiyette yanlışlıkları ihtiva ettiği” gerekçeleriyle yasaklanmıştır. Bu yılda yasaklanan bir başka yayın Stalin’in hayatına ilişkin resimleri içeren bir albüm olmuştur. Albüm, “komünist propogandası mahiyetinde görüldüğü” için toplattırılmış
ve ülkeye sokulması yasaklanmıştır. “Yurdun siyasi bütünlüğünü bozacak mahiyette yanlışlıkları görüldüğü” ya da “memleketimizin bazı mıntakaları hakkında
yanlış malumat dercettiği” gerekçesiyle toplatılan/yasaklanan haritaların isimleri
ise şöyledir: Europe Politique, L'Asie Mineure, Nouvelle Afrique, Nouvelle Asie,
Les Grandes Routes Aeriennes Du Monde, Carte de L'Europe Indıquant les
chemin de fer, Balkan ve Yakınşark, Türkiye, Westermanss Generalkarten,
Sydow-Wagners Metodicsher Schl-Atlas, Mittelmeerlander, Ipaesi del
Mediterraneo… 31 Mayıs tarihli bir kararname ile de vesika kıymetini taşıyan
değerli kitaplardan Maarif Vekaleti’nin ithaline izin verdikleri dışındaki tüm eski harfli (Osmanlıca) eserler yasaklanmıştır.
Ülkedeki kağıt stokunun azalması ve hariçten ithal imkanlarının da daralması nedeniyle önlem olarak Mayıs ayı içinde gazete sayfalarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir.34 Resmi Gazete dışında günlük gazetelerin sayfa sayıları, sayfa ebadına bağlı olarak, 6-8 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Ulus gazetesi,
resmi tebligat ve ilanların çok yer işgal eylediği günler sekiz sayfa olarak çıkabilecektir. Karar, ilgili vekaletlerle Basın Birliği’nin de görüşü alınarak, Koordinasyon Heyeti tarafından hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu’na sunulmuştur. 4
Temmuz 1940 tarihinde alınan kararla günlük gazetelerin sayfa sayıları, sayfa
ebadına bağlı olarak 4-6 sayfaya düşürülmüştür. Ulus gazetesine tanınan ayrıcalık korunmuştur.35 29 Ekim 1940 ve 10 Kasım 1940 tarihlerinde yayımlanacak
bütün gazetelerden sayfa sınırı bir gün için kaldırılmıştır. Gazete sayfa sınırlaması 2 Aralık 1940 tarihli kararla tekrar 6-8 aralığına yükseltilmiştir.36
Parti Genelgeleri ve Uyanık Kollar
CHP Genel Sekreteri Ahmet Fikri Tuzer, “dünya ahvalinin kesbettiği
ehemmiyet ve nezaket dolayısıyla halkın uyanıklığını, milli inan ve birliği kuvvetli bulundurmak yolunda devamlı ve dikkatli bir mesaide bulunmaları için”
parti kademelerine çeşitli zamanlarda üç farklı tamim göndermiştir. 19 Ocak tarihli ilk tamimde hükümet aleyhindeki kötü propaganda ve dedikodulara (felaketzedelere iyi bakılamadığı yönündeki haberler başta olmak üzere) yanıt verilmektedir. 7 Haziran tarihli tamimde dünyadaki savaş hali, Türkiye’nin izlediği
siyaset ve radyo yayınları hakkında bilgi verilmektedir. 11 Haziran tarihli tamimde ise paraşütlerle taarruz sistemi anlatılmaktadır. Tamimler bilgi olarak
başvekalet müsteşarlığına, parti bölge müfettişliklerine, umumi müfettişlere ve
valilere de yazılmıştır.
34
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RG: 20.5.1940, 4513.
RG: 10.7.1940, 4557.
RG: 7.12.1940, 4680.
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Avrupa’da meydana gelen savaş nedeniyle halkı uyarmak ve aydınlatmak,
Alman propagandalarını önlemek amacıyla CHP Genel Sekreterliği’nce gönderilen 8/1789 sayılı umumi tebligatla parti kademeleri dahilinde Uyanık Kollar
oluşturulması gereği bildirilmiştir. Örneğin İzmir mebusu ve il idare heyeti reisi
Reşat Mimaroğlu, CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 18 Aralık 1940 tarihli
yazıda İzmir’deki bir Uyanık Kol’dan gelen şekerleme kağıdının üzerindeki
markaya -kartal pençesinde zafer ve altında Berlin karamelası yazısı- dikkat
çekmektedir. Mimaroğlu, durumun vilayet emniyet müdürlüğüne bildirildiğini,
bu şekerleme kağıdının Alman propagandasının ne derece yaygınlaştığını gösteren bir örnek oluşturduğunu belirtmektedir.
SAVUNMA YÖNETİMİ
7 Mart 1940’da Yüksek Müdafaa Meclisi ilk toplantısını yapmıştır. Ülkenin
savunma işlerini görüşen meclise, Genelkurmay Başkanı ile İcra Vekilleri Heyeti katılmakta; Reisicumhur istediği takdirde meclise başkanlık etmektedir. Mayıs
ayı sonunda müttefiklerle Beyrut’ta Başkomutanlar seviyesinde yapılacak askeri
görüşmelere Mareşal Fevzi Çakmak, Fasih Kayabalı ve Emin Dırvana’dan oluşan heyetin gönderilmesine karar verilmiştir. Görüşmelere Org. Asım Gündüz
ile birlikte Cevat Açıkalın ve T. Menemencioğlu da katılmıştır.37
Milli Müdafaa Vekaleti, 24 Temmuz tarihli bir yazı ile çeşitli madenler ve
linyit ocakları ile ilgili görüşlerini bildirmiştir.38 Yazıda askeri fabrikalara girdi
sağlayan ve ülkeye önemli miktarda döviz getiren ocaklarda çalışan uzmanlar ile
işçilerin tecil işleri; bakır, civa, linyit, demir madenlerinin askeri fabrikalar için
önemi; Doğu’daki kömür madenlerinin hükümet eliyle işletilmesinin gereği gibi
konular üzerinde durulmaktadır.
31 Temmuz’da Askerliğe Hazırlık Dersleri Talimatnamesi çıkarılmıştır.
“Memleket gençliğinin yurt müdafaası için harbe hazırlanmasını istihdaf eden
[hedefleyen]” talimatname Maarif ve Sıhhiye vekaletlerinin katkısıyla Genelkurmay Başkanlığı’nca hazırlanmış, İcra Vekilleri Heyeti’nce onaylanmıştır. 4
Eylül’de yayımlanan Asker Ailelerine Yardım Talimatnamesi ile hazarda ve seferde 45 günden fazla askere giden erlerin muhtaç ailelerine Askerlik Kanunu ve
Köy Kanunu hükümlerine göre yapılacak yardım şekli düzenlenmiştir.
Askeri Yasalarda Değişiklik
1940 yılında Askerlik Kanunu, Askeri Muhakeme Usulü Kanunu ve Askeri
Ceza Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.
26 Nisan 1940 tarih ve 3810 sayılı yasa ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 58 inci maddesine bir fıkra eklenmiştir: “Talim ve terbiye ve manevra
maksadile celbedilecek usta efrad, fevkalade hallerde, iki sene kaybına bakılmaksızın İcra Vekilleri Heyeti kararı ile silah altına alınabilir ve talim müddeti
de dört aya kadar uzatılabilir.”
37
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Cumhuriyet gazetesinin 19 Nisan tarihli haberine göre, “dünya umumi vaziyetinin muhtelif cereyanlarla mağşuş bulunduğu şu devrede milli müdafaayı
korumak hususunda mühim tedbirleri havi bir layiha tasarlanmıştır. Memleket
dahilinde kati nizam ve inzibatı daima muhafaza etmek üzere, henüz cezai mevzuatımıza girmemiş bulunan suçların askeri mahkemelerde muhakemesi mevzuu
bahistir. Bu mahkemelerin kararları temyiz olmayacaktır. Taslağa dahil olan
suçlar arasında casusluk, aleyhimizde kasden haber uydurmak, uydurulan haberleri öğrenmeye uğraşmak, memleket müdafaasına mütealik haberler tasni etmek
vardır. Bunlara dair ağır cezalar konmuştur.” 1631 sayılı Askeri Muhakeme
Usulü Kanunu’nun 3 üncü maddesine değişiklik getiren 3824 sayılı yasa, asker
olmayan şahısların askeri mahkemelerde yargılanmasını gerektiren suçları sıralamıştır.39 Aynı tarihte 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 47 inci ve 148 inci
maddeleri de değiştirilmiştir.40 47 inci madde, TCK’nın birinci kitabının müstakil faslında yazılı olan cezaların tecili hakkındaki kaidelerin askeri şahıslara uygulanma şartlarını düzenlemektedir. 148. madde, “siyasi maksatlarla toplananlar, siyasi fırkalara girenler, siyasi makale yazan ve nutuk söyleyenler ve
TCK’nın 141, 142 inci maddelerinde yazılı suçları ordu içinde veya ordu arasında işleyenler” hakkındadır. Askeri Ceza Kanunu’nun 55, 56, 57, 58 ve 59 uncu
maddeleri de 27 Ağustos tarihli RG’de yayımlanan yasa ile değiştirilmiştir.41
Söz konusu maddeler, “harp hiyaneti, milli müdafaaya hiyanet, milli müdafaa
aleyhine sair hareketler, milli mukavemeti kırmak, milli müdafaa vasıtalarını
tahrip” konuları ile ilgilidir. 1631 sayılı Askeri Muhakeme Usulü Kanunu, 28
Ağustos tarihli RG’de yayımlanan ikinci bir yasa ile daha kapsamlı bir değişikliğe uğramıştır. Yeni düzenleme, yasanın 3, 30, 219 ve 230 uncu maddelerini
değiştirmiştir.42 Aynı tarihte 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu da değiştirilmiştir.
Askerlik İşlemleri
6 Haziran’da 6. Kolordu bölgesinde 1327 (1912) doğumlu ihtiyatların ve
lüzumu kadar yedek subayın, 18 Haziran'da 1328 (1913) ve daha genç doğumlulardan ihtiyaç kadar I, II, IV. Kolordularda teşkil edilen tümen ve birliklerin takviyesi amacıyla silah altına alınmalarına karar verilmiştir. 22 Temmuz’da ise
1913 ve daha genç doğumlulara doğru yapılan celplerin 6 ve 8. Kolordular bölgesine de uygulanması ve yedek subayların silah altına alınmaları kararlaştırılmıştır. 13 Temmuz tarihli bir kararla askerlik hizmetini bitirmiş olan eratın terhisleri ertelenmiştir. Karar ordu, jandarma, gümrük ve orman koruma kıta ve kuruluşlarındaki bütün askerleri kapsamaktadır.
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Örfi İdare [Sıkıyönetim[ Uygulaması
6 Mayıs’ta kabul edilen Örfi İdare Kanunu, Cumhuriyet gazetesinde “Askeri İdare Nizamı” başlığı ile duyurulmuştur.43 25 Mayıs tarihli RG’de yayımlanan
3832 sayılı yasa, Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun 86. maddesine göre verilmiş
olan sıkıyönetim kararının uygulanma usulüne ilişkin hükümler içermektedir.
Bu yasanın kabulüyle Osmanlı döneminden kalma sıkıyönetim düzenlemeleri ilga edilmiştir.44 Yasanın birinci kısmını oluşturan genel hükümler şöyledir:
Umumi veya mevzii Örfi İdare Kararı Dahiliye Vekaleti tarafından münasip vasıtalarla ilan olunur. Örfi idarenin hudut veya müddeti üzerinde yapılacak değişiklikler
de aynı suretle ilan edilir. Örfi idare altına alınan yerlerde umumi emniyet ve asayişe taalluk eden ve İcra Vekilleri Heyeti’nce tayin ve tespit olunan zabıta salahiyet ve vazifeleri askeri makamlara intikal eder. Bu makamlar kendilerine intikal
eden salahiyet ve vazifelere müteallik kararları ve emirleri mahalli zabıtası marifetiyle icra ettirir.

Örfi idare altına alınan yerlerde, askeri idare kimi olağanüstü önlemler almaya ve uygulamaya yetkili kılınmıştır. Yasanın “Örfi idarenin vazife ve
selahiyetleri” başlıklı ikinci kısmında bu önlemler sıralanmaktadır:
1) Görülecek lüzum üzerine meskenleri ve her türlü cemiyet, klup gibi teşekküllere ait binaları ve bunların müştemilatını ve iş mahalleri ile sair kapalı yerleri ve
mektup, telgraf vesair mersuleleri şahısların üzerlerini gece ve gündüz aramak
ve bunlarda subut vasıtaları olan veyahut müsadereye tabi bulunan eşyayı zabt
ve radyo, telefon ve telsiz gibi bilcümle muharebe vasıtalarını kontrol ve icabında tatil ve menetmek;
2) Memleketin inzibat ve emniyetini ihlal etmek suçlarıyla sabıkalı olanları ve
emniyeti umumiye nezareti altında bulunanları ve Örfi İdare altına alınan yerlerde muayyen bir ikametgahı olmayanları ve şüpheli olan sair kimseleri Örfi
İdare mıntakasından çıkarmak,
3) Türk Ceza Kanunu’nun 189. maddesinde yazılı olan silahlarla alet ve cephanelerin ve dinamit, boğucu gaz bomba ve buna mumasil alatı muhribe ve mevaddı
infilakiye ve müştaile ve bunların ihzar ve imaline yarayan edevat ve vesaitin
teslimi için emirler vermek ve bunları arayıp toplamak,
4) Gazete, kitap ve sair matbuaların tab ve neşrini veya hariçten ithalini menetmek
ve matbaaları kapatmak ve matbuat ve telgraf ve mektup üzerine sansür koymak,
5) Kapalı ve açık yerlerde her türlü toplantıları menetmek ve cemiyetlerin faaliyetlerini durdurmak,
6) Kahvehane, birahane, meyhane, tiyatro, sinema, bar ve emsali umuma açık yerleri kapatmak veya bunların açılma ve kapanma zamanını tayin ve tahdid etmek,
7) Örfi İdare mıntakasına girip çıkmak isteyenler hakkında takyidat ve tahdidat
koymak,
8) Geceleri dolaşmayı takyid veya menetmek,
9) İcra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz ve tebliğ edilen emirleri ve ilan edilen
sair tedbirleri takip veya icra etmek.
43
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Cumhuriyet, 7 Mayıs 1940.
20 Eylül 1293 tarihli İdarei Örfiye Kararnamesi ile bunun 20 Haziran 1325 tarihli zeyli; 18 Eylül 1335 tarihli İdarei Örfiye Kararnamesi ile buna müzeyyel 24 Kasım 1335 tarihli kararname
ilga edilmiştir.
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Sıkıyönetim ilan edilen yerlerde bu yasa hükümlerini uygulamak üzere sulh
zamanı Genelkurmay Başkanı, savaşta ise Başkomutanlık tarafından en az kolordu komutanlığı yapmış bir komutan Örfi İdare Komutanı olmak üzere seçilerek Milli Müdafaa Vekaleti’nce tayin edilecektir. Bu komutanın yanına gerektiği
kadar subay ve askeri adli hakim ve memur verilecektir. Örfi İdare Komutanlığı
beraberinde Askeri Muhakeme Usulü Kanunu’nun 31 inci ve 35 inci maddelerine göre gerektiği kadar askeri mahkeme kurulabilecektir. Toplandıkları yerin
ismini taşıyacak bu mahkemelerin, askeri ve askeri adli hakimleri, zabıt katipleri
ve diğer memur ve müstahdemlerinin seçilme ve atanma işlemleri Milli Müdafaa Vekili tarafından yapılacaktır. Örfi İdare altına alınan yerlerde aşağıdaki fiilleri işleyenler ve bu fiillere katılanlar, Örfi İdare Komutanı tarafından talep edildiği taktirde, sıfat ve memuriyetleri ne olursa olsun Örfi İdare Mahkemelerinde
yargılanacaklardır:
1) Devletin şahsiyetine karşı cürümler (TCK’nın ilgili hükümleri kapsamında)
2) Suç işlemeye tahrik filleri ve suç odaklı cemiyet kurmak (TCK’nın ilgili hükümleri kapsamında)
3) Devlete ait mühür, damga ve sair alametlerin taklidi hakkındaki suçlar
(TCK’nın ilgili hükümleri kapsamında)
4) Ammenin selameti aleyhindeki suçlar (TCK’nın ilgili hükümleri kapsamında)
5) Yağma, yol kesme, adam kaldırma suçları (TCK’nın ilgili hükümleri kapsamında)
6) TCK’nın ondokuz maddesinde (179, 180, 188, 234, 235, 236, 241, 242, 248,
249, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 264, 316, 317) yazılı suçlar,
7) Askeri Ceza Kanunu’nun yedi maddesinde (75, 93, 94, 95, 96, 148, 160) yazılı
bulunan suçlar.

Örfi idare altına alınan yerlerde kurulan askeri mahkemelerde, Askeri Muhakeme Usulü Kanunu’nun 250 inci ve 256 ıncı madde hükümleri hariç olmak
üzere, seferberliğe ait hükümler uygulanacaktır. Bu yasada yazılı suçlardan dolayı generaller ve amirallerle umumi müfettişler, valiler ve kaymakamlar, hakimler ve müddeiumumiler [savcılar] aleyhinde takibat yapılabilmesi için her birinin bağlı olduğu idareye göre Milli Müdafaa, Dahiliye veya Adliye Vekili’nin
iznini alma şartı getirilmiştir. Yasa, savaş durumunda harekat bölgelerinde uygulanacak kuralları da sıralamaktadır. Buna göre, sıkıyönetim ilan edilmemiş olsa dahi, savaş halinde daha önce İcra Vekilleri Heyeti tarafından belirlenen harekat bölgelerinde bu yasada sıralanan önlemleri almaya Başkomutanlık yetkili
kılınmıştır.
Yılın son aylarında muhtemel bir Alman veya Sovyet saldırısından ciddi
olarak kaygılanan Türkiye, savaşın Balkanlara da sıçrayacağından endişe duyarak, buna karşı önlemler almaya çalışmıştır. 23 Kasım’da Marmara Bölgesi’nde
bulunan altı vilayette sıkıyönetim ilan edilmiştir. “Umumi siyasi vaziyetin gösterdiği lüzum ve icapları mütalea eden” İcra Vekilleri Heyeti, Teşkilatı Esasiye
Kanunu’nun 86 ıncı maddesi gereğince İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ,
Çanakkale ve Kocaeli vilayetleri sınırları içinde bir ay süreyle sıkıyönetim ilanına karar vermiştir. Sıkıyönetim Komutanlığı’na Jandarma Genel Komutanı
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Korg. Ali Rıza Artunkal atanmıştır. 1 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesi, Örfi
İdare Komutanlığı emrinde çalışacak askeri mahkemelerin faaliyete geçeceği
bilgisini vermektedir. Habere göre, askeri mahkemelerin kadroları Milli Müdafaa Vekaleti’nce hazırlanmaktadır. İstanbul’da kurulacak mahkemenin reisliğine
general rütbesinde bir subay getirilecek, Adliye Vekaleti de sivil üye atayacaktır.
Sıkıyönetimin süresi, 20 Aralık 1940 tarihli TBMM kararı ile üç ay daha uzatılmıştır.45 Sıkıyönetimin devamı süresince 2559 sayılı Kanun’la polise verilmiş
olan bazı görev ve yetkiler Sıkıyönetim Komutanlığı’na devredilmiştir.
İTTİFAK ANLAŞMALARI ve DIŞİŞLERİ YÖNETİMİ
1940 yılında Türkiye İngiltere, Fransa, Almanya, Romanya, İsveç ve Yugoslavya gibi ülkelerle kredi, ticaret, ticaret ve teati, kliring, ticaret ve
seyrisefain türünde anlaşmalar imzalamış ya da daha önceki yıllarda imzalanan
bir takım anlaşmalar onaylanmıştır. Bu anlaşmalar içinde kuşkusuz en önemlisi,
Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile ittifakını da perçinleyen Türk-Fransız-İngiliz
Tediye, Kredi, İstikraz, Ticaret ve Kliring Anlaşmalarıdır.
Ocak ayının ilk haftası içinde yapılan görüşmeler sonunda, İngiltere ve
Fransa tarafından Türkiye’ye 25 milyon sterlinlik bir teslihat [silahlandırma]
kredisi açılmıştır. 8 Ocak 1940 tarihinde Paris’te imzalanan Türk-Fransız-İngiliz
kredi anlaşmaları 6 Şubat 1940 tarih ve 4426 sayılı RG’de yayımlanmıştır. 1939
yılında Kütahya’dan milletvekili seçilerek parlamentoya giren ve Tan gazetesi’ndeki köşesinde en kritik konularda güncel yazılar yazan Sadri Ertem, 19
Ocak tarihli yazısında söz konusu kredi anlaşmalarının “milli iktisadı koruyucu,
kurucu, inkişaf ettirici” bir özellik taşıdığını iddia etmektedir:46
Paris anlaşmaları ne Tanzimat ne de ondan sonraki devirlerin harici, mali ve iktisadi zihniyetleriyle mukayese edilebilir bir haldedir. Bu zihniyet tebeddülü Cumhuriyet Türkiye’sinin ateşten geçerek elde ettiği milli şuuru bütün hadiselere ne
kadar vuzuhla sarahatle tatbik ettiğini “milli istiklal” esasına dayanan dünya görüşünün nasıl bir hassasiyet ve fikir manzumesi halini aldığını göstermektedir. Yapılan anlaşmaların ruhu milli iktisadı koruyucu, kurucu, inkişaf ettirici mahiyettedir.
Devletin harici siyasetinde olduğu kadar ekonomi ve mali işlerindeki şuurlu manalı
hareketini izah edecek mahiyettedir…

Türk-Fransız-İngiliz anlaşmalarının gerisinde 12 Mayıs 1939 tarihli Türkİngiliz deklarasyonu, 23 Haziran 1939 tarihli Türk-Fransız deklarasyonu ve 19
Ekim 1939 tarihli Türkiye-Fransa-İngiltere İttifak Anlaşması yer almaktadır.
Mayıs 1939-Ocak 1940 tarihleri arasında ortaya çıkan bu anlaşmalar zinciri, II.
Paylaşım Savaşı’nda Türkiye’nin tarafını-yönünü belirlemiştir. Öte yandan Milli
Korunma Kanunu’nun “olağanüstü hallerde devletin bünyesini iktisadi ve milli
savunma bakımından güçlendirme” amacını gerçekleştirmeye yönelik önlemlerin bir bölümü, bu anlaşmalarla sağlanan kredi üzerinden yürütülmüştür. Harp
teçhizat ve levazımı ithali, Devlet Demiryolları için malzeme satın alımı, Ziraat
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RG: 23.12.1940, 4693.
Sadri Ertem, “Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti”, Tan, 19 Son Kanun 1940.
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Vekaleti için harman makinesi-pulluk-ilaç ve malzeme alımı bu kredilerden ayrılan paylarla gerçekleştirilmiştir.47
Reisicumhur İsmet İnönü, 12 Mart’ta müttefik kumandanları ile elçileri kabul etmiştir.48 Haziran ayında Balkan ülkeleri ile ticari ilişkilere girişmek amacıyla İngiltere’de kurulmuş bulunan “Birleşik Krallık Ticari Korporasyonu” ve
kimi Fransız şirketleri İstanbul’da bir antrepo kurma isteklerini Başvekalete
iletmiş, bu istek Başvekaletçe uygun görülmüştür.49
Reisicumhur İsmet İnönü’nün, “TBMM’nin altıncı intihap devresinin ikinci
içtima yılının açılışında” yaptığı konuşmada İngiltere’ye verdiği açık destek
dikkat çekicidir.50 Zira İnönü’nün şu sözleri Londra tarafından da memnuniyetle
karşılanmıştır: “İngiltere’nin zor şartlar içinde kahramanca bir mevcudiyet harbi
içinde bulunduğu bir zamanda onunla olan ittifak bağlarımızın sağlam ve sarsılmaz olduğunu söylemek benim için bir borçtur. Yunanistan’daki vaziyeti müttefikimiz İngiltere hükümeti ile müştereken tetkik ve müteala ediyoruz.” İngiltere’nin tepkisi İngiliz gazeteleri tarafından “Türkiye’nin verdiği sözü tutması
ananesi icabıdır”, “Türkiye boğazların muhafızı ve yakın şarkın kalkanıdır” gibi
manşetlerle verilmiştir.
İngiliz ittifakını eleştiren Kocaeli eski mebusu Sırrı Bellioğlu başvekalete,
bazı vekillere, askeri makamlara, belediye reislerine, üniversite rektörlüğü ile
bazı dekanlara 100’e yakın mektup göndermiştir.51 Bellioğlu gönderdiği mektuplar nedeniyle tahkikat ve takibata uğramış, 2 Nisan 1940 tarihinde tutuklanmıştır.
10 Ağustos tarihli RG’de yayımlanan Türkiye-Almanya Ticaret Anlaşması
ise iki ülke arasındaki ticari mübadelelere dair "hususi" bir anlaşmadır. Almanya
ticari değişim ve ödeme anlaşmalarıyla protokollerin Türkiye tarafından onaylanır onaylanmaz yürürlüğe girmesini talep etmiştir.
2-4 Şubat tarihleri arasında Belgrat’ta Balkan Paktı Dışişleri Bakanları
Konseyi toplanmıştır. Toplantıya Türkiye’den Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu
katılmıştır. Toplantıda birliğin 7 yıl daha uzatılması kabul edilmiş ve Balkanlarda tarafsızlığın korunması gerektiği konusunda uzlaşılmıştır. Ancak izleyen aylar ve yıllardaki gelişmeler, bu son Balkan Konseyi toplantısında alınan kararları
tümüyle anlamsız hale getirecektir.
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İngiltere ve Fransa’dan temin edilen ve edilecek kredilerle getirilen ve getirilecek olan harp
teçhizat ve levazımı ile hayvanların gümrük ve diğer vergilerden muaf tutulması, BCA:
30.18.1.2/88.100.7/256-21, 13.10.1939; İngiliz kredi anlaşması ile Devlet Demiryolları için satın alınacak malzeme, BCA: 30.18.1.2/90.14.7/152-84, 12.2.1940; İngiliz kredisi esaslarına göre satın alınacak pulluk, sulama, teçhizat ve mücadele malzemesine ait sözleşmeye konulacak
kayıt, BCA: 30.18.1.2/91.51.2/214-218, 30.5.1940.
Tan, 13 Mart 1940.
BCA: 30.10/166.156.14/174-61, 21 Haziran 1940.
Tan, 2 Kasım 1940. İnönü, bu konuşmada, Türkiye’nin “serbesti ile nizamı telif eden müstesna
memleketlerden biri” olduğunu belirtmiştir.
Cumhuriyet Arşivleri ya da gazetelerde Bellioğlu’nun mektuplarına rastlamadım.
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26 Nisan tarihli bir arşiv belgesinde Türkiye’nin Washington büyükelçiliğinin ABD’deki konferans ve toplantılarına ilişkin bilgi verilmektedir. Buna göre,
Büyükelçi ABD’nin çeşitli kentlerinde konferans, toplantı ve davetlere katılmıştır. Belgeye Elçi’nin konuşma metni ve gezi ile ilgili 20 gazete küpürü eklenmiştir. New York’ta deprem felaketi, Boston’da ise Avrupa krizinde Türkiye’nin
durumu ve çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Konferanslara Balkan sefirleri
de davet edilmiştir.
23 Mart tarihli RG’de yayımlanan kararname ile Rio de Janerio’da bir fahri
konsolosluk açılmıştır. Fahri konsolosluğa Brezilya Hükümeti’nce aday gösterilen Dr. Alfons Banderia de Mello tayin edilmiştir. Fahri konsolosluk, 14 Mayıs
tarihli kararname ile fahri başkonsolosluk haline getirilmiştir.
18 Aralık tarihinde Türkiye’den geçmek üzere transit vizesi talebinde bulunan Polonya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya, İspanya, Çekoslovakya, Hollanda, Fransa ve Almanya tabiiyetlerindeki 4687 Yahudiye, transit şartlarını yerine getirmek koşuluyla vize verilmesi kabul edilmiştir. Yıl içinde benzer türde
birçok izin verildiği görülmektedir. 9 Aralık tarihli bir arşiv belgesine göre Avrupa’dan Filistin’e giden Yahudilere transit geçiş izni verildiği için, Musevi
Muhaceret [Göç] Müdürü Ch. Barlas Türkiye’ye bir teşekkür yazısı göndermiştir.52
1939 BÜTÇESİNDE DEĞİŞİKLİKLER ve 1940 BÜTÇESİ
1940 Devlet Bütçesi’nin kabulüne dek çeşitli tarihlerde Orman Umum Müdürlüğü, İnhisarlar Umum Müdürlüğü, Posta-Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü, Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü, Devlet Havayolları Umum
Müdürlüğü, Vakıflar Umum Müdürlüğü, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşların 1939 mali yılı bütçelerinde
kısmi değişiklik ya da ilaveler yapılmıştır. 26 Nisan tarihli RG’de 1939 Mali Yılı
Muvazanei Umumiyesine dahil Bazı Daire Bütçelerinde Değişiklik Yapılması
Hakkında 3805 sayılı Kanun yayımlanmıştır. Bu yasa ile TBMM, Başvekalet,
Devlet Şurası, İstatistik U.M, Diyanet İşleri Reisliği, Maliye Vekaleti, Duyunu
Umumiye, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü, Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti,
Dahiliye Vekaleti, Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü bütçeleri arasında
1.870.889 liralık aktarma yapılmıştır. 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik getiren 3815 sayılı yasa ise 15 Mayıs tarihli RG’de yayımlanmıştır.
1940 yılında Milli Müdafaa Vekaleti Bütçesine 58.917 Liralık Fevkalade
Tahsisat Verilmesi Hakkındaki 3628 sayılı kanuna (1939 tarihli) ek niteliğinde
iki yasa çıkarılmıştır. İlki, 25 Ocak tarihli RG’de yayımlanan 3772 sayılı yasadır. İkincisi ise 22 Nisan tarihli RG’de yayımlanmıştır. Bu yasanın birinci maddesi ile Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinde “muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı” adıyla açılmış özel fasla 9.100 ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde
“muhtelif jandarma hizmetleri karşılığı” unvanı altında açılacak özel fasla 400
bin ve Nafıa Vekaleti bütçesinde “askeri ihtiyaçlar için yapılacak iskele, yol ve
52

38

BCA: 30.10/99.641.7/8852, 9.12.1940.
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meydanlar karşılığı” unvanı altında açılacak özel fasla da 1.500 liranın tahsis
edilmesine yetki verilmiştir.
1 Aralık 1940 tarihinde sermayesi devlet tarafından verilmek sureti ile kurulan iktisadi teşekküllerin 1939 yılı bilançoları ile kâr ve zarar hesaplarını incelemek üzere TBMM’de umumi bir heyet toplanmıştır.53 Başvekil Dr. Refik Saydam başkanlığında çalışmaya başlayan heyet; BMM, Adliye, Bütçe, Divanı Muhasebat, İktisat, Maliye ve Ziraat encümenlerinden seçilen üyeler ile Divanı
Muhasebat birinci reisi, Umumi Murakabe Heyeti reisi, bu iktisadi teşekküllerin
ve sermayeleri bir milyon liradan fazla milli bankaların idare meclisi reisi ve
umum müdürlerinden oluşmaktadır.
1940 yılı Muvazenei Umumiye Kanunu, 29 Mayıs 1940 tarih ve 3844 sayılı
yasa ile kabul edilmiştir.54 Buna göre, devlet bütçesine dahil dairelerin 1940 mali yılı masrafları için 268.476.321 lira ödenek ayrılmıştır. İlgili dairelerin 1940
mali yılı masraflarına karşılık gelir ise 268.481.000 lira olarak tahmin edilmiştir.
Refik Saydam, 2 Haziran tarihli radyo konuşmasında bütçenin denk ve sağlam
olarak gerçekleşmesi için bir takım vergilerin artırıldığını belirtmiş, bütçede en
çok Milli Müdafaa Vekaleti’ne pay ayrıldığına dikkat çekmiştir: 55
TBMM aylardan beri üzerinde çalıştığı devlet bütçelerinin münakaşa ve müzakerelerini dün sabah tamamladı. Bunlardan biri daimi, diğeri fevkalade olmak üzere
yekunu 337 milyon Türk lirasını geçen esas bütçeler, diğerleri de yine yekunları 87
milyon Türk lirasını bulan mülhak bütçelerdir. Bütün kalbimizle temenni ettiğimiz,
Türk milletinin refah ve saadetine ve yükselmesine matuf olan çalışmalarda, devlet
dairelerinin muvaffak olmalarıdır. Bu bütçelerin denk ve sağlam olarak tahakkuku
için bundan evvel de bahsetmiş olduğum bir takım vergi fedakarlıklarını milletimizin ne kadar tabi bulduğunu ve millet vekillerimizin mükellef vatandaşın tediye
kabiliyetine uygun olması hususunda gösterdikleri alakalarını burada minnetle söylemek benim için bir borçtur… Devletin gerek umumi ve gerek fevkalade bütçelerinde en çok yer alan vekaletin Milli Müdafaa olduğunu görüyorsunuz. Her iki
bütçede yekunu yüz elli milyon TL'yi bulan bu para ile Türk vatanının selametinin
ve müdafaasının tamamlanmasına çalışıyoruz.

Şubat ayı sonunda ithalat vergilerindeki azalışı karşılamak için kazanç, muamele, istihlak, alkollü içkiler ve diğer vergiler artırılmıştır. Mayıs ayında kabul
edilen Fevkalade Zam Kanunu ile kazanç vergisi, hava kuvvetleri yardım vergisi, sigorta şirketi ile bankalardan alınan muamele vergisi, istihlak vergisi, nakliyat resmi, nakliyat ücretleri, damga resmi ve milli müdafaa vergisi çeşitli oranlarda zamlanmıştır.56 Örneğin gelir vergisi % 50 oranında artırılmıştır. 19 Eylül
tarihli RG’de yayımlanan 3919 sayılı yasa ile bazı daire bütçelerinde değişiklik
yapılmıştır. 10 Ağustos’ta TBMM 1940 bütçesine fevkalade tahsisat verilmesi
hakkında kanun yayımlanmıştır. Bu yasa ile TBMM bütçesi için ayrılan tahsisat
4.200 liradır.
53
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Cumhuriyet, 1 Birincikanun 1940.
RG: 1.6.1940, 4524.
Başvekil Dr. Refik Saydam’ın 2/6/1940 tarihinde radyodaki hitabeleri, RG: 4.6.1940, 4526.
Fevkalade Vaziyet Dolayısıyla Bazı Vergi ve Resimlere Zam İcrasına ve Bazı Maddelerin Mükellefiyet Mevzuuna Alınmasına dair 3828 sayılı yasa, RG: 27.5.1940, 4519.
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1940 Devlet Bütçesi
Masraf Bütçesi
Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Cumhur

TL
4.507.907
432.596

Divanı Muhasebat
Başvekâlet

748.757
1.155.120

Devlet Şurası Reisliği

349.930

Matbuat Umum Müdürlüğü

974.200

İstatistik Umum Müdürlüğü
Devlet Meteoroloji İşleri Gn.
Md.
Diyanet İşleri Reisliği
Maliye Vekâleti
Düyunu Umumiye
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
Dahiliye Vekaleti
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü
Jandarma Genel Komutanlığı
Hariciye Vekâleti
Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti
Adliye Vekâleti
Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğü
Maarif Vekâleti
Nafıa Vekâleti
İktisad Vekâleti
Münakalât Vekâleti
Ticaret Vekâleti
Ziraat Vekâleti
Milli Müdafaa Vekâleti
(Kara Kısmı)
Milli Müdafaa Vekâleti
(Hava Kısmı)
Milli Müdafaa Vekâleti
(Deniz Kısmı)
Askeri Fabrikalar Umum
Müdürlüğü
Harita Umum Müdürlüğü
Umumi Yekûn

454.920
576.490

672.518 0,3
21.821.393 8,1
67.336.747 25,1
5.543.565 2,1
5.427.524 2,0
7.487.310 2,8
12.178.640
3.454.900
8.179.424

4,5
1,3
3,0

9.265.802
1.669.463

3,5
0,6

17.796.167 6,6
9.047.998 3,4
1.440.441 0,5
1.397.058 0,5
1.631.320 0,6
6.931.131 2,6
56.539.000 21,1
8.294.000

3,1

6.979.000

2,6

5.283.000

2,0

900.000 0,3
268.476.321 100 Umumi Yekûn

Kaynak: RG: 1.6.1940, 4524.
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% Varidat Bütçesi
TL
%
1,7 İrad ve Servet Vergileri
46.205.000 17,2
0,2 Muamele ve İstihlak
99.250.000 37,0
Vergileri
0,3 İnhisarların Safi Hâsılatı
49.680.000 18,5
0,4 Devlete ait Emval ve
2.030.000 0,8
Emlak hâsılatı
0,1 Devletçe İdare Edilen
971.000 0,4
Müesseseler
0,4 Umumi Müesseseler ve
1.870.000 0,7
Şirketler Hâsılatından
Devlet hissesi
0,2 Müteferrik Varidat
11.275.000 4,2
0,2 Fevkalade Varidat
57.200.000 21,3
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268.481.000 100

Reisicumhur İsmet İnönü, 4 Kasım 1940 tarihli TBMM’yi açış konuşmasında 1940 mali yılı bütçesine ilişkin olarak şunları söylemiştir:
Cumhuriyet maliyesi, başta memleket müdafaasına ait fevkalade tedbirler olmak
üzere, bütün devlet işlerinin istediği masrafları, memleketin kendi vasıta ve
menbaları ile karşılamaya imkan bulmaktadır...Denk bütçe ilkesine sadık kalma
sayesinde, bundan sonra da Türk hazinesinin itibarını ve düzenini muhafaza edeceğine kati itimadımız vardır.

“1940 Bütçesi” başlıklı yazıda Tan yazarı Sadri Ertem, Haziran ayında başlayacak olan yeni mali senenin zorunluluklarını üç ilkeye bağlamaktadır:57 1)
Dünyadaki harpten doğan iktisadi tesirleri karşılamak, 2) Dünyada hasıl olan
emniyetsizlik havası içinde devlet emniyetini daha iyi bir şekilde korumak imkanını elde etmek, 3) Türkiye Cumhuriyeti’nin geleneği halini alan imar ve inşa
faaliyetlerine devam etmek. Ertem’e göre, 1940 bütçesi Türkiye için ideal bir
bütçe değildir. Dünyayı kaplayan hadiseler ortasında “imkanları ifade eden rakamlardan, tedbirlerden, bazı tasarruflardan, bazı zamlardan mürekkeptir.”
Türkiye 1940’ta sabit fiyatlarla GSMH bazında yüzde 4.9 oranında küçülmüştür.58 Toptan eşya fiyatları endeksindeki yıllık artış yüzde 22.7, dolar kuru
1.38 TL olmuştur. Toplam ithalat 68.9 milyon TL, ihracat 111.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.59
Duyunu Umumiye Meclisi’nin İlgası
1940 yılının önemli olaylarından biri de Bakanlar Kurulu’nca alınan bir kararla Duyunu Umumiye Meclisi’nin lağvedilmesidir. Eski Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan borç senetleri, 1933 yılında çıkarılan Türk borcu tahvilleri ile değiştirilmiştir.60 Bu tahvillerin sayısı 1.839.453’tür. Bundan A kontenjanında
(Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda ve İsviçre) 854.394 ve C kontenjanında
(Almanya) 29.821 adet kalmış ve Türk olan B kontenjanı ise (yedi seneden beri
tebdil için müracaatı vaki olmayan ve yakın bir zamanda hükümet lehine müruru
zamana uğrayacak olan B kontenjanında bulunan emisyonu yapılmamış 89.545
adet tahvil hariç olmak üzere) 865.692’ye yükselmiştir. Bu duruma göre Türk
kontenjanı artık söz konusu tahvillerin önemli bir bölümüne sahip bulunmaktadır. 30 Eylül 1940 tarihli kararname ile 1933 Türk borcu servisinin hükümet tarafından yürütülmesine karar verilmiş; Türk temsilcinin görevi sona erdirilerek
Borçlar Meclisi fiilen ilga edilmiştir:61
57
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Sadri Ertem, “1940 Bütçesi”, Tan, 3 Mart 1940.
Gotthard Jaeschake, Türkiye Kronolojisi (1938-1945), TTK, Ankara 1990, s. 22-40.
Almanya’nın toplam Türk ithalatındaki ve ihracatındaki payı sırası ile % 11.7 ile % 8.7; İngiltere’nin ise % 11.6 ile % 10.4’tür.
1932 yılı sonunda Paris’te başlayan görüşmeler 22 Nisan 1933’te bir metnin imzalanmasıyla
sonuçlanmış, belge şu yasa ile onaylanmıştır: 2234 sayılı TC Hükümeti ile Osmanlı Duyunu
Umumiye Hamillerinin Mümessilleri Arasında 22 Nisan 1933 tarihinde imza edilen
itilafnamenin ve merbutlarının tasdikine dair kanun, RG: 4.6.1933, 2418.
Duyunu Umumiye Meclisi'nin lağvedilmesi ve 1933 Türk borcu servisinin Hükümet tarafından
yürütülmesi, BCA: 30.18.1.2/92.94.18, 30 Eylül 1940; Ulus, 22 Ekim 1940.
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Hükümet Duyunu Umumiye Meclisi’nin vazifelerini bizzat ifaya karar verdiğine
göre meclis artık mevcut değildir. Meclis nezdinde Türk dayinlerini temsilen bir
üye bulunmaktadır. Halen mevcut olmayan mecliste Türk hamillerinin temsil
edilmesine devam edilmesi imkânsız olduğundan Türk dayinler vekilinin vazifesinin hidama erdiğinin kendisine tebliğine ve bu tebliğin de ilan edilmesine karar
vermenizi rica ediyorum.

Ulus gazetesi, bu kararı okurlarına 22 Ekim 1940 tarihinde şöyle duyurmuştur:
Duyunu Umumiye hamillerini temsil eden Duyunu Umumiye Meclisi’nin bugünkü
şartlar içinde vazife görmesine, hamilleri temsil etmesine imkân kalmamış bulunduğundan hükümet, meclise ait görevleri mevcut anlaşmalardaki esaslar dâhilinde
bizzat ifaya karar vermiş ve hamillerin hukukunu temine lazım gelen her türlü önlemi almış bulunmaktadır.

Falih Rıfkı Atay’a göre, Duyunu Umumiye müessesesini memleketten çıkarmak, gelir kaynakları üstünden kaldırmak, Türk halkına istila ordularını
kovmak kadar ferahlık vermiştir:62
Bu Osmanlıca Duyunu Umumiye terkibini işitmek bile, saltanat devrinde yaşamış
olanların tüylerini ürpertir. Bir devlet ki borçludur; fakat en zengin irat kaynakları
alacaklılar tarafından haczolunmuştur. Ve borcunu ödeyebilecek herhangi iktisadi
bir inkişaf elde etmesine kapitülasyonlar rejimi vasıtasıyla, aynı alacaklı hâkimler
mani olmaktadırlar; hazine daima paraya muhtaç, paranın tek kaynağı istikraz ve
her santim borca karşı yeni bir haciz! Denizdeki balığından ve denizlerinin suyundaki tuzundan tutunuz da gümrüklerine kadar, para gelebilecek her tarafına finans
emperyalizminin nöbetçileri konmuştur ve kendisine, kutlayemut geçinebilmek
için, var tahsildarı, var zaptiyesi, var mültezimi ile bedbaht çiftçinin sırtına yüklenmekten başka imkân bırakılmamıştır. Duyunu Umumiye’nin asıl başlangıcı iki
büyük imparatorlukla birlikte girdiğimiz ve muzaffer olduğumuz bir harbin bizim
hissemize isabet ettirilen hissesi olduğunu hatırlamak, büsbütün ruhlara isyan verir.
Nice nesillerin duyduğu bu acıdır ki Cumhuriyet Türkiyesine yoğurdu üfleyerek
yedirmiştir. Meşrutiyet’in Maliye Nazırı, bütçe açığının terbiyetkari bir fazileti
vardır demişti. Biz bu fazileti tatmaktan daima uzak kaldıksa da, Osmanlı borçlarının Cumhuriyet inkılâpçıları üzerinde hakikaten terbiyetkari bir fazileti hissedilmiştir…Mazinin birçok çilesini çektik. En ağırlarından biri Osmanlı borçları idi.
Fakat Duyunu Umumiye müessesesini memleketten çıkarmak, gelir kaynakları üstünden kaldırmak, bu halka istila ordularını kovmak kadar ferahlık vermiştir.

Duyunu Umumiye Meclisi’nde Türk Dayinleri Vekili olarak görev yapan
Zekai Cankardeş yurda dönmüş, Cumhuriyet’in Borçlar Meclisi ile ilgisi 1940
yılında resmen kesilmiştir.63 Ancak karşı taraf, yasayla onaylanmış bir sözleşmenin kararnameyle ortadan kaldırılamayacağını ileri sürerek karara itiraz etmiştir.64 İlişki, hukuken 1950 yılında iki tarafça imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanan bir protokolle sona erecektir. Bu tarihe kadar Duyunu Umumiye Mec62
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lisi’nin varlığını koruduğu, buna karşılık Türk temsilci gönderilmediği anlaşılmaktadır. Mayıs 1946’da Duyunu Umumiye Meclisiyle tasfiyesi gereken hesap
işlerini görüşmek için Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdür Yardımcısı Paris’e
gönderilmiştir.65 Borçlar Meclisi ile yürütülen hesaplaşma, Türk hükümeti ile
“Osmanlı Duyunu Umumiyesi hamillerinin temsilcileri” arasında 1950 yılında
imzalanan protokolle sona ermiştir. Bu protokol gereğince Türk Hükümeti’ne
devri kararlaştırılan Paris’teki bina hazineye devredilmiştir.66
TOPRAK ve TARIM POLİTİKASI
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam başlıklı eserinde İnönü’nün kendi
başbakanlığı döneminden cumhurbaşkanı olarak “ne inkılapçı, ne de ıslahatçı
usullerle hiç dokunulmamış bir zirai yapı” devraldığını söyler.67 Aydemir’e göre, bu yapının kökten müdahaleleri gerektiren birçok sosyal ve teknik sorunları
vardır, çünkü köylü yorgun bir toprak üzerinde, ilkel bir zirai hayat yaşamaktadır. Ancak, tek şef-tek parti ve otoriter hükümet düzeni, Türkiye’nin temel sorunu veya temel sorunlarından biri olan toprak ve tarım politikası alanında “kendi
varlığının hikmetini hiçbir surette uygulama alanına koyamamıştır:”
…Atatürk ve neslinin Batı’ya yöneliş özleminde yeni devlet, Batı demokrasisinin
şekline ve ilkelerine yönelmiş, bağlanmış fakat Atatürk devrinin temel manası
olan, millet yapısını yeniden ve bütün geri ve asyai kalıntılardan arıtarak kurmak
ülküsü, daha doğrusu tarihi zorunluluğu ele alınmış, fakat yarım kalmıştır.

1940 yılında tarım ve toprak politikasına yönelik öneriler bakımından dikkat çeken isim Denizli milletvekili Emin Aslan Tokat’tır. Tokat, 1940 yılında
TBMM’ye üç yasa teklifi vermiştir: Toprak ve toprağın işletilmesine dair kanun
teklifi, ziraat odaları kurulmasına dair kanun teklifi ve Yüksek Ziraat Şurası kurulmasına dair kanun teklifi. İlgili yasa tekliflerine BCA kayıtlarından ulaşmak
mümkündür.68 1940 yılı boyunca köylünün toprak sorununun çözülmesi ve tarım tekniğinin geliştirilmesi yönünde kimi kararlar alınmış ya da daha önceki
yıllarda alınmış olan kararlar uygulanmaya başlanmıştır. Kuşkusuz yılın en
önemli olaylarından biri Köy Enstitüleri Yasası’dır. ABD’den tarım makineleri
ithali, topraksız köylüye toprak verilmesi, kamuya ait tarım işletmelerinin geliştirilmesi-yaygınlaştırılması, onbir havzayı kapsayan büyük sulama programı gibi
uygulamalar da kırsal alana yönelik önemli konu başlıklarını oluşturmaktadır.
Zirai Üretimin Artırılması
Tan gazetesinin 25 Şubat tarihli haberine göre Ziraat Vekaleti Devlet Ziraat
İşletmesi’ni genişletmek, bazı bölgelerde köylüden toprak alma ya da kiralama
yoluyla bunları bizzat işletmek için hazırlıklara başlamıştır. İlk iş olarak Polatlı
ve çevresinde büyük toprak sahibi köylülerden bazılarını Ankara’ya davet etmiş
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ve bunlarla görüşmelere başlamıştır. Vekalet bu köylerin durumlarına göre, beherinden 1000-2000 dönüm arazi kiralayacak ve bu bölgelere göndereceği ziraat
ekipleri ile derhal faaliyete geçecektir. Bu amaçla, makine ziraatını memleketin
her tarafında yaygınlaştırmak ve numune çiftlikleri kurmak işine büyük bir hız
verilmiş olmaktadır. Bu kapsamda ilk iş olarak ABD’den tarım makineleri ithal
edilecektir. Nitekim bir yıl önce Nisan 1939’da Amerika ile ticaret anlaşması
imzalayan Türkiye, aynı tarihte ziraat makinelerindeki son gelişmeler ve hububat tarımı üzerine incelemeler yapmak üzere Amerika’ya bir mühendis de göndermiştir.69
ABD’den ithal edilen ziraat makineleri, Haziran ayında Orta Anadolu vilayetlerine dağıtılmaya başlamıştır. 5 Haziran tarihli Ulus gazetesinde “Ziraat Vekâleti Sıkıntıya Uğrayan Köylünün İmdadına Traktörle Koşuyor” başlıklı haber
dikkat çekmektedir.70 Haberde büyük traktörlerin günde 75, küçüklerin 50 dönüm tarlayı en iyi şekilde sürdükleri anlatılmakta ve resimde gösterilen traktörün
70 çift öküze bedel olduğu belirtilmektedir. Gazete, 3 Temmuz tarihli haberinde
“Ziraat Vekaleti 2.5 milyon lira değerinde modern ziraat aletleri getirtti” başlığı
altında Zirai Kombinalar Müdür Vekili B. Numan Kıraç’ın açıklamalarına yer
vermiştir. Kıraç, bir bölümü Orman Çiftliği önündeki alanda sergilenen makinelerin Caterpillar şirketinden ithal edilme sürecini şöyle anlatmıştır:71
Milli Korunma Kanunu’nu izleyerek teşekkül eden Koordinasyon Heyeti tarafından makinelerin mübayası bir haftada kararlaştırıldı. Siparişlerimizi telgrafla Amerikan “Caterpillar” kumpanyasına yaptık ve aşağı yukarı bir, bir buçuk ay gibi kısa
bir süre zarfında Mayıs sonunda mallarımızı teslim aldık. Makineler için ayrılan
tahsisat 2.5 milyon liradır. Ayrıca işletmeleri için de 920 bin lira ayrılmıştır. Bugünlerde yolunuz Orman Çiftliği’ne düşerse, Türkiye’mizde verimli ve modern
ziraati yaratacak ve istihsali artıracak olan bu vasıtaları görmeden geçmeyiniz.
Bunları görmek, ziraat memleketi Türkiye’nin bugünkü ve yarınki halini inan ve
gururla gözlerimizin önünde canlandırmak demektir.

Daha sonra, 3308 sayılı yasa ile kurulmuş olan Devlet Ziraat İşletmeleri
Kurumu’nun işletmekte olduğu çiftliklerin faaliyetlerinin genişletilmesigüçlendirilmesi ve yeni zirai işletmeler tesisi için adı geçen kuruma 400 bin lira
ikraz edilmesine karar verilmiştir. 37 sayılı Koordinasyon Heyeti Kararı, 10
Temmuz tarihli RG’de yayımlanmıştır. 30 Temmuz’da Tohum Üretme Çiftlikleri Talimatnamesi yayımlanmış, buna göre “memleketin muhtaç olduğu her çeşit
yüksek vasıflı tohumlukların daha geniş ölçüde yetiştirilmesi maksadı ile halen
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tohum ıslah istasyonları tarafından yapılmakta olan tohum üretme işlerinin 2654
sayılı kanun hükmüne göre tevfikan işler sermaye ile yürütülmesi kabul edilmiştir.” Talimatname, 2654 sayılı kanuna göre işler sermaye ile yönetilen tohum
üretme çiftliklerinin işletilmesi, alım, satım ve hesap usulleri hakkındadır. 31
Aralık’ta Koordinasyon Heyeti’nin Ziraat Vekaleti emrine 3 milyon liraya kadar
kredi tahsisine dair 90 sayılı kararı yürürlüğe girmiştir.
25 Eylül tarihli Ulus gazetesi yurtta büyük bir sulama programı başladığını
haber vermektedir. Sulama programı, Susurluk, Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes, Çukurova, Malatya, Yeşilırmak, Iğdır, Erzincan, Niğde ve Konya havzalarını kapsamaktadır. Gazetenin haber başlığı şöyledir: “Yüzbinlerce dekar toprak
suya kavuşuyor. Beş yıllık program büyük muvaffakiyelerle tatbik ediliyor.”
Zirai üretimin artırılmasına yönelik önlemler hakkında, Dahiliye Vekaleti
tarafından 11 Eylül 1939 tarihinde bütün vilayetlere bir tebligat yapılmıştı. Avrupa’nın savaş durumu karşısında dünya iktisadi buhranının gittikçe ilerlemesi
göz önüne alınarak tarımsal üretimi mümkün olduğunca artırmak çarelerinin temin edilmesini isteyen tebligata cevaben bazı vilayetler, yerel ihtiyaç ve icaplara
göre gereken tedbirleri aldıklarını bildirmişlerdir.72 10 Temmuz tarihli RG’de
yayımlanan ve bilgi için vekaletlere, doğrudan umumi müfettişliklere ve valilere
yazılan bir başbakanlık genelgesinde ise hasat ve harman işlerinin aksatılmaması
istenmiştir. Savaş koşullarında dünya genelinde toprak ürünlerinin önem ve değerinin arttığına dikkat çekilmiş, hükümetin bazı kesimleri silah altına çağırdığı,
bir kısım hayvan ve nakil araçlarını satın aldığı belirtilmiştir. Genelge, ülkede
genel olarak ürün normalin üstünde olmasına rağmen, kol ve hayvan gücünün
eksilmesi karşısında hasat ve harman işlerini aksatmamak için mevcut imkanlardan azami yararlanma önlemlerini yerinde arama ve bulma gereği üzerinde durmaktadır. Başbakan, hasat ve harman işlerinin gerek umumi müfettiş ve valiler,
gerek kaymakam ve nahiye müdürleri tarafından sürekli ve düzenli bir şekilde
izlenerek, her hafta başında durumun telgrafla merkeze bildirilmesini istemiştir.
Topraksız Köylüye Toprak
Ulus gazetesinin 10 Ağustos tarihli haberine göre Ziraat Vekâleti 4.774 köyün zirai durumunu incelemek üzere 150 kişilik bir heyet oluşturmaya karar
vermiştir. Kütahya, Afyon, Konya, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Çorum ve Yozgat
vilayetlerinin tümünü kapsayan inceleme projesi için 150 kişi 16 ekibe ayrılacaktır. Bu vilayetler dahilindeki köyler, birkaç hanelik ufak birliklerden münferit
çiftçi işletmelerine kadar her yer adım adım karış karış incelenecektir. Bu kapsamda toplam 450.000 çiftçi işletmesi gözden geçirilecektir. Gazetenin 25 Ağustos tarihli haberine göre ise, devlet malı topraklardan bir kısmı yoksul köylülere
dağıtılacak, ancak bu topraklar yalnızca tarımla uğraşanlara verilecektir:
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Daha 1915 yılında umumi muvazene kanununa konulan bir madde ile devlet malı
olan toprakların yani Emlak-i Milliye'nin yoksul köylüye tevzii kabul edilmiş bulunuyordu. Bu tevzii işi bugüne kadar muhtelif safhalar geçirmiş, fakat onbeş seneden beri beklenen netice elde edilmemiştir. Köylünün elinde geçinmesine yetecek miktarda toprak varsa ayrıca kendisine toprak verilmeyecektir.

7.4.1938 tarih ve 2/8455 sayılı kararname ile meriyete konulan Tevzii Arazi
Talimatnamesi’nin tatbikatında bazı zorluklarla karşılaşıldığı anlaşıldığından bu
zorlukları gidermek amacıyla Adliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerinin de görüşleri alınarak yeni bir talimatname hazırlanmıştır.73 Hazineye ait arazinin topraksız köylüye dağıtılması için sekiz Tevzii Arazi Komisyonu kurulmuştur. Bunlardan 2’si Ankara'da, 2’si Adana’da, diğerleri de Bursa, Hatay, Ordu,
ve Trabzon vilayetlerinde görev yapacaktır.
Tan gazetesinde yer alan 1 Mart tarihli bir habere göre, Hacıbektaş’ta bulunan ve “Hacıbektaş Çelebi’nin çiftliği” adıyla bilinen İlcek höyüğünde oturan
halk, 40-50 seneden beri işledikleri toprakların kendilerine verilmesi için Dahiliye Vekâleti’ne müracaat etmiştir. Yüzlerce dönümü ihtiva eden bu arazinin
vaktiyle halkın elinde bulunduğu, fakat parça parça alınıp çiftlik haline getirildiği anlaşılmaktadır. Tekkelerin kapatılması üzerine tekkeye ait olan arazi vakıflara geçmiş, diğerleri mülkiyetini korumuştur. Ortakçı olarak çalışan 40 evli köy
halkının süreceği bir karış toprakları yoktur. 21 Kasım tarihinde 93 Harbinden
sonra Istranca ve Saray’da iskan edilen muhacirlerin işgal ettikleri vakıf orman
ve arazinin uygun fiyatla kendilerine satılabileceğine dair bir karar alınmıştır.74
Karar, “Cumhuriyet hükümetinin ziraate ve köylünün refah ve saadetine ve bilhassa tasarruf haklarına atfeylediği ehemmiyet” gerekçesine dayandırılmıştır. Bu
nedenle düşük bedel ve taksitle söz konusu yerlerin köylülere temliki uygun görülmüştür.
Köy Enstitüleri
Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı yasal düzenlemelerinden biri -Köy Enstitüleri Kurulması Hakkında Kanun 14 Nisan 1940 tarihinde kabul edilmiştir.75
3803 sayılı yasaya göre “köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erbabını
yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi bulunan yerlerde Maarif Vekilliği’nce köy enstitüleri açılır… Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş,
sıhhatli ve kabiliyetli köylü çocuklar seçilerek alınırlar.” 31 Mart tarihli Tan gazetesinde Sadri Ertem, “Köy Kalkınması ve Köy Enstitüleri” başlıklı yazısında,
TBMM komisyonlarının oldukça önemli bir yasa ile meşgul olduklarını, bu yasanın konusu itibariyle ilk bakışta yalnızca bir eğitim ve kültür davası gibi görünmekle birlikte, gerçekte köy kalkınmasının esasını oluşturduğunu söylemektedir.76 Tan gazetesi yazarı Sadrettin Celal Antel’in “Köy Enstitüleri’nden Neler
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Bekliyoruz?” başlıklı yazısında verdiği rakamlar ise, kırklı yılların başında Türkiye’nin köy gerçeğini ortaya koymaktadır:77
1935 nüfus sayımına göre okuma-yazma bilenlerin sayısı erkeklerde yüzde 23, kadınlarda yüzde 8’dir. 40 binden az nüfuslu yerlerde okuma-yazma bilmeyenlerin
miktarı yüzde 89’u bulmaktadır. Görülüyor ki en ziyade faal nüfusun yüzde 81’ini
teşkil eden çiftçilerin yaşadıkları köyler tahsilden mahrum kalmışlardır. Bu vaziyet, Cumhuriyet hükümetinin köylerde ilk tahsilin süratle yayılmasını en esaslı bir
milli dava olarak benimsemesinin sebebini izah eder. Memleketimizde mevcut 40
bin köyden 32 bininde nüfus 400’den azdır. Bunlardan 16 bininde ise 150’den azdır. 40 bin köyden 4960’ında öğretmenli mektepler vardır. 31 bin köyde ise hiç
mektep yoktur.

Köy enstitülerinin öncüsü Maarif Vekaleti İlköğretim Umum Müdürü İsmail Hakkı Tonguç’tur. Tonguç’un zihnindeki köy okulları projesinin en büyük
destekçileri Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Cumhurbaşkanı İnönü olmuştur. TBMM’de yasanın kabul edilmesinden hemen sonra köy okullarına alınacak öğrenciler, maarif müfettişleri tarafından belirlenmeye başlanmıştır. Bu
öğrencilerin, çiftçilikle meşgul olan ve beş senelik ilkokulları bitirmişler arasından seçilmesine karar verilmiştir. Köy Enstitüleri; Kars (Cılavuz), Trabzon (Beşik Düzi), Malatya (Ağçadağ), Kayseri (Pazar Üren), Samsun (Havza), Kastamonu (Gölköy), Eskişehir (Mahmudiye-Hamidiye), Kocaeli (Arifiye), İzmir
(Kızıl Çullu), Kırklareli (Lüleburgaz), Seyhan (Haruniye) ve Isparta (Gönen)’de
kurulmuştur. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre “12 vilayette geniş kadrolu
köy enstitüleri kuran kanun memlekette memnuniyetle karşılanmıştır.” 8 Ağustos tarihli bir habere göre köy enstitülerine 2000 köylü çocuğu alınmıştır. Bütün
tesisat tamamlanmış ve her yerde tedrisata başlanmıştır. 7 Eylül tarihinde Maarif
Vekili, yeni kurulan köy enstitülerinde 3000 köy öğretmeni adayı bulunduğunu
ve kadronun ekim sonunda 6000’e çıkarılacağını, beş yıl sonra da 15.000’i bulacağını açıklamıştır. Reisicumhur İsmet İnönü 4 Kasım 1940 tarihinde yaptığı
TBMM’yi açış konuşmasında, ülkenin farklı bölgelerinde açılan 14 enstitüde,
6000 öğrencinin yetişmekte olduğunu belirtmiştir. İnönü, “bütün alakadarlarının
en geniş bir emek ve çalışma ölçüsü ile kurulup yürümesine savaştıkları bu müesseselerin onbeş yıl içinde Türkiye’de ilk öğretim meselesini tam olarak halletmeye imkan vereceğini” söylemiştir. Köy enstitülerinin sayısı 1942’de 18’e,
1943’te 20’ye yükselecek; 1940-1946 yılları arasında köy enstitülerinden binlerce öğretmen yetişecektir. Enstitüler, 1954 yılında kabul edilen 6234 sayılı yasayla kapatılmıştır.
Köy enstitüleri yasası CHP içinde muhalefet ile karşılanmış, parti içindeki
toprak ağaları ve eşraf enstitülere kuşkuyla bakmışlardır. Çünkü, köy enstitüleri
toprak reformu ile birlikte yürümesi planlanan bir projedir. Bir başka deyişle
köy enstitülerinin yazgısı, toprak reformunun yazgısına bağlanmıştır. Köy birlikleri, köylülerle ortak işletmeler, kooperatifler ve köy enstitüleri yapılması öngö77
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rülen toprak reformu ile birlikte işleve kavuşacaktır. Nitekim Uğur Mumcu
Kırkların Cadı Kazanı başlıklı kitabında köy enstitüleri girişimini “kansız, silahsız bir devrim” olarak nitelemektedir:78
Köy enstitüleri köylüleri uyandırıyor, köy çocuklarını çağdaş birer aydın olarak
eğitiyordu. Köylü, eğitmenler, öğretmenler ve kooperatifler aracılığı ile örgütleniyordu. İnönü sık sık Hasan Ali Yücel’i ve Tonguç’u Çankaya köşküne çağırır, çalışmalarını yakından izlerdi. İnönü eğitim ve kültür alanındaki meydan savaşını
köy enstitüleri ile vermeyi planlamıştı. Köy Enstitüleri, yetiştirdiği binlerce öğretmen ile okuma-yazma çığırı açmış, ayrıca köylüyü de örgütlemiştir. Bu bir devrimdi. Kansız, silahsız bir devrim!

Yoksul köy çocuklarını hem eğitimci hem de kırsal yapıyı modernleştirecek
aktif aktörler olarak köye yerleştirmeyi hedefleyen köyde enstitü girişimi, güçlü
toprak sahibi ve mütegallibe grupları tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Köy
enstitüleri, egemen sınıfların önemli bir bölümünün 40’lı yılların sonunda
CHP’yi terk etmesiyle sonuçlanacak tedirginliklere yol açan uygulamalardan biri olarak tarihe geçmiştir.
ORMAN POLİTİKASI
Yılın en önemli yönetsel olaylarından biri ormanların devletleştirilmesidir.
2 Ocak 1940-27 Aralık 1940 tarihleri arasında yaklaşık 100 Orman Tahdid Komisyonu (OTK) kararı yayımlanmıştır. Ormanı kurtarmak ve ormanı devlet eliyle işletmeye geçerek orman varlığını kamulaştırmak yönündeki karar ve hareketin kaynağı 1937 tarihli Orman Kanunu’dur. Bu yasaya göre devlet, hem ormanları koruyacak hem de onu çoğaltacaktır. Üç sene içinde 7442 kilometre orman
sınırlandırılmıştır. Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği günden beri çeşitli illerde
33.867 hektarlık 39 parça orman istimlak edilmiş ve bu suretle devletle şahıslar
arasındaki birçok hudut ve tasarruf ihtilafları kendiliğinden halledilmiştir.
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Ormanları kamulaştırma politikasının önemi, Şevket Süreyya Aydemir’in
İkinci Adam başlıklı eserinden alınan şu paragrafta açıkça görülmektedir:79
Orman bölgesi köylerinin sert ve insafsız tepkisine ve birçok yerlerde sayısız yangınlarla ormanların tahribine rağmen 1937 tarihli kanun uygulanmaya devam etmiştir. Ancak ormanların kamulaştırılmasının tepkisi, ormanlık bölgelerde çok sert
olmuştur. Köylüler kimi yerlerde devlet ormanlarını yakıp bitirmişlerdir. Örneğin,
Toroslardaki bir büyük ormanda, bir gece içinde 35 yangın birden çıkarılmıştır.
Devletle halk ormanlarda çarpışıyordu ve bu mücadelede devlet zayıf, halk mütecavizdi. Devlet, ormanı işleterek halkı orman yağmacısı yerine, orman işçisi ve işletmecisi yapmak istiyordu. …Bir gün, Büyük Millet Meclisi bütçe encümeninde
bir orman davasının tartışılmasına şahit olmuştum. Anlaşıldığına göre bir yerdeki
bir orman üzerinde bazı encümen üyeleri bir süredir vekili sıkıştırmaktaydılar. Fakat o gün vekil, güleryüz ve ferah bir babacanlıkla şöyle bir açıklamada bulundu:
“Arkadaşlar, böyle bir orman davası artık kalmamıştır. Çünkü nice zamandır peşine düştüğünüz bu orman için son defa gene oraya giden müfettişlerimiz, orada artık öyle bir orman bulamadılar. Çünkü köylüler ormanı kesip bitirmişler, yerini de
sürüp tarla etmişler, geçip gitmişlerdir!...” Hülasa, yorgan gitmiş ve kavga bitmişti.
Hem ben öyle gördüm ki, vekilin bu hayırlı haberi, encümen azalarını da rahatlandırmıştı. Kaldı ki orman hakkında bu gerçekler daha resmi şekillerde de ifadesini
buluyordu. Mesela Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 28.1.1937’de Büyük Millet Meclisi’ndeki beyanatında şunları söylüyordu: “Ormanlar inanılmayacak ve şaşılacak
bir şekilde süratle tahrip edilmektedir. Aldığımız raporlarda tavsif edilen, hatta iyi
orman diye tavsif edilen bazı ormanlar bugün yoktur. Ve bir mütehassıs bana demiştir ki, ben benden evvel gelen bazı mütehassısların tavsif ettikleri ormanları
aradım, bulamadım. Korkarım ki, benden sonra gelen mütehassıslar da, benim görüp raporuma koyduğum ormanları bulamayacaklardır…” Oysa Türkiye’de ilk
Orman Mektebi 1857’de, yani bu beyanların yapılışından tam 80 yıl evvel kurulmuştu. 66 yıldan beri de elde bir Orman Nizamnamesi bulunuyordu.

27 Ağustos tarihli Ulus gazetesinin “Kurulan bataklıklar yerinde güzel ormanlar yetiştiriliyor" başlıklı haberinde, 9.325.157 hektar tutan orman alanının
850.000 hektarının amenajmanının bittiği belirtilmektedir.80 Gazete, Türkiye’de
ormancılığın “geniş bir iş hareketi içinde memleketin birçok ihtiyaçlarına cevap
vermek için yeni tesislerle, sayıları her gün artan işletmeler, sınırlandırmaağaçlandırma ve harita işleri ile hummalı bir faaliyet manzarası arz etmekte” olduğuna dikkat çekmektedir. Gazeteye göre orman kanunu uygulanmaya başladığı andan itibaren Orman Umum Müdürlüğü bütün gayretini “bu mesut inkişafın
tahakkukuna hasretmiştir.” Gazete, uygulanmakta olan orman politikasının amaç
ve hedeflerini de sıralamaktadır:
1) Ormanlarımızın sınırlarını tahdid ederek devlet ve eşhas elinde bulunan hakiki
orman sahasını tespit etmek,
2) Ormanlarımızın harita ve planlarını tanzim ettirerek hakiki servetlerini bulmak
ve bu servetin devamlı bir surette işletilmesini temin edecek amenejman planlarını yapmak,
79
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3) Orman Kanunu’nun verdiği on senelik intikal devresini beklemeden devlet işletmesini bütün ormanlarda en kısa zamanda tatbik ve teşmil etmek, bu suretle
bütün ormanları elinde toplayarak şu hususları tahakkuk ettirmek:
a) İmalatı standardize etmek ve rasyonelleştirmek,
b) Milli müdafaa, maden direği, travers, telgraf-telefon direği gibi devlet ihtiyaçlarını en seri, en ucuz ve en kolay bir surette vaktinde karşılamak ve bunların talep zamanlarıyla, taahhüt ve teslim şartlarını koordine etmek,
c) Ormanlardan kereste piyasası için lazım olan tomruk ve sair ham malları en
ucuz ve ormanların imarını göz önünde tutarak bir şekilde ihsar etmek,
d) Ormanları tahripten kurtararak devlet eliyle ormanları ihya ve imar etmek,
4) Ormanlarımızın çıplaklaşmış yerlerini ağaçlandırmak ve yeniden orman yetiştirmek,
5) İntikal devresinin sonuna kadar halkın, köylünün ve piyasanın ihtiyaçlarını temin etmek.

Orman sınırlama işlerinde 13 komisyon çalışmaktadır.81 1940 yılında 1 numaralı OTK İstanbul-Eyüp, 2 numaralı OTK Ankara, 3 numaralı OTK İstanbulBeykoz, 4 numaralı OTK Eskişehir, 5 numaralı OTK İzmir, 6 numaralı OTK
Antalya-Kaş, 7 numaralı OTK İstanbul-Şile, 8 numaralı OTK Antalya, 9 numaralı OTK Kırklareli, 10 numaralı OTK İstanbul-Şile, 11 numaralı OTK Muğla,
12 numaralı OTK Balıkesir ve 13 numaralı OTK Kastamonu sınırları içinde işlem yapmıştır. Ulus gazetesinde yer alan değerlendirmeye göre, komisyonların
faaliyetleri genel olarak hususi ve münazaalı [özel ve çekişmeli] ormanların çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır.82
KAMU PERSONELİ
1940 yılında kamu personeline ilişkin yönetsel olaylar ıslahat çalışmaları,
yabancı uzman istihdamı ve üst düzey yönetici atamaları olmak üzere üç başlıkta toplanabilir. Türkiye Cumhuriyeti ordusunun kara, deniz, hava kısımlarıyla
jandarma, gümrük ve orman muhafaza teşekküllerinde müstahdem bilumum gedikli erbaşların maaş asılları ile tutarları, hizmet süreleri ile terfi sürelerini gösteren Gedikli Erbaşların Maaşlarının Tevhid ve Teadülüne Dair 3779 sayılı Kanun 25 Ocak tarihli RG’de yayımlanmıştır. 27 Haziran’da bazı kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin askerlik teciline ilişkin bir genelge gönderilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti’nin muhtelif tarih ve numaralı kararnameleri ile onaylanarak
uygulamaya konulan tecil defterlerine nazaran her vekalete mensup er memurlardan hükümet merkezi ile vilayetlerde kaçar kişinin tecile tabi tutulduğunun
bilinmesi gerekmiştir. Bu nedenle her vekaletin merkezde ve vilayetlerde tecile
tabi tuttuğu memurlar miktarını gösterir birer cetvelin tanzim edilerek gönderilmesi istenmiştir.83 27 Mart tarihli RG’de memurların yabancı dil sınavları için
81
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komisyon oluşturulması hakkında BKK yayımlanmıştır. Ankara DTCF’de Almanca için Ştoyervald, Fransızca için Ercüment Ekrem Talu, Reşat Nuri
Darago; İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce için Halide Edip Adnan, İtalyanca
için Ragıp Hulusi Özden oluşturulacak komisyonlara üye olarak atanmıştır.
Islahat Çalışmaları
Tan gazetesinin 1 Nisan tarihli haberine göre, vekaletlerde tasarruf için açık
bırakılacak memuriyetler belirlenmiştir. Buna göre, “yekunu her sene kabarmakta olan memur ve müstahdemler maaş ve ücretlerinde tasarruf temin etmek maksadıyla 1940 mali senesinde mevkuf tutulacak memuriyetlerin sayısı artırılmıştır. 1940 mali yılı muvazenei umumiye kanun projesine bağlı ve mevkuf tutulan
memuriyetleri muhtevil L cetveline alınan memuriyetlerden bazıları halen münhal değildir. Yeni muvazenei umumiye kanununun meriyete gireceği tarih olan 1
Haziran’dan itibaren bu memuriyetleri işgal edenlerin vazifeleri kendiliğinden
nihayet bulacaktır.” Haberde L cetveline alınan memuriyetler sıralanmaktadır. 9
Mayıs tarihli Cumhuriyet gazetesinde “devlet teşkilatında ıslahat hazırlığı” başlıklı bir haber yer almaktadır. Gazetenin haberine göre bundan sonra memur
kadrolarında sayıdan çok niteliğe önem veren bir yol izlenecektir.
23 Ekim tarihinde Ulus gazetesinde yer alan habere göre daimi ücretli memurlara ait kararnamenin uygulanma şekli belirlenmiştir. Devlet dairelerinin
teşkilat kanunlarına eklenmek üzere TBMM’nce kabul olunan daimi ücretli
memurlara ait kanunun uygulanma şekli hakkında Maliye Vekaleti bir izahname
[açıklama] hazırlamıştır. Bu açıklamada ücretli memurların yeni barem kanunu
karşısındaki durumları belirlenmektedir.
Ulus gazetesinin 5 Eylül tarihli haberine göre, Dahiliye Vekaleti idare memurlarının terfi işlerini yeni ilkelere bağlayan bir proje hazırlığı içindedir. Bakanlık bünyesinde bu amaçla bir heyet oluşturulmuştur; ilgili heyet bir proje hazırlığındadır. Bu projeye göre, idare memurlarının da ordu için kabul edilmiş
usul gibi otomatik olarak terfi etmeleri sağlanacaktır. Terfide kıdem kadar, ehliyet ve alınan randıman da gözönünde tutulacaktır. Her memur hakkında amirinden ve müfettişlerinden alınan raporlar kurulacak tarafsız bir heyet tarafından
incelenecektir. Gazetenin 14 Eylül tarihli haberine göre ise, Dahiliye Vekaleti
merkez teşkilatında bazı değişiklikler yapılacaktır. Değişikliğin amacı “dolgun
maaşlı az memurla çalışmayı daha verimli hale koymak”tır. Bu projeye göre,
mahalli idareler ve sicil, memurlar ve muamelat müdürlüklerinde 20 lira da dahil
olduğu halde küçük memuriyetler ilga olunmakta ve bunların yerine maaşları 30
liradan başlamak üzere şeflikler ikame edilmektedir. Küçük maaşlı memurların
görmekte oldukları işler ücretli memurlarla idare edilecektir.
Yabancı Uzmanlar
1940 yılında İktisat Vekaleti, askeri akademi ve okullar, hava birlik ve kuruluşları, Maarif Vekaleti’ne bağlı okul ve kurumlar, sağlık kurumları, üniversiteler, devlet işletmeleri (Türkiye Demir ve Çelik Fabrikası, Etibank İşletmeleri,
1940 Yılı

51

Devlet Orman İşletmeleri), Umumi Murakabe Heyeti, Cumhurbaşkanlığı
Flarmoni Orkestrası, İstanbul ve Ankara belediyeleri başta olmak üzere birçok
kamu kurum ve kuruluşunda yabancı uzman istihdam edilmiştir. Yabancı uzmanların çoğu İngiliz’dir, az sayıda Fransızla birlikte Almanya ve Polonya uyruklu Yahudilerin de çalıştırıldığı görülmektedir. Yabancı uzmanlar; askeri eğitim ve öğretim, İngiltere’den satın alınan uçakların montajı, liman-iskele ve havaalanı inşaatları, üniversite kütüphanelerinin düzenlenmesi, iş kazaları ve işçi
sigortaları, yaş ve kuru meyvelerin ıslahı, teknik danışmanlık, Rize’de kurulması
düşünülen çay fabrikasının yerinin belirlenmesi… gibi çeşitli alanlarda görev
yapmışlardır. 26 Mart tarihli RG’de yabancı uzmanlara verilecek ücret hakkında
kararname yayımlanmıştır. Buna göre, bütün sınai kuruluşlarla sigorta şirketlerinin herhangi bir işte çalıştıracakları her yabancı uzman için verecekleri uzman
yetiştirme ücreti hakkındaki 5.5.1938, 6.1.1939 tarih ve 2/8738, 2/10205 sayılı
kararname hükümleri kaldırılarak, yerine yeni bir düzenleme getirilmiştir.84 Kararname 8 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Üst Düzey Yönetici Atamaları
1940 yılında gerçekleşen üst düzey yönetici atamaları şöyle sıralanabilir:
Sümerbank Umum Müdürlüğü’ne Türk Ofis eski reisi Burhan Zihni Sanus,
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti müsteşarlığına Mahmut Nedim Gündüzalp, açık
bulunan İlk Tedrisat Umum Müdürlüğüne Talim ve Terbiye üyelerinden Hakkı
Tonguç, Umumi Murakabe Heyeti mütehassıslığına Bekir Vehbi Ergene atanmıştır. Ticaret Vekaleti Teşkilatlandırma Umum Müdür Muavini Orhan
Dümer’in istifası üzerine açılan “İhtisas Mevkii” mezkur muavinliğe İç Ticaret
Umum Müdürlüğü Şube Müdürü Remzi Saka, açık bulunan Dış Ticaret Dairesi
Reisliğine Teşkilatlandırma Umum Müdürü Servet Berkin tayin edilmiştir. Faik
Günday’ın istifası ile boşalan Etibank meclis üyeliğine, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi İdare Meclisi Reisi Reşit Güneray tayin edilmiştir. Üçüncü
Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine Tekirdağ valisi Sakıp Beygo, Dördüncü
Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine ise eski Burdur valisi Abdülhak Savaş
atanmıştır. Münakalat Vekaleti Teftiş Kurulu Başkanlığına 1 Nisan’da Cevat
Akın, 27 Ekim’de Mustafa Arif Yazar tayin edilmiştir. Vakıflar Umum Müdürlüğü müfettişliğine İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü avukatlarından Haşim Kamer
terfian tayin edilmiştir. İktisat Vekaleti Maadin Umum Müdürlüğü'ne Kemal
Balkar atanmıştır. Ceza ve Tevkif Evleri Umum Müdürlüğüne Akif Güngören
tayin edilmiştir. Münhal bulunan Üçüncü Umumi Müfettişliğe Dahiliye Vekaleti
Müsteşarı Nazif Ergin atanmıştır. Dahiliye Vekaleti Müsteşarlığı'na ise, İzmir
valisi Ethem Aykut tayin edilmiştir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti Teftiş
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1940 yılında uzman sıfatıyla Umumi Murakabe Heyeti teşkilatında çalışan İsviçreli mühendis
Heinrich Noesli 724 lira aylık ücret almaktadır. Resmi gazetede yayımlanan atama kararnamelerine göre, Merkez Bankası Umum Müdür Yardımcısı 600 lira, Sümerbank idare kurulu üyesi
400 lira, temyiz mahkemesi üyesi 100 lira, vali muavini 80 lira, vilayet hakimi 60 lira, birinci
sınıf emniyet amiri 50 lira, il müdürleri 30-35-50 lira maaş almaktadır.
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Kurulu Başkanlığına Dr. Süleyman Kuman atanmıştır. Etibank İdare Meclisi
Azalığına İzmir Borsası eski reisi Cemal Şahingiray tayin edilmiştir. 27
Ekim’de Jandarma Genel Komutanlığı'na Korgeneral Ali Rıza Artunkal tayin
edilmiş; Artunkal, 23 Kasım'da İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale
ve Kocaeli illeri Sıkıyönetim Komutanlığı'na atanmıştır.
12 Mart ve 26 Ağustos tarihli RG’lerde konsolosluk, büyükelçilik, katiplik
gibi görevlere toplu yükselme ve atama kararnamesi, 18 Aralık tarihli RG’de ise
Musul, Şam konsoloslukları ile Viyana başkonsolosluk kançılarlığına atama kararnamesi yayımlanmıştır.
22 Şubat, 6 Nisan, 15 Mayıs, 19 Eylül, 21 Ekim tarihlerinde olmak üzere
yıl içinde toplam beş kez Temyiz Mahkemesi Azalığı, Asliye Ceza Hakimliği,
Ağır Ceza Reisliği, Hukuk Hakimliği, Ticaret Mahkemesi Reisliği, Sulh Hakimliği, Müddeiumumilik gibi kadrolara toplu atama (terfi, tayin ve nakil) yapılmıştır.
1940 yılında Edebiyat Fakültesi Garp Filolojisi profesörlüğüne Halide
Edip, Orman Sanayii ve Ticareti Profesörlüğüne Tevfik Ali Çınar atanmıştır. 21
Şubat’ta bazı yabancı profesör ve yardımcılarının İstanbul Üniversitesi’nde çalıştırılmalarına ilişkin bir karar alınmış, yıl içinde DTCF, Gazi Eğitim Enstitüsü,
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Üniversitesi Fen, Edebiyat ve Tıp
fakülteleri gibi akademik kurumlarda yabancı profesör ve öğretmenlerin çalıştırılmalarına izin verilmiştir.
MÜLKİ ve YEREL YÖNETİM
1940 yılında Türkiye yönetsel olarak 63 il, 383 ilçe ve 916 bucağa bölünmüştür. Bu yapıyla birlikte 1927-1936 yılları arasında kurulan dört umumi müfettişlik bulunmaktadır. Diyarbakır, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Urfa,
Van illeri Birinci Umumi Müfettişlik Bölgesi; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale İkinci Umumi Müfettişlik Bölgesi; Erzurum, Ağrı, Çoruh, Erzincan,
Gümüşhane, Kars, Rize, Trabzon Üçüncü Umumi Müfettişlik Bölgesi; Elaziz
(Elazığ), Bingöl, Tunceli illeri ise Dördüncü Umumi Müfettişlik Bölgesi’dir. Yıl
içinde Safranbolu, Erzurum, Pazarcık, Elazığ, Ordu, Van, Tunceli, Kırklareli, İstanbul, Gaziantep, Konya, Muğla, Tokat ve Sinop’ta “köy bağlantısı değişikliği”, “nahiye merkezi değişikliği”, “kaza merkezi değişikliği” gibi yönetsel sınır
değişiklikleri gerçekleşmiştir. 5 Şubat’ta Hatay Vilayetinin idari taksimat sınırlarına ilişkin BKK yayımlanmıştır. Buna göre, Antakya merkez ilçesi ile Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Reyhaniye, Yayladağı ve Hassa ilçelerinin sınırları
çizilmiştir. 3 Mayıs’ta Tunceli vilayeti Pülümür, Hozat, Ovacık ve Kalan kazalarında yapılan idari değişiklik ile üç nahiye (Kalan kazasına bağlı Haydaran nahiyesi, Ovacık kazasına bağlı Demir ve Kalan nahiyeleri) kaldırılmış, yeniden
bir nahiye -Pülümür’e bağlı Eşil nahiyesi kurulmuştur. Aynı karar kapsamında
adı geçen kazalarda bazı köylerin bağlılıkları, bazı nahiyelerin de merkezleri değiştirilmiştir. 11 Eylül’de Tekirdağ’da Çorlu kazasına bağlı Ereğli köyünde,
Ereğli adıyla anılmak üzere 12 köyden oluşan bir nahiye kurulmuştur. 19 Ara1940 Yılı
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lık’ta Niğde Ulukışla kazasına bağlı 14 köyü ihtiva etmek üzere Çiftehan adıyla
bir nahiye kurulmuştur. 1940 yılında yeni il ya da ilçe kurulmamıştır. Bununla
birlikte Hatay-Dörtyol kazası Payas nahiyesi, Konya-Sarayönü köyü, Adapazarı
Akyazı nahiyesi, Samsun Havza, Zonguldak Kozlu nahiyesi belediye olmuştur.
Umumi Müfettişlik Sistemi Zayıflıyor
40’lı yılların başlangıcında dikkat çeken bir özellik, daha önceki dönemin
aksine umumi müfettişlik kurumu ile umumi müfettişlerin yönetim düzeni içindeki ağırlığının silinmiş olmasıdır. Birkaç atama kararı, merkezle yapılan birkaç
yazışma, valiliklere gönderilen bazı yazıların bilgi için umumi müfettişliklere de
gönderilmiş olması dışında ne önemli bir rapor ne de bir toplantı dikkat çekmektedir. BCA kayıtlarında Trakya Umumi Müfettişi Kazım Dirik’in Cumhurbaşkanı’nın Trakya’ya yaptığı teftiş gezisinin ardından gönderdiği 13 Haziran tarihli rapor dışında bir rapora rastlanmamıştır. Yıl içinde gerçekleşen tek toplantı
Kasım ayı ortalarında üçüncü umumi müfettişlik bölgesinde düzenlenen valiler
toplantısıdır. Toplantıya, Üçüncü Umumi Müfettiş Nazif Ergin başkanlığında
bölge valileri ile umumi müfettişlik başmüşaviri ve müşavirler katılmıştır. Dört
gün süren toplantılarda vilayetlerin genel ve ortak işleri sıra ile gözden geçirilmiş, vilayetler ve bölge için çeşitli kararlar alınmıştır.
Bununla birlikte umumi müfettişlerin yetkilerine ilişkin iki yazı dikkat
çekmektedir. Bunlardan ilki, Dahiliye Vekaleti tarafından Birinci Umumi Müfettişliğin 22.6.1940 tarih ve 3362/2762 sayılı yazısına verilen cevaptır.85 Dahiliye Vekaleti yazısında “belirli bir görevin yerine getirilmesi için vekaletçe
umumi müfettişlik bölgesine gönderilecek müfettişlerin vekaletçe müfettişi
umumilikler emrine verilip o bölgeye memur olarak gönderilen müfettişlerle aynı hüküm kapsamında olamayacakları” belirtilmektedir. Umumi müfettişlerin
geçici ve belirli bir görev ile bölgelerine gönderilen mülkiye müfettişlerine iş
tevdi eylemek lüzum ve zaruretinde bulundukları taktirde, keyfiyeti vekalete işar
eylemeleri ve vekaletten alacakları emre göre hareket etmelerinin gerekli olduğuna dikkat çekilmektedir. Umumi müfettişlerin maliye müfettişlerine iş yaptırmaları hakkında Maliye Vekaleti tarafından Birinci Umumi Müfettişliğe cevaben gönderilen yazıda ise, umumi müfettişlerin maliye müfettişlerine teftiş
veya tahkik mevzuları üzerinde iş tevdii edebilecekleri belirtilmektedir.86
Vilayetlerin İş Programı
Dahiliye Vekaleti, “mevcut teşkilatıyla daha faydalı ve verimli bir şekilde
çalışmak ve yapılması kararlaştırılan her tür vilayet işlerini bir an evvel kuvveden fiile çıkarmak” düşüncesiyle vilayet, hususi muhasebe, belediye ve diğer
yerlerde yeni bir çalışma programı hazırlanması için vilayetlere bir tebliğ göndermiştir.87 Dahiliye Vekaleti’nin tebliğine göre, çalışma programları vali ve
85
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kaymakamlar tarafından yapılacak, zaman ve tahsisata bağlı bulunan işler hakkında bir plan hazırlanmak suretiyle faaliyete devam olunacaktır. Bu planda her
işin ne kadar zamanda yapılabileceği, muhtelif bayındırlık ve köy işlerinin ne
zamana kadar tamamlanabileceği ve bütün bu işlerin aksamadan uygulanmasının
ne surette mümkün olacağı ayrı ayrı tetkik edilecektir. Umumi müfettişler ile
mülkiye müfettişleri uğradıkları yerlerde bu programların uygulanması ile yakından ilgileneceklerdir.
7 Nisan tarihli bir gazete haberine göre Dahiliye Vekaleti, vilayetlerin teşkilat ve vazifelerinin genişletilmesine yönelik bir tasarı hazırlamıştır. Bütçe Encümeni'nde incelenmekte olan tasarı, il genel yönetiminin teşkilat, kadro ve maaş itibariyle güçlendirilmesine yöneliktir.
Mülki Yöneticilerin Atanması ve Görevden Almalar
1940 yılında açık bulunan Üçüncü Umumi Müfettişliğe Dahiliye Vekaleti
Müsteşarı Nazif Ergin, Birinci Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine Ordu Valisi
Mithat Saylam, Üçüncü Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine Tekirdağ valisi
Sakıp Beygo, Dördüncü Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine ise eski Burdur
valisi Abdülhak Savaş atanmıştır.
17 Ocak, 20 Mayıs, 6 Temmuz, 13 Ağustos, 28 Kasım, 6 Aralık ve 12 Aralık tarihlerinde yayımlanan kararnamelerle Bitlis, Antalya, Erzurum, Tekirdağ,
İçel, Denizli, Erzincan, İzmir, Kastamonu, Diyarbakır, Samsun, Siirt, Çoruh,
Yozgat, Mardin, Trabzon, Afyon, Bolu, Ağrı, Gümüşhane, Bingöl, Hakkari, Ordu ve Kars valiliklerine atama yapılmıştır. Yıl içinde 2 Şubat, 9 Şubat, 6 Mayıs,
23 Mayıs, 11 Temmuz, 1 Ağustos, 9 Ağustos, 22 Ağustos, 2 Ekim, 5 Ekim, 23
Kasım, 6 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde yayımlanan kararnamelerle onüç kez
toplu kaymakam ataması (yer değiştirme/yeni atama) yapılmıştır. Ele aldığımız
yılda Tokat valisi Selahattin Üneri vekalet emrine alınırken, Antalya valisi Fuat
Baturay emekliliğe sevkedilmiştir. Kaymakamlar arasında ise Pazarcık kaymakamı Nurettin Aydın, Şavşat kaymakamı Feyzi Öncel, Derik kaymakamı Hikmet Ecen ve Erdek Kaymakamı İhsan Azak vekalet emrine alınmıştır. Görevden
alma kararlarında gerekçe “görülen idari lüzuma binaen” cümlesine dayandırılmaktadır.
3 Ocak’ta Dahiliye Vekaleti, umumi müfettişliklerle vilayetlere nahiye müdürlerinin atanması hakkında bir genelge göndermiştir. Genelgede nahiye müdürü olacakların mülkiye, hukuk, lise ve dengi okullar mezunları arasından seçilmesi, ortaokul mezunlarının nahiye müdürü yapılmaması istenmektedir.
İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları
1940 yılında çeşitli il ve ilçelerin belediye meclislerince belediye başkanlığına seçilenlerin başkanlıkları Belediye Kanunu’nun 89. maddesine göre onaylanmış ve bu kararlar RG’de yayımlanmıştır. Buna göre; Edirne belediye reisliğine Ferit Çardaklı, Amasya belediye reisliğine Şevket Laçin, Bursa belediye reisliğine Sadık Tahsin Arsal, Ordu belediye reisliğine Arif Hikmet Onat, Eskişe1940 Yılı
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hir belediye reisliğine Mesrur Demirel, Samsun belediye reisliğine Rüstem
Mesud, Niğde belediye reisliğine Ahmet Hamdi Öztekin, Çapakçur belediye reisliğine Tevfik Turhan ve Çölemerik belediye reisliğine Raşid Keskin’in seçilmesine ilişkin kararlar onaylanmıştır.
27 Mayıs’ta Erzincan depreminde zarar gören ve yeniden kurulan Reşadiye
kasabasının belediye başkanlığı ilçe kaymakamının emrine verilmiştir. Yer sarsıntısı sebebiyle harap olan Erzincan Belediye Başkanlığı görevi de 15 Haziran
1940 tarihli kararname ile il valisine devredilmiştir. 17 Ağustos 1940'da Akseki
belediye başkanlığı görevi de kaymakam uhdesine verilecektir.
Bununla birlikte, 1930-1937 yılları arasında çıkarılan çeşitli kararnamelerle
“görülen lüzum üzerine” vali ve kaymakamlar uhdesine verilmiş olan çeşitli il
ve ilçe belediye reislikleri, “belediye reisliği vazifelerinin halen idare amirleri
sorumluluğuna bırakılmasını gerektiren lüzum ve zaruret kalmamış olduğu” gerekçesiyle vali-kaymakamlar sorumluluğundan alınmıştır. Bu kapsamda Trabzon’un Maçka, Akçaabad, Vakfıkebir ilçelerinde; Hakkari vilayeti ile Yüksekova ilçesinde; Genç, Çapakçur, Siverek ve Solhan ilçelerinde; Gümüşhane-Şiran,
Erzurum-Hasankale, Oltu ve Tortum ilçelerinde; Muş ve Siirt vilayetleri ile Lice, Ergani, Silvan, Malazgirt, Gercüş, Midyat, Nusaybin, Dirik, Viranşehir, Suruç ilçelerinde belediye reisliği görevlerini vali-kaymakam sorumluluğuna bırakan kararname hükümleri kaldırılmıştır.
İl Özel İdarelerinin Mali Durumu
İl özel idarelerinin mali durumunun ıslahı ve alınması gerekli önlemler konusunda Dahiliye Vekaleti’nce hazırlanan öneri metni, 3 Ocak 1940 tarihli bir
yazıyla Başbakanlığa gönderilmiştir. Önerileri incelemek üzere Başvekalet, Dahiliye, Maliye, Maarif vekaletleri müsteşarları ile Ziraat Umum Müdürü, Nafıa
Vekaleti Yollar Umum Müdürü, Sağlık ve İçtimai Muavenet Vekaleti İçtimai
Muavenet İşleri Daire Reisi ve İlk Tedrisat Umum Müdürü’nden oluşan bir komisyon oluşturulmuştur. Öneri metni ile komisyon tarafından verilen kararlara
ilişkin olarak Gümrük ve İnhisarlar, Maarif, Ziraat ve Nafıa vekaletlerinden de
görüş istenmiştir.
Komisyon, Dahiliye Vekaleti’nin ispirtolu içkiler üzerinde vilayet hisselerinin çoğaltılması ve tütün fiyatlarına vilayet hissesi olarak bir miktar zam yapılması hakkında teklifine karşı çıkmıştır. Milli şoselerle büyük köprülerin vilayetler tarafından yapılması veya bunlar için yol parasından hisse ayrılmasına ilişkin
teklif de komisyon tarafından tefriki vezaif [görevler ayrılığı] ilkesine aykırı bulunmuştur. Bununla birlikte yol parasından Nafıa hissesi olarak alınmakta olan
% 15’lerin tamamen il özel idarelerine bırakılması hakkındaki teklif de uygun
bulunmamıştır. Dahiliye Vekaleti’nin, vilayet memur ve müstahdemlerinden
alınmakta olan buhran ve muvazene vergilerinin mali buhran içinde bulunan il
özel idarelerine bırakılmasına ilişkin önerisi de genel bütçenin durumu gerekçesiyle kabul görmemiştir. Komisyon, arazi vergisinden alınan % 6 Ziraat Bankası
hissesinin il özel idarelerine terki, devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü56

Yönetim Zamandizini

lüne dair yasanın uygulanmasıyla fiili kadroların yeni derecelere uygun hale getirilmesiyle elde edilecek tasarruf, bütçelerin tahsisat yekunundan ayrılan % 1
Cumhuriyet Merkez Bankası hissesinin kaldırılması ve % 2 beden terbiyesi tahsilatının % 1’e indirilmesiyle elde edilecek tasarruf yoluyla il özel idareleri bütçelerinde önemli bir açığın kapatılabileceğini belirtmiştir. Maarif Vekaleti İlk
Tedrisat Umum Müdürü tarafından gönderilen 16 Şubat 1940 tarihli cevap yazısında böyle bir komisyon çalışması ile özel idarelerin mali durumunu ıslah etmenin mümkün olmadığı, aksine çok temelden ve devamlı bir incelemeye ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiştir.
İstanbul Belediyesi
Tan gazetesinin 20 Şubat tarihli haberine göre, İstanbul’da belediye müesseselerinin 50 yıl süreyle bir şirkete devredilmesine karar verilmiştir.88 İstanbul
belediyesi 47 bin lira ile bu şirkete ortak olacaktır. Bu sermaye nakden değil,
şirketin belediyeye vereceği senelik kiralarla ödenmiş bulunacaktır. Şirketin kârının yüzde 8’i şirkete, geri kalanı da belediyeye ait olacaktır.
Gazetenin 22 Nisan tarihli haberine göre ise, İstanbul belediyesi büyük inşaat işlerini ertelemek zorunda kalmıştır. Demir ve malzeme tedarikindeki güçlükler nedeniyle stadyum, hastane ve Taksim’de modern bir mahalle inşası gelecek seneye bırakılmıştır.

Üsküdar Meydanı

Muhtarlık Teşkilatının İlgasına Dair Şikayetler
1933 yılında kabul edilen Belediye Teşkilatı Olan Yerlerde Muhtar ve İhtiyar Heyetlerinin Lağvı Hakkında 2295 sayılı Kanun ile Mahalle Teşkilatları ve
Muhtarlıklar kesin olarak kaldırılmış, çıkarılan bir nizamname ile bunların görevlerinin önemli bir bölümü belediyelere verilmişti.89 Muhtarlık teşkilatının ilgasından sonra bu teşkilatın görevlerini yerine getiren belediye ve zabıta gibi
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kurumların bazı büyük şehirlerde bu görevleri layıkıyla başaramadıkları ve halkın bu yüzden çeşitli zorluklarla karşılaştığı yönündeki şikayetler üzerine Dahiliye Vekaleti bu konuyu incelemek gereğini hissetmiştir. Başta İstanbul olmak
üzere, Dahiliye Vekaleti müfettişleri bu alanda incelemelere başlamışlardır. Ulus
gazetesinin 5 Eylül tarihli haberine göre, incelemelerden alınacak sonuçlara göre
halk işlerinin hızla karşılanması amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.
ADALET YÖNETİMİ: İstinaf Mahkemeleri Layihası
1940 yılında adli yönetim alanında en önemli olay istinaf mahkemeleri kurulmasına ilişkin tasarı çalışmalarıdır. Tan gazetesinin 18 Eylül tarihli haberine
göre, Adliye Vekaleti, istinaf mahkemelerinin yeniden ihdası hakkındaki kanun
tasarısını - Adli Mahkemeler Teşkilat Kanunu Layihası BMM’ye göndermiştir.
Bu tasarıya göre, ülkenin çeşitli yerlerinde merkez ve yetki alanları Adliye Vekaleti’nce belirlenmek üzere gerektiği kadar İstinaf Mahkemesi kurulacaktır. Bu
mahkemeler hukuk ve ceza dairelerini ihtiva edecektir. Tasarıya ilişkin çeşitli
bakanlıkların görüş ve değerlendirmelerini içeren yazışmalar BCA’da bulunmaktadır.90 İstinaf Mahkemeleri kurulmasına ilişkin tasarı yasalaşmayacak, ancak zaman zaman bir öneri olarak gündeme gelmeye devam edecektir. Örneğin
Trakya Umumi Müfettişi Abidin Özmen, 1946 yılında İdare dergisinde yayınlanan “İdare Teşkilatımız” başlıklı yazısında, mevcut il sınırlarını gelişigüzel değişikliklerle korumaya devam etmenin iktisadi, toplumsal, idari ve kültürel bakımdan kalkınmaya engel olduğunu ileri sürmüştür.91 Özmen’e göre, Türkiye
18-22 vilayete ayrılmalıdır: “Geniş valilikler kurulması, genel yönetim bakımından memleket işlerinde isabetli kararlar, yerinde vaki eylemler, kolaylıklar,
doğruluklar, dürüstlükler, süratler doğuracaktır.” Özmen, bu yazısında vilayetlerde/bölgelerde istinaf mahkemeleri kurularak adli işin önemli bir kısmının kaza ve vilayet içinde bitirilmesine imkan verilmesi gerektiğini de dile getirmiştir.
Günümüzde, Avrupa Birliği’nin isteğiyle Yargıtay’a dayalı olan adli hukuk sistemi, istinaf mahkemeleri, bir başka deyişle bölge mahkemeleri kurularak bölge
esasına göre örgütlenmektedir.92
AKADEMİK YÖNETİM: Yurt Dışındaki Öğrenciler ve Akademi
Akademik dünyaya ilişkin karar ve uygulamalar açısından yılın en önemli
gündem maddesi yurtdışına gönderilen öğrenciler konusudur. Yıl boyunca, Al90
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manya’ya giden öğrencilerin durumları ile ihtiyaçları hakkında birçok kararname çıkarılmış ve rapor hazırlanmıştır.
16 Mart ve 3 Mayıs tarihli RG’lerde yayımlanan iki kararname ile eğitim
için Almanya’ya giden öğrencilerin gıda ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak
üzere aileleri tarafından gönderilmek istenen ayda beş kiloya kadar kavurma ile
iki kiloya kadar sabunun 2/11869 sayılı kararnameden istisnaen ihracına izin verilmiştir. 26 Nisan’da Maliye, Maarif ve Adliye Vekaletleri hesabına Avrupa’ya
gönderilen öğrenciler hakkında bir karar alınmıştır. Buna göre, devlet ve devlete
bağlı müesseseler hesabına Avrupa’nın çeşitli memleketlerinde öğrenim görürken siyasi vaziyet dolayısıyla ülkeye çağrılmış olup tekrar yerlerine gönderilmiş
olanlardan geri kalan 22’si Maliye ve 21’i Maarif ve Adliye’ye ait 43 öğrencinin
de önceden bulundukları yerlere gönderilmelerine karar verilmiştir. Almanya’da
öğrenim gören öğrenciler ise Almanca ile öğrenim yapan İsviçre üniversitelerine
nakledileceklerdir. Mayıs ayı sonunda hükümet hesabına yabancı memleketlere
tahsile gönderilmiş olan öğrencilere, her memleketin hayat şartları gözönünde
bulundurularak, 1940 mali yılı için hazırlanmış cetvelde yazılı miktarlar üzerinden aylık tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır. 11 Haziran’da Maarif Vekaleti’nden Başvekalate gönderilen yazı ile savaş tehlikesi bulunan bölgelerdeki
Türk öğrencilerinin ders yılının sona ermesi nedeniyle, gelecek ders yılı başlangıcında tekrar gönderilmeleri icap edip etmeyeceği o vakit düşünülmek üzere,
yurda dönüşlerinin sağlanması istenmiştir. 30 Temmuz tarihli bir yazıda ise çeşitli kuruluşlar adına Avrupa’ya öğrenime gönderilen öğrencilerden Belçika ve
Fransa’da bulunanların derhal getirilmesi ve gerekli yol paralarının ilgili elçiliklere gönderilmesi istenmiştir. 15 Kasım’da Belçika ve Fransa’da öğrenimde
iken, yurda geri çağrılan öğrencilerin tahsillerinin geri kalan kısmını tamamlamaları için Amerika’ya gönderilmelerine karar verilmiştir. Bu kapsamda Sümerbank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü hesabına öğrenim gören 21 öğrencinin ABD’ye gönderilmesi uygun görülmüştür.
Almanya’daki harp sebebiyle burada bulunan öğrencilerin durumlarını saptamak üzere 20 Nisan’da Prof. Tevfik Sağlam Almanya’ya gönderilmiştir. Almanya’ya öğrenime gönderilen Türk öğrencilerinin durumu ve gönderilecek öğrencilerle ilgili takip edilecek yöntem hakkında Berlin Büyükelçiliği'nin 28 Eylül tarihli raporu ile Almanya’ya öğrenime gönderilen öğrencilerin genel durumları ile ilgili olarak öğrenci müfettişi Nihat Adil Erkman’ın 30 Ekim tarihli raporu da BCA’da yer almaktadır.
20 Mayıs 1940 tarih ve 3829 sayılı yasa ile Ankara Devlet Konservatuarı
kurulmuştur.93 Konservatuar Maarif Vekaleti’ne bağlıdır. Akademik yapılanmaya ilişkin önemli bir karar da daha önce Adliye Vekaleti’ne bağlı olan Ankara
Hukuk Fakültesi’nin, 30.5.1940 tarih ve 3848 sayılı yasa ile Maarif Vekaleti’ne
bağlanmış olmasıdır. 5 Kasım’da Ankara’da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'93

RG: 24.5.1940, 4517.
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nin yeni binası açılmıştır. Başvekil Refik Saydam, açılışta yaptığı konuşmada
Ankara’nın bütün memleket aydınları için bir merkez haline getirileceğini söylemiştir. Son olarak Kasım ayı ortalarında İstanbul İktisat Fakültesi’nde Harp
Ekonomisi kürsüsü açılmıştır. Kürsüde, banka müdürleri ve ticaret odası üyelerinin de katılımıyla savaş ekonomisine dair konular incelenecektir.
DİKKATE DEĞER BİRKAÇ NOT
Cumhuriyet tarihinin üçüncü nüfus sayımı, onyedi bin kişinin Türk vatandaşlığına alınması, Siirt-Raman’da zengin bir petrol damarının bulunması ve
dünya edebiyatının klasik eserlerinin Türkçe’ye çevrilmesi 1940 yılında gerçekleşen önemli olaylar arasında yer alır. Devlet hastaneleri hakkındaki şikayetler,
kütüphanelerin bakımsızlığı, sağlıksız koşullarda üretilen gıda maddeleri, hileli
inşaatlar ve Haliç’in temizlenmesi gibi konular ise Türkiye gündeminin altmış
yıldır değişmeyen başlıklarını göstermektedir.
Nüfus ve Vatandaşlık
1940 Ekimi’nde Cumhuriyet tarihinin üçüncü nüfus sayımı yapılmıştır.94
Gazetelerin “yurdun her yerinde nüfusun memnuniyet verici bir şekilde arttığına
şahit olmaktayız” biçimindeki başlıklarla duyurduğu sonuçlara göre ülke nüfusu
binde 18.5 artış oranı ile 16.158.018’den (1935 yılı) 17.869.901’e yükselmiştir.
Bu tarihte ülkenin iki büyük kentinden İstanbul’un nüfusu 984.290, Ankara’nın
nüfusu ise 601.514 kişiden oluşmaktadır. İstatistik Umum Müdürü, Türkiye nüfusunun “büyük bir hızla ve medeni ülkelerin hepsinden daha süratle” arttığını
açıklamıştır.
Nüfusu artırmak, 1940 yılında da önemli bir politikadır. Bekarlık vergisi,
çocuk ölümlerini azaltma ya da çok çocuklu aileleri destekleme gibi uygulamalar bu politikanın araçları olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Yozgat Milletvekili Sırrı İçöz, 11 Nisan tarihinde bekarlık vergisi getiren bir yasa teklifi sunmuştur. İçöz’ün teklifine göre, askerliğini bitirmiş olan erkeklerle onyedi yaşını
doldurmuş kızlar bekarlık vergisine tabi olacaklardır. Vergi mükellefiyeti, bekarlığın devam ettiği müddetçe kırkbeş yaşına kadar sürecektir. Vergi miktarı,
ücret ve yevmiyenin yüzde onu oranında olacak, elde edilecek gelir çok çocuklu
ailelere dağıtılacaktır. Tan gazetesi yazarı Sabiha Sertel, “Otuzbeş Milyonluk
Türkiye” başlıklı yazısında Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı Dr. Fuat’ın “İki
misli nüfus, 35 milyonluk Türkiye. Ne büyük kuvvet, servet ve saadet kaynağıdır” şeklindeki sözlerini değerlendirmiştir.95 Serter, çocuk ölümlerini azaltmak
gerektiği önerisine katıldığını, ancak bunun öncelikle para, paradan fazla da teşkilat işi olduğunu belirtmektedir:
94
95
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Cumhuriyet’in ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır, o tarihte ülke nüfusu 13.648.270’dir.
1940 Nüfus Sayımı, Vilayetler İtibariyle Nüfus Miktarı, BCA: 490.01/507.2037.3
Sabiha Sertel, “Otuzbeş Milyonluk Türkiye”, Tan, 17 Kasım 1940.
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Bu işe milyarlarca lira tahsis etmek dahi kâfi değildir. İçtimai bozuklukları geniş
halk kütleleri hesabına düzeltmek için, devlet mikyasında bir teşkilat bu kuruluşun
belkemiğini teşkil ediyor. Merhametli yüreklerin insafına, devlet bütçesinin yardımına dayanarak tali tedbirlerle yürüyen bu iş, bugüne kadar kısır kaldı ise, bunun
sebebi iktisadi şartlara muvazi olarak yürüyen halkın sefaleti, cehaleti karşısında
ilmi esaslara dayanan devlet teşkilatının mevcut olmamasıdır.

1940 yılında 521 kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştır; ilgili kararların büyük
bölümü bireysel değil toplu kararnameler biçimindedir. Örneğin 8 Ocak 1940’da
üç farklı kararname ile toplam 199 kişi vatandaşlıktan çıkarılmıştır. Bireysel vatandaşlıktan çıkarma kararnamelerinde “izinsiz yabancı devlet uyruğuna geçme”, “yurtdışındayken Türk konsolosluğuna uğramama” gibi nedenler belirleyici olmuştur. 8 Ocak-30 Aralık tarihleri arasında kabul edilen 98 kararname ile de
toplam 17.200 kişi Türk vatandaşlığına alınmıştır.
Raman’da Petrol
Nisan ayı ortalarında Siirt’in Beşiri kazası yakınlarındaki Raman dağında
1042 metre derinlikte zengin bir petrol damarı bulunmuştur.96 30 Temmuz tarihli Ulus gazetesinde üçüncü petrol kuyusunun da açıldığı haber verilmektedir.
Petrol uzmanı B. Cevat Taşman, Raman dağında 300’den fazla petrol kuyusu
açılabileceğini söylemiştir. Petrol arama-çıkarma işinde ihtiyaç duyulan makineler Amerika’ya sipariş edilmiştir. Başvekil Refik Saydam, 26 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında maden ve petrol bölgelerinde incelemelerde bu-lunmak üzere İktisat Vekili Hüsnü Çakır ve MTA Enstitüsü Umum Müdürü ile birlikte Güneydoğu ve Doğu illerini kapsayan bir geziye çıkmıştır.97
Tercüme Bürosu ve Çeviri İşleri
İnsanlığın yıkıma ve öldürmeye yönlendirildiği savaş ortamında, Cumhuriyet hükümeti dünya edebiyatının klasik eserlerinin önemli bir bölümünü Türkçe’ye kazandırma yönünde bir akım başlatmıştır. Ankara’da Maarif Vekili Hasan Ali Yücel’in başkanlığında toplanan heyet, Türkçe’ye çevrilecek eserleri belirlemiştir.98 Çeviri işlerini devamlı bir şekilde takip etmek ve düzenlemek üzere
daimi komisyon olarak görev yapacak bir Tercüme Bürosu kurulmuştur. Bu büroda başkan olarak Nurullah Ataç, üye olarak da Saffet Pala, Sabahaddin Eyüboğlu, Sabahaddin Ali, Bedri Tuncel ve Enver Ziya Karal bulunacaklardır. Tercüme listesinde Homeros destanları, Sofokles, Erasmus, Cervantes, Shakespeare,
Moliere, Rousseau, Goethe, Stendhal ve Balzac’ın eserleri yer almaktadır. 19
Mayıs’tan itibaren Tercüme adıyla bir dergi yayımlanmaya başlamıştır.
1940’dan Bugüne Değişmeyenler
Gazetelerde üzerinde durulan konular, Türkiye’nin değişmeyen sorunlarını
göstermektedir. Sabiha Sertel, 28 Ocak 1940 tarihli yazısında devlet hastaneleri96
97
98

Tan, 25 Nisan 1940.
Cumhuriyet, 26 Nisan 1940.
Tercüme edilecek kitaplar belirlendi, Cumhuriyet, 4 Mart 1940.
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nin iyi yönetilmediğinden yakınmakta ve “Bir Devlet Hastanesine Kabul Edilmek İçin Hastanın Ölüm Halinde mi Olması Lazımdır?” diye sormaktadır.99
Maarif Vekâleti kütüphaneler müdürü Aziz Berkin, İstanbul kütüphanelerine yaptığı teftişlere ait raporunda, kütüphane yönetimindeki olumsuzluklara
dikkat çekmektedir.100 Raporda, “kütüphaneler pis ve tozlu, kitapların intizamsız, ciltsiz ve kirli oldukları, kütüphane memurlarının işlerini benimsemeyerek
işi amir-memur vaziyetini göz önünde tutmadan laubaliliğe vurdukları, devamsızlığın itiyat haline getirildiği, kütüphanelerde disiplin namına bir şey mevcut
olmadığı gibi okuyucu sıfatı ile gelen halka da fena muamele yapıldığı, istedikleri kitaplar kütüphanelerde mevcut olduğu halde, tembellik yüzünden halka
‘yoktur’ cevabı verildiği, müdürlere yapılan şikâyetlerin de onların memurları iltizam etmeleri yüzünden müspet bir netice vermediği, müdürlere vazifeleri hatırlatıldığı zaman bu gibi şeylere gerek olmayan konulardan bile tahsisatsızlık ve
kifayetsizliği ileri sürerek bir şey yapılamayacağını iddia ettikleri” bildirilmektedir. Bu rapor üzerine Maarif Vekili, ilgililere bir genelge göndermiştir.
14 Şubat tarihli Tan gazetesinde İstanbul’da belediye veteriner dairesinin
yaptığı kontrollerde bütün gıda maddelerinin bozuk çıktığı haberi yer almaktadır. 16 Mart tarihli bir başka haberde belediye müfettişlerinin, teftişleri esnasında gıda maddelerinden aldıkları ve kimyahaneye gönderdikleri numunelerden
birçoğunun bozuk çıktığına dikkat çekilmektedir. Yine belediye müfettişleri
yaptıkları tetkiklerde birçok kantarları da bozuk bulmuşlardır.
Nafıa Vekili, 24 Şubat tarihli açıklamasında “hileli inşaata hiçbir şehirde
müsamaha gösterilmeyeceğini” dile getirmiştir.101 7 Mart tarihli bir habere göre
Haliç üç senede temizlenecektir.102 Haliç’in temizlenmesi için hazırlanan proje
Münakalat Vekâleti tarafından onaylanmış ve 1940 bütçesine 960 bin liralık
olağanüstü bir ödenek konmuştur. Haliç’in ancak üç senede temizlenebileceği
tahmin edilmektedir.

99
100
101
102
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Sabiha Z. Sertel, “Bir Devlet Hastanesine Kabul Edilmek İçin Hastanın Ölüm Halinde mi Olması Lazımdır?”, Tan, 28 Son Kanun 1940.
Tan, 9 Şubat 1940.
Tan, 24 Şubat 1940.
Tan, 7 Mart 1940.
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-
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"Türkiye'de Nakit İstikrarı
ve Bir Merkezi İhraç Bankası Tesisi" hakkında rapor

165 sayfadan oluşan rapor, Hollanda Bankası müdürü BCA:
G. Vissering tarafından hazırlanmıştır. BCA'da rapo- 30.10/
137-982.1/
run Fransızca aslı bulunmaktadır.
12919

1

Ocak

Cumhurreis deprem
bölgelerinde incelemelerde
bulundu

Cumhurbaşkanı İnönü; Erzincan, Tokat, Turhal ve C, 2 İkinci
Niksar'da depremden zarar gören yerleri ziyaret et- Kanun
miştir. İnönü'nün beyannamesi: "Bugünlerin en az
sarsıntı ile biteceğine ve her zorluktan milletimizin
yeni bir kudretle çıkacağına imanımız vardır." Cumhurbaşkanı 3 Ocak'ta Ankara'ya dönmüştür.

1

Ocak

"Bir felaket daha:
Karacabey ovasında sel"

"Karacabey ovasındaki sel büyük bir afet halini aldı, C, 1 İkinci
Mustafa Kemalpaşa kasabasını ve bütün ovayı sular Kanun
istila etti, birçok köyler ahalisiyle beraber kayboldu,
ölenlerin sayısını tespit etmek henüz mümkün olamıyor."

2

Ocak

Milli Yardım Komitesi
teşkiline dair TBMM
Kararı

Erzincan merkezli büyük depremden zarar gören va- RG
tandaşlara yardım amacıyla bir komite kurulmasına
karar verilmiştir.

2

Ocak

Emniyet Genel Müdürlüğünde atamalar

Tokat, Çanakkale emniyet müdürlükleri ile İstanbul RG
vilayeti emniyet kadrosunda açık bulunan emniyet
amirliğine naklen atama yapılmıştır.

2

Ocak

İktisat Vekaleti'nde atama

Maadin Umum müdür muavinliğine vekalet müfettiş- RG
lerinden Rahmi Ören atanmıştır.

2

Ocak

Orman Tahdid Komisyonu
Çalışmaları

Orman Genel Müdürlüğü’nün kurduğu Orman
Tahdid Komisyonları, 1940 yılında bu tarihten başlayarak yaklaşık 100 karar almıştır. Bu kararlar Zamandizin’in sonunda ayrı bir liste olarak verilmiştir.

3

Ocak

Küçük Zabit ve Onbaşı
Talimatnamesinde değişiklik (BKK)

17/6/1928 tarih ve 6791 sayılı kararname ile kabul RG
olunan Küçük Zabit ve Onbaşı Talimatnamesinin
31/5/1931 tarih 11173 sayılı kararname ile tadil olunan 8. maddesindeki (Sıhhıye Gedikli Küçük Zabit
Mektebinde 17 ay) ibaresi (Sıhhıye Gedikli Küçük
Zabit Mektebinde 2 sene) olarak değiştirilmiştir.

3

Ocak

Adli tebliğ işleri hakkında
Adliye Vekaleti tamimi

Genelge, adli evrakın Posta, Telgraf ve Telefon İda- RG
resi aracılığıyla tebliğine dair 3560 sayılı yasa
çercevesinde adli tebliğ işlerini düzenlemektedir.

3

Ocak

Nahiye müdürlerinin
Umumi müfettişliklerle vilayetlere gönderilen genel- RG
atanması hakkında Dahiliye ge nahiye müdürlerinin atanması hakkındadır. GenelVekaleti tamimi
gede nahiye müdürü olacakların mülkiye, hukuk, lise
ve dengi okullar mezunları arasından seçilmesi, ortaokul mezunlarının nahiye müdürü yapılmaması istenmektedir.

3

Ocak

İç ticaret eşyası hakkında
Gümrük ve İnhisarlar
Vekaleti tamimi

Bkz:
Zamandizin
sonunda
ek liste.

Dahili ticaret eşyasının beyannameden istisnası hak- RG
kındadır.
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3

Ocak

Mebusların mebusluktan
başka ne gibi işlerle uğraştıklarının bildirilmesi

CHP Genel Sekreteri Tuzer, mebusların mebusluktan
başka ne gibi işlerle meşgul olduklarını her kasım ayı
içinde Genel Başkanlık Divanı'na yazı ile bildirmelerinin parti nizamnamesinin 139 uncu maddesi gereğince gerekli olduğunu bildiren bir yazı göndermiştir.

BCA:
490.1.0/
5.22.1/
1. Büro

3

Ocak

İkinci bir karara kadar
Karar, "Erzincan'daki zelzele sebebiyle enkaz ile ölü- BCA:
Erzincan'a gidişler ve trenle lerin kaldırılması, asayiş ve umumi sıhhatin korun- 30.18.1.2/
yolcu nakli yasaklandı.
masını sağlamak için" alınmıştır. Kararname hüküm- 89.124.8
leri 25 Ocak 1940 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

4

Ocak

Tütün ve Tütün İnhisarı
Nizamnamesi

Nizamname, 3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı RG
hakkındaki kanunun tatbik suretini göstermek üzere
düzenlenmiştir.

5

Ocak

Krom madeni resmine ilişkin BKK

Bursa vilayetinin Orhaneli kazasına bağlı Harmancık RG
nahiyesinin Çardı ve Kışmanlar köyünde Hüsnü
Konay ve Kemal Kesin tarafından aranılıp meydana
çıkarılan krom madeni müstahselatının %10 nisbi
resme tabi tutulmasına ilişkindir.

5

Ocak

Edirne belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Edirne merkez belediye reisliğine Ferit Çardaklı'nın RG
seçilmesi hakkında Edirne belediye meclisince ittihaz
olunan karar Belediye Kanununun 89. maddesine göre tasvib olunmuştur.

6

Ocak

Cezaevlerinde mahkumların Cezaevleri ile mahkeme binaları inşası karşılığı ola- RG
finansmanına ilişkin 3757
rak alınacak harçlar ve mahkumlara ödettirilecek yisayılı kanun
yecek bedelleri hakkındaki kanunun bazı hükümlerini
değiştiren bu yasayla 30/6/1934 tarih ve 2548 sayılı
kanunun 2. ve 3. maddeleri değiştirilmiştir. Her mahkum cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeye mecburdur. Ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedeli alınmaz.

6

Ocak

Vilayet İdaresi Kanununun
62. maddesine bir fıkra
ilavesine dair 3758 sayılı
kanun

"İdare heyeti azalarından teşkilat noksanı veya tayin RG
edilememek ve vekili bulunmamak gibi sebeplerle bir
veya ikisi noksan olursa bunlar müretteb aza ve muayyen heyet nisabında hesaba katılmaz."

6

Ocak

Lüzumu halinde yeni askeri
muhasebecilikler teşkili
için Maliye Vekaleti'ne
selahiyet verilmesi hakkında
3759 sayılı kanun

Maliye Vekili, ordu defterdarlıkları ile kor ve tümen RG
muhasebeciliklerinden lüzumu kadarını yeniden teşkile ve askeri muhasebecilikler teşkilatını takviyeye
ve ihtiyaç kalmayan kadro ve teşkilatı ilgaya yetkili
kılınmıştır.

6

Ocak

3760 sayılı Konya Ovası
Aynı tarihte 3761 sayılı Ankara Yüksek Ziraat Ensti- RG
Sulama İdaresi'nin 1935
tüsünün 1935 mali yılı hesabı kati kanunu da yayımmali yılı hesabı kati kanunu lanmıştır.

8

Ocak

Nafıa Vekaleti'nde atama

Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesi Reisliğine RG
mezkur daire reis muavini yüksek mühendis Ferdi
Çağan 100 lira maaşla tayin olunmuştur.

8

Ocak

Gümrük ve İnhisarlar
Vekaleti müsteşarlığına
atama

Açık olan vekalet müsteşarlığına 100 lira maaşlı RG
Gümrükler Umum Müdürü Mahmut Nedim
Gündüzalp tayin edilmiştir.
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8

Ocak

Münakalat Vekaleti'nde
atama

PTT Umum Müdürlüğü Fen müfettişlerinden İbrahim RG
Suphi Aykent, Seyhan mıntıkası Fen müfettişliğine
atanmıştır.

8

Ocak

Vezne, pul ve kıymetli
evrakın murakabe ve kontrolü hakkında tamim.

Maliye müfettişleri tarafından malsandıklarının vez- RG
ne, pul ve kıymetli evrak ve muhasebe işlemleri üzerinde yapılan teftişin ardından verilen raporların incelenmesi sonucunda, muhasebe müdürleri ile mal müdürlerinin Kefalet kanununun ve kıymetli evrak talimatnamesinin emrettiği denetimi layıkı veçhile yapmadıklarından ötürü birçok suistimallerin vukua gelmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Maliye Vekaleti'nin ilgili genelgesinde, murakabe işlerinde dikkat
edilmesi/özen gösterilmesi gereken hususlar sıralanmaktadır.

8

Ocak

Hatay Vilayeti idari taksimatı sınırlarının belirlenmesi

Sınırların belirlenmesi hakkında Dahiliye Vekilliği'nin 27.12.1939 tarih ve 7813 sayılı teklifi İcra Vekilleri Heyeti'nce incelenmiş ve onaylanmıştır. Sınırları
gösteren cetvel belgeye eklenmiştir. 6 Nisan 1940 tarihli bir arşiv belgesi, Hatay anlaşması gereği Türkiye-Suriye sınırı düzenlenmesi sırasında Türk ve
Fransız Sınır Komisyonları arasındaki anlaşmazlığa
neden olan unsurları göstermektedir.

BCA:
30.18.1.2/
89.122.4/
402-55;
BCA:
30.10/
230.549.5/
4185

8

Ocak

İzinsiz yabancı devlet
uyruğuna geçen 4 kişinin
vatandaşlıktan çıkarılması.

1940 yılında “izin almadan yabancı devlet tabiyetine
geçme”, “Türk konsolosluklarına kaydını yaptırmama” gibi gerekçelerle toplam 521 kişi vatandaşlıktan
çıkarılmıştır.

BCA:
30.18.1.2/
89.123.3/
2-509

9

Ocak

Safranbolu'da köy bağlantı- Safranbolu kazası merkez nahiyesine bağlı Arıcak ve RG
sı ve nahiye merkezi deği- Öylebeli köyleri, Aktaş nahiyesine bağlanmıştır. Naşikliği
hiye merkezi, Nahiye Karabük adıyla anılmak üzere
Aktaş (zobran) köyünden Karabük'e kaldırılmıştır.

9

Ocak

Erzurum'da köy bağlantısı
ve nahiye merkezi değişikliği

Erzurum vilayetine bağlı Pasinler kazasının RG
Çobandede nahiye merkezi, Emrekom köyünden
Köprü köyüne kaldırılmıştır. Pasinler merkez kazasına bağlı Çermiksu, Taftikir, Kızılveren, Badıcvan,
Sülüğü, Harabasürbahan, Pazaçur köyleri merkez kazasından alınarak Çobandede nahiyesine bağlanmıştır.

9

Ocak

Pazarcık'da köy bağlantısı
değişikliği

Pazarcık kazasına bağlı Çataltepe köyü ile Tacirli RG
mevkii Besni Kazasının Perveri nahiyesine bağlanmıştır.

9

Ocak

3560 sayılı kanun hakkında Tamim, adli evrakın posta ile tevzine dair 3560 sayılı RG
Adliye Vekaleti tamimi
kanunun telgrafla tebliğine mütedair hükmünün
tatbikını üç sene ertelemektedir.

9

Ocak

Muamele vergisi umumi
tebliği

1939 yılı iptidai maddeler tenzilat cetvelinde yapılan RG
değişiklikleri gösteren cetvelin gönderildiği hakkındaki tebliğ, 83 numaralı umumi tebliğe ektir.

9

Ocak

Türkiye Ormancılar Cemiyeti Esas Nizamnamesi

1924 yılında İstanbul'da kurulmuş olan "Orman Mek- RG
tebi Alisi Mezunları Cemiyeti", 21 Haziran 1930 tarihinde "Türkiye Ormancılar Cemiyeti" adını almıştır. Cemiyetin merkezi Ankara'dır. Cemiyetin amacı,
ormancılık ilim ve tekniğinin ilerleme ve yayılmasını
temin etmek ve ormancılar arasındaki bağlılığı kuvvetlendirmektir.
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9

Ocak

"Yeni Bir Erzincan Kurula- Şehrin kurulacağı bölgenin istimlaki için bir proje C, 9 İkinci
cak"
hazırlandığı 28 Temmuz tarihli Ulus gazetesinde du- Kanun
yurulmuştur. Bu habere göre, istimlak edilen yerler
zarar gören Erzincanlılara parasız dağıtılacaktır.

10

Ocak

"Bütün memleket jeolojik
bir etüde tabi tutuluyor"

Bu bilimsel incelemelere dayanarak çeşitli bölgelerde C, 10 İkinci Kanun
yapılacak inşaatın şekli bir kanunla belirlenecektir.

10

Ocak

Hizmetten Ayrılan Bazı
Memur ve Müstahdemlerin
Yapamayacakları İşler
Hakkında 3762 sayılı Kanun

Umumi veya mülhak bütçe ile idare olunan daireler, RG
belediyeler ve hususi idarelerle sermayesinin en az
yarısı devlete ait olan müesseselerde maaş veya ücretle vazife almış olanlardan ayrılmış veya ayrılacak
olan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis,
mimar ve fen memurları ayrıldıkları kurumlarda alakalı oldukları veya kontrolleri altında bulundurdukları bilumum taahhüt işlerini, ayrıldıkları tarihten itibaren iki sene süreyle alamayacaklar, alanların yanında
çalışamayacaklardır.

10

Ocak

Türkiye'de Harb Silah ve
Mühimmatı Yapan Hususi
Sanayi Müesseselerinin
Kontrolü Hakkında 3763
sayılı kanun

Yasa, kısmen veya tamamen her türlü harb silah ve RG
mühimmatı yapmak üzere kurulan veya işletilen özel
sanayi kuruluşlarının hangi hükümler çerçevesinde
denetime tabi tutulacağını düzenlemektedir. Bu yasa
kapsamına giren harb silah ve mühimmatı sanayi, her
yılın Ocak ayında İcra Vekilleri Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Yasanın uygulanmasına ilişkin
nizamname, 27.7.1940 tarih ve 4572 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

10

Ocak

Damga Resmi Kanunun
Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Hükümler Eklenmesine dair 3765 sayılı Kanun

Yasa, 23 Mayıs 1928 tarih ve 1324 sayılı Damga RG
Resmi Kanununun II. Maddesinin 3478 sayılı kanunla değiştirilen 68. numarasını değiştirmektedir. Aynı
kanunun II. maddesine 93, 94 ve 95. numaralar eklenmektedir. Bu değişiklik ve ekler, dağıtılan basılmış ve basılmamış ilannameler, fenni gözlükçülük
ruhsatnameleri, veterinerlerin kullandığı tıbbi aletler
için verilen ruhsatnameler ile sinemalarda gösterilen
reklam filmlerini düzenlemektedir. Yasanın uygulanmasına ilişkin genelge, 7 Şubat 1940 tarih ve 4427
sayılı RG'de yayımlanmıştır.

11

Ocak

"Milli felaketin bilançosu:
38.000 ölü"

Dahiliye ve Sıhhiye Vekilleri TBMM'de izahat verdi- C, 11
ler. Bugüne kadar 23 131 ölü, 7 994 yaralı tesbit İkinci
edilmiş; 16 383 ev yıkılmış ve 29 390 ev de harap Kanun
olmuştur. Bölgedeki mahkumların cezaları tecil
edilmiştir. 14 Ocak tarihli Cumhuriyet gazetesinde
ölü sayısı 38 000 olarak açıklanmıştır.

11

Ocak

Muamele vergisi umumi
tebliği

70 seri numaralı tamimle maktuiyete bağlanmış olan RG
karbon kağıdı imal eden müesseselerin maktuiyetten
çıkarılması hakkındadır.

11

Ocak

Kütahya-Tavşanlı Bozbelen Bu bölgedeki linyit madeni mekşuf [keşfedilmiş] BCA:
30.10/
köyündeki linyit madenine madenler arasına alınmıştır.
174.204.5/
ait ruhsatnamenin iptali
18915

12

66

Ocak

Mart-Mayıs 1939 aylarına Mart-Mayıs 1939 aylarına ait muamelat hakkında RG
ait Divanı Muhasebat rapo- Divanı Muhasebatça tanzim edilmiş olan rapor üzeriruna dair TBMM kararı
ne Divanı Muhasebat Encümeni tarafından yazılan
mazbatadır.
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12

Ocak

Umumi Murakabe Heyeti
mütehassıslığına atama

İlgili göreve Bekir Vehbi Ergene atanmıştır.

BCA:
30.10/
27.153.11/
2321

13

Ocak

Sümerbank Umum Müdürlüğü'ne atama

Türk Ofis eski reisi Burhan Zihni Sanus Sümerbank C, 13
İkinci
Umum Müdürlüğü'ne atanmıştır.

Kanun

13

Ocak

Zelzele Mıntıkasında Ceza
Hükümlerile Tevkif Kararlarının İnfazının Tehirine
Dair 3768 Kanun

"27 Aralık 1939 tarihinde ve müteakib günlerde vu- RG
kua gelmiş olan zelzeleden ehemmiyetli surette hasara uğrayan yerlerdeki mahkum ve mevkuflardan bir
kısmı veya tamamı hakkında verilmiş olan ceza hükümleriyle tevkif kararları infazı müsaid vaziyet avdet edinceye kadar Adliye Vekaleti'nce tehir olunabilir." Kanun, 31 Aralık 1941 tarihine kadar geçerlidir.

13

Ocak

Meclis önergeleri hakkında
1165 sayılı TBMM kararı

Karar, "Dahili Nizamnamenin 57 nci maddesi muci- RG
bince tanzim kılınacak mazbataların takrir sahibi tekrar mebus seçilmemiş olsa bile umumi heyette müzakere edileceğine dair"dir.

15

Ocak

Muamele Vergisi Kanunu'nun Bazı Hükümlerinin
Değiştirilmesine ve Bu
Kanuna Bazı Hükümler
Eklenmesine dair 3766
sayılı kanun

10 Mayıs 1934 tarih ve 2430 sayılı Muamele Vergisi RG
Kanunu'nun ikinci maddesinin 3257 sayılı kanunla
muaddel K fıkrası, ikinci maddesine 29/5/1938 tarih
ve 3535 sayılı kanunla eklenen R fıkrası ile 9. maddesi değiştirilmiş, bu yasaya yeni maddeler eklenmiştir. Yasanın uygulanmasına ilişkin genelge, 8 Şubat
1940 tarih ve 4428 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

15

Ocak

Buğdayı Koruma Karşılığı
Vergisi Kanununa Ek 3767
sayılı kanun

Yasa, muharrik kuvveti on beygire kadar olan valssiz RG
ve elekli değirmenlerden alınmakta olan buğdayı koruma karşılığı vergisini düzenlemektedir.

16

Ocak

Müsteşarlar Komisyonu
kuruldu

Ankara'da kurulan komisyon, iskan işleri ve felaket C, 16
sahasına ait ihtiyaçlarla tamirat ve inşaat meseleleri İkinci
Kanun
etrafında tedbirler alacaktır.

16

Ocak

Yabancı posta işlemleri
hakkında 2/12585 sayılı
BKK

Kararname, 1 Temmuz 1940 tarihinden itibaren ya- RG
bancı ülkelerle yapılacak posta işlemlerinden alınacak ücretleri düzenlemektedir. Buenos Ayres'te toplanan 11. Evrensel Posta Kongresi'ne Türkiye de katılmış, burada bir kısım posta ücretlerinden % 20 tenzilat icra ve bazı yeni ücretler ihdas edilmiştir.

16

Ocak

Pasif Korunma Nizamnamesi'ne ek getiren 2/12599
sayılı BKK

30/3/1939 tarih ve 2/10680 sayılı Hava Taarruzlarına RG
Karşı Pasif Korunma Nizamnamesi'ne ektir.

16

Ocak

Münakalat Vekaleti talimatnamesi

Devlet Demiryollarının 1938 tabılı Memurin ve Müs- RG
tahdemin talimatnamesindeki değişiklikler.

16

Ocak

Gıda maddeleri hakkında
Tamim, gıda maddelerinin satış ve ambalajları hak- RG
Sıhhat ve İçtimai Muavenet kındadır.
Vekaleti tamimi

16

Ocak

İstanbul'un imarı

İstanbul şehir planının uygulanması için gerekli paranın yarısının belediye tarafından karşılanması, geri
kalan 2 milyonun da devlet bütçesinden sağlanmasına
karar verilmiştir.

BCA:
30.10/
81.535.1/
8327
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17

Ocak

Bitlis'e vali tayini

Açık bulunan Bitlis valiliğine, eski Emniyet Umum RG
Müdür Muavini Hulusi Devrimer tayin edilmiştir.

18

Ocak

Yumurta İhracatı hakkında
2/12610 sayılı BKK

Kararname, Yumurta İhracatının Murakabesine dair RG
Nizamnamenin Bazı Maddelerini Değiştiren Nizamname'nin yürürlüğe girmesine ilişkindir.

18

Ocak

Çekirdeksiz kuru üzüm
ihracatı hakkında 2/12619
sayılı BKK

Kararname, Çekirdeksiz Kuru Üzüm İhracatının Mu- RG
rakabesine Dair 21/8/1937 tarihinde yayımlanan Nizamnamenin Bazı Maddelerini Değiştiren Nizamname'nin yürürlüğe girmesine ilişkindir. Nizamname'ye
19/1/1940 tarihli BKK ile bir madde eklenmiş, karar
29/1/1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

18

Ocak

Palamut ihracatı hakkında
2/12621 sayılı BKK

Kararname, Palamut İhracatının Murakabesine Dair RG
Nizamnamenin Bazı Maddelerini Değiştiren Nizamname'nin yürürlüğe girmesine ilişkindir.

18

Ocak

Fındık ihracatı hakkında
2/12623 sayılı BKK

Kararname, Fındık İhracatının Murakabesine Dair RG
Nizamnamenin Bazı Maddelerini Değiştiren Nizamname'nin yürürlüğe girmesine ilişkindir.

19

Ocak

3460 sayılı kanuna tevfikan 3460 sayılı yasa, sermayesinin tamamı devlet tarafın- RG
toplanan Umumi Heyet
dan verilmek suretiyle kurulan iktisadi teşekküllerin
kararları
teşkilat, idare ve mürakabeleri hakkındadır: Sümerbank, Etibank, TC Ziraat Bankası Memurları Tekaüd
Sandığı, İstanbul Emniyet Sandığı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Mülga Denizbank.

19

Ocak

İhracat birlikleri hakkında
Ticaret Vekaleti talimatnamesi

Talimatname, ihracat birliklerinde ihracat paylarının RG
tevzii suretine dairdir.

19

Ocak

İktisat Vekaleti'nce çeşitli
işlerde yabancıların çalıştırılması

Belgeye ekli listede hüviyetleri, çalıştırılacakları yer BCA:
ve çalışma süreleri yazılı yabancıların 2007 sayılı ka- 30.18.1.2/
nunun 2 inci maddesinin B fıkrasına göre çalıştırıl- 89.128.17
malarına izin verilmesi, Dahiliye Vekilliğinin
muvafakatına atfen İktisat Vekilliğinin tezkeresi ile
yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti'nce kabul
olunmuştur.

19

Ocak

"Le Jour-Echo de Paris"
Gazete "umumi siyasetimize dokunur mahiyette yazıgazetesinin yurda sokulma- lar taşıdığı için" yasaklanmıştır. Gazete hakkındaki
sı yasaklandı
2/10006 sayılı kararname hükmü İcra Vekilleri Heyeti'nce kaldırılmıştır.

24

Ocak

1935 Mali Yılı Hesabı Kati
kanunu

3769 sayılı yasa, 12 Ocak 1940 tarihinde kabul edil- RG
miştir. 1935 mali yılı umumi masarifi 259 476 797
lira 97 kuruştur. Umumi tahsilat ise 266 784 988 lira
28 kuruştur.

24

Ocak

Deprem bölgesi hakkında
Maliye Vekaleti tamimi

Zelzele mıntıkasından gelen tekaüd ve yetimlerin RG
maaşları hakkındadır.

25

Ocak

Genelkurmay Başkanının
Seyahat ve İkamet Yevmiyesi Hakkında 3770 sayılı
kanun

"Cumhuriyet ordusu Genelkurmay Başkanının vazi- RG
feten seyahatlerinde seyahat ve ikamet yevmiyeleri
vekil tahsisatı namiyle almakta oldukları miktar üzerinden hesap edilir."
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25

Ocak

Askeri Malullerin Terfiine 22 Haziran 1927 tarih ve 1122 sayılı kanunun üçüncü RG
dair olan 551 sayılı kanun- maddesi değiştirilmiştir.
da Tadilat Yapan 1122 sayılı Kanunun 3. maddesini
Değiştiren 3771 sayılı Kanun

25

Ocak

58 917 000 Liralık Fevka- Düzenleme, Milli Müdafaa Vekaleti bütçesi ile ilgili- RG
lade Tahsisat Verilmesi
dir.
Hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek (3772 sayılı) kanun

25

Ocak

Erzincan'da ve Erzincan
Yer Sarsıntısından Müteessir Olan Mıntıkada Zarar
Görenlere Yapılacak
Yardım Hakkında 3773
sayılı Kanun

25

Ocak

Orman Umum Müdürlüğü Harita ve kadastro, maaş, masarifi umumiye fasılları RG
1939 Mali Yılı Bütçesinde arasında 110 190 liralık münakale (aktarma) yapılMünakale Yapılmasına Da- mıştır.
ir 3774 sayılı Kanun

25

Ocak

Hariçten İthal Edilecek
Bazı Maddelerin Gümrük
Resimlerinin Tadili Hakkındaki 2294 sayılı kanuna
Tevfikan İcra Vekilleri
Heyeti'nce İttihaz Edilen
Kararların Tasdikına Dair
3775 sayılı Kanun

İlgili maddeler, Ereğli kömür havzasındaki ocaklarda RG
sütun olarak kullanılacak keresteler, İnhisarlar İdaresi'nin 1939 yılı ihtiyacı için ihraç edilecek keresteler
ile kok kömüründen oluşmaktadır.

25

Ocak

Gümrüklerde İstimal Olunan Bazı Evraka Müdafaa
Pulu İlsakı Hakkındaki
Kanunda Bazı Değişiklik
Yapılmasına Dair 3776
sayılı kanun

28/5/1934 tarih ve 2456 sayılı yasanın birinci madde- RG
sine şu fıkra eklenmiştir: "Posta ile harice gönderilen
mürasale maddeleri için gümrük idarelerine ibraz
olunacak bilcümle evrak müdafaa pulundan muaftır."

25

Ocak

Kaçakçılığın Men ve
7/1/1932 tarih ve 1918 sayılı kanunun 13 maddesi RG
Takibine Dair 1918 sayılı
değiştirilmiştir.
Kanunun Bazı Maddelerini
Değiştiren 3777 sayılı Kanun

25

Ocak

Amortisman Sandığına
Verilen Avansın Tezyidine
Dair 3778 sayılı Kanun

3136, 3248, 3322 ve 3589 sayılı kanunlarla Hazinece RG
amortisman sandığına verilmiş olan avans miktarı on
milyon liraya iblağ edilmiştir.

25

Ocak

Gedikli Erbaşların Maaşlarının Tevhid ve Teadülüne
Dair 3779 sayılı Kanun

Türkiye Cumhuriyeti ordusunun kara, deniz, hava kı- RG
sımlarıyla jandarma, gümrük ve orman muhafaza teşekküllerinde müstahdem bilumum gedikli erbaşların
maaş asılları ile tutarları, hizmet süreleri, terfi süreleri
gösterilmektedir.

26

Ocak

3780 sayılı Milli Korunma
Kanunu

Umumi veya kısmi seferberlik, devletin bir harbe RG
girmesi ihtimali, Türkiye Cumhuriyetini de alakalandıran yabancı devletler arasındaki harb hali gibi fevkalade hallerde Devletin bünyesini iktisadi ve milli
müdafaa bakımından takviye maksadile İcra Vekilleri

28 Şubat’ta Erzincan depreminden zarar gören yerle- RG; BCA:
rin belirlenmesi ve buralardaki memur ve müstah- 30.18.1.2/
demlerle emekli ve yetimlere avans verilmesi karar- 90.18.13.
laştırılmıştır.

1940 Yılı

69

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

Heyetine verilen görev ve yetkiler sıralanmaktadır.
19.2.1940 tarihinde (2/12877 sayılı BKK) "Avrupa'daki harp hali Türkiye'nin iktisadi bünyesinde tesirler
yapmaya başladığından" 3780 sayılı yasada söz edilen olağanüstü yetkilerin ihtiyaç nisbetinde uygulamaya geçirilmesine karar verilmiştir. (RG:19.2.1940,
4439) Bu yasa, Milli Müdafaa mükellefiyeti, örfi idare ve İstiklal Mahkemeleri kanunları mahiyetini haizdir.
26

Ocak

Gümrük Tarifesinin 695
numarasının (D) Pozisyonunun Tadiline Dair 3781
sayılı kanun

26

Ocak

1939 Mali Yılı Muvazanei
Umumiye Kanununa Bağlı
Bütçe ve Cetvellerin Bazılarında Değişiklik Yapılması Hakkında 3782 sayılı
kanun

İlgili bütçelerin çeşitli tertipleri arasında 900.714 lira- RG
lık aktarma yapılmıştır.

26

Ocak

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 Mali Yılı Bütçesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

İlgili bütçenin çeşitli tertipleri arasında 35.000 liralık RG
aktarma yapılmıştır.

26

Ocak

Posta, Telgraf ve Telefon
Umumi Müdürlüğü'nün
1939 Mali Yılı Bütçesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında 3784 sayılı Kanun

PTT Umumi Müdürlüğü bütçesinin çeşitli fasılları RG
arasında 204 147 liralık münakale yapılmıştır.

26

Ocak

Tokat valisi'nin vekalet
emrine alınmasına ilişkin
BKK

Vekalet emrine alınan Selahattin Üneri'nin yerine Si- RG
irt valisi İzzettin Çağpar atanmıştır.

26

Ocak

Pazarcık kaymakamının
vekalet emrine alınması

Kaymakam Nurettin Aydın, "görülen idari lüzuma RG
binaen" görevden alınmıştır. Pazarcık kaymakamlığına, 2 Şubat 1940 tarihli RG'de yayımlanan kararname
ile emniyet müdürlerinden Erip Gürtay tayin edilmiştir.

26

Ocak

Çeşitli vilayetlerin İdare
Heyeti azalıklarına atama

İzmir İdare Heyeti azası Enver Nayir İstanbul İdare RG
Heyeti azalığına, İstanbul İdare Heyeti azası İbrahim
Mesut Dinçer İzmir İdare Heyeti azalığına, eski Rize
valisi Nuri Türkkan ise açık bulunan Sivas İdare Heyeti azalığına atanmıştır.

26

Ocak

Emniyet Genel Müdürlüğünde atamalar

Arapkir kaymakamı Emin Köksal, İstanbul EM 4. RG
Şube Müdürlüğüne, Turgutlu kaymakamı Selahattin
Kıpçağ Emniyet Umum Müdürlüğü 4. Sınıf Emniyet
Müdürlüğüne atanmıştır.

26

Ocak

Azınlık vakıfları hakkında
Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün görüşü

Yabancı ülkelerden yardım gören veya o ülkelerdeki
ruhani makamlarla şimdiye kadar tayin ve azil konularında ilişki kurmuş olan bir takım vakıf temsilcileri,
kendilerine ve kurumlarına yabancı vasfını vererek
2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince beyanname
vermekten ve idari denetimi kabul etmekten kaçınmaktadırlar. Bu nedenle Büyük Ada ile Burgaz ada-
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sındaki Saint Georges Goudunas ve Georges Karypis
manastırları hakkında Yunan sefaretnamesi tarafından Hariciye Vekaleti'ne müracaat edilmiş ve bu şekilde yabancılık iddia eden kurumlar çerçevesinde
yapılan inceleme üzerine Vakıflar Umum Müdürlüğü
İdare Meclisi'nce "..hayratı ve gelirleri Türkiye hududu dahilinde bulunan müesseselerin hariç memleketlerden yardım görmesi ve ruhani memurları ile müdürü ve mümessilleri ecnebi memleketlerindeki ruhani
makamlardan tayin olunması keyfiyetleri, onların
akalliyet müessesesi vasıflarını değiştirmeyeceği neticesine varılarak bunların da 2762 numaralı vakıflar
kanununun şümulu dahiline gireceği tesbit olunmuş
ve Hariciye Vekaleti'nce de bu noktai nazar dairesinde mezkur sefarete cevap verilmiştir."
27

Ocak

Yapılarda Pasif Korunma
Bakımından Tatbik Edilecek Esaslar ve Sığınaklar
Nizamnamesi

Yapı şartları ile sığınakların özelliklerini düzenleyen RG; TK
nizamname, 2/12571 sayılı BKK ile yürürlüğe girmiştir. Yeni yapılacak binalarda sığınak bulunması
zorunluluğu getirilmiştir. Pasif Korunma Komutanı
Hüsnü Kılkıs, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada İstanbul'da ve İzmir'de pasif savunmanın yetersiz olduğuna ilişkin söylentilerin gerçek dışı olduğunu söylemiştir.

27

Ocak

Buğday, un ve ekmek fiyat- Cumhuriyet gazetesinin "gizli menfaatler mi çarpışı- C, 27
ları
yor?" başlıklı haberinde değirmencilerin un fiyatları- İkincikanun
nın artırılmasını istedikleri, TMO'nun da bir aylık ihtiyaçtan fazla buğday verildiğini söylediği aktarılmaktadır. TMO ve değirmencilerin çekişmesi "ekmek
meselesi" manşeti ile daha sonraki günlerde de haber
olmuştur.

28

Ocak

Yeni depremler

Sivas, Ödemiş, Giresun, Şebinkarahisar ve Ayvalık'ta C, 28
yeni depremler meydana gelmiştir. Orman Umum İkincikanun
Müdürlüğü tahribata maruz kalan kasabaların yeniden tesisi için önlemler almaktadır.

29

Ocak

Yumurta İhracatının Murakabesine dair Nizamnamede değişiklik

Yumurta ihracatının murakabesine dair 31/3/1938 ta- RG
rihinde neşredilen nizamnameye bir madde eklenmesi
hakkında nizamnamedir. Değişiklik, Ticaret Vekaleti'ne savaş hali, seferberlik ve seferberliğe hazırlık,
doğal afetler gibi zorunlu sebepler altında nizamnamede yazılı tolerans hadlerini iki misline kadar artırma yetkisi vermektedir. (2/12658 sayılı BKK) İlgili
değişiklik, çekirdeksiz kuru üzüm, palamut ve fındık
için de getirilmiştir.

29

Ocak

Türk Bayrağı Altına
Nizamname, 2/12688 sayılı BKK ile yürürlüğe gir- RG
Girecek Vapurlar Hakkında miştir.
Nizamname

29

Ocak

Ölçüler nizamnamesinde
değişiklik

2/12689 sayılı BKK ile Ölçüler Nizamnamesinin ge- RG
çici 9. maddesini değiştiren nizamname yürürlüğe
girmiştir.

29

Ocak

Buğday İhracatının Murakabesine Dair Nizamname

2/12698 sayılı BKK ile nizamname yürürlüğe girmiş- RG
tir.
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29

Ocak

İngiliz Generali Deeds İstanbul'a geldi.

Erzincan depreminin ardından kurulan Türk-İngiliz RG
Yardım Heyeti temsilcisi General Sir Wyndham
Deeds, Erzincan'da incelemelerde bulunmuştur. İlk
kez 1909 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na gelen
Deeds, bu dönemde jandarma müfettişliği ile maliye
müfettişliği görevlerinde bulunmuştur.

30

Ocak

Haziran-Ağustos 1939
aylarına ait Divanı Muhasebat raporuna dair TBMM
kararı

1167 sayılı karar ile, ilgili aylara ait işlemler hakkın- RG
da Divanı Muhasebatça tanzim edilmiş olan rapor
üzerine Divanı Muhasebat Encümeni tarafından yazılan mazbata onaylanmıştır.

30

Ocak

Meclis içtimaının talikine
dair 1168 sayılı TBMM
kararı

"11 Eylül 1939'dan bu güne kadar Hükümetten gelen RG
layiha ve tefsirlerin mühime ve müstacelleri intaç
edilmiş olduğundan Meclis içtimaının 18 Mart 1940
Pazartesi gününe talikine karar verilmiştir."

30

Ocak

Ankara Aydınlık Evler
Yapı Kooperatifi hakkında
2/12544 sayılı BKK

Karar, mahdud mesuliyetli Ankara Aydınlık Evler RG
Yapı Kooperatifi Esas Mukavelesi'nin onaylanmasına
ilişkindir.

30

Ocak

Lüleburgaz'da köylüye
toprak satışı

Lüleburgaz'ın Hamidabat köyündeki Gazi Hasan Pa- BCA:
şa Vakfından 2 parçada 3051 dönüm iki evlekten iba- 30.18.1.2/
89.131.16/
ret arazinin köy halkına satılmasına izin verilmiştir.
255-146

30

Ocak

İstanbul'da tifüs salgını

İstanbul'da başgösteren tifüs salgınlarına karşı Bele- GB
diye Sağlık Müdürlüğü'nce bitle mücadele başlatıldı.
Çeşitli semtlerdeki hamamlarda belediyece parasız
yıkanma sağlandı.

31

Ocak

Tiftik İhracatının Muarakabesine Dair Nizamname

2/12699 sayılı BKK

RG

31

Ocak

Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu'nun basın açıklaması

"Türkiye tarafsız değildir, sadece harb haricidir."

TK; C, 1
Şubat

1

Şubat

Arpa İhracatının Murakabesine Dair Nizamname

"Türkiye'den ihraç olunacak arpalar, Ticarette Tağşi- RG
şin Meni ve İhracatın Murakabesi ve Korunması hakkındaki 1705 numaralı kanun ile buna ek olan 3018
numaralı kanun mucibince bu nizamname dairesinde
kontrola tabidir."

1

Şubat

Gemlik Suni İpek Fabrikası Fabrika, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde GB
hizmete girdi
gerçekleştirilmiştir.

2

Şubat

Yapağı İhracatının Murakabesine Dair Nizamname

Türkiye'den ihraç edilecek yapağıların kontrolüne RG
ilişkindir.

2

Şubat

Kaymakam tayini

Erdek, Kalecik, İmroz, Sivrice, Bozdoğan, Ilgın, RG
Turgutlu, Pazarcık ve Borçka kaymakamlıklarına
(Feridun Canıtez, Ragıp Savaş, İhsan Azak, Vasfi
Özdemir, Fahrettin Başel, Alaattin Özgelen, Erip
Gürtay ve Adil Onaran) naklen ve yeniden atamalar
yapılmıştır.

2

Şubat

Siirt Vilayeti Emniyet
4. Sınıf emniyet müdürü Kemal Alyanak, "görülen RG
Müdürü'nün vekalet emrine idari lüzuma binaen" vekalet emrine alınmıştır.
alınması
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3

Şubat

"Balkan Antantı 7 Sene
Temdid Edildi"

2-4 Şubat tarihleri arasında Belgrat'ta Balkan Paktı C, 3 Şubat;
Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı. Toplantıya GB
Türkiye'den Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu katıldı.
Toplantıda birliğin 7 yıl daha uzatılması kabul edildi.
Balkanlarda tarafsızlığın korunması gerektiği konusunda uzlaşıldı [İzleyen aylar ve yıllardaki gelişmeler, bu son Balkan Konseyi toplantısında alınan kararları tümüyle anlamsız hale getirecektir.]

3

Şubat

Yerli sınai malumatın
işaretlenmesi hakkında
nizamname

İcra Vekilleri Heyeti'nce tayin ve ilan edilecek yerli RG
mamul ve yarı mamul sınai mevaddın, yerine göre,
üzerine, zarf ve ambalajlarına veya etiketlerine Türk
Malı/T.M. ibaresinin konması zorunlu hale getirilmiştir.

3

Şubat

Çanakkale'nin Behramlı
köyünde oturan çingenelerin adı geçen ilin iç bölgelerine dağıtılması

Çanakkale vilayetinin Eceabat kazasının Behramlı BCA:
köyünde oturan 25 hanede 125 nüfus çingene, "bu- 30.18.1.2/
lundukları yerde bırakılmaları askeri bakımdan caiz 90.11.5
görülmediği" gerekçesiyle vilayetin iç bölgelerine
serpiştirilerek yerleştirilmiştir. Teklif Dahiliye Vekaleti tarafından yapılmış, İcra Vekilleri Heyeti'nce
onaylanmıştır.

3

Şubat

Türkiye Demir ve Çelik
12 Şubat'ta 11 İngiliz uyruklu uzmanın, 30 Mart'ta
Fabrikaları'nda yabancıların İngiliz uyruklu 8 kişinin, 22 Temmuz’da İngiliz tebaçalıştırılması
asından 3 uzmanın Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi'nde çalıştırılmalarına izin verilmiştir.
23 Kasım'da Türkiye Demir ve Çelik Fabrikası'nda
çalıştırılmakta olan İngiliz uyruklu Uz.Curnick'in çalışma süresi bir yıl daha uzatılmıştır.

BCA:
30.18.1.2/
90.11.12/
243-494;
BCA:
30..18.1.2/
90.29..12

3

Şubat

"Musa Dağında Tehlikede
Kalan Hristiyanlar" adlı
kitabın yasaklanması

Paul de Véou isminde bir Fransız yazar tarafından
yazılan kitap zararlı yazılar taşıdığı gerekçesiyle
Matbuat Kanunu'nun 51 inci maddesi gereğince toplattırılmış ve yurda sokulması yasaklanmıştır.

BCA:
30.18.1.2/
90.12.7/
86-370.

3

Şubat

Kocaeli-Kuzuluk köyündeki maden suyu işletme imtiyazına ilişkin karar

Danıştay Adapazarı ilçesine bağlı Kuzuluk köyünde- BCA:
ki maden suyu işletme imtiyazının fesih edilmemesi- 30.10/176.
213.10/
ne karar vermiştir.
1939

5

Şubat

Hatay Vilayetinin idari
taksimat sınırlarına ilişkin
BKK

"Hatay vilayeti idari taksimatı sınırlarının tayini hak- RG
kındaki Dahiliye Vekilliğinin 24.12.1939 tarih ve
7813 sayılı teklifi İcra Vekilleri Heyeti'nce 8.1.1940
tarihinde tetkik ve mütalaa edilerek, 3711 sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinin son fıkralarına tevfikan
mezkur vilayetin idari taksimat sınırları tayin ve
tahdid olunmuştur." Antakya merkez kazası ile Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Reyhaniye, Yayladağı ve
Hassa kazasının sınırları çizilmiştir.

6

Şubat

Türk-Fransız-İngiliz Tediye, Kredi, İstikraz, Ticaret
ve Kliring Anlaşmaları

Anlaşmalar, İcra Vekillleri Heyeti'nin 26.1.1940 tarih RG
ve 2/12752 sayılı kararnamesi ile kabul edilmiştir.
"Fransa ve Birleşik Krallık hükümetleri, harp malzemesi tevdiatını karşılamak üzere Türkiye'ye 25 milyon sternlik bir kredi açmaktadırlar." 15 milyon sterlin altın olarak, 25 milyon sterlin silahlanma amaçları
için, 3.5 milyon sterlin ise eski borçların geri ödenmesi için alınmıştır.
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6

Şubat

Buğdayı Koruma Karşılığı
Vergisi Umumi Tebliği

"Muharri kuvvetleri on beygire kadar olan yalnız RG
elekli değirmenlerin buğdayı koruma vergilerinin
maktuiyete raptı hakkındadır."

8

Şubat

19 fabrika ve müessesenin
ordunun ihtiyaçlarını
gidermede kullanılacak
kuruluşlar listesine
eklenmesi

Belgeye eklenen listedeki 19 fabrika ve müesseseden BCA:
bir fabrikanın, seferber olmanın ilanı ile beraber or- 30.18.1.2/
dunun iaşe, ilbas, teçhiz, esliha ve mühimmatının te- 90.12.18
darik ve ikmali noktasından istifade edilecek fabrika
ve müesseselere ait listenin A cetveline ve 18 fabrika
ve müessesenin de B cetveline ithal edilmeleri, Milli
Müdafaa Vekilliği'nin teklifi üzerine İcra Vekilleri
Heyeti'nce kabul edilmiştir.

9

Şubat

Memurlar Ev Kooperatifi
Esas Mukavelesi'ne ilişkin
BKK

Ortaklarına ev yaptırmak maksadıyla merkezi Ankara RG
olmak üzere 15 sene süre ve asgari 1000 TL sermaye
ile teşkiline başlanan kooperatifin sözleşmesi
23.12.1939 tarihinde İcra Vekiller Heyeti'nce onaylanmıştır.

9

Şubat

Kaymakam tayini

Çumra, Mecitözü, Viranşehir, Arapkir, Ladik, Da- RG
rende, Emet, Reşadiye, Suşehri, Koyulhisar, Şebinkarahisar ve Alucra kaymakamlıklarına naklen atama
yapılmıştır.

9

Şubat

Maarif Vekaleti Kütüphaneler Müdürü Aziz Berkin'in teftiş raporu

Berkin'in İstanbul kütüphanelerine yaptığı teftişlere T, 9 Şubat
ait raporu, kütüphane yönetimindeki olumsuzluklara
dikkat çekmektedir. Raporun ardından Maarif Vekili
ilgililere bir tamim göndermiştir.

10

Şubat

Türk Dil Kurumu'nun
TDK, 2/12665 sayılı BKK ile kamuya yararlı dernek RG
"menafii umumiyeye hadim kapsamına alınmıştır.
cemiyet" sayılması

12

Şubat

Elazığ'da kaza merkezi
değişikliği

Elazığ vilayetine bağlı Palu kazasının merkezi Ko- RG
vancılar köyünden Palu kasabasına kaldırılmıştır.

12

Şubat

Ordu'da köy bağlantısı
değişikliği

Ordu vilayeti merkez kazasına bağlı Bolaman nahi- RG
yesi, mevcut köyleriyle birlikte Fatsa kazasına bağlanmıştır.

12

Şubat

Şehir Uzmanı Prost'un yanında çalışan Jaubert'un bir
yıl daha çalıştırılması.

Fransız uyruklu Jaubert'in görev süresi 14 Kasım BCA:
30.18.1.2/
1940 tarihli kararname ile bir yıl daha uzatılmıştır.
90.13.17

12

Şubat

Ankara'nın kanalizasyon
projesi

Ankara'nın hazırlanan kanalizasyon projesinin uygulanmasından önce Ratıp Sunam ile Ömer İleri'nin
Almanya'da incelemelerde bulunması kararlaştırılmıştır.

13

Şubat

Vilayet Mektupçusu tayini

Erzincan mektupçusu Rauf Özdemir Elazığ mektup- RG
çuluğuna, Emet kaymakamı Osman Dalay Kastamonu mektupçuluğuna atanmıştır.

13

Şubat

İlk Tedrisat Umum Müdür- Açık bulunan İlk Tedrisat Umum Müdürlüğüne Ta- RG
lüğü'ne tayin
lim ve Terbiye üyelerinden Hakkı Tonguç atanmıştır.

13

Şubat

Ticaret Vekaleti'nde tayinler
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90.13.19/
238-537

Ticaret Vekaleti Teşkilatlandırma Umum Müdür Mu- RG
avini Orhan Dümer'in istifası üzerine açılan "İhtisas
Mevkii" mezkur muavinliğe İç Ticaret Umum Mü-
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dürlüğü Şube Müdürü Remzi Saka; açık bulunan Dış
Ticaret Dairesi Reisliğine Teşkilatlandırma Umum
Müdürü Servet Berkin tayin edilmiştir.
13

Şubat

Pasif korunma hakkında
Milli Müdafaa Vekaleti
talimatnamesi

Hava Taarruzlarına Karşı Pasif Korunma Nizamna- RG
mesi gereğince hazırlanan, pasif korunma teşkillerinde (gözetleyiciler, yardımcı polis, yardımcı itfaiye,
sıhhiye ve veteriner, gaz arama ve temizleme, teknik
onarma, enkaz kaldırma ve can kurtarma) hizmet verecek şahıslara mahsus bedeni kabiliyet talimatnamesidir.

13

Şubat

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Hakim ve memurlara, şahit ve ehli vukufa mahkeme- RG
lerce yapılan tediyelerin vergisi hakkındadır.

14

Şubat

Ziraat Vekaleti Zirai Kombinalar İşletme Sermayesi
Talimatnamesi

Ziraat Vekaleti müesseselerinde yetiştirilen üretme RG
vasıtalarının satılabilmesi ve işlerin sermaye ile idaresi hakkındaki 2654 sayılı yasanın 9. maddesi gereğince hazırlanmıştır.

14

Şubat

Devlet Demiryolları
İşletme Umum Müdürlüğü
tamimi

Tamim, yeni işletme müdürlükleri teşkilatı hakkında- RG
dır.

15

Şubat

Eti Bank İdare Meclisi
azalığına tayin

Faik Günday'ın istifası ile boşalan meclis üyeliğine, RG
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi İdare Meclisi Reisi Reşit Güneray tayin edilmiştir.

15

Şubat

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Filyos Çayı ile Ereğli arasında işleyen kabotörlerin RG
Vekaleti tamimi
sıhhi muameleye ve resme tabi tutulmaması hakkındadır.

15

Şubat

PTT Levazım Müdürlüğü
tamimi

Siirt müdürlüğüne bağlı olmak üzere Baykon kaza- RG
sında bir merkez açılması hakkındadır.

15

Şubat

Hava ulaşımı hakkında
Devlet Demiryolları
İşletme Umum Müdürlüğü
tamimi

Hava yollarının mutat seferlerini yapamamak mecbu- RG
riyetinde kalmaları dolayısıyla tayyare ile dönüş seyahati yapamayan (gidiş-dönüş tayyare bileti hamili)
yolcuların demiryollarından ne suretle istifade edebileceklerine dairdir.

15

Şubat

İncirlik istasyonunun işletmeye açılması hakkında
Devlet Demiryolları
İşletme Umum Müdürlüğü
tamimi

Adana ile Kürkçüler istasyonları arasında bulunan ve RG
kapalı olan İncirlik istasyonu "görülen lüzum üzerine" 20.12.1939 tarihinden itibaren işletmeye açılmıştır.

16

Şubat

Ereğli'de kömür ocağı ruhsat tezkeresinin iptaline
ilişkin BKK

Ereğli Alacaağzı mevkiindeki 278 numaralı kömür RG
ocağı tezkeresi, "kanunun emreylediği vesikalar
müddetinde verilmediğinden dolayı" iptal edilmiştir.

16

Şubat

Çanakkale'de simli kurşun
madeni imtiyazının feshine
ilişkin BKK

Çanakkale vilayetinin Biga kazasının Pazar köyünde RG
bulunan ve imtiyazı 26 Mayıs 1891 tarihli fermanla
ve yüz hisse itibarile 50 hissesi Evkaf, 47 hissesi Hükümet ve üç hissesi de Ahmet Fahri uhdelerinde bulunan simli kurşun madeni imtiyazı feshedilmiştir.

16

Şubat

Türk Hava Kurumu'nun 15. Ordu için 53 milyon lira değerinde 331 uçak satın TK
yılı
alınmıştır.

1940 Yılı

75

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

17

Şubat

Fethiye'de manganez
madeni imtiyazının feshine
ilişkin BKK

Muğla-Fethiye kazasına bağlı Gökçeovacık köyünde RG
bulunan ve imtiyazı 3 Şubat 1912 tarihli fermanla
Anadolu Madenleri Türk Anonim Şirketi'ne ihale
edilmiş olan manganez madeni imtiyazı feshedilmiştir.

17

Şubat

Balıkesir'de simli kurşun
madeni imtiyazının feshine
ilişkin BKK

Balıkesir-Balya kazasına bağlı Deliyusuflar köyünde RG
bulunan ve imtiyazı 5 Mayıs 1894 tarihli fermanla
yüz hisse itibarile 60 hissesi Celalettin ve 40 hissesi
Hükümet uhdesinde bulunan simli kurşun madeni imtiyazı feshedilmiştir.

17

Şubat

Erzincan Yeniden Kuruluyor…

Tan gazetesinin haberine göre, harap olan köylerin de T, 17
tekrar temelleri atılıcaktır. "Yeniden Kurulacak Er- Şubat
zincan Şehir Yerinin İstimlakine Dair Kanun" altı ay
sonra kabul edilecek ve 10 Ağustos 1940 tarihinde
RG'de yayımlanacaktır.

18

Şubat

Ekrem König davasında
mahkumiyet

Ekrem König davasında 3 aya mahkum edilen Hari- C, 18
ciye eski protokol memurlarından Ruhi Bozcalı hak- Şubat
kındaki karar nakzedilmiştir. Bozcalı yeniden 2 seneye mahkum olmuştur.

19

Şubat

Devlet Şurası mülazimliklerine tayin

Açık olan ikinci sınıf mülazimliklere Ankara Asliye RG
Mahkemesi Başkatibi Berin Onan ile Ankara Hakim
Namzedi Mehmed Nomer tayin edilmiştir. 24.2.1940
tarihli RG'de ise ikinci sınıf mülazimliğe Vildan
Ayata atanmıştır.

19

Şubat

Türk-İngiliz Yardım Komi- Loyd İngiltere'de yaptığı radyo konuşmasında halkı BCA:
tesi Başkanı Lord Loyd'un yardıma çağırmış, bunun üzerine komiyete binlerce 30.10/
119.845.8/
radyo konuşması
mektup gönderilmiştir.
99B167

20

Şubat

Toprak Mahsulleri Ofisi ile Cetveller BCA belgesinde yer almaktadır.
Ziraat Bankası'nın dışarıdan ithal edeceği malları
gösterir cetveller.

20

Şubat

İstanbul'da belediye müesseseleri 50 yıl süreyle bir
şirkete devredilecek

İstanbul belediyesi 47 bin lira ile bu şirkete ortak ola- T, 20
caktır. Bu sermaye nakden değil, şirketin belediyeye Şubat
vereceği senelik kiralarla ödenmiş bulunacaktır. Şirketin karının yüzde 8'i şirkete, geri kalanı da belediyeye ait olacaktır.

21

Şubat

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne atama

Antalya vilayeti 2 inci sınıf emniyet amirliğine Ham- RG
di Tongar naklen tayin edilmiştir.

21

Şubat

Devlet kontrolü başladı

Milli Korunma Kanunu yürürlüğe girdi, bütün ticaret, C, 21
maliye, sanayi ve piyasa hareketlerini murakabe ede- Şubat
cek Koordinasyon Heyeti başvekilin reisliğinde teşekkül etti.

21

Şubat

Türk Tıp Tarihi Kurumu
kuruldu

21

Şubat

Bazı yabancı profesör ve
yardımcılarının İstanbul
Üniversitesi'nde çalıştırılmalarına izin verilmesi
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BCA:
30.10/
163.138.4/
172102

T, 21
Şubat

8 Şubat'ta DTCF ile Gazi Eğitim Enstitüsü'nde ya- BCA:
bancı profesör ve öğretmenlerin çalıştırılmalarına izin 30.18.1.2/
verilmiştir. 28 Şubat'ta İÜ Edebiyat Fakültesi Enstitü 90.16.20
ve Seminer kütüphanelerinin tanzimi için Alman
yahudilerinden Prof.Gottschlak'ın getirilmesine karar

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

verilmiştir. 4 Mart'ta İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde çalıştırılacak yabancı uzman ve öğretmenlere ait kadro onaylanmıştır. 23 Temmuz'da İstanbul
Üniversitesi Edebiyat, Fen ve Tıp Fakültelerinde çalıştırılacak yabancılara izin verilmiştir.
22

Şubat

Ticaret ve Sanayi Odaları
Nizamnamesi'ne bir madde
eklenmesine ilişkin BKK

27 Eylül 1925 tarihli nizamnameye şu madde eklen- RG
miştir: "İcra Vekilleri Heyeti'nce lüzum görülen vilayetler dahilinde yapılacak ticaret odaları intihablarında (1942) senesi sonuna kadar mezkur nizamnamenin
26. ve 31. maddelerinin (2) numaralı ve 38. maddesinin (3) numaralı bendinde yazılı şartlar aranmaz."

22

Şubat

Adli tayinler

Çeşitli il ve ilçelerde reislik, müddeiumumilik, ka- RG
dastro hakimliği, ceza/sulh/hukuk hakimliği, sorgu
hakimliği, hakim muavinliği gibi kadrolar arasında
yeni tayin, terfi ve nakiller yapan bir kararname yayımlanmıştır.

22

Şubat

Muamele vergisi umumi
tebliği

Muharrik kuvveti beş beygiri geçmeyen tahtadan RG
hayvan ve el arabası imal eden sınai müesseselerin
maktuiyete bağlanması hakkındadır.

23

Şubat

Tapu Sicil Müdürlüğü
tayinleri

Sivas, Seyhan ve Edirne Grupları Tapu Sicil Müdür- RG
lüklerine naklen atama yapılmıştır.

24

Şubat

Koordinasyon Heyeti
kurulması hakkında BKK

19.2.1940 tarihinde uygulanmaya başlanan 3780 sa- RG
yılı Milli Korunma Kanunu'nun 4. maddesine göre
kurulması gereken Koordinasyon Heyeti'nin Milli
Müdafaa, Maliye, İktisat, Ziraat, Münakalat ve Ticaret vekillerinden oluşmasına karar verilmiştir. Başvekalet Koordinasyon Bürosu'nun 24.2.1940 tarih ve
2/12898 sayılı kararname ile kabul edilen kadrosu 26
Eylül 1940 tarihli RG'de yayımlanan karar ile tadil
edilmiştir.

24

Şubat

Diyarbakır Grubu Tapu
Sicil Müdürü'nün vekalet
emrine alınması

Necmettin Tiryakioğlu, "görülen idari lüzuma bina- RG
en" vekalet emrine alınmıştır. Tiryakioğlu, 26 Nisan
1940 tarihli karar ile aynı göreve yeniden atanmıştır.
(RG: 9.5.1940, 4504)

24

Şubat

PTT Teftiş Heyeti Reisi'nin PTT Teftiş Heyeti Reisi Hüsnü Toköz'dür.
emekliliğe sevkedilmesi

RG

25

Şubat

Türk vatandaşı Yahudilerin Türk vatandaşlarından olup düzenli ve yasal olarak
Türkiye'ye gelmelerine
geçerli bir nedenle (vesaik) seyahat eden yahudilerin
ilişkin karar
Türkiye'ye gelmelerine engel olunmaması için umumi müfettişliklerle vilayetlere talimat verilmiştir.

BCA:
30.10/
110.736.7/
94C47

25

Şubat

Halkevlerinin 8 inci yıldönümü kutlanıyor

Sekizinci yıldönümünde 6 Halkevi ve 110 Halkodası C, 25
daha açılmış; halkevlerinin sayısı 373'e ulaşmıştır. Şubat; T,
Böylece ülke genelinde toplam 520 "tanışma, öğren- 26 Şubat
me ve ilerleme merkezi Türk vatandaşlarının emrine
amade kılınmıştır." Başvekil Refik Saydam, aydınları
halkevlerinde görev almaya davet etmiştir.

25

Şubat

Çemberlayn ve Hitler:
"Sonuna kadar harb"

Çemberlayn, "hürriyetin kurtulduğuna emin olmadık- C, 25
ça mücadeleye devam edeceğiz" derken, Hitler Şubat
"Herşeyi göze alarak Almanya'nın hayat sahasını temin edeceğiz."
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25

Şubat

"Hükümet köylüden toprak
alıyor"

Ziraat Vekaleti, Devlet Ziraat İşletmesi'ni genişlet- T, 25
mek, bazı bölgelerde köylüden toprak mübayaa ve is- Şubat
ticar ederek bunları bizzat işletmek için hazırlıklara
başlamıştır. İlk iş olarak Polatlı ve çevresinde büyük
toprak sahibi köylülerden bazılarını Ankara'ya davet
etmiş ve bunlarla görüşmelere başlamıştır. Vekalet bu
köylerin vaziyetlerine göre, beherinden 1000-2000
dönüm arazi kiralayacak ve bu bölgelere göndereceği
ziraat ekipleri ile derhal faaliyete geçecektir. Bu
amaçla, makine ziraatini memleketin her tarafında
hakim kılmak ve numune çiftlikleri kurmak işine büyük bir hız verilmiş olmaktadır.

26

Şubat

Antalya valisinin emekliliğe sevkedilmesine ilişkin
BKK

Vali Fuat Baturay, "görülen idari lüzuma binaen" RG
emekliliğe sevkedilmiştir.

26

Şubat

Vilayet PTT müdürlüklerine tayin

Antalya, Zonguldak, Çankırı PTT müdürlüklerine RG
naklen atama yapılmıştır.

27

Şubat

Koordinasyon Heyeti Reisliği kararlarının uygulamaya konmasına ilişkin BKK

Söz konusu kararlar, "Ereğli Kömür Havzası'ndaki RG
istihsalatın artırılması için ücretli iş mükellefiyeti tesisi, Ereğli Kömür Havzası'nda bir satış birliği ihdası,
Ereğli Kömür Havzası'nda istihsalin tanzimi, kok
stokları tesisi ve bunların sureti tevzii işlerinin Etibank'a tevdii ve icabeden mütedavil sermayenin verilmesi" hakkındadır.

27

Şubat

Maarif müdürlüklerine
tayin

Kocaeli, Kayseri, Gaziantep maarif müdürlüklerine RG
naklen atamalar yapılmıştır.

27

Şubat

Kızılçullu istasyonu hakkında Devlet Demiryolları
Umum Müdürlüğü tamimi

Tamim, Kızılçullu İstasyonu'nun da hususi telgraf ve RG
posta muamelatına başlaması hakkındadır.

27

Şubat

Türk gemilerinin yabancı
sulara seferleri yasaklandı

Yolda olan gemilere de belirli bir zamanda geri dön- C, 28
meleri emri verilmiştir. Diğer yandan, İstanbul'da Şubat
Liman reisi ile Münakalat, İktisat ve ilgili diğer vekaletlerden ve ticaret odalarından birer temsilcinin
katılımıyla bir komisyon kurulmuştur. Türk gemilerinden herhangi birinin bir zaruretle yabancı sularına
seferi icap ettiği taktirde bu komisyondan izin alınacaktır.

28

Şubat

Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Nizamname

28

Şubat

Koordinasyon Bürosu'nun
kadrosu hakkında BKK

28

Şubat

Çiçekdağı ilçesine bağlı
Araban köyündeki Linyit
madeni imtiyazının feshi.
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Kaynak

RG

Yasanın uygulanmasına yönelik işleri görmek üzere RG
kurulması gereken büronun (Koordinasyon Bürosu)
hangi kadrolardan (umumi katip, büro şefi, katip, evrak şefi, evrak memuru, daktilo, hademe) oluşacağını
düzenleyen BKK'dır.
BCA:
30.18.1.2/
90.18.11/
189-110
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29

Şubat

Çanakkale Hava Yasak
Bölgesi'nin Şark sınırında
değişiklik yapılmasına ilişkin BKK

Genelkurmay Başkanlığı'nın 7.2.1940 tarihli tezkere- RG
si, 16.3.1937 tarih ve 2/6148 sayılı kararnameye ektir. Değişiklik bir kroki ile gösterilmiştir.

29

Şubat

Başvekil Dr. Refik
Saydam, akşam saatlerinde
radyodan halka seslendi.

Saydam, Milli Korunma Kanunu'nun uygulanması, RG
bunun neden olduğu bazı yanlış yorumlar, son haftalarda meydana gelen ve Türkiye'yi de ilgilendiren bazı dış haberler, 1940 yılı bütçe hazırlığı gibi konular
üzerinde durmuştur. Konuşma metni, 1 Mart 1940 tarih ve 4447 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

1

Mart

Vergi oranları artırıldı

İthalat vergilerindeki azalışı karşılamak için kazanç, C, 1 Mart
muamele, istihlak, alkollü içkiler ve diğer vergilere
zam yapıldı.

1

Mart

"Bir köy halkı toprak istiyor"

Hacıbektaş'ta bulunan ve "Hacıbektaş Çelebi'nin çift- T, 1 Mart
liği" adıyla bilinen İlcek höyüğünde oturan halk, 4050 seneden beri işledikleri toprakların kendilerine verilmesi için Dahiliye Vekaleti'ne müracaat etmiştir.
Yüzlerce dönümü ihtiva eden bu arazinin vaktiyle
halkın elinde bulunduğu, fakat parça parça alınıp çiftlik ahline getirildiği anlaşılmaktadır. Tekkelerin kapatılması üzerine tekkeye ait olan arazi vakıflara
geçmiş, diğerleri mülkiyetini korumuştur. Ortakçı
olarak çalışan 40 evli köy halkının süreceği bir karış
toprakları yoktur.

2

Mart

Posta, Telgraf ve Telefon
Umumi Müdürlüğü Teftiş
Heyeti Nizamnamesi

Yeni düzenleme ile 19 Nisan 1917 tarihli nizamname RG
lağvedilmiştir. PTT Genel Müdürlüğü Teftiş Heyeti,
bir başkan, baş müfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşmaktadır.

2

Mart

Benzin, gazyağı ve motorin Gazete haberleri, zamların ardından ihtikar girişimle- C, 2 Mart
fiyatlarına zam
rinin arttığını göstermektedir.

3

Mart

Boş olan Muğla mebusluğuna emekli orgeneral
İzzettin Çalışlar seçildi

Muğla mebusluğu, Dr. Hüseyin Avni Ercan'ın vefatı
nedeniyle boşalmıştır. 31 Temmuz 1940'da da Siirt
Milletvekili Hulki Aydın'ın vefatı üzerine yerine
Şevket Dağ seçilmiştir. Siirt ili için mebusluk talebinde bulunanların müracaatları 8 Temmuz 1940'ta
alınmıştır.

4

Mart

Erzincan depreminden
zarar gören vilayetlere
yapılacak yardım hakkında
BKK

Erzincan, Amasya, Ordu, Giresun, Samsun, Trabzon, RG
Sivas, Yozgat, Tunceli, Tokat ve Gümüşhane illerinde genel bütçeden maaş alan memur ve müstahdemlerden yardıma muhtaç oldukları belirlenenlere maaş
ve ücretleri tutarının iki, emekli ve yetimlere maaşlarının üç katının avans olarak verilmesi kararlaştırılmıştır.

4

Mart

İngiliz mallarının ithali
hakkında genelge

Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan 22.11.1939 RG
tarihli notaya göre, 1.12.1939 tarihinden itibaren İngiltere'den kliring yoluyla mal ithal etmek usulü kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra, bu memleket menşeli
mallar, halen yürürlükte bulunan Türk-İngiliz Ticaret
ve Kliring Anlaşması hükümleri dairesinde, yalnız
takas suretiyle yurda ithal edilebilecektir.

T, 4 Mart;
BCA:
30.10/
76.502.3;
BCA:
490.1/
319.1310.1
/1.Büro
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4

Mart

Tercüme Heyeti'nin ilk
toplantısı ve tercüme
edilecek kitaplar

28 Şubat 1940'da Ankara'da Maarif Vekili'nin riyase- C, 4 Mart.
tinde toplanan heyet, Türkçe'ye çevrilecek eserleri
tespit etti. Tercüme işlerini devamlı bir surette takib
ve tertib etmek üzere daimi encümen halinde bir tercüme bürosu kurulmuştur. Bu büroda reis olarak Nurullah Ataç, üye olarak da Saffet Pala, Sabahaddin
Eyüboğlu, Sabahaddin Ali, Bedri Tuncel ve Enver
Ziya Karal bulunacaklardır. Tercüme listesinde
Homeros destanları, Sofokles, Erasmus, Cervantes,
Shakespeare, Moliere, Rousseau, Goethe, Stendhal ve
Balzac'ın eserleri yer almaktadır. 19 Mayıs'tan itibaren Tercüme adıyla bir dergi yayımlanmaya başlamıştır.

5

Mart

Yabancı dil imtihanları
hakkında talimatname

Devlet memurları ile bankalar ve devlet müesseseleri RG; C, 5
memurlarının 3656 ve 3659 numaralı kanunlara göre Mart.
yapılacak yabancı dil sınavlarının, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve İngilizce dillerinde yapılmasına karar
verilmiştir. Talimatname, devlet memurları ile devlet
müesseseleri memurlarının baremde gösterilen derecelerden daha yüksek bir dereceye alınmalarını veya
bu kanunda kayıtlı para mükafatını almaları için meşrut olan yabancı dile vukufun ne şekilde tespit edileceğine dair esasları içermektedir.

5

Mart

Şeker ve pancara zam
yapıldı.

Şeker fiyatına kiloda 10 kuruş, pancara kiloda 50 pa- RG
ra zam yapılmıştır.

5

Mart

Bir memurun Devlet
Meteoroloji Umum Müdürlüğü'nde yapılan usulsüz
mübayaalar hakkındaki
mektubu

İsmini belirtmeyen memur, Devlet Meteoroloji İşleri
Genel Müdürlüğü'nde mübayaa komisyonu üyesi olduğunu dile getirmektedir. Memleketin menfaatini
düşündüğünü söyleyen memur, kurumda 19 liraya
alınan telefonları 60 lira olarak göstermek gibi usulsüzlükler yapıldığını söylemektedir.

6

Mart

Ereğli'de kömür ocağı
ruhsat tezkeresinin iptaline
ilişkin BKK

Zonguldak-Ereğli Alacaağzı mevkiinde bulunan 116 RG
sayılı kömür ocağı ruhsat tezkeresi iptal olunmuştur.

6

Mart

Muğla'da zımpara madeni
imtiyazının feshi hakkında
BKK

Muğla-Milas Kozağaç köyündeki zımpara madeni RG
imtiyazı feshedilmiştir.

6

Mart

Bazı vakıf harap bina ve
arsaların satılmasına izin
verilmesi

Satış kararı, Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün teklifi
ve Vakıflar Kanunu'nun 10 uncu maddesine göre İcra
Vekilleri Heyeti'nin onayı ile alınmaktadır. BCA'da 6
Mart 1940 tarihli ilk kayıtla birlikte 9 Mart, 6 Mayıs,
22 Mayıs, 30 Haziran, 22 Temmuz, 11 Eylül, 28 Eylül
tarihlerinde de benzer kararlar alındığı görülmektedir.
Satılacak bina ve arsalar belge ekinde listelenmektedir.

6

Mart

Zonguldak'ta manganez
madenleri imtiyazlarının
terki.

Madenler Zonguldak'ın Yürük ve Kepez köylerinde BCA:
30.18.1.2/
bulunmaktadır.

7
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Mart

Kaynak

BCA:
30.1/
33.196.1/
A25

BCA:
30.18.1.2/
91.48.12/
225-152

90.20.3/
194-165

Belediyeler Bankası memur Birliğin merkezi, Ankara'da Belediyeler Bankası bi- RG
ve müstahdemlerine ölüm
nasındadır.
vukuunda yardım birliği
nizamnamesi
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7

Mart

Yüksek Müdafaa Meclisi
ilk toplantısını yaptı

"Yüksek Müdafaa Meclisi Genelkurmay Başkanı ile C, 8 Mart
İcra Vekilleri Heyeti'nin katılımıyla oluşmaktadır.
Meclis, memleketin savunma işlerini görüşmektedir.
Meclise arzu buyurdukları takdirde Reisicumhur başkanlık etmektedir."

7

Mart

Zirai üretimin artırılmasına
yönelik önlemler hakkında
tebligat

Avrupa'nın savaş durumu karşısında dünya iktisadi
buhranının gittikçe ilerlemesi göz önüne alınarak tarımsal üretimi mümkün olduğunca artırmak çarelerinin temin edilmesi yolunda Dahiliye Vekilliğince 11
Eylül 1939 tarihinde bütün vilayetlere bir tebligat yapılmıştır. Bu tebligata cevaben bazı vilayetler yerel
ihtiyaç ve icaplara göre gereken tedbirleri aldıklarını
bildirmişlerdir.

8

Mart

Ankara'da linyit madeni
Ankara-Haymana Selametli köyünde bulunan linyit RG
imtiyazı verilmesi hakkında madeni imtiyazı Nuri Kaflı ve arkadaşlarına ihale
BKK
edilmiştir.

9

Mart

Zeytinciliğin ıslahına ve
yabani zeytinlerin aşılatılmasına dair nizamname

9

Mart

İhtikarla mücadele

Hükümet, 4 Mart'ta şeker fiyatlarına 10 kuruş zam C, 9 Mart.
yaptıktan sonra piyasada mevcut şekerin miktarını
tayin ve tespit etmek üzere ellerinde şeker bulunanların bir beyanname ile mevcut stoklarını bildirmelerini
istemiş ve bunun için tüccara 24 saatlik süre vermiştir. Süre sona erince İstanbul Vilayeti zabıta aracılığıyla piyasada inceleme ve teftişlere başlamıştır. Ellerindeki şeker stokunu hükümete bildirmeyen 7 müessese, tecziye için mahkemeye verilmiştir. 15 Haziran'da fiyatları sebepsiz yükseltenlerin şiddetle takip
edilecekleri açıklanmıştır.

11

Mart

Vali tayini

Antalya, Erzurum, Tekirdağ, İçel valiliklerine atama RG
yapılmıştır.

11

Mart

Umumi Müfettişlik Başmü- Üçüncü Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine Tekir- RG
şavirliklerine tayin
dağ valisi Sakıp Beygo, Dördüncü Umumi Müfettişlik Başmüşavirliğine ise eski Burdur valisi Abdülhak
Savaş atanmıştır.

11

Mart

Tapu Sicil Müdürlükleri'ne
tayin

12

Mart

Hariciye Vekaleti atamaları Konsolosluk, büyükelçilik, katiplik gibi görevlere RG
toplu atama yapılmıştır.

12

Mart

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar

İl emniyet müdürlüklerine toplu atama yapılmıştır.

12

Mart

PTT Genel Müdürlüğü'nde
atama

Ankara PTT Müdürlüğüne, Posta işleri Reis Muavin- RG
liğine, Telgraf İşleri Reis Muavinliğine atama yapılmıştır.

12

Mart

Vakıf gayrimenkullerinin
istimlaki hakkında Başvekalet tamimi

Valiliklere, bilgi için vekilliklere ve umumi müfettişliklere gönderilen tamim vakıf gayrimenkullerinin istimlakinde özel mülkiyet hakkındaki esasların uygulanmasına ilişkindir. Amaç vakıf arsaların belediye-

BCA:
30.10/
184.267.9/
21629

RG

Diyarbakır, Konya ve Samsun bölgeleri tapu sicil RG
müdürlüklerine atama yapılmıştır.

RG

BCA:
30.10/
15.84.19/
1369
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lerce parasız alınmasını önlemek ve Vakıflar Umum
Müdürlüğü bütçesinin dengesini sağlamak olarak belirtilmiştir.
12

Mart

İnönü, müttefik kumandanları ile elçileri kabul etti.

13

Mart

Depremde zarara uğrayan- Depremden zarar görenlerin borçlarına ilişkin icra ta- RG
ların borçları hakkında BKK kipleri altı ay süreyle durdurulmuştur.

13

Mart

Milli Korunma Kanunu'nun Devlet Demiryolları ve Limanları yönetimindeki iş RG
19. maddesinin uygulanma- yerlerinde fazla mesai yapılmasına karar verilmiştir.
sına ilişkin BKK

13

Mart

İthalat tacirleri ile toptancı
ve yarı toptancı tacirler ve
sanayi erbabı arasında birlikler kurulması

Birliklerin kurulması konusunda Ticaret ve İktisat RG
vekillerine yetki verilmiştir.

13

Mart

Bazı gıda maddelerinin ihracatının yasaklanmasına
dair Milli Müdafaa Vekaleti'nin teklifi

Milli Müdafaa Vekaleti'nin 21 Aralık 1939 tarihli yazısında "son zamanlarda bazı iaşe maddelerinin ihracına müsaade edilmesinden dolayı fiyatların yükseldiği ve aynı zamanda ihtikarın da meydana geldiği"
belirtilmektedir: "Bu durumun etkisiyle orduya ait
bazı taahhütler ifa olunamamaya başlamış, ordu ihtiyacı için eksiltmeye konan iaşe maddelerine talip bulunamamıştır. İhracatın devam etmesi ve fiyatların
yükselmesi Milli Müdafaa Vekaleti iaşe tahsisatına
mütezayit bir surette tesirler yapmaktadır. Diğer taraftan memlekette iaşe maddelerinin eksilmesi muhtemel bir seferberlik için endişe tevlit etmektedir."
Ticaret Vekaleti 17 Şubat 1940 tarihli yazısında ürün
fiyatlarında görülen artışın Avrupa'nın içinde bulunduğu savaştan kaynaklandığını dile getirmiştir. Ticaret Vekaleti, "Milli Müdafaa Vekaleti'nin satın alacağı iaşe maddelerinin düşük fiyatlarla temin edilebilmesi gayesine matuf bulunan böyle bir tedbirin alınmasının memleketin iktisadi kalkınmasıyla muvazi
bir hareket takip edilmemiş olacağı gibi aynı zamanda da esasen zayıf bulunan iktisadi bünyemizin
ehemmiyetli surette sarsılmasını mucip olacağı aşikardır. Bu itibarla ihracı serbest bırakılmış bulunan
mahsulatımızın ihracının menedilmesinin muvafık olamayacağı mütalaa edilmektedir" görüşünü bildirmiştir.

13

Mart

Ticaret Vekili: "Sebepsiz
her türlü fiyat yükselişi kanun nizamında ihtikardır"

Urla'da 300 kilo şeker saklayan bakkal Ragıp'ın Milli T, 13 Mart
Korunma Kanunu hükümlerine uyularak, iki sene
Aydın'a sürgün edilmesine, 500 lira para cezasıyla
tecziyesine ve şekerlerin müsaderesine karar verilmiştir. Bergama'da şeker saklayan bakkal Adil, sabuncu Şekip ve komisyoncu Tevfik tutuklanmışlardır. Yıl içinde bunlara benzer pekçok uygulamanın
gazetelerde haber olduğu görülmektedir.

13

Mart

Fatura usulünün ihdası

Her çeşit ticari emtia üzerine alım ve satım işlemle- T, 14 Mart
rinde, malın özelliğini, satış fiyatını ve tarihini, kime
satıldığını, bedelinden ne miktarının tahsil edildiğini
ve ticari teamüllere gereken diğer bilgileri içermek
üzere, ticarethane adına fatura verip imzalamaya yetkili kişilerce imzalanmış bir fatura verilecektir.
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30.10/
163.138.6/
172106
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14

Mart

Kozlu'da kömür ocağı
ruhsat tezkeresinin iptaline
ilişkin BKK

Zonguldak-Kozlu bölgesindeki 11, 289, 360 numaralı RG
kömür ocakları ruhsat tezkereleri iptal edilmiştir.

14

Mart

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Erzincan depreminden zarar görenlere yapılacak yar- RG
dım hakkında 3773 sayılı yasanın vergi terkine ilişkin
5. maddesi hakkındadır.

15

Mart

Milli Korunma Kanunu'nun İnhisarlar İdaresi'ne ait işyerlerinde günde 3 saate ka- RG
19. maddesinin uygulanma- dar fazla mesai yapılmasına karar verilmiştir.
sına ilişkin BKK

16

Mart

Hayvan Sağlık Zabıtası Ni- Kelebek hastalığı ile nokra-okra-dız-göndelen hasta- RG
zamnamesi'ne ek düzenleme lıkları mecburi hastalık kapsamına alınmıştır.

16

Mart

Almanya'ya giden öğrencilerin ihtiyaçları hakkında
BKK

16

Mart

Bazı malların ihracatının
Uluslararası siyasi durum nedeniyle, İngiltere ve RG
yasaklanmasına ilişkin BKK Fransa ile bunların sömürgelerinden ithal edilen malların, Türkiye'den üçüncü bir ülkeye ihracı yasaklanmıştır.

18

Mart

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Kayseri, Kütahya, Erzincan, Çorum, Maraş, Urfa, RG
Vekaleti 'nde atamalar
Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Zonguldak il müdürlüklerine atama yapılmıştır.

18

Mart

TBMM açıldı

19

Mart

Türkiye'de 1935-1940 yılları arasındaki okul, öğretmen ve öğrenci durumlarını
gösterir istatistik

1935-36 döneminde 6358 okul, 19 879 öğretmen, 770
527 öğrenci varken, 1939-1940 döneminde bu rakamlar 9753 okul, 26 098 öğretmen, 1 070 999 öğrenciye
yükselmiştir.

19

Mart

Librairie Hachette'nin
Paris'te bastırdığı "Europe
Politique" adlı haritanın
yasaklanması

Harita "memleketimizin bazı mıntakaları hakkında BCA:
yanlış malumat dercettiği" gerekçesiyle toplattırılmış 30.18.1.2/
90.27.7/
ve yurda sokulması yasaklanmıştır.
İlgili göreve Halide Edip atanmıştır.

Eğitim için Almanya'ya giden öğrencilerin gıda ihti- RG
yaçlarını karşılamak üzere aileleri tarafından gönderilmek istenen ayda beş kiloya kadar kavurmanın
2/11869 sayılı kararnameden istisnaen ihracına izin
verilmiştir.

T, 18 Mart
BCA:
30.10/
25.140.3/
2099

85-67

19

Mart

Edebiyat Fakültesi Garp
Filolojisi profesörlüğüne
atama

20

Mart

Türkiye İş Bankası'nın
Ticaret ve Maliye vekilliklerinin ortak teklifi, Bakan- RG
İskenderun'da şube açması- lar Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
na izin verildi.

20

Mart

Köy Öğretmen Okulları ile
Köy Eğitmen Kurslarına
tahsis edilecek arazi talimatnamesi

T, 19 Mart

"Devlet mülkiyetindeki gayri menkullerle, hüküm ve RG
tasarrufu altındaki topraklardan umumun istifadesine
veya resmi dairelere tahsis ve usulüne tevfikan yerli
halka veya muhacirlere tevzi olunmamış bulunanlar,
ihtiyaç nisbetinde, açılmış veya açılacak olan eğitmen
ve öğretmen okulları ile kurslarına tahsis olunur." Talimatname, 3704 sayılı Köy Eğitmen Kursları ile Köy
Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanunun 1.
maddesi gereğince çıkarılmıştır.

1940 Yılı

83

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

20

Mart

Çeşitli nahiyelerde PTT
merkezleri açıldı.

Kütahya-Banaz nahiyesi, Denizli-Kızılhisar nahiyesi, RG
Denizli-Kızılcabölük nahiyesi, Tokat-Pazar nahiyesi
ile Malatya-İsmetpaşa nahiyesinde PTT merkezleri
açılmıştır.

22

Mart

Toprak ve toprağın işletilmesine dair kanun teklifi

Teklif, Denizli milletvekili Emin Aslan Tokat tarafından verilmiştir. Emin Aslan Tokat, Ziraat Odaları
ve Yüksek Ziraat Şurası kurulmasına dair iki yasa
teklifi daha vermiştir.

22

Mart

Kırşehir Belediye Başkanlığı seçimi

Kırşehir Belediye Meclisi'nce Belediye Resiliği'ne RG
seçilen Şevki Süngü'nün reisliği Belediye Kanunu'nun 89. maddesine göre uygun görülmüştür.

22

Mart

PTT Genel Müdürlüğü'nde
atama

PTT Levazım Müdürü Sakin Gökdoğan Seyhan PTT RG
Müdürlüğüne, Seyhan PTT Müdürü Kenan Onat Levazım Müdürlüğü'ne naklen atanmıştır.

23

Mart

Rio de Janerio'da bir fahri
konsolosluk açılmasına
ilişkin BKK

Fahri konsolosluğa, Brezilya Hükümeti'nce aday gös- RG
terilen Dr. Alfons Banderia de Mello tayin edilmiştir.
Fahri konsolosluk, 14/5/1940 tarihli kararname ile
fahri başkonsolosluk haline getirilmiştir. (RG:
23.5.1940, 4516)

23

Mart

Çeşitli vilayetlere defterdar
atandı

Hakkari, Burdur, Erzincan, Sinop, Çorum, Çanakka- RG
le, Zonguldak, Ankara, Tokat, Diyarbakır, Ordu, Çoruh, Kütahya defterdarlıkları ile Ankara-İstanbul defterdar muavinliklerine atama yapılmıştır.

23

Mart

İstimlak işleri hakkında
Başvekalet genelgesi

Anıt ve abidelerin korunması hakkındaki genelge va- RG
liliklere, bilgi-takip amacıyla da umumi müfettişlikler
ve bakanlıklara gönderilmiştir.

23

Mart

Parti müfettişlerinin teftiş
Genel Sekreter Tuzer, CHP Teftiş Talimatnamesi'nin BCA:
raporlarında uyacakları esas- 3 üncü ve 4 üncü maddelerini şöyle gerekçelendir- 490.1/
ları gösteren tamim
mektedir: "Her müfettiş, bölgesindeki her vilayeti 5.22.10
birkaç ay fasıla ile iki defa devir ve teftiş edebilsin.
Bu iki devrü teftiş arasında geçen müddet zarfında,
her vilayetteki parti ve halkevi mensubu arkadaşlarımızla fasılalı ve devamlı temaslar yaparak onlardaki
çalışma farklarını daha iyi sezebilmek imkanını bulsun ve bu suretle bölgesindeki parti ve halkevi faaliyetlerinin daha randımanlı bir hız almasını temin etmiş olsun".

23

Mart

Ankara'da umumi halk
kütüphanesi açıldı.

Açılışı Maarif Vekili Hasan Ali Yücel yaptı.

24

Mart

Muallim maaşlarına ilişkin
kararname

İlk memuriyette 25 lira asli maaşla tayin olunan yük- T, 24 Mart
sek mektep mezunlarının 30 liraya çıkarılması kararlaştırılmıştır. İlk olarak 51 öğretmen hakkında bir kararname hazırlanmıştır.
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30.10/
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4214;
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4.22.15/
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26

Mart

Yabancı uzmanlara verilecek ücret hakkında BKK

Bütün sınai kuruluşlarla sigorta şirketlerinin herhangi RG
bir işte çalıştıracakları her yabancı uzman için verecekleri uzman yetiştirme ücreti hakkındaki 5.5.1938,
6.1.1939 tarih ve 2/8738, 2/10205 sayılı kararname
hükümleri kaldırılarak, yerine yeni bir düzenleme getirilmiştir. Kararname 8 Ocak 1940 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

26

Mart

"Fevkalade varidat layihası:
Bazı vergilerle bir kısım
eşya fiyatlarına zam
yapılacak"

Ticaret ve sanayi erbabı kazanç, hava kuvvetleri, nak- C, 26 Mart
liyat, bankalar muamele vergilerine, şeker, benzin,
kahve, tütün, içki, kibrit, pamuklu, ipekli, deri, cam
ve lastik eşya fiyatlarına birer miktar ilave edilecektir.

27

Mart

Peynir ihracı hakkında
BKK

4.9.1939 tarihli kararname ile ihracı yasaklanmış her RG
çeşit peynirin ihtiyaçtan fazlasının ihracını sağlamak
üzere, peynir ihracının lisansa tabi tutulmasına karar
verilmiştir.

27

Mart

Memurların yabancı dil
sınavları için komisyon
oluşturulması hakkında
BKK

Ankara DTCF'de Almanca için Ştoyervald, Fransızca RG
için Ercümen Ekrem Talu, Reşat Nuri Darago; İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce için Halide Edip Adnan, İtalyanca için Ragıp Hulusi Özden oluşturulacak
komisyonlara üye olarak atanmıştır.

28

Mart

Haşhaş ekilmesine ve afyon
sütü toplanmasına müsaade
edilecek mıntakaların tesbitine ve murakabe şekillerine dair nizamname

Haşhaş ekilecek bölgelerle, bu bölgeler içinden afyon RG
sütü toplanmasına müsaade edilecek alanlar, her yıl
-nizamnamede yazılı ilkeler çerçevesinde - Ziraat
Vekaleti'nce belirlenmekte ve 1 Temmuz tairhinden
önce ilan edilmektedir. 1940 yılı kararı, 17 Temmuz
günü alınmış, 25 Temmuz 1940 tarih ve 4570 sayılı
RG'de yayımlanmıştır.

29

Mart

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar

Müdürlük merkez teşkilatında yapılan kurum-içi yer RG
değiştirmeler.

29

Mart

Hariciye Vekaleti atamaları Paris, Londra, Burgaz gibi temsilciliklerde katiplik, RG
kançılarlık gibi görevlere atama yapılmıştır.

29

Mart

Çorum Maarif Müdürlüğü'- Çorum Orta Okul Müdürü Cevdet Bezirci, Çorum RG
ne atama
Maarif Müdürlüğü'ne atanmıştır.

30

Mart

Devlet Denizyolları İşletme
Umum Müdürlüğü 1939
mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında
3785 sayılı Kanun

30

Mart

İlk tahsil çağındaki çocukların sayılması

RG

Maarif müdürlükleri talimatnamesine göre, maarif T, 30 Mart
müdürlerinin her sene mıntakaları dahilinde bulunan
ilk tahsil çağındaki çocukları tespit ederek mektep ihtiyacını buna göre düşünmeleri icap etmektedir. Maarif Vekili, bütün vilayetlerde ilk tahsil çağındaki çocukların tahririni yapmaya karar vermiştir. İstatistik
Umum Müdürlüğü de bu sayım için bir talimatname
hazırlamıştır.
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30

Mart

Ankara'nın imarı

Çankaya Caddesi ile eski Ayrancı yolu arasında kalan
sahanın parselasyon ve inşaatı, Yaltırık Caddesi'nin
Bahçelievler'e giden yolun genişletilmesi, Ankara'da
kurulacak Tıp Fakültesi ile sıhhat enstitüleri arasındaki muvasalaya ait 6690 sayılı imar planının tasdiki,
Hamamönü'nde yapılmakta olan Doğumevi'ne ait
6691 sayılı planın tasdiki, Ankara'nın Kavaklıdere
Bölgesi'nin ada ve parsel taksimatını gösteren 6600
numaralı planla bu konudaki kararın tasdiki, Ankara'da Etlik ve Müdafaa-i Hukuk caddelerinin birleşme
noktası civarındaki kadastronun inşaat tarzını gösteren 7530 no.lu planın tasdiki, Ankara'da Emniyet
Abidesi ile TBMM arasındaki bakanlıklar sahasında
yapılan değişikliklere ait 7300 sayılı planın tasdiki,
Yenişehir'de memur apartmanlarının yapılacağı sahanın gelecekteki durumunu gösteren plan ve İmar İdaresi Kararı'nın tasdiki, Atatürk İçin yaptırılacak Anıtkabir'e ait sahanın genişletilmesi suretiyle yeniden
hazırlanan 6698 sayılı planın tasdiki 1940 yılında
gerçekleşmiştir.

BCA:
30.18.12/
93.108.6/
179-155;
BCA:
30.18.1.2/
92.86.20/
101-118;
BCA:
30.18.1.2/
91.57.5/
145

1

Nisan

Divanı Muhasebat Raporu

Rapor, Eylül-Kasım 1939 dönemine aittir.

RG

1

Nisan

Vekaletlerde tasarruf için
açık bırakılacak memuriyetler

"Yekunu her sene kabarmakta olan memur ve müs- T, 1 Nisan
tahdemler maaş ve ücretlerinde tasarruf temin etmek
maksadıyla 1940 mali senesinde mevkuf tutulacak
memuriyetlerin sayısı artırılmıştır. 1940 mali yılı
muvazenei umumiye kanun projesine bağlı ve mevkuf tutulan memuriyetleri muhtevil L cetveline alınan
memuriyetlerden bazıları halen münhal değildir. Yeni
muvazenei umumiye kanununun meriyete gireceği
tarih olan 1 Haziran'dan itibaren bu memuriyetleri işgal edenlerin vazifeleri kendiliğinden nihayet bulacaktır." Haberde L cetveline alınan memuriyetler sıralanmaktadır.

1

Nisan

Resmi dairelere verilen kırtasiye hakkında vekaletlere
ve müstakil makamlara
gönderilen yazı

Başvekalet tarafından gönderilen yazıda, resmi dairelere verilen kırtasiyenin sivil halkın ve öğrencilerin
elinde görüldüğü, bunun önlenmesi için kanuni işlem
yapılacağı bildirilmektedir.

1

Nisan

"Turkische Post" gazetesi
kapatıldı

"Devletin harici siyasetine mugayir [aykırı] yazılar RG
yazdığı" gerekçesiyle geçici olarak kapatılan gazetenin, 23 Nisan 1940 tarihinden itibaren yeniden yayın
yapmasına izin verilmiştir. (RG: 3.5.1940, 4499)

1

Nisan

Münakalat Vekaleti Teftiş
Kurulu Başkanlığına Cevat
Akın'ın tayini.

Münakalat Vekaleti Teftiş Kurulu Başkanlığı'na 27 BCA:
Ekim 1940 tarihinde Mustafa Arif Yazar tayin edile- 30.11.1/
138.11.11;
cektir.

Devlet Havayolları Umum
Müdürlüğü 1939 mali yılı
bütçesinde münakale
yapılmasına dair 3786
sayılı kanun

Yasa kapsamında, çeşitli cetveller arasında 3.000 li- RG
ralık aktarma yapılmıştır.

2
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30.10/
135.967.5/
1235
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30.11.1/
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2

Nisan

Vakıflar Umum Müdürlüğü Yasa kapsamında, çeşitli cetveller arasında 8.350 li- RG
1939 mali yılı bütçesinde
ralık aktarma yapılmıştır.
münakale yapılmasına dair
3787 sayılı kanun

2

Nisan

3788 sayılı Çay Kanunu

Yasa hükümleri, Bakanlar Kurulu'nun belirleyeceği RG
bölgelerde uygulanacaktır.

2

Nisan

Çeşitli vilayet mektupçuluklarına atama

Burdur, Antalya, Niğde, Manisa, Kırklareli, Rize, Er- RG
zincan Siirt mektupçuluklarına atama yapılmıştır.

2

Nisan

İngiliz ittifakını eleştiren
Sırrı Bellioğlu tutuklandı

Kocaeli eski mebusu Sırrı Bellioğlu başvelate, bazı TK, C, 26
vekillere, askeri makamlara, belediye reislerine, üni- Nisan
versite rektörlüğü ile bazı dekanlara yolladığı 100'e
yakın mektup nedeniyle tahkikat ve takibata uğramıştır.

3

Nisan

Zımpara madeni ihracatı
hakkında BKK

1940 yılında yabancı ülkelere ihraç edilecek zımpara RG
madenleri için % 1 üzerinden nisbi resim tahakkuk
ettirilmesi hakkındadır.

3

Nisan

Paris'te Girard et Barrére
2.500.000 ölçekli harita "memleketimiz hakkında
tarafından bastırılmış "L'Asie yanlış malumat dercettiği" gerekçesiyle toplattırılmış
Mineure" adlı haritanın ya- ve ülkeye sokulması yasaklanmıştır.
saklanması

BCA:
30.18.1.2/
90.31.7/
85-68

3

Nisan

Milli Korunma Kanunu'nun Karar, bazı şehirlerdeki gayrimenkul kiralarının yük30. maddesinin bütün il ve selmesi sebebiyle alınmıştır. 10 Nisan tarihinde il
ilçelerde uygulanması
merkezlerindeki gayri menkul kiralarına ait 17 numaralı karar hükmünün kaza merkezi olan şehir ve kasabaları da kapsamasına karar verilmiştir.

BCA:
30.18.1.2/
90.32.17;
30.18.1.2/
92.87.18/
262

3

Nisan

İngiliz uyruklu pilot ve
makinistlerin çalıştırılması.

BCA:
30.18.1.2/
90.3.110/
243-513

4

Nisan

İstanbul Liman İşleri
Van Gölü Sefain İşletme İdaresi'nin 1935 mali yılı RG
Umum Müdürlüğü'nün 1935 hesabı kati kanunu 5.4.1940 tarihli RG'de, İzmir Limali yılı hesabi kati kanunu man İşleri Umum Müdürlüğü'nün 1935 mali yılı hesabi kati kanunu ise 10.4.1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

4

Nisan

Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün 1939 mali yılı bütçesinde değişiklik yapan
3790 sayılı kanun

Bütçenin bakım masrafı kalemine 14.000 liralık RG
munzam tahsisat ilave edilmiştir.

4

Nisan

Londra Büyükelçiliğimizin
raporu.

Rapor, İngiltere'nin II. Dünya Savaşı ve barış hak- BCA:
30.10/
kındaki tutumuyla ilgilidir.

Yeşilırmak ve Kızılırmak
taştı.

Amasya sular altında kaldı. Şehrin dışarıyla ulaşımı C, 5 Nisan
kesildi. Hükümet daireleri boşaltıldı, şehirde ekmek
buhranı başladı. Bir gün sonra gazeteler Kızılırmak'ın
da taştığı haberini verdi.

4

Nisan

Açıklamalar

Kaynak

Üç İngiliz uyruklu pilot ve makinistin İngiltere'den
satınalınan Leyzender uçaklarının montajı ile eğitim
ve öğretimini yaptırmak üzere ilgili yerlerde çalıştırılmalarına izin verilmiştir. 20 Nisan'da İngiliz uyruklu uçak mühendisi Henry Lomas'ın İngiltere'den alınan motorların özelliklerini öğretmek üzere hava birlik ve kuruluşlarında çalıştırılmasına izin verilmiştir.

235.583.10
/422168
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5

Nisan

Londra'da imzalanan
anlaşmanın onaylanmasına
dair 3762 sayılı kanun

1 Mart 1939'da imzalanan anlaşma, havai münakalat- RG
ta kullanılan mahrukat ve yağların resimlerden muaf
tutulmasına ilişkindir.

5

Nisan

Milli Müdafaa Vekili
değişti

Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden Naci Tınaz'ın C, 5 Nisan
yerine Saffet Arıkan getirildi

6

Nisan

Adli tayinler

Ülke genelinde vilayet reisliği, hukuk hakimliği, ceza RG
hakimliği, müddeiumumilik, icra hakimliği, ağır ceza
hakimliği, sulh hakimliği, icra memurluğu, müddeiumumilik muavinliği gibi görevlere toplu atama yapılmıştır.

6

Nisan

"Vilayetlerin teşkilat ve
vazifeleri genişletilecek"

Gazete'nin haberine göre Dahiliye Vekaleti'nin bu C, 7 Nisan
konuda hazırladığı tasarı Bütçe Encümeni'nde incelenmektedir. Tasarı il genel yönetiminin teşkilat, kadro ve maaş itibariyle güçlendirilmesine yöneliktir.

7

Nisan

Boğazlar Rejimi hakkında
rapor

Ocak 1940 tarihli rapor, Boğazlar Rejimi hakkındaki
20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Anlaşması'nın 24.
maddesi gereğince hazırlanmıştır, 1939 yılına aittir.
Fransızca yazılan rapor, Milletler Cemiyeti Umumi
Katipliği ile Montrö anlaşmasını imzalayan ve imzalamayan devletlerin elçiliklerine gönderilmiştir.

7

Nisan

İstanbul'un imarı

Prost, Üsküdar ve Kadıköy'ün imar planlarını Beledi- TK
ye İmar Müdürlüğü'ne devretmiştir.

8

Nisan

Trakya bölgesi sular altında Gazetenin haberine göre Edirne'de 350 ev sular altın- C, 8 Nisan
da kalmış, şehirle Kararağaç arasında haberleşme kesilmiş, İstanbul'dan giden yolcular trende mahzur
kalmışlardır.

8

Nisan

İhtiyat Subay ve İhtiyat
Askeri Memurlar Hakkındaki Kanuna iki fıkra
eklenmesine dair 3793
sayılı kanun

1076 sayılı kanunun 3 ve 14. maddelerine birer fıkra RG
eklenmiştir.

8

Nisan

Ankara Şehri İmar Müdürlüğünün 1936 yılı hesabı
kati kanunu

Aynı tarihte, Havayolları Devlet İşletme İdaresi'nin RG
1936 mali yılı hesabi kati kanunu da kabul edilmiştir.

8

Nisan

Ankara Hukuk Fakültesi
Yasa, fakülte inşaatının ikmali için 1940 ve 1941 se- RG
inşaatına ilişkin 3796 sayılı nelerine geçici taahhüde girişilmesi hakkındadır.
kanun

9

Nisan

Endüstriyel mamulatın
maliyet ve toptan satış
fiyatlarının kontrol ve
tesbiti hakkında nizamname

9

Nisan

Vakıflar Umum Müdürlüğü Müfettiş Avni Birsen, "sabit olan lüzuma binaen" gö- RG
Müfettişi'nin görevden alın- revden alınmıştır. Birsen, 13/6/1940 tarihli kararname
ması
ile Umum Müdürlük Muamelat ve Mülhak Vakıflar
Müdürlüğü'ne atanmıştır.

9

Nisan

Ticaret Vekaleti atamaları
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10

Nisan

"Le Journal" gazetesinin 6
Mart 1940 tarihli nüshasının satışının yasaklanması

Paris'te yayımlanan gazete Türkiye hakkında yanlış BCA:
30.18.1.2/
bilgi veren bir harita neşrettiği için toplattırılmıştır.
90.34.11/
85-69

11

Nisan

Türk parası kıymetini
koruma hakkındaki
kararnameye ek karar

23.12.1937 tarih ve 2/7695 sayılı kararnameye ek RG
olarak çıkarılan karar, sigorta şirketlerinin yurtdışında plase etmiş oldukları riyazi ve teknik ihtiyatlarını
döviz veya tahvil olarak Türkiye'ye getirmelerine
ilişkin hükmü yeniden düzenlemektedir.

11

Nisan

Askeri fabrikaların çalışma
düzenine ilişkin BKK

3.4.1940 tarih ve 2/13215 sayılı kararnameye göre, RG
askeri (kara, hava, deniz) fabrikalarda 3008 sayılı İş
Kanunu'nun 50. maddesinin küçüklerle kadınlara
ilişkin hükümleri ile hafta tatili kanunu uygulanmayacaktır.

11

Nisan

Demir stoklarının beyanına
dair kararname

"Mühim bir kararname: Elinde demir bulunanlar 3 RG; C, 12
gün içinde miktarını hükümete bildirecektir." Hükü- Nisan
met memleket dahilindeki demir stoklarının mevcudunu anlamak ve bunlardan bir kısmını satın almak
için Milli Korunma Kanunu kapsamında bir kararname çıkarmıştır. Yasanın 31. maddesinde verilen
yetkiye göre, ticarethane veya ikametgahları Ankara,
İstanbul, İzmir, İçel, Seyhan, Zonguldak, Samsun,
Trabzon, Kayseri, Sivas ve Diyarbakır vilayet merkezlerinde ve İskenderun'da bulunan hakiki ve hükmi
şahıslar, ellerinde bulunan demirleri beyan etmeye
mecbur tutulmuşlardır.

11

Nisan

Yalvaç Deri Fabrikası'nın
Sümerbank'a bırakılması

Milli müdafaa ihtiyaçları için Yalvaç Deri Fabrikası'- RG
nın faaliyete geçirilmesi işi Sümerbank'a verilmiştir.

11

Nisan

Milli Müdafaa Vekilliği'nin Milli Müdafaa Vekilliği'nin ihtiyacını karşılamak RG
ihtiyacı için dikiş ipliği
üzere ülke genelinde dikiş ipliği üretilmesi için Süimali hakkında BKK
merbank tarafından ek tesisat yapılması ve bu tesisata
600 bin liralık bir sermaye ayrılması kararlaştırılmıştır.

11

Nisan

Bekarlar Vergisi hakkında,
Yozgat Millet Vekili Sırrı
İçöz'ün verdiği kanun
teklifi.

Bu teklife göre, askerliğini bitirmiş olan erkeklerle
17 yaşını doldurmuş kızlar bekarlık vergisine tabi
olacaklardır. Vergi mükellefiyeti, bekarlığın devam
ettiği müddetçe 45 yaşına kadar sürecektir. Vergi
miktarı, ücret ve yevmiyenin yüzde onu oranında
olacak, elde edilecek gelir çok çocuklu ailelere dağıtılacaktır.

12

Nisan

Konya-Sarayönü köyü
belediyeleştirildi

Devlet Şurası'nca verilen karar, Belediye Kanunu'nun RG
7. maddesine tevfikan üçlü kararname ile onaylanmıştır.

12

Nisan

Maliye Bakanlığı genelgesi Harcırah mesafe haritasında yapılan değişilikler hak- RG
kındadır.

12

Nisan

Teşvik-i Sanayi Kanunu'ndan istifade eden müesseseler ve sanayi üretimi istatistiği.

BCA:
30.10/
4.2214/
4215; T, 7
Nisan

BCA:
30.10/
25.140.4/
20100
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13

Nisan

Beden Terbiyesi
Nizamnamesi

"Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü'nün esas vazi- RG
fesi, yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal ve
inkılapçı amaçlara ve yurt müdafaası icaplarına göre
yükseltmek ve oyun, jimnastik, spor faaliyetlerini bu
esaslar dahilinde sevk ve idare etmektir."

15

Nisan

Ateşmiliterlerin hizmetçile- Harice gönderilen ateşmiliterlerin hizmetçileri için RG
ri hakkında TBMM Kararı harcırah verilip verilmeyeceği mevzuunun tefsir yolu
ile halline imkan olmadığı hakkındadır.

15

Nisan

Vatandaşlıktan çıkarma
kararının kaldırılması

9.10.1939 tarih ve 2/12113 sayılı kararname ile 2848 RG
sayılı kanuna tevfikan vatandaşılıktan çıkarılmaları
kabul edilmiş olan 54 kişiden Hirş kızı Mahmilli
Fledman'ın müracaatı üzerine yapılan incelemede bu
kadının yurt dışında bulunduğu süre içinde başka bir
tabiiyet almadığı, yurtla ilgisini kesmediği, ailesinin
İstanbul'da bulunduğu ve fena bir hali de bulunmadığı anlaşıldığından hakkındaki vatandaşlıktan çıkarılma kararı kaldırılmıştır.

15

Nisan

Ordu subaylarına mahsus
sicil ve hal tercümesi talimatnamesinde değişiklik
yapılması

Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile 4 üncü maddesine
ait (H) cetvelinin 26, 27, 37, 38, 39 ve 45 inci sayfalarındaki I, II, 12 ve 36 sıra numaralarında ilave ve
değişiklikler yapılmıştır.

16

Nisan

Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü'nün
1936 mali yılı hesabı kati
kanunu

Tahlisiye Umum Müdürlüğü'nün 1936 mali yılı hesa- RG
bı kati kanunu da yayımlanmıştır.

17

Nisan

Ahmet Faik Kunda'ya verilecek ikramiye hakkında
TBMM Kararı

Kunda, Altıncı Kolordu eski muhasebe katibidir.

17

Nisan

10. İzmir Enternasyonal
Fuarı'na ilişkin BKK

20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında yapılacak fuar RG
için getirilecek ve teşhirden sonra ithal olunacak mallar bedeline hasredilmek üzere ticari ihtiyaçlar
meyanında 100 bin Türk liralık serbest döviz tahsisi
ve bahsi geçen yabancı memleketler eşyasının, fuarın
açık bulunduğu sürece ithali hakkında BKK'dır.

17

Nisan

İktisadi Buhran Vergisi
Umumi Tebliği

Memur ve müstahdemlere ait vergilerin ücretlerinden RG
kesilmeyip mensup oldukları müesseselerce ödenmesi halinde vergi matrahının sureti tayinine dairdir.

18

Nisan

Deniz nakil araçlarının
devletçe satın alınması
hakkında Milli Müdafaa
Vekaleti'ne yetki verilmesi

Milli Korunma Kanunu'nun 36. maddesinin verdiği RG
yetkiye dayanarak, İstanbul limanına bağlı olup, petrol müştakları vazına veya nakline mahsus ve adları,
sicil numaraları, safi ve gayri safi tonilatoları ilişik
listede yazılı bulunan deniz nakil vasıtalarının değer
bahası tesviye edilmek üzere satın alınması hususunda Milli Müdafaa Vekaleti'ne yetki verilmiştir.

19

Nisan

Askeri mahkemeler teşkiline dair layiha

Gazetenin haberine göre "dünya umumi vaziyetinin C, 19
muhtelif cereyanlarla mağşuş bulunduğu şu devrede Nisan
milli müdafaayı korumak hususunda mühim tedbirleri havi bir layiha tasarlanmıştır. Memleket dahilinde
kati nizam ve inzibatı daima muhafaza etmek üzere,
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henüz cezai mevzuatımıza girmemiş bulunan suçların
askeri mahkemelerde muhakemesi mevzuu bahistir.
Bu mahkemelerin kararları temyiz olmayacaktır. Taslağa dahil olan suçlar arasında casusluk, aleyhimizde
kasden haber uydurmak, uydurulan haberleri öğrenmeye uğraşmak, memleket müdafaasına mütealik haberler tasni etmek vardır. Bunlara dair ağır cezalar
konmuştur." Layiha henüz TBMM'ye verilmemiştir.
19

Nisan

Ulusal Ekonomi ve Artırma Beyanname harp ekonomisinin gerektirdiği tasarruf T, 19
Kurumu'ndan Türk Milleönlemleri üzerinde durmaktadır: "…Boşuna yanan Nisan
ti'ne bir beyanname
her ampül, lüzumundan fazla sıcak bir oda, israf olunan her kağıt, çöp tenekesine atılan ekmek parçası,
esneyerek geçirilen her dakika milli servetimizden
çalınmış kıymetlerdir."

20

Nisan

Çeşitli nahiyelerde PTT
merkezleri açıldı.

Aydın-Kuyucak nahiyesi, Balıkesir-Sarıköy nahiyesi, RG
Yozgat-Şefaatli nahiyesinde PTT merkezleri açılmıştır. 22 Nisan 1940 tarihli RG'de Edirne-Lalapaşa nahiyesi ile Kırklareli-İğnece nahiyesinde PTT merkezleri açıldığına dair kararlar yayımlanmıştır.

20

Nisan

Almanya'daki harp
sebebiyle burada bulunan
öğrencilerin durumlarını
tes-bit etmek üzere Prof.
Tevfik Sağlam'ın Almanya'ya gönderilmesi.

Almanya'ya öğrenime gönderilen Türk öğrencilerinin
durumu ve gönderilecek öğrencilerle ilgili takip edilecek yöntem hakkında Berlin Büyükelçiliği'nin 28
Eylül tarihli raporu ile Almanya'ya öğrenime gönderilen öğrencilerin genel durumları ile ilgili olarak öğrenci müfettişi Nihat Adil Erkman'ın 30.10.1940 tarihli raporu BCA'da yer almaktadır.

20

Nisan

Halkevleri İdare, Teşkilat
CHP İdare Heyeti, Halkevleri İdare ve Teşkilat Tali- TK
ve Çalışma Talimatnamele- matnamesi ile Çalışma Talimatnamesi'ni yayımladı.
ri

22

Nisan

Devlet Demiryolları ve
Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü'nün 1936 mali
yılı hesabı kati kanunu

22

Nisan

3628 sayılı kanuna ek
kanun

58.917 liralık fevkalade tahsisat verilmesi hakkındaki RG
3628 sayılı kanuna ektir. Bu yasanın birinci maddesi
ile Milli Müdafaa Vekaleti bütçesinde (muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) namile açılmış hususi fasla
9.100 ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde
(muhtelif jandarma hizmetleri karşılığı) unvanı altında açılacak hususi fasla 400 bin ve Nafıa Vekaleti
bütçesinde (askeri ihtiyaçlar için yapılacak iskele, yol
ve meydanlar karşılığı) unvanı altında açılacak hususi
fasla da 1.500 liranın tahsis edilmesine yetki verilmiştir.

22

Nisan

Köy Enstitüleri Kanunu

"Köy öğretmeni ve köye yarayan diğer meslek erba- RG; C, 19
bını yetiştirmek üzere ziraat işlerine elverişli arazisi Nisan; U,
bulunan yerlerde Maarif Vekilliği'nce köy enstitüleri 7 Eylül
açılır…Enstitülere tam devreli köy ilkokullarını bitirmiş, sıhhatli ve kabiliyetli köylü çocuklar seçilerek
alınırlar. (14.4.1940 tarih ve 3803 sayılı kanun)
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre "12 vilayette

BCA:
30.18.12.2
/90.39.16/
238-545;
BCA:
30.10/
142-14.8/
13857

RG
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geniş kadrolu köy enstitüleri kuran kanun memlekette
memnuniyetle karşılanmıştır." 8 Ağustos tarihli bir
habere göre köy enstitülerine 2000 köylü çocuğu
alınmıştır. Bütün tesisat tamamlanmış ve her yerde
tedrisata başlanmıştır. 7 Eylül tarihli Ulus gazetesinde yer alan bir habere göre, Maarif Vekili, yeni kurulan köy enstitülerinde 3000 köy öğretmeni adayı bulunduğunu ve kadronun ekim sonunda 6000'e çıkarılacağını, beş yıl sonra da 15.000'i bulacağını açıklamıştır. Reisicumhur İsmet İnönü 4 Kasım 1940 tarihinde yaptığı TBMM'yi açış konuşmasında, ülkenin
farklı bölgelerinde açılan 14 enstitüde, 6000 öğrencinin yetişmekte olduğunu belirtmiştir. İnönü, "bütün
alakadarlarının en geniş bir emek ve çalışma ölçüsü
ile kurulup yürümesine savaştıkları bu müesseselerin
15 yıl içinde Türkiye'de ilk öğretim meselesini tam
olarak halletmeye imkan vereceğini" söylemiştir.
GB

22

Nisan

Ilıca-İskele-Palamutluk
Demiryolu TAŞ devletleştirildi

22

Nisan

"İstanbul belediyesi büyük
inşaat işlerini tehir ediyor"

Demir ve malzeme tedarikindeki güçlükler nedeniyle T, 22
stadyum, hastane ve Taksim'de modern bir mahalle Nisan
inşası gelecek seneye kaldı.

23

Nisan

Çocuk Bayramı

Türkiye'nin ve Cumhuriyetin banisi Mustafa Kemal, C, 23
ilk TBMM'yi 20 sene evvel bugün toplamıştı. Çocuk Nisan
Bayramı, bugün memleketin her yerinde büyük merasimle başlıyor.

24

Nisan

TBMM Kararı

Aralık 1939-Şubat 1940 dönemine ait Divanı Muha- RG
sebat raporu üzerine Divanı Muhasebat Encümeni tarafından yazılan mazbata onaylanmıştır.

25

Nisan

Van'da nahiye merkezi
değişikliği

Van vilayetine bağlı Şıtak kazasının Narlı nahiyesi RG
merkezi Martanis köyünden Giresor köyüne nakledilmiştir.

25

Nisan

Çeşitli vilayetlerin İdare
Heyeti azalıklarına atama

Sivas İdare Heyeti azasından İsmail Hakkı Ildır açık RG
bulunan Ankara Vilayeti İdare Heyeti azalığına naklen, Konya Seferberlik Müdürü Faik Yılmaz da Sivas
Vilayeti İdare Heyeti azalığına terfian tayin edilmiştir.

25

Nisan

Hariciye Vekaleti atamaları İstokholm, Cidde ve merkezdeki çeşitli elçilik kadro- RG
larına atama yapılmıştır.

25

Nisan

Erzincan Maarif Müdürlüğü'ne atama

Bedri Ahıskalı'nın Kocaeli Maarif Müdürlüğü'ne ta- RG
yininden dolayı açılan Erzincan Maarif Müdürlüğü'ne
Rize Maarif Müdürü Hüsnü Söylemez atanmıştır.

25

Nisan

Nafıa Vekili Ali Fuat
Cebesoy'un inceleme
gezisine ait rapor

Cebesoy'un inceleme gezisi 3132 sayılı kanun ile
başlamış olan ve beş senelik su programına dahil bulunan Seyhan, Berdan, Büyük Menderes, Gediz,
Bakırçayı, Susurluk havzaları ve bir özel kanun ile
başlanıp ikmal edilmiş olan Küçük Menderes ve Bursa ovaları ıslahatı ve bir de Konya ovasında mevcut
sulamaya ait işletmeleri kapsamaktadır.
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25

Nisan

"Siirt civarında çok zengin
bir petrol damarı bulundu."

Beşiri kazası yakınlarındaki Raman dağında 1042 T, 25
metre derinlikte petrol bulunmuştur. 30 Temmuz ta- Nisan
rihli Ulus gazetesinde üçüncü petrol kuyusunun da
açıldığı haber verilmektedir. Petrol uzmanı B. Cevat
Taşman, Raman dağında 300'den fazla petrol kuyusu
açılabileceğini söylemiştir. Petrol arama-çıkarma
işinde ihtiyaç duyulan makinelerin Amerika'ya sipariş edildiği bildirilmektedir.

26

Nisan

Bazı Mahkumların Cezalarının Affı Hakkında Kanun

Af, 27 Aralık 1939 depreminde felakete uğrayanların RG
kurtarılmasında "fevkalede hizmetleri görülen" mahkumları kapsamaktadır. Mahkumların mahkumiyet
sürelerinin beşte dördü ve hukuku amme ve tazminat
kabilinden olan para cezaları affedilmiştir. Yasanın
inzibati cezalara etkisi yoktur.

26

Nisan

1939 mali yılı Muvazanei
Umumiyesine dahil bazı
daire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında
3805 sayılı kanun

TBMM, Başvekalet, Devlet Şurası, İstatistik U.M, RG
Diyanet İşleri Reisliği, Maliye Vekaleti, Duyunu
Umumiye, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü,
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, Dahiliye Vekaleti,
Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü…bütçeleri arasında
1.870.889 liralık aktarma yapılmıştır.

26

Nisan

Başvekil Refik Saydam
Güneydoğu ve Doğu
illerini kapsayan bir geziye
çıktı

Saydam, maden ve petrol mıntakalarında inceleme C, 26
yapmıştır. İktisat vekili Hüsnü Çakır ile Maden Tet- Nisan
kik ve Arama Enstitüsü Umum Müdürü başvekile refakat etmiştir. Saydam, 5 Mayıs'ta Ankara'ya dönmüştür.

26

Nisan

Washington büyükelçimizin ABD'deki konferans ve
toplantıları

Büyükelçi ABD'nin çeşitli kentlerinde konferans, BCA:
toplantı ve davetlere katılmıştır. Belgeye Elçi'nin ko- 30.10/
nuşma metni ve gezi ile ilgili 20 gazete küpürü ek- 268.805.1
lenmiştir. New York'ta deprem felaketi, Boston'a ise
Avrupa krizinde Türkiye'nin durumu ve çalışmaları
hakkında bilgi verilmiştir. Konferanslara Balkan sefirleri de davet edilmiştir.

26

Nisan

Maliye, Maarif ve Adliye
Vekaletleri hesabına Avrupa'ya gönderilen öğrenciler
hakkında BKK

Devlet ve devlete bağlı müesseseler hesabına Avru- BCA:
pa'nın çeşitli memleketlerinde öğrenim görürken si- 30.18.1.2/
yasi vaziyet dolayısıyla ülkeye çağrılmış olup tekrar 90.38.9
yerlerine gönderilmiş olanlardan geri kalan 22'si Maliye ve 21'i Maarif ve Adliye'ye ait 43 öğrencinin de
önceden bulundukları yerlere gönderilmelerine karar
verilmiştir. Almanya'da öğrenim gören öğrenciler ise
Almanca ile öğrenim yapan İsviçre üniversitelerine
nakledileceklerdir.

26

Nisan

Maliye müfettişliklerine
yapılan tayinler.

27

Nisan

Şirketlerin genel kurul
toplantıları hakkında
Devlet Şurası Kararı

Devlet Şurası'nın 1 inci ve 3 üncü dairelerinin RG
19.3.1940 tarih ve 11/10 sayılı mazbatası, şirketlerin
umumi heyet içtimalarındaki nisaba dairdir.

27

Nisan

Türkiye Ordu Malulleri
Birliği Ana Nizamnamesi

Malul kalarak ordudan ayrılan her rütbede ordu men- RG
supları ile jandarma, ihtiyat, milis subay ve erattan
Türkiye sınırları içinde bulunanların birleşerek Ağustos 1937 tarihinde kurdukları birliğin yeni nizamnamesidir. "Birlik siyasetle iştigal etmez, ancak Türk
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milletinin bir tek kurtuluş ve yükseliş yolu olan ve
milletin mütemadiyen itibar ve refah mevkiinde yükselmekte olan Atatürk rejimine bağlı kalmayı ve kendi faaliyet şubelerinde Cumhuriyet Halk Partisi prensiplerini tahakkuk ettirmeyi en esaslı bir gaye olarak
kabul ve ilan eder."
27

Nisan

General Kazım Karabekir'in
asker ailelerine dair teklifi
kabul edilmedi

Gazetenin haberine göre hükümet bütün askere gi- C, 27
denlerin ailelerine umumi ve tam yardım için bir yasa Nisan
hazırlığındadır.

30

Nisan

Hatay jandarma teşkilatının
maaş ve iaşe bedelleri hakkında 3806 sayılı kanun

RG

30

Nisan

Alay sancaklarına İstiklal
madalyası verilmesi hakkındaki 3579 sayılı kanuna
ek kanun

3579 sayılı kanuna bağlı listeye 27 dağ, 48 dağ, 132- RG
143-172 piyade, 5-9 topçu ve 1-2-4-10 müstahkem
mevki topçu alay numaraları eklenmiştir.

30

Nisan

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 Mali Yılı Bütçesinde aktarma yapılmasına
dair 3808 sayılı kanun

İlgili bütçede, 15.000 liralık aktarma yapılmıştır.

30

Nisan

Eskişehir-Mihalgazı ve
civarını sulama imtiyaz
sözleşmesinin feshi

Sözleşme, imtiyaz sahibi Fatin'in bir hidroelektrik BCA:
santrali kurarak verilen sürede sulama yapamadığın- 230.0/
18.70.1/
dan feshedilmiştir.

RG

26S1

2

Mayıs

Askerlik Kanunu'nda
değişiklik

26 Nisan 1940 tarih ve 3810 sayılı yasa, 1111 sayılı RG
Askerlik Kanunu'nun 58 inci maddesine bir fıkra eklemektedir: "Talim ve terbiye ve manevra maksadile
celbedilecek usta efrad, fevkalade hallerde, iki sene
kaybına bakılmaksızın İcra Vekilleri Heyeti kararı ile
silah altına alınabilir ve talim müddeti de dört aya
kadar uzatılabilir."

2

Mayıs

Bira fabrikalarının devletleştirilmesi

Yasa, tasfiye halindeki Türk bira fabrikalarının, İnhi- RG
sarlar Umum Müdürlüğü'nce satın alınmasına ilişkindir: Türk Bira Fabrikaları (Bomonti-Nektar) Türk
Anonim Şirketi'nden Satın Alınacak Fabrikalar Bedelinin ve 1939 Senesine Ait Masraf ve Ücretlerin
Ödenmesi Usulüne dair 3811 sayılı Kanun.

2

Mayıs

Elektrik tüketim vergisi
hakkında Maliye Vekaleti
genelgesi

Genelge, elektiriğini kendi üreten sınai kuruluşların RG
memur ve müstahdemine ait evlerde sarfolunan cereyanın istihlak resmi hakkındadır.

2

Mayıs

Elektirik tüketim resmi
hakkında Maliye Vekaleti
genelgesi

Suni ipek fabrikalarının elektirik istihlak resmi tenzi- RG
latına dairdir.

2

Mayıs

Türk basınının Alman basın
ve radyosu yayınlarına ilişkin tavrı hakkında Dahiliye
Vekaleti yazısı

Dahiliye Vekaleti'nden başvekalete gönderilen yazıda BCA:
Türk gazetelerinin Alman yayınlarına sert bir dille 30.10/
karşılık verdikleri söylenmekte ve bu gibi hareketle- 85.559.6
rin önlenmesi istenmektedir. Yazıya Trabzon valiliğinden alınan şifreli bir telgraf eklenmiştir; telgraf
Trabzon'da yayınlanan Yeniyol gazetesindeki neşriyat hakkındadır.
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2

Mayıs

"Nouvelle Afrique", "Nouvelle Blondel La Rougery müessesesinde basılan haritalar,
Asie", "Les Grandes Routes Türkiye hakkında yanlış bilgi içerdikleri gerekçesiyle
Aeriennes Du Monde" adlı toplattırılmış ve yurda sokulmaları yasaklanmıştır.
haritaların yasaklanması

3

Mayıs

Sümer Bank Umum Müdür Sümer Bank Umum Müdür Muavini Osman Nuri RG
Muavinliğine atama
Göver'in yerine, TC Merkez Bankası Ankara Şubesi
Müdürü Cabir Selek atanmıştır.

3

Mayıs

Almanya'ya giden öğrencilerin ihtiyaçları hakkında
BKK

Eğitim için Almanya'ya giden öğrencilerin temizlik RG
ihtiyaçlarını karşılamak üzere aileleri tarafından gönderilmek istenen ayda iki kiloya kadar sabunun
2/11869 sayılı kararnameden istisnaen ihracına izin
verilmiştir.

3

Mayıs

Erzurum'da köy bağlantısı
değişikliği

Erzurum vilayetinin Karayazı kazasına bağlı Marifet RG
ve Ağziher köyleri Pasinler kazasına bağlanmıştır.

3

Mayıs

Tunceli'de köy bağlantısı
ve nahiye merkezi değişikliği

Tunceli vilayeti Pülümür, Hozat, Ovacık ve Kalan RG
kazalarında yapılan idari değişiklik ile üç nahiye (Kalan kazasına bağlı Haydaran nahiyesi, Ovacık kazasına bağlı Demir ve Kalan nahiyeleri) kaldırılmış, yeniden bir nahiye (Pülümer'e bağlı Eşil nahiyesi) kurulmuştur. Adı geçen kazalarda bazı köylerin bağlılıkları, bazı nahiyelerin de merkezleri değiştirilmiştir.

4

Mayıs

Tevhidi İçtihat Kararları

Temyiz Mahkemesi Tevhidi İçtihat Heyeti RG
Umumiyesinin karar suretleridir: 1) Kanuni müddet
geçtikten sonra maznun aleyhinde verilen layihanın
temyiz tedkikatının aleyhte yapılabileceği hakkındadır, 2) Köy korucularının memurin muhakematı hakkındaki kanuna tabi memurlardan olmadığı hakkındadır, 3) Köy ihtiyar heyetine kanuni vazifelerini
görmek üzere, şartlarını ve müzakere karar ve nisabını haiz toplantılarında vukubulacak taarruz ve hakaretlerin TC Kanununun 268. maddesindeki unsurları
haiz bir cürüm teşkil edeceği hakkındadır.

6

Mayıs

Matbuat Kanunu'nda
değişiklik

1881 sayılı Matbuat Kanunu'nun 30 uncu ve 35 inci RG
maddeleri değiştirilmiştir (29.4.1940 tarih ve 3812
sayılı yasa). Değişiklik, "milli hisleri inciten veya bu
maksatla milli tarihi yanlış gösteren yazıları neşredenler"e, "isim ve madde gösterilmeyerek müphem
ve suizannı davet edecek mahiyette mütecavizane yazı ve resimlerle BMM'nin, İcra Vekilleri Heyeti'nin,
resmi heyetlerle devlet memurlarının şeref ve haysiyetini ihlal edenler"e verilecek hapis-para cezaları
düzenlemektedir.

6

Mayıs

Kaymakamlar arasında
tayin

26 Nisan 1940 tarihli kararname ile toplu kaymakam RG
ataması yapılmıştır.

6

Mayıs

Gümrük Müdürlükleri'ne
atama

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü'ne Gümrük ve İnhi- RG
sarlar Vekaleti İkinci Sınıf Müfettişlerinden Suphi
Okay atanmıştır. İzmir İhracat Gümrüğü Müdürlüğü'ne İkinci Sınıf Müfettişlerinden Naci Selik atanmıştır. Antalya Gümrüğü Müdürlüğü'ne Gümrük ve
İnhisarlar Vekaleti Dördüncü Sınıf Müfettişlerinden
Rüknettin Birce atanmıştır.
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6

Mayıs

Orman İşletme Talimatnamesi'nde değişiklik ve ilaveler yapılması

31.5.1939 tarih ve 2/11139 sayılı kararname ile yü- BCA:
rürlüğe giren talimatname, Ziraat Vekilinin teklifi ve 30.18.1.2/
91.41.7
Maliye vekilinin görüşü üzerine değiştirilmiştir.

6

Mayıs

Ordu kıyafet talimatnamelerinin değiştirilmesi

23.5.1933 tarih ve 14455 sayılı kararname ile BCA:
30.18.1.2/
16.4.1938 tarih ve 2/8484 sayılı kararnameye ektir.

Stalin albümünün yasaklanması.

Stalin'in hayatına ait resimleri içeren albüm, "komü- BCA:
nist propogandası mahiyetinde görüldüğü" için top- 30.18.1/
91.41.15/
lattırılmış ve memlekete sokulması yasaklanmıştır.

6

Mayıs

Kaynak

91.42.6

85-71

6

Mayıs

"Carte de L'Europe
Indıquant les chemin de
fer" adlı haritanın yasaklanması

7

Mayıs

Vakıflar Umum Müdürlüğü Bu göreve, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü avukatla- RG
müfettişliğine atama
rından Haşim Kamer terfian tayin edilmiştir.

8

Mayıs

Linyit madeni resmi hakkında BKK

Erzurum-Oltu Balkaya mevkiinde bulunan linyit ma- RG
deni üretiminin % 1 nisbi resme tabi tutulmasına karar verilmiştir.

8

Mayıs

Halk sandıklarının teminat
mektubu vermeleri hakkında BKK

Düzenleme, 8.12.1934 tarih ve 2/1696 sayılı karar- RG
nameye ektir. Ankara ve İstanbul'da tamamı tediye
edilmiş iki yüz ellişer bin lira sermaye ile teşkil edilmiş olan Halk sandıklarının "mesleki küçük kredi"
mefhumile mukayyed kalmak ve yalnız küçük sanat
ve ticaret erbabı lehine olmak şartıile tediye edilmiş
sermayelerinin yüzde ellisi üzerinden teminat mektubu vermelerine karar verilmiştir.

9

Mayıs

Devlet personel teşkilatında Gazetenin haberine göre "bundan sonra memur kad- C, 9
ıslahat hazırlığı
rolarında adedden ziyade keyfiyete ehemmiyet veren Mayıs
bir usul" tutulacaktır.

9

Mayıs

Maliye müfettişliğine
atama

Maliye müfettiş muvainleri Şefik Kazım Yur, Nahit RG
Alpar, Necmi Tanşu, Nezih Sirel, Rıfat Onat, Sait
Kandan, Vefik Pirinçoğlu, Nazif Camcıoğlu, Hurrem
Kubat beşinci sınıf maliye müfettişliklerine atanmışlardır.

10

Mayıs

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Asgari verginin mütehavvil kısmının hesabında sene- RG
nin 365 gün olarak nazarı itibara alınması hakkındadır.

10

Mayıs

Hayvanlar Vergisi Umumi
Tebliği

Çobanlar nezdinde bulunan ve sahibi tespit edileme- RG
yen hayvanlar vergisi hakkındadır.

10

Mayıs

Bazı yabancı öğretmenlerin 31 Mayıs'ta orta dereceli okullarda çalıştırılacak ya- BCA:
Maarif Vekaletine bağlı
bancı öğretmen ve uzmanlara ait 1 yıllık kadro onay- 30.18.1.2/
okullarda çalıştırılmaları.
lanmış, bazı yabancı uzmanların 1 yıl daha 91.43.20
meslek okullarında çalıştırılmasına izin verilmiştir.
17 Temmuz'da Galatasaray Lisesinde görevli olan
yabancı uyruklu profesörlerin sözleşmeleri yenilenmiştir.
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Paris'te E. Girard et Barrér müessesesi tarafından basılmış olan "Carte de L'Europe Indiquant les chemin
de fer" adlı harita Türkiye hakkında yanlış bilgi verilmesi sebebiyle toplattırılmış ve yurda sokulması
yasaklanmıştır.
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12

Mayıs

Hitler'in "Kavgam" adlı
eseri Türkçe'ye çevrildi

Çeviri Hüseyin Cahit Yalçın tarafından yapılmış, ki- TK
tap iki cilt halinde yayımlanmıştır.

13

Mayıs

İnhisarlar Umum Müdürlüğü'nün 1936 mali yılı hesabi kati kanunu

13

Mayıs

Halid Özakar'a verilecek
emekli maaşı hakkında
TBMM Kararı

Yüzbaşılıktan emekli Halid Özakar hırsızlık ve me- RG
muriyet nüfuzunu kötüye kullanmadan dolayı 1919
yılında görevden uzaklaştırılarak, üç ay hapse mahkum edilmiştir. Yargılama sonucunda hakkında beraat kararı verilmiştir.

13

Mayıs

Ordu İkramiye Nizamnamesi

Karar, deniz-hava hizmetlerinde mükafata layık başa- RG
rılar gösterenlere ikramiye ya da kıta hediyesi verilmesi hakkındadır.

14

Mayıs

Beden terbiyesi mükellefiyeti hakkında Başvekalet
tebliği

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu'nun 4. maddesi- RG; TK
ne göre, 1) Şimdilik 9 vilayet (Erzincan, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Karaköse, Muş, Siirt, Tunceli, Van) hariç olmak üzere vilayet ve kaza merkezleriyle öğretmenli okulu bulunan bütün nahiye merkezleri ile köylerindeki 18, 19, 20 yaşlarındaki erkek gençlerin, 2)
Adları belirtilen 24 ilde birinci maddedeki yaşlardan
başka 15, 16, 17 yaşlarındaki erkek gençlerin, 3) 35
yaşına kadar tüm serbest hekimlerin, 4) Memur ve işçi sayısı 500 ve daha fazla olan fabrika, imalathane
ve benzer kuruluşlardaki 15-35 yaş arasındaki erkekkız-kadın yurttaşların beden terbiyesi mükellefiyetlerini yapmak için vilayetlerce gençlik klüplerine ve
gruplarına girmeye davet olunacakları ilan edilmiştir.
30 Ağustos 1940 itibariyle 53 vilayette 900 kadar
gençlik klubü açılmıştır.

15

Mayıs

1939 mali yılı bütçesinde
değişiklik

1939 mali yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı da- RG
ire bütçelerinde değişiklik yapılması hakkında 3815
sayılı kanun.

15

Mayıs

Adli tayinler

Ülke genelinde müddei umumilik, müddei umumi RG
muavinliği, sorgu hakimliği, hakim muavinliği görevlerine toplu atama yapılmıştır.

16

Mayıs

Dahiliye Vekaleti atamaları Dahiliye Vekaleti merkez teşkilatında mahalli idare- RG
ler umum müdür muavinliği, çeşitli şube müdürlükleri ve daire reisliklerine atama yapılmıştır.

16

Mayıs

Çorum Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Müdürlüğü'ne
atama

Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü müfet- RG
tişlerinden Dr. Edip Süren atanmıştır.

17

Mayıs

Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Sekreterliği'nin halkevleriyle ilgili tamimleri

Belge, halkevleri ve halkodaları reislikleri ile vilayet
idare heyeti reisliklerine ve bilgi vermek üzere de
umumi müfettişlerle CHP Bölge müfettişlerine gönderilen çok sayıda tamim içermektedir.

17

Mayıs

Amasya belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Amasya Belediye Meclisi'nce Belediye Reisliğine se- RG
çilen Şevket Laçin'in reisliği 1580 sayılı Belediye
Kanunu'nun 89. maddesine göre onaylanmıştır.

RG
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18

Mayıs

Orman mevzuatında
değişiklik

Değişiklik teşkilat kadrolarına ilişkindir: Orman RG
Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu, Orta Orman
Mektebi Teşkili ve Muallimleri Hakkındaki Kanun
ve Orman Koruma Teşkilat Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına dair 3818 sayılı Kanun.

18

Mayıs

PTT mevzuatında
değişiklik

Değişiklik teşkilat kadrolarına ilişkindir: PTT İdaresi RG
Teşkilat ve Vazifelerine Ait Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 3819 sayılı Kanun.

18

Mayıs

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Değişiklik teşkilat kadrolarına ilişkindir: Sıhhat ve RG
Vekaleti mevzuatında deği- İçtimai Muavenet Vekaleti Teşkilat ve Memurin Kaşiklik
nunu'nda değişiklik yapılmasına dair 3820 sayılı kanun.

18

Mayıs

Vakıflar Umum Müdürlüğü Değişiklik teşkilat kadrolarına ilişkindir: Vakıflar RG
mevzuatında değişiklik
Umum Müdürlüğü teşkilatı hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair 3821 sayılı kanun.

18

Mayıs

Devlet Havayolları Umum
Müdürlüğü mevzuatında
değişiklik

Değişiklik teşkilat kadrolarına ilişkindir: Devlet Ha- RG
vayolları Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 3822 sayılı kanun.

18

Mayıs

Askeri Ceza Kanunu'nda
değişiklik

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 47 inci ve 148 RG
inci maddeleri değiştirilmiştir. 47 inci madde,
TCK'nın birinci kitabının müstakil faslında yazılı
olan cezaların tecili hakkındaki kaidelerin askeri şahıslara uygulanma şartlarını düzenlemektedir. 148.
madde, "siyasi maksatlarla toplananlar, siyasi fırkalara girenler, siyasi makale yazan ve nutuk söyleyenler
ve TCK'nın 141, 142 inci maddelerinde yazılı suçları
ordu içinde veya ordu arasında işleyenler" hakkındadır.

18

Mayıs

Askeri Muhakeme Usulü
Kanunu'nda değişiklik

3824 sayılı yasa, Askeri Muhakeme Usulü Kanunu'- RG
nun 3 üncü maddesini tadil etmektedir. 3 üncü madde, asker olmayan şahısların askeri mahkemelerde
muhakeme olunmasını gerektiren suçları saymaktadır.

18

Mayıs

1939 mali yılı bütçesinde
değişiklik

1939 mali yılı Divanı Muhasebat bütçesinin memur- RG
lar maaşı maddesinden 3.120 lira tenzil edilerek,
tekaüd ikramiyesi faslına aktarılmıştır.

18

Mayıs

Mehmed Salahattin
Sagun'un emeklilik işlemi
hakkında TBMM Kararı

Sagun, orduda yarbay rütbesinde subaydır.

19

Mayıs

Gençlik Bayramı

19 Mayıs Ankara'da Milli Şef'in huzurunda törenle C, 20
kutlandı, memleketin her tarafında muazzam mera- Mayıs.
sim yapıldı, Türk gençliği yeniden and içti.

20

Mayıs

Nakil Vasıtaları Hakkında
Kanun

3827 sayılı yasa, emirlerine binek otomobili tahsis RG
edilecek zevat ile bu otomobillerin miktar, asgari
miad ve azami satın alma bedellerini düzenlemektedir. Cumhur Reisliği emrine tahsis edilecek otomobiller bu yasa kapsamında değildir.

20

Mayıs

Denizli ve Erzincan'a vali
tayini

Erzincan valisi Osman Nuri Tekeli açık bulunan De- RG
nizli valiliğine, Maraş Belediye Reisi Dr. Sükuti Tekel ise Erzincan valiliğine atanmıştır.
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20

Mayıs

Gazete sayfalarının
sınırlandırılmasına ilişkin
BKK

Ülkedeki kağıt stokunun azalması ve hariçten ithal RG
imkanlarının da daralması nedeniyle önlem olarak
gazete sayfalarının sınırlandırılmasına karar verilmiştir. Resmi Gazete dışında günlük gazetelerin sayfa
sayıları, sayfa ebadına bağlı olarak, 6-8 sayfa ile sınırlandırılmıştır. Ulus gazetesi, resmi tebligat ve ilanların çok yer işgal eylediği günler sekiz sayfa olarak
çıkabilecektir. Karar, ilgili vekaletlerle Basın Birliği'nin de görüşü alınarak, Koordinasyon Heyeti tarafından hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu'na sunulmuştur. 4/7/1940 tarihinde alınan karar gereğince günlük
gazetelerin sayfa sayıları, sayfa ebadına bağlı olarak
4-6 sayfaya düşürülmüştür. Ulus gazetesine tanınan
ayrıcalık korunmuştur (RG: 10.7.1940, 4557). 29
Ekim 1940 ve 10 Kasım 1940 tarihlerinde yayımlanacak bütün gazetelerden sayfa sınırı bir gün için
kaldırılmıştır. Gazete sayfa sınırlaması, 2 Aralık 1940
tarihli kararla tekrar 6-8 aralığına yükseltilmiştir
(RG: 7.12.1940, 4680).

20

Mayıs

Milli Korunma Kanunu'nun Maliye Vekilliğinin gösterdiği lüzum üzerine Darp- RG
uygulanması
hane ile Damga Matbaasında, İktisad Vekilliğinin
gösterdiği lüzum üzerine tüm iplik-dokuma sanayi
kuruluşları ile Sümerbank'a bağlı devlet fabrikalarının hepsinde günlük iş saatinin üç saate kadar artırılmasına ve buralarda Hafta Tatili Kanunu'nun tatbik
edilmemesine karar verilmiştir.

20

Mayıs

"Berliner Monatshefte" adlı Berlin'de yayınlanan dergi "zararlı yazıları taşıdığı BCA:
30.18.1.2/
derginin Nisan 1940 tarihli anlaşıldığından" yasaklanmıştır.
91.46.5/
nüshasının yasaklanması.
6-2234

20

Mayıs

Lyon'da "Imprimerie
Artistique" tarafından
basılan harita yasaklandı

E. Fonne tarafından hazırlanan harita "Türkiye hak- BCA:
kında yanlış bilgi içerdiği" gerekçesiyle toplattırılmış 30.18.1.2/
91.46.7/
ve ülkeye sokulması yasaklanmıştır.
85-73

21

Mayıs

Trabzon'un üç ilçesinde
belediye reislikleri kaymakamlar sorumluluğundan
alındı

Görülen lüzum üzerine 26/8/1937 tarih ve 2/7306 sa- RG
yılı kararname ile kaymakamlar uhdesine verilmiş
olan Trabzon vilayeti dahilindeki Maçka, Akçaabad
ve Vakfıkebir belediye reislikleri vazifelerinin halen
kaymakamlar uhdesine verilmesindeki lüzum ve zaruret kalmadığı anlaşıldığından, söz konusu kararnamenin bu üç kazaya ilişkin hükümleri yürülükten
kaldırılmıştır.

22

Mayıs

Türk kontrplak normları
nizamnamesinde değişiklik

Türk kontrplak normları hakkındaki 24/8/1938 tarihli RG
nizamnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesine ve
11. maddenin lağvına dair düzenlemedir.

22

Mayıs

Samsun Belediyesine 60 yıl Samsun Belediye'sine verilen ihale yetkisi su getirilsüreyle verilen ihalenin
mesi, elektirik dağıtımı ve tramvay inşası içindir.
feshi için Nafia Vekaletine
yetki verilmesi.

BCA:
30.18.1.2/
91.49.7/
163-52

23

Mayıs

Kaymakam tayini

Sekiz ilçeye kaymakam atanmıştır.

RG

23

Mayıs

Bursa belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü
kararname

Bursa belediye reisliğine Sadık Tahsin Arsal'ın se- RG
çilmesi hakkında Edirne belediye meclisince ittihaz
olunan karar Belediye Kanununun 89. maddesine göre tasvib olunmuştur.
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23

Mayıs

Yüksek Sıhhat Şurası
azalığına atama

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 10 uncu RG
maddesinde yazılı görevleri yerine getirmek üzere
kurulan Yüksek Sıhhat Şurası üyeliğine Haydarpaşa
Numune Hastanesi dahiliye hastalıkları uzmanı Prof.
Dr. General Tevfik Salim Sağlam atanmıştır.

23

Mayıs

Sirkeci Gümrük Müdürlüğü'ne atama

Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti üçüncü sınıf müfettiş- RG
lerinden Cezmi Şahingiray tayin edilmiştir.

23

Mayıs

Türk Hava Kurumu'nun 7
inci Kurultayı açıldı

Refik Saydam "karşısında bulunduğumuz dünya va- C, 24
ziyeti havacılığa ne kadar ehemmiyet vermek lazım Mayıs
geldiğini ispat etti" dedi.

24

Mayıs

Devlet Konservatuarı Hakkında Kanun

3829 sayılı yasa ile Ankara'da Maarif Vekilliği'ne RG
bağlı bir Devlet Konservatuarı kurulmuştur.

24

Mayıs

Devlet Havayolları Umum
Müdürlüğü'nün 1937 mali
yılı hesabı kati kanunu

RG

25

Mayıs

Örfi İdare Kanunu

25

Mayıs

Vakıflar Umum Müdürlüğü Çeşitli kalemler arasında 4.000 liralık aktarma yapıl- RG
1939 mali yılı bütçesinde
mıştır.
münakale yapılmasına dair
3836 sayılı kanun

27

Mayıs

Fevkalade Zam Kanunu

"Fevkalade Vaziyet Dolayısıyla Bazı Vergi ve Re- RG; TK
simlere Zam İcrasına ve Bazı Maddelerin Mükellefiyet Mevzuuna Alınmasına dair" 3828 sayılı yasa ile
kazanç vergisi, hava kuvvetleri yardım vergisi, sigorta şirkeri ile bankalardan alınan muamele vergisi, istihlak vergisi, nakliyat resmi, nakliyat ücretleri, damga resmi, milli müdafaa vergisi zamlanmıştır. Gelir
vergisi % 50 oranında artırılmıştır.

27

Mayıs

Kimsesiz çocukların sanayi
ve maadin işlerinde yetiştirilmelerine ilişkin İktisat
Vekaleti yazısı

İktisat Vekaleti tarafından Başvekalet Yüksek Makamı'na gönderilen yazıda "kimsesiz kalmaktan veya
aileleri fakr ve zarurete düşmekten dolayı maddi ve
manevi sefalet içinde büyük şehirlerin sıhhat ve asayişi için dahi birer tehlike haline gelen serseri çocuklardan memleketin küçük ve büyük sanayiinde birer
iş unsuru olarak istifade etmenin içtimai ve iktisadi
faydalarının aşikar olduğu" söylenmektedir.

BCA:
30.10/
174.201.6/
18754

27

Mayıs

Beyrut Müttefik Genelkurmaylar görüşmeleri

Müttefiklerle Beyrut'ta Başkomutanlar seviyesinde
yapılacak askeri görüşmelere Mareşal Fevzi Çakmak,
Fasih Kayabalı ve Emin Dırvana'dan oluşan heyetin
gönderilmesine karar verilmiştir. Görüşmelere Org.
Asım Gündüz ile birlikte Cevat Açıkalın ve T.
Menemencioğlu da katılmıştır.

BCA:
30.18.1.2/
91.49.17/
400-34;
BCA:
30.18.1.2/
91.49.19/
400-35

27

Mayıs

Erzincan-Reşadiye kasaba- Reşadiye, depremde zarar görmüş ve yeniden kurul- BCA:
sının Belediye Reisliğinin
muştur. Yer sarsıntısı sebebiyle harap olan Erzincan 30.18.12/
kaymakam emrine verilmesi. Belediye Başkanlığı görevi 15 Haziran 1940 tarihli 91.50.5;

3832 sayılı yasa Teşkilatı Esasiye Kanunu'nun 86. RG
maddesine göre verilmiş olan sıkıyönetim kararının
nasıl uygulanacağına ilişkin hükümler içermektedir.

BCA:
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kararname ile valiye verilmiştir. 17 Ağustos 1940'da 30.18.1.2/
Akseki Belediye Başkanlığı görevi de kaymakam uh- 92.81.14;
BCA:
desine verilecektir.
30.18.1.2/
91.57.14/
82

28

Mayıs

Milletler Cemiyeti yayınlarından "Aperçu de la
Situation Monétaire" adlı
eser Başbakanlığa sunuldu

Kitap, 1940'da Geneve'de basılmıştır.

28

Mayıs

İl özel idarelerinin mali
Belge, çeşitli bakanlıkların temsilcilerinden oluşan
vaziyeti ve alınması gerekli bir komisyon ile Gümrük ve İnhisarlar, Maarif, Ziraönlemler
at, Nafıa ve Dahiliye vekaletlerinden alınan görüşleri
içermektedir.

BCA:
30.10/
67.447.8/
7459

28

Mayıs

İktisat Vekaleti Maadin
Umum Müdürlüğü'ne tayin

BCA:
30.11.1/
139.17.2

29

Mayıs

Devlet Demiryolları ve
Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü'nün 1937 mali
yılı hesabı kati kanunu

RG

29

Mayıs

Kazanç Vergisi Kanunu'nda değişilik

3840 sayılı yasa, 2395 (Kazanç Vergisi Kanunu) ve RG
2729 sayılı (Kazanç Vergisi Kanunu'na Ek Kanun)
kanunlara değişiklik getirmektedir.

29

Mayıs

İstihlak Vergisi Kanunu'nda değişiklik

3841 sayılı yasa, Bazı Maddelerden İstihlak Vergisi RG
alınması hakkındaki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini değiştirmektedir.

29

Mayıs

Nakliyat Resmi Kanunu'nda değişiklik

3842 sayılı yasa, Muayyen Tarifeli Vesaiti Nakliye RG
ile Seyahat Eden Yolculardan Alınacak Nakliyat
Resmi Hakkındaki 472 sayılı kanunun 4, 6 ve 9.
maddelerini değiştirmektedir.

30

Mayıs

Uyuşturucu Maddeler
İnhisarı İdaresi'nin bilanço
ve murakıp raporlarının
tasdiki

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı İdaresi, Toprak Mah- BCA:
30.18.1.2/
sulleri Ofisi'ne devredilmiştir.

BCA:
30.10/
222.499.8/
40147

İlgili göreve Kemal Balkar atanmıştır.

91.51.5/
211-41

30

Mayıs

İhracatçı Birlikleri
kurulması

İstanbul merkezli Trakya-Karadeniz-Marmara bölge- RG
sinde yetkili bir Yumurta İhracatçıları Birliği ile yine
İstanbul merkezli ve ülke genelinde yetkili bir Türkiye Bağırsak İhracatçıları Birliği kurulmuştur.

30

Mayıs

Ankara'da Rus Ziraat
Sergisi'nin açılması uygun
görülmüştür

Hariciye Vekaleti, "Sovyet Hükümeti'nce Ankara'da
açılmak istenilen Rus Ziraat Sergisi'nin faideli ve
muvafık görüldüğünü" ve siyasi bakımdan da bir sakıncasının bulunmadığını bildirmiştir.

31

Mayıs

Devlet Demiryolları ve
Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü 1939 mali yılı
bütçesine munzam tahsisat
verilmesi

3847 sayılı yasa, "üst yapının bakım ve tecdidi" mad- RG
desine 335.000 lira, "diğer tahsisatın bakım ve tecdidi" maddesine 100.000 lira munzam tahsisat vermektedir.

BCA:
30.10/
173.196.5/
18645
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31

Mayıs

TBMM Kararı

Büyük Millet Meclisi'nin Ordu'ya selam ve muhab- RG
betlerinin iblağı hakkındadır.

31

Mayıs

Eski harfli eserlerin
ithalinin yasaklanması.

Vesika kıymetini taşıyan değerli kitaplardan Maarif- BCA:
'in ithaline izin verdikleri dışındaki tüm eski harfli 30.18.1.2/
91.52.13
eserler yasaklanmıştır.

1

Haziran

Muvazenei Umumiye
Kanunu

Devlet bütçesine dahil dairelerin 1940 mali yılı mas- RG
rafları için 268.476.321 lira tahsisat verilmiştir. İlgili
dairelerin 1940 mali yılı masraflarına karşılık varidat
ise 268.481.000 lira olarak tahmin edilmiştir.
(29.5.1940 tarih ve 3844 sayılı kanun) Reisicumhur
İsmet İnönü, 4 Kasım 1940 tarihli TBMM'yi açış konuşmasında 1940 mali yılı bütçesine ilişkin olarak
şunları söylemiştir: "Cumhuriyet maliyesi, başta
memleket müdafaasına ait fevkalade tedbirler olmak
üzere, bütün devlet işlerinin istediği masrafları, memleketin kendi vasıta ve menbaları ile karşılamaya imkan bulmaktadır...denk bütçe ilkesine sadık kalma
sayesinde, bundan sonra da Türk hazinesinin itibarını
ve düzenini muhafaza edeceğine kati itimadımız vardır"

1

Haziran

Türk Maarif Cemiyeti'nin
gelir ve gider bütçeleri ile
genel çalışmalarını içeren
rapor.

Rapor, 1930-1938 döneminde yürütülen faaliyetleri
kapsamaktadır. Türk Maarif Cemiyeti [Türk Eğitim
Derneği] 31 Ocak 1928 tarihinde kurulmuştur. Derneğin tüzüğüne göre başlıca amacı, yurdun iç ve dışındaki kültür merkezlerinde Türk öğrencisi için özel
öğrenci yurtları kurmak, devam ettirmek ve korumak;
kimsesizliği ve fakirliği dolayısıyla okuma imkanı
bulamayan anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının
tahsillerinin temini için yardımda bulunmak; Türk
çocuklarına yabancı dil öğreten okullar açmak ve
derneğin maksatlarını elde ettirecek her türlü yayında
bulunmak; olabildiği kadar Türk çocuklarının ulusal
ve sosyal eğitimini yükseltecek girişimlerde bulunmak gibi hizmetlerden oluşmaktadır.

2

Haziran

Başvekil Dr. Refik
Saydam, radyodan halka
seslendi.

Başvekil'in beyanı: "Harici siyasetimiz vatanımızın RG; U, 3
selameti için en isabetli yoldur. Harb hariciyiz ve öy- Haziran
le de kalmak istiyoruz...Dünyanın içinde çalkalandığı
buhranın bize de tesir etmemesine imkan yoktu. Hükümetimiz aylardan beri bu inikasın çeşitli gösterilerini önlemek için çalışıyor. Milli Korunma Kanunu'nun muhtelif sahalardaki tatbikından elde ettiğimiz
neticelerden memnunuz...vatandaşlarımızdan memleketimizde yapılmayan, yani hariçten gelen tali derecede lüzumlu malları behemehal almak için ısrarda
bulunmamalarını rica ederim....Devletin gerek umumi ve gerek fevkalade bütçelerinde en çok yer alan
vekaletin Milli Müdafaa olduğunu görüyorsunuz. Her
iki bütçede yekunu yüz elli milyon TL'yi bulan bu
para ile Türk vatanının selametinin ve müdafaasının
tamamlanmasına çalışıyoruz."

3

Haziran

Devlet Demiryolları ve
Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü 1940 mali yılı
bütçe kanunu

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe ka- RG
nunu da yayımlanmıştır.
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3

Haziran

Tacir Birlikleri hakkında
kanun teklifi

Ticaret Vekaleti tarafından hazırlanan yasa teklifine
ilişkin olarak Adliye, Milli Müdafaa, Gümrük ve İnhisarlar, Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekillikleri görüş bildirmiştir. Yasa tasarısının gerekçesi "doğrudan
doğruya hükümetlerin ticareti ve ticaretin sevk ve
idaresini ellerine almayıp milli menfaatlerin icaplarını tacirlerin kendilerine yaptırmak tarikinin tercih
olunması" olarak açıklanmıştır. Böylece ticari bünyeler, devlet teşkilatı içinde kalmamış ve kendi çalışma
tarzlarına uygun olarak yine kendileri arasında vücuda getirilen teşkilatla milli iktisadiyatın inkişafına
hadim bir unsur haline gelmiştir. Tasarı "ihracat işlerinin düzenlenmesi", "ithalat işlerinin düzenlenmesi"
ve "dahili ticaretin düzenlenmesi" olmak üzere üç
amaç izlemektedir.

BCA:
30.10/
22.126.5/
19384

4

Haziran

Muamele Vergisi Kanunu

3843 sayılı yasa, "Türkiye dahilinde imal edilen RG
maddelerle yabancı memleketlerde imal edilip Türkiye'ye ithal olunan maddelerden, bankaların, bankerlerin ve sigorta şirketlerinin bilumum muamelelerinden
alınacak vergileri" düzenlemektedir.

4

Haziran

Matbuat Umum Müdürü
atandı

3837 sayılı yasa ile teşkil edilen Matbuat Umum Mü- RG
dürlüğü'ne Hariciye Vekaleti Orta Elçilik müsteşarı
Selim Sarper atanmıştır.

4

Haziran

Ordu belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü
kararname

Ordu merkez belediye reisliğine Arif Hikmet Onat'ın RG
seçilmesi hakkında Ordu belediye meclisince ittihaz
olunan karar Belediye Kanununun 89. maddesine göre tasvib olunmuştur.

4

Haziran

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar

Genel müdürlük taşra teşkilatında çeşitli görevlere RG
toplu atama yapılmıştır.

5

Haziran

Türkiye-İsveç Kliring
Anlaşmasının uzatılması

Türkiye ile İsveç arasında mevcut 20 Ocak 1939 ta- RG
rihli Ticaret ve Kliring Anlaşmaları ile merbutlarının
hitamı tarihinden itibaren 31 Ocak 1940 tarihine kadar bir ay uzatılması hakkında 3852 sayılı kanun yayımlanmıştır.

5

Haziran

Türk-İtalyan Ticaret
Protokolü

Türkiye ile İtalya arasında 15 Ekim 1938 tarihinde RG
imzalanan Ticaret Anlaşması hükümlerine göre Roma'da toplanan Türk ve İtalyan hükümet komisyonları arasında imzalanan protokole ilişkin 3853 yasa yayımlanmıştır.

5

Haziran

Türkiye-Letonya Ticaret
Anlaşması

Türkiye-Letonya Ticaret Anlaşması'na bağlı A ve B RG
kontenjan listelerinin iptali ile yeniden düzenlenen
listelerin bunların yerine geçerli olmak üzere teati
olunan notalar 3855 sayılı yasa ile onaylanmıştır.

5

Haziran

Türkiye-Romanya Ticaret
ve Teati Anlaşması

Türkiye ile Romanya arasında imzalanan 9 Kasım RG
1939 tarihli anlaşma 3856 sayılı yasa ile onaylanmıştır.

5

Haziran

Türkiye-İngiltere Kliring
Anlaşması

Türkiye ile İngiltere arasında 2 Eylül 1936 tarihinde RG
imza edilen Türk-İngiliz Ticaret ve Kliring Anlaşması 3857 sayılı yasa ile onaylanmıştır. 30.5.1940 tarih
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ve 3858 sayılı yasa ile anlaşmaya bağlı 4 numaralı
listeye çiçek soğanları da eklenmiştir. 3859 sayılı yasada, anlaşmaya bağlı ve hususi takasa mevzu teşkil
eden Türk malları listesine bedelleri Commodities
Limited Şirketi'ne ödenecek eşya müstesna olmak
üzere bütün Türk emtiasının ithali için teati olunan
notalar onaylanmıştır.
5

Haziran

Türkiye-İngiltere Ticaret ve 27 Mayıs 1938 tarihli Türk-İngiliz Ticaret ve Kliring RG
Kliring Anlaşmasına ek
anlaşmasına bağlı listeye kitap ve süreli yayınlar için
her üç ayda bir 6000 liralık bir kontenjan ilavesi hakkında İngiltere ile yapılan anlaşma 3860 sayılı yasayla onaylanmıştır.

5

Haziran

Türkiye-İngiltere Ticaret
Anlaşması

5

Haziran

Türkiye-İngiltere Ticaret ve İngiltere ile 3 Şubat 1940 tarihinde Londra'da imza RG
Seyrisefain Anlaşmasının
edilmiş olan 1 Mart 1940'da Ankara'da münakid ticaTadili
ret ve seyrisefain muahedesinin tadiline ilişkin anlaşma 3862 sayılı yasa ile onaylanmıştır.

5

Haziran

Türkiye-Yugoslavya Ham
Afyon Satışı Anlaşmasının
Uzatılması

5

Haziran

Türkiye-Fransa Ticaret ve
Türkiye ile Fransa arasında imzalanan 29 Ağustos RG
Seyrisefain Anlaşmasına ek 1929 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Anlaşmasına
müzeyyel anlaşma ile Tediye anlaşması 3864 sayılı
yasa ile onaylanmıştır.

5

Haziran

Türkiye-İngiltere Ticaret ve İngiltere ile 3 Şubat 1940 tarihinde Londra'da imza RG
Tediye Anlaşması
edilmiş olan Ticaret ve Tediye Anlaşması ile melfufları 3866 sayılı yasa ile onaylanmıştır.

5

Haziran

Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe
İşlettirilmesi Hakkında
3867 sayılı Kanun

5

Haziran

Vakıflar Umum Müdürlüğü Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, Orman RG
1940 mali yılı bütçe kanu- Umum Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Direktörnu
lüğü, Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü,
Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü, PTT
Umum Müdürlüğü 1940 mali yılı bütçe kanunları ise
6 Haziran 1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

5

Haziran

Denizbank davasında karar

Yusuf Ziya Öniş ile Tahir K. 4.5 ay hapse mahkum TK
oldular. Her iki isim de 21 Ocak 1942'de beraat edeceklerdir.

6

Haziran

PTT Umum Müdürlüğü'nün
1936 mali yılı hesabı kati
kanunu

RG
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6

Haziran

6. Kolordu bölgesinde 1327
doğumlu ihtiyatların ve
lüzumu kadar yedek
subayın silah altına
alınması.

18 Haziran'da 1328 (1913) ve daha genç doğumlular- BCA:
dan ihtiyaç kadar I,II,IV. Kolordularda teşkil edilen 30.18.1.2/
tümen ve birliklerin takviyesi amacıyla silah altına 91.54.8
alınmalarına karar verilmiştir. 22 Temmuz'da ise
1913 ve daha genç doğumlulara doğru yapılan celplerin
6 ve 8.Kolordular bölgesine de uygulanması ve yedek
subayların silah altına alınmaları kararlaştırılmıştır.

7

Haziran

Erzincan depreminden
zarar gören bölgeler
hakkında BKK

Erzincan depreminden zarar gören bölgelere ait cet- RG
vele Amasya-Gümüşhacıköy, Ordu-Mesudiye, Tunceli-Kalan ve Gümüşhane-Torul kazalarının da eklenmesi kararlaştırılmıştır.

7

Haziran

Alman propogandalarını
önlemek üzere Parti kademeleri dahilinde "Uyanık
Kollar" teşkili

Avrupa'da meydana gelen savaş nedeniyle halkın BCA:
inkaz ve tenviri için CHP Genel Seketerliği'nce gön- 490.1/
derilen 8/1789 sayılı umumi tebligatla parti kademe- 609.112.11
leri dahilinde "Uyanık Kollar" oluşturulması gereği
bildirilmiştir. Örneğin İzmir mebusu ve il idare heyeti
reisi Reşat Mimaroğlu, CHP Genel Sekreterliği'ne
gönderdiği 18 Aralık 1940 tarihli yazıda İzmir'deki
bir Uyanık Kol'un gönderdiği şekerleme kağıdının
üzerindeki markaya -kartal pençesinde zafer ve altında Berlin karamelası yazılı- dikkat çekmektedir. Mimaroğlu, durumun vilayet emniyet müdürlüğüne bildirildiğini, bu şekerleme kağıdının Alman propogandasının ne derece vüsat kesbettiğine ve şümullendirildiğine dair bir örnek oluşturduğunu belirtmektedir.

8

Haziran

Devlet Demiryolları ve
Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü memur ve
müstahdemleri hakkında
nizamname

İlgili kurumun memur ve müstahdemlerine verilecek RG
harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki 15 Eylül
1936 tarihli nizamnamenin bazı maddeleri değiştirilmiş, bu nizamnameye bazı yeni hükümler eklenmiştir.

8

Haziran

Müruriye ücretleri belirlen- Vilayet hususi idareleri ile belediyelerin elinde bulunan RG
di
iskele, rıhtım ve geçitlerden 1940 senesi zarfında alınacak müruriye [geçiş] ücretleri yeniden belirlenmiştir.

8

Haziran

Milli Korunma Kanunu'nun Maarif Vekilliği'nce gösterilen lüzum üzerine gelecek RG
uygulanması
ders yılında lüzumu bulunan ders kitaplarını vaktinde
yetiştirebilmek ve ileride hasıl olacak vaziyetlere göre çalışabilmek için Maarif Matbaasının günlük iş saati üç saate kadar artırılmasına ve burada hafta tatilinin uygulanmamasına karar verilmiştir.

8

Haziran

Fiyat Murakabe Komisyon- Ticaret Vekilliği'nce gösterilen lüzum üzerine Milli RG; BCA:
ları kuruldu
Korunma Kanunu hükümleri çerçevesinde fiyat kont- 30.18.1.2/
rolünün teşkilatlandırılmasına karar verilmiştir. Buna 92.82.3
göre tüm vilayet merkezlerinde birer "Fiyat Murakabe Komisyonu" kurulmuştur. 4/7/1940 tarihinde alınan karar ile bu komisyonlara üye olarak yerel milli
banka müdürlerinin de seçilebilmesine karar verilmiştir (RG: 10.7.1940, 4557). Komisyonlar, savaş
nedeniyle ortaya çıkabilecek aşırı fiyat yükselişlerini
denetim altına almak amacıyla oluşturulmuştur.
18/8/1940 tarihinde fiyat murakabe komisyonlarında
çalıştırılacak personel kadrosu onaylanmış ve bu komisyona 12 000 liralık ödenek verilmesi kararlaştırılmıştır.
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8

Haziran

Milli Korunma Kanunu'nun Gümrüklere gelip çekilmeyen malları Milli Korunma RG
uygulanması
Kanunu'nun 28. maddesi hükümleri dairesinde alakadarlar nam ve hesabına gümrüklerden çekmek için
Ticaret Vekilliği'ne yetki verilmiştir.

10

Haziran

Erzincan depreminden za- Erzincan depreminden zarar gören bölgelere ait cet- RG
rar gören bölgeler hakkında vele Kayseri Develi kazasına bağlı Soysallı, Kulpak,
BKK
Kızık ve Sendermek köylerinin de eklenmesi kararlaştırılmıştır.

10

Haziran

İhracat talimatnamesi

Yabancı ülkelere ihraç edilecek masulat ve mamula- RG
tın lisansa tabi tutulması hakkındaki 2/13477 sayılı
kararnamenin tatbikına dair talimatname yayımlanmıştır. Talimatname yeniden düzenlenmiş ve yenisi 9
Ağustos 1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır. Kararnamenin
uygulanmasına
ilişkin
talimatname
31.12.1940 tarih ve 4700 sayılı RG'de yayımlanmıştır.

11

Haziran

Avrupa'daki Türk öğrencilerin yurda dönüşlerinin
sağlanması

Maarif Vekaleti'nden Başvekalate gönderilen yazıda
savaş tehlikesi bulunan bölgelerdeki Türk öğrencilerinin ders yılının sona ermesi nedeniyle, gelecek ders
yılı başlangıcında tekrar gönderilmeleri icap edip etmeyeceği o vakit düşünülmek üzere, yurda dönüşlerinin sağlanması istenmektedir. 30 Temmuz tarihli bir
yazı da ise çeşitli kuruluşlar adına Avrupa'ya öğrenime gönderilen öğrencilerden Belçika ve Fransa'da
bulunanların derhal getirilmesi ve gerekli yol paralarının ilgili elçiliklere gönderilmesi istenmektedir.

11

Haziran

Şehir Planlarının Tanziminde ve Mühim Bina Yerlerinin Tayininde Tatbik
Edilecek Pasif Korunma
Şartlarına dair nizamname

Nizamname, Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Ka- RG
nunu'na göre Genelkurmay Başkanlığı'nca teklif
edilmiş ve Devlet Şurası'nda görülerek İcra Vekilleri
Heyeti'ne sunulmuştur.

11

Haziran

Zımpara madeni resmine
ilişkin BKK

Muğla-Merkez Ahiköy nahiyesine bağlı Eskihisar RG
köyünde meydana çıkarılan zımpara madeni
müstahselatının % 20 nisbi resme tabi tutulması uygun görülmüştür.

12

Haziran

CHP Genel Sekreteri Ahmet Fikri Tuzer'in parti ve
halkevleri teşkilatlarına
gönderdiği tamimler

Tuzer, "dünya ahvalinin kesbettiği ehemmiyet ve nezaket dolayısıyla halkın uyanıklığını, milli inan ve
birliği kuvvetli bulundurmak yolunda da devamlı ve
dikkatli bir mesaide bulunmaları için" muhtelif zamanlarda üç farklı tamim göndermiştir. 19 Ocak tarihli tamimde hükümet aleyhindeki kötü propoganda
ve dedikodulara (felaketzedelere iyi bakılamadığı yönündeki haberler başta olmak üzere) yanıt verilmektedir. 7 Haziran tarihli tamimde dünyadaki savaş hali,
Türkiye'nin izlediği siyaset ve radyo yayınları hakkında bilgi verilmektedir. 11 Haziran tarihli tamimde
ise paraşütlerle taarruz sistemi anlatılmaktadır. Tamimler bilgi olarak başvekalet müsteşarlığına, parti
bölge müfettişliklerine, umumi müfettişlere ve valilere de yazılmıştır.

12

Haziran

İhracatçı Birlikleri Talimatnamesi

İhracatçı Birlikleri azasının duhuliye ve senelik aidat RG
mükellefiyetlerine dair talimatnamedir.
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12

Haziran

Vakıflar Umum Müdürlüğü Vakıflar Paralar İdarelerinin yapacakları ikrazata ait RG
talimatnamesi
talimatnamenin bazı maddelerinin tadiline ek talimatnamedir.

12

Haziran

Fiyat murakabe komisyonları kontrollerine başladı

Gıda maddeleri ile zaruri maddelerin kar nispetleri C, 12
Haziran
tespit edilmiştir.

12

Haziran

İtalya ile ticari ilişkiler
kesildi

Hükümet, savaşta tarafsız kalma kararını açıklarken, GB
İtalya ile ticari ilişkilerin de kesildiğini bildirdi.

13

Haziran

Denizli Maarif Müdürlüğü'ne atama

Hürrem Arman'dan açılan Denizli Maarif Müdürlü- RG
ğü'ne Burdur Maarif Müdürü Kaşif Kulabaş atanmıştır. Burdur Maarif Müdürlüğü'ne ise Malatya Maarif
Müdürü Lutfullah Erdem atanmıştır.

13

Haziran

TC Merkez Bankası
Memur ve Müstahdemleri
Yardımlaşma Cemiyeti
Nizamnamesi

Cemiyetin amacı, hastalık ve ölüm vukkunda para ile RG
yardım yapmaktır.

13

Haziran

Trakya Umumi Müfettişi
Kazım Dirik'in gönderdiği
rapor

Rapor, Cumhurbaşkanı'nın Trakya'ya yaptığı teftiş BCA:
gezisinin ardından gönderilmiştir. Rapor metni 30.10/
73.481.9/
BCA'da bulunmamaktadır.
77D76

13

Haziran

4. Umumi Müfettişlik bölgesi Tunceli mıntıkasında
yapılacak yollar için tahsisat ayrılması

14

Haziran

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü
Hakkındaki 3656 sayılı
kanuna ek kanun

14

Haziran

Beynelmilel Sıhhı Mukave- 3878 sayılı yasa, 31 Ekim 1938 tarihli Beynelmilel RG
lenameye ek
Sıhhı Mukavelename'nin tasdikı hakkındaki kanuna
ek 3722 sayılı kanuna ektir. Buna göre, beynelmilel
sıhhı konusundaki konferansın merasim kısmı ile Mısır Hükümeti delegesinin beyanatını ihtiva eyleyen
kısmının anılan mukavelenamenin Türkçe metnine
eklenmesi kabul edilmiştir.

14

Haziran

Yeniden 274 orta tedrisat
muallimi terfi ettirildi

Gazete, 80 liradan 90 liraya, 70 liradan 80 liraya, 60 U, 14
liradan 70 liraya, 50 liradan 60 liraya, 40 liradan 50 Haziran
liraya terfi edenlerin listesini yayımlamıştır.

14

Haziran

CHP Grubu toplandı

Parti grubu Reis Vekili Hilmi Uran başkanlığında U, 15
toplanmıştır. Gazete haberine göre, "mebuslar mütte- Haziran
fikler lehine hararetli tezahürler yaptılar, hükümetin
siyasetini ittifakla tasvip ettiler"

15

Haziran

Türkiye-İsveç Ticaret Anlaşması

Türkiye ile İsveç arasında 29 Şubat 1940 tarihinde RG
imzalanan Ticaret ve Tediye anlaşmaları 3880 sayılı
yasa ile onaylanmıştır.

15

Haziran

Adapazarı-Akyazı nahiyesinde belediye kurulmasına
ilişkin kararname

Adapazarı kazasına bağlı Akyazı nahiyesinde beledi- RG
ye idaresi teşkiline dair Devlet Şurası'nca verilen karar uygun görülmüştür.

BCA:
30.10/
72.471.10/
77C25

3877 sayılı yasa, Yüksek Tedrisat Umum Müdürlüğü RG
kadrosuna dört yeni memuriyet eklemektedir.
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15

Haziran

Emniyet Genel Müdürlüğünde atamalar

RG

15

Haziran

Mardin Maarif Müdürlüğü'ne atama

Kırşehir Maarif Müdürü Sıtkı İnal, Mardin Maarif RG
Müdürlüğü'ne atanmıştır. Malatya Maarif Müdürlüğü'ne de Erzurum Maarif Müdürü Hüseyin Avni Ülkü atanmıştır.

17

Haziran

TBMM Kararı

Karar, Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesinin tefsirine RG
gerek olmadığı hakkındadır.

17

Haziran

Milli Korunma Kanunu'nun Nafıa Vekaleti'nin yol, köprü, meydan ve iskele inşa- RG
uygulanması
atlarında kafi miktarda işçi, teknisyen vesair müstahdemlerin tedarikini temin için 3780 sayılı kanunun 9.
maddesine müsteniden ücretli iş mükellefiyeti tesis
edilmiştir.

18

Haziran

Yurtdışına gönderilen öğrenciler hakkında BKK

Hükümet hesabına yabancı memleketlere tahsile RG
gönderilmiş olan öğrencilere, her memleketin hayat
şartları gözönünde bulundurularak, 1940 mali yılı
için hazırlanmış cetvelde yazılı miktarlar üzerinden
aylık tahsisat verilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu
BKK, 28.5.1940 tarih ve 2/11168 sayılı kararnameye
ektir, bu kararname yayımlanmamıştır.

19

Haziran

Kırklareli'de idari bağlantı
değişikliği

Vize kazasının Midye nahiyesine bağlı Çilingöz Çift- RG
liği, mezkur kazadan alınarak Çatalca kazasının
Karacaköy nahiyesine bağlanmıştır.

19

Haziran

Diyarbakır Emniyet Müdürü Ekrem Sanver Vekalet
emrine alındı

Sanver, "görülen lüzuma binaen" merkeze alınmış, RG
bu göreve Trakya Umumi Müfettişliği Asayiş Müşavir Muavini Nurettin Ağat atanmıştır.

19

Haziran

Ceza ve Tevkif Evleri
Umum Müdürlüğüne tayin

Arif Güngören atanmıştır.

20

Haziran

Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün 1937 mali yılı hesabı kati kanunu

21

Haziran

Kağıt ithalatına ilişkin
BKK

Ülkenin kağıt ihtiyacını karşılamak ve bir stok tesis RG
edip icabında bundan parça parça matbuata dağıtımda
bulunmak üzere yurtdışından kağıt ithaline karar
verilmiştir. Bu işin süratle ve uygun bir şekilde yapılabilmesini sağlamak için TC Ziraat Bankası yetkili
kılınmış, bu amaçla Milli Korunma Kanunu ile belirlenen tahsisattan 300 bin liralık bir sermaye ayrılmıştır.

21

Haziran

Mahkum küçükler hakkında Adliye Vekaleti tamimi

Islahhaneye sevkedilen mahkum küçükler hakkında- RG
dır.

21

Haziran

Orman ceza davaları
hakkında Adliye Vekaleti
tamimi

Orman ceza davalarında ihtiyar olunan masraflar RG
hakkındadır.

21

Haziran

Adliye Vekaleti tamimi

3005 sayılı kanunun şahsi dava yoluyla takip olunabi- RG
len meşhud suçlarda da tatbikına dairdir.
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21

Haziran

İngiltere ve Fransa hükümetlerinin İstanbul'da
antrepo kurma isteklerinin
uygun görüldüğü

Balkan ülkeleri ile ticari ilişkilere girişmek amacıyla
İngiltere'de kurulmuş bulunan "Birleşik Krallık Ticari
Korporasyonu" ve kimi Fransız şirketleri İstanbul'da
bir antrepo kurmak istemektedir. Bu istek Başvekaletçe uygun görülmüştür.

BCA:
30.10/
166.156.14
/174-61

22

Haziran

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü
Hakkındaki 3656 sayılı
kanunda değişiklik

Yapılan değişiklik, yasaya bağlı I numaralı cetvelin RG
Adliye Vekaleti kısmındadır. Bu bölüme yeni memuriyet kadroları eklenmiştir.

22

Haziran

Türkiye-Suriye Dostluk ve
İyi Komşuluk Mukavelenamesi

Sözleşme, Ankara'da 30 Mart 1940 tarihinde imza- RG
lanmıştır.

22

Haziran

Türkiye-İsveç Kliring
Anlaşmasının tadili

İsveç ile Türkiye arasında 20 Ocak 1939 tarihinde RG
imzalanan Kliring Anlaşması'nın bazı hükümlerini
değiştiren 3884 sayılı yasa onaylanmıştır.

22

Haziran

Parti idare heyeti reis ve
azalarının askerlik hizmetine dair tamim.

29 Ağustos 1940 tarihinde de vilayet idare heyeti BCA:
azalarının askerlik süresince izinli sayılmasına karar 490.1/
5.22.21/
verilmiştir.
1. Büro

22

Haziran

"Yeni alınan ziraat makine- 5 Haziran tarihli Ulus gazetesinde “Ziraat Vekaleti
leri Orta Anadolu vilayetle- Sıkıntıya Uğrayan Köylünün İmdadına Traktörle Korine dağıtılıyor"
şuyor” başlıklı haber dikkat çekmektedir. Haberde
büyük traktörlerin günde 75, küçüklerin 50 dönüm
tarlayı en iyi şekilde sürdükleri anlatılmakta ve resimde gösterilen traktörün 70 çift öküze bedel olduğu
belirtilmektedir.

25

Haziran

Hakimler Kanunu'nda
değişiklik

Hakimler Kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini RG
tadil eden 3206 ve 3501 sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hakimler Kanunu'na
bazı maddeler ilavesine dair 3885 sayılı yasa onaylanmıştır.

26

Haziran

Erzincan depreminden
zarar gören bölgeler
hakkında BKK

Erzincan depreminden zarar gören bölgelere ait cet- RG
vele Yozgat vilayeti Maden ve Sorgun kazalarına
bağlı 74 köyün eklenmesi kararlaştırılmıştır.

26

Haziran

Erzincan depreminden
zarar gören bölgeler
hakkında BKK

Erzincan depreminden zarar gördüğü halde 3773 sa- RG
yılı kanun hükümlerine tevfikan 28/2/1940 gün ve
2/12921 sayılı kararnameye adları dahil olmayan şehir, kasaba ve köyler vilayet itibariyle sıralanmış,
bunların da depremden zarar gören bölgelere eklenmesi kararlaştırılmıştır.

26

Haziran

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Deniz, kara ve hava nakliye vasıtalarına ait vergiler RG
hakkındadır.

26

Haziran

Muamele vergisi umumi
tebliği

3843 sayıllı yeni Muamele Vergisi Kanunu'nun gön- RG
derildiği hakkındadır.

27

Haziran

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Nizamnamesi

Kadın ve erkek vatandaşların yapacakları işler bir ni- RG
zamname ile tespit edildi. "Umumi veya kısmi seferberlik halinde ve fevkalade hallerde yapılacak sefer-

U, 22
Haziran;
U,
5 Haziran
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Açıklamalar

Kaynak

berlik hazırlıkları ile kıtaların tecemmüleri esnasında
alelade vasıtalarla temin edilemeyen bütün askeri ihtiyaçları ve hizmetleri Milli Müdafaa Mükellefiyeti
Kanunu ile buna müstenid işbu nizamname hükümleri dairesinde vermeye ve yapmaya her şahıs borçludur...Milli müdafaa mükellefiyeti, mükelleflerin kudret ve kabiliyeti ve mevcud menbaları gözönüne alınarak adil bir nisbet dairesinde tevzi edilir. Her teklif
yazılı ve imzalı kağıtlarla yapılır."
Karar, devlet daireleri ile kurumlarının tüketmekte RG
oldukları kağıt miktarında % 40 derecesinde bir tasarrufa gitmeleri hakkındadır.

27

Haziran

Kağıt tasarrufuna ilişkin
BKK

27

Haziran

Eskişehir Çifteler Çiftliği
Eskişehir vilayeti dahilindeki Çifteler Çiftliği arazisiarazisinin orada yerleşik 33 nin hakem kararıyla evkafa ait olduğunun tahakkuk
köy halkına verilmesi
etmesi üzerine bu arazi üzerinde mukadema tesis etmiş olan 23 göçmen köyü ile 10 yerli köy halkının
topraksız bir vaziyete girdikleri Eskişehir valiliğinden
bildirilmiştir. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti,
bu arazinin 33 köy halkına (18 000 nüfuslu) uzun
müddetli taksitle evkaf idaresince verilmesini ve böylece köylülerin topraksız vaziyetten kurtarılmasını talep etmiştir. Vakıflar umum müdürlüğü de bu işe başlandığını ve vergi değerinin onda biri nispetinde pek
az bir bedel karşılığında faizsiz olarak köylü elinde
bulunan arazilerin temlikine gidildiğini bildirmiştir.
Bu yazıda Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün izlediği
temel ilkelerden birinin de köylüleri biran evvel toprak sahibi yapmak olduğu belirtilmektedir.

27

Haziran

Bazı kurum ve kuruluşlarda İcra Vekilleri Heyeti'nin muhtelif tarih ve numaralı BCA:
çalışan personelin askerlik kararnameleri ile onaylanarak uygulamaya konulan 30.18.1.2/
tecili
tecil defterlerine nazaran her vekalete mensup er 91.61.5
memurlardan hükümet merkezi ile vilayetlerde kaçar
kişinin tecile tabi tutulduğunun bilinmesi gerekmiştir.
Bu nedenle her vekaletin merkezde ve vilayetlerde
tecile tabi tuttuğu memurlar miktarını gösterir birer
cetvelin tanzim edilerek gönderilmesi istenmiştir.

27

Haziran

382 fabrika ve kuruluşların
seferde kapatılmalarının
ge-nel hayatı etkileyeceği.

28

Haziran

Kömür ihracatına ilişkin
BKK

Karar, bazı kişi ve kurumlar tarafından Türkiye'de RG
mevcut veya dışarıdan getirilecek kömür yakan makineler için numunelik olarak ve az miktarda yabancı
ülkelere maden kömürü gönderilmesine izin verilmesi hakkındadır.

28

Haziran

Hakkari Vilayeti ile
Yüksekova kazası belediye
reisliği görevleri idare
amirleri sorumluluğundan
alındı

22/10/1930 tarih ve 10099 sayılı kararname ile idare RG
amirleri (vali-kaymakam) uhdesine verilmiş olan
Hakkari vilayeti ile Yüksekova (Gevar) kazası belediye reisliği vazifelerinin halen idare amirleri sorumluluğuna bırakılmasını gerektiren lüzum ve zaruret
kalmamış olduğundan 10099 sayılı kararnamenin adı
geçen vilayet ve kazaya ait hükmü ortadan kaldırılmıştır.
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30.10/
81.532.2/
8163

BCA:
30.18.1.2/
91.67.19
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28

Haziran

Erzincan depreminden
zarar gören bölgeler
hakkında BKK

Erzincan depreminden zarar gören bölgelere ait cet- RG
vele Gümüşhane vilayetine bağlı 81 köyün de eklenmesi kararlaştırılmıştır.

28

Haziran

Deniz ihtiyacı karşılığında
İngiltere'den 100.000
sterlinlik kredi alınması

Kredi, Çanakkale ve Karadeniz boğazları ile İzmir'de BCA:
yaptırılacak olan ağ depo ve pistlerinin inşaatı hak- 30.10/
52.338.6/
kındadır.
4639

29

Haziran

Milli Müdafaa İhtiyaçları
İçin Yapılacak İstimlakler
Hakkında Kanun

3887 sayılı yasa, "milli müdafaa ihtiyaçları için lü- RG
zumu olan ve hakiki veya hükmi şahısların tasarrufları altında bulunan gayrımenkullerin istimlak edilebilmesi"ni düzenlemektedir. İstimlak kararları İcra
Vekilleri Heyeti'nce alınacak, bu kararlar aleyhine
dava açılamayacaktır. Yıl içinde ülkenin çeşitli bölgeleri için alınan istimlak kararlarını BCA kayıtlarından izlemek mümkündür.

29

Haziran

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülü
Hakkındaki 3656 sayılı
kanuna ek kanun

3888 sayılı yasa, genel bütçeye dahil dairelerin daimi RG
ücretli memuriyet kadrolarını göstermektedir.

30

Haziran

Ord. Prof. Parejas ile bir
asistan ve üç subayın Doğu
Anadolu'da jeolojik
inceleme yapmalarına izin
verilmesi.

Prof. Parejas İÜ Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsü'nde BCA:
30.18.12./
görevlidir.

İsviçreli Müh. Heinrich
Noesli'nin Umumi Mürakabe
Heyeti Reisliği'nde uzman
sıfatı ile çalıştırılması.

4 Aralık'ta Yüksek Murakabe Heyeti'nde çalışan
Andre Saucy'nin görevi 4 ay daha uzatılmıştır. 25
Aralık'ta Ereğli Kömür Şirketi Teknik Müdürü Fransız uyruklu Müh. Ariotti'nin Umumi Murakabe Heyeti teknik uzmanlığında çalıştırılmasına karar verilmiştir.

91.63.12./
149-132

30

Haziran

1

Temmuz Kabotaj bayramı kutlandı

"Dün deniz bayramıydı. Emperyalizme karşı açtığı- C, 2
mız büyük mücadelenin zaferlerinden biri olarak kut- Temmuz
ladığımız 1 Temmuz günü her zamanki gibi dün de
coşkun ve canlı tezahürata vesile teşkil etti."

1

Temmuz Linters pamuğunun ihracatının yasaklanması hakkında BKK

Barut ve mevaddı infilakiye imalinde kullanılan RG
linters pamuğunun ihracı yasaklanmıştır.

1

Temmuz Diyanet İşleri Reisliği'nde
atama

Diyanet İşleri Reisliği Müşavere Heyeti azalığına RG
mülga Darülfünun müderrislerinden Kamil Miras tayin edilmiştir.

1

Temmuz Manisa Vakıflar Müdürü
Vekalet emrine alındı

"Teftiş neticesinde sabit olan lüzuma binaen" Temel RG
Ertaş Vekalet emrine alınmıştır. Yerine Nazilli Vakıflar Müdürü İbrahim Yavuz tayin edilmiştir.

1

Temmuz Eskişehir belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Eskişehir merkez belediye reisliğine Mesrur Demirel- RG
'in seçilmesi hakkında Eskişehir belediye meclisince
ittihaz olunan karar Belediye Kanununun 89. maddesine göre tasvib olunmuştur.

BCA:
30.18.1.2/
93.120.2/
241;
BCA:
30.18.1.2/
93.121.5/
243-562
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2

Temmuz Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Kamyon, kamyonet, otobüs karoseri imalatını tam RG
olarak yapan ikinci sınıf sınai müesseselerin iktisadi
faidelerinin kabul edilmiş olduğuna dairdir.

2

Temmuz Şehylik ve dervişlik
haraketlerini izleme

Adliye Vekaleti, Cumhuriyet Savcılığı'na 677 sayılı TK
yasaya aykırı hareketleri (şeyhlik ve dervişlik) izleme
talimatı vermiştir.

2

Temmuz Cumhuriyet aleyhinde
propaganda yapan Şakir
Tandoğmuş'un af isteğinin
reddi

Tandoğmuş, Harp Okulu öğrencisi iken Cumhuriyet
aleyhinde, hilafet ve saltanat lehinde propoganda
yapmak, arkadaşlarını amirlerine karşı isyana tahrik
etmek suçlarından dolayı Harp Okulu askeri mahkemesince (idamdan çevrilerek) 24 yıl ağır hapis cezasına mahkum edilmiştir. Karar askeri temyiz mahkemesince de tasdik edilmiştir. Mahkumun cezasının
affı yönünde babasının isteği Milli Müdafaa Vekalet'ince reddedilmiştir: "Dini hissiyatı alet ederek hilafet
ve saltanat lehine, Cumhuriyet rejimi aleyhine devlete karşı bu suretle hareket etmiş olan bu şahsın affını
icap ettirir kanuni bir sebep bulunmadığını üstün saygılarımla arzeylerim."

2

Temmuz "Balkan ve Yakınşark Balkans et Procheorient"
adlı haritanın yasaklanması

Fransa'da Paris-Soir gazetesi tarafından yayınlanmış BCA:
olan 1/5.000.000 ölçeğindeki haritanın Türkiye'ye it- 30.18.1.2/
91.64.17/
hali ve satılması yasaklanmıştr.

3

Temmuz Maliye Vekaleti tamimi

Bina vergisi defter ve Muamele Talimatnamesinin RG
243 üncü maddesinin 2 inci bendinin tashihi hakkındadır.

3

Temmuz "Ziraat Vekaleti 2.5 milyon Zirai Kombinalar Müdür Vekili B. Numan Kıraç, U, 3
lira değerinde modern zira- makinelerin nasıl sipariş edildiğini ve nasıl geldikle- Temmuz
at aletleri getirtti"
rini şöyle izah etmiştir: "Milli Korunma Kanunu'nu
izleyerek teşekkül eden Koordinasyon Heyeti tarafından makinelerin mübayası bir haftada kararlaştırıldı.
Siparişlerimizi telgrafla Amerikan "Caterpillar"
kumpanyasına yaptık ve aşağı yukarı bir, bir buçuk
ay gibi kısa bir süre zarfında Mayıs sonunda mallarımızı teslim aldık. Makineler için ayrılan tahsisat 2.5
milyon liradır. Ayrıca işletmeleri için de 920 bin lira
ayrılmıştır. Bugünlerde yolunuz Orman Çiftliği'ne
düşerse, Türkiye'mizde verimli ve modern ziraati yaratacak ve istihsali artıracak olan bu vasıtaları görmeden geçmeyiniz. Bunları görmek, ziraat memleketi
Türkiye'nin bugünkü ve yarınki halini inan ve gururla
gözlerimizin önünde canlandırmak demektir." Makinelerin bir bölümü Orman Çiftliği önündeki alanda
sergilenmiştir.

4

Temmuz Umumi müfettişlerin
yetkilerine ilişkin Dahiliye
Vekaleti yazısı
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BCA:
30.10/
44.284.19/
302212;
30.10/
56.374.9/
54102

85-74

Birinci Umumi Müfettişliğin 22.6.1940 tarih ve
3362/2762 sayılı yazısına verilen cevapta, "belirli bir
görevin yerine getirilmesi için vekaletçe umumi müfettişlik bölgesine gönderilecek müfettişlerin vekaletçe müfettişi umumilikler emrine verilip o bölgeye
memur olarak gönderilen müfettişlerle aynı hüküm
kapsamında olamayacakları" belirtilmektedir. Umumi
müfettişlerin geçici ve belirli bir görev ile bölgelerine
gönderilen mülkiye müfettişlerine iş tevdi eylemek

BCA:
30.10/
89.589.7/8
792

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

lüzum ve zaruretinde bulundukları taktirde, keyfiyeti
vekalete işar eylemeleri ve vekaletten alacakları emre
göre hareket etmelerinin gerekli olduğuna dikkat çekilmektedir.
4

Temmuz Yardım Sevenler Cemiyeti,
kamuya yararlı dernek statüsüne alındı

1928 yılında "Kadın Cemiyeti" adı ile kurulan der- RG; TK
nek, 1938'de adını değiştirmiştir. Hamisi Mevhibe
İnönü'dür. Annelere iş bulma, muhtaç anneler için
ebe tedarik etme, kürtaja karşı mücadele, genç kızların karakter sağlamlığının geliştirilmesi gibi görevleri
bulunmaktadır. Ankara'da kurulu bulunan Yardım
Sevenler Cemiyeti, "menafii umumiyeye hadim cemiyet" statüsüne alınmıştır.

4

Temmuz Muamele vergisi umumi
tebliği

3843 sayılı Muamele Vergisi Kanunu mucibince ver- RG
giye tabi tutulan sınai müesseseler, filyal, şube ve satış mağazaları ve toptancı ticarethane ve müteahhitler
hakkındadır.

4

Temmuz Koordinasyon Heyeti'nin
Karar, yeni Zirai İşletmeler kurulması için Devlet Zi- BCA:
37 sayılı Kararının yürürlü- raat İşletmeleri Kurumu'na 400 000 lira ikraz edilme- 30.18.1.2/
91.65.12/
ğe konulması.
sine dairdir.
262-11

4

Temmuz Dr. Hermann Hack tarafından basılan Asya ve Afrika
haritalarının ithalinin ve
satışının yasak edilmesi

1/6.000.000 ölçeğindeki haritalarının Türkiye'ye so- BCA:
30.18.1.2/
kulması ve satılması yasaklanmıştır.
91.65.19

4

Temmuz Manisa'nın İdil köyünde
bulunan linyit madeninin
Eti Bank Garp Linyitleri
İşletmesi'ne satılması.

6

Temmuz Üçüncü Umumi Müfettiş
atandı.

Münhal bulunan Üçüncü Umumi Müfettişliğe Dahi- RG
liye Vekaleti Müsteşarı Nazif Ergin atanmıştır. Dahiliye Müsteşarlığı'na ise, İzmir valisi Ethem Aykut tayin edilmiştir.

6

Temmuz Vali tayini

İzmir, Kastamonu, Diyarbakır, Samsun valiliklerine RG
atama yapılmıştır.

6

Temmuz Şavşat kaymakamı Feyzi
Öncel, "görülen idari lüzuma binaen" merkeze alın- RG
Öncel vekalet emrine alındı mıştır.

6

Temmuz Muamele vergisi umumi
tebliği

Türkiye'de imal olunan maddelerden alınan muamele RG
vergisinin istisna ve muafiyetleri hakkındadır.

7

Temmuz Şarabın imal ve satışı serbest bırakılıyor

İspirto ve İspirtolu İçkiler Hakkında Kanun hükümle- U, 7
ri gereğince şarabın üretim ve satışı serbet bırakıla- Temmuz
caktır. Habere göre "İnhisarlar İdaresi şarapçılık
kursları açacak, müsabakalar tertip edilecek"tir.

8

Temmuz Buğday fiyatları hakkında
BKK

Karar, "buğday fiyatlarının bugünkü fevkalade vazi- RG
yete intibak ettirilmesini sağlamak" amacıyla çıkarılmıştır.

8

Temmuz Erzincan depreminden
zarar gören bölgeler
hakkında BKK

Erzincan depreminden zarar gören bölgelere ait cet- RG
vele Yozgat'a bağlı 4 köy ile Samsun'a bağlı 5 köyün
eklenmesi kararlaştırılmıştır.

BCA:
30.18.1.2/
91.66.5/
185-112
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8

Temmuz Kızılay Ankara merkezinin
bir yıllık faaliyet bilançosu

Yoksullara 74.600 kap yemek ve 15.330 kilo ekmek U, 8
dağıtılmıştır. Bir yıl içinde yapılan çeşitli sosyal yar- Temmuz
dım için 1.275.222 lira harcanmıştır.

9

Temmuz Cezaevleri İnşası İçin
İstikraz Akdine ve Sari
Taahhüdat İcrasına Dair
Kanun

3892 sayılı yasaya göre, "Cezaevleri inşası için sene- RG
lik tediye miktarı 500 000 lirayı geçmemek üzere 1
500 000 liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüde
girişmeye Adliye Vekili ve bu tediyatı karşılamak
üzere milli bankalardan istikraz akdine Maliye Vekili
mezundur."

9

Temmuz Umumi müfettişlerin
maliye müfettişlerine iş
yaptırmaları hakkında

Maliye Vekaleti tarafından Birinci Umumi Müfettişliğe cevaben gönderilen yazıda, umumi müfettişlerin
maliye müfettişlerine teftiş veya tahkik mevzuları
üzerinde iş tevdii edebilecekleri belirtilmektedir.

10

Temmuz 1940 - Umumi Nüfus
Ekim ayında yapılacak genel nüfus sayımında uygu- RG
Sayımı'na ilişkin kararname lanmak üzere hazırlanmış olan "vali, kaymakam ve
nahiye müdürlerinin vazifelerine ilişkin talimatname"
ile "sayım ve kontrol memurlarının vazifelerine dair
talimatname" yürürlüğe girmiştir.

10

Temmuz Buğday ve arpa ihracatının
murakabesi ertelendi

10

Temmuz Ziraat İşletmeleri Kurumu'- 3308 sayılı yasa ile kurulmuş olan Devlet Ziraat İş- RG
na kredi verildi
letmeleri Kurumu'nun işletmekte olduğu çiftliklerin
faaliyetlerinin genişletilmesi-güçlendirilmesi ve yeni
zirai işletmeler tesisi için adı geçen kuruma 400 bin
lira ikraz edilmesine karar verilmiştir.

10

Temmuz Milli Korunma Kanunu'nun 3780 sayılı Milli Korunma Kanunu'nun 12 inci mad- RG
uygulanması
desindeki yetkiye dayanarak Siirt vilayeti merkezinde
yangın nedeniyle hasara uğrayan ve metruk kalmış
olan "Yeni Hayat" un fabrikası sahibi Yasin Aral'a 35
bin liraya kadar kredi verilmiştir. Fabrikanın gerek
halk gerek asker için önem taşıdığı belirtilmiştir.

10

Temmuz Milli Korunma Kanunu'nun Yasanın 42 inci maddesine dayanarak, "ipekböceği RG
uygulanması
tohumu yetiştirmek, mübayaa, muhafaza ve tevzi eylemek üzere" Ziraat Vekaleti emrine 50 bin liralık
sermaye tahsis olunmuştur.

10

Temmuz Hasat ve harman işlerinin
aksatılmamasına ilişkin
Başvekalet tamimi
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BCA:
30.10/
70.461.6/
77A123

Buğday ve arpa ihracatının murakabesine dair ni- RG
zamnamelerin (buğday nizamnamesi 29 Ocak 1940,
arpa nizamnamesi 1 Şubat 1940 tarihli RG'lerde yayımlanmıştı) hükümlerinin uygulanması, ahvali hazıra dolayısıyla ertelenmiştir. Bu nizamnamelerin Ticaret Vekaleti'nce bir ay evvel ilan edilmek suretiyle
yürürlüğe girmesi kabul edilmiştir.

Bilgi için vekaletlere, doğrudan umumi müfettişlikle- RG
re ve valilere yazılan genelgede, hasat ve harman işlerinin aksatılmaması istenmektedir. Savaş koşullarında dünya genelinde toprak ürünlerinin önem ve
değerinin arttığına dikkat çekilmekte, hükümetin bazı
kesimleri silah altına çağırdığı, bir kısım hayvan ve
nakil araçlarını satın aldığı belirtilmektedir. Ülkede
genel olarak ürün normalin üstünde olmasına rağmen,
kol ve hayvan gücünün eksilmesi karşısında hasat ve
harman işlerini aksatmamak için mevcut imkanlardan
azami yararlanma önlemlerini yerinde arama ve bulma gereği üzerinde durulmaktadır. Başbakan, hasat

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

ve harman işlerinin gerek umumi müfettiş ve valiler,
gerek kaymakam ve nahiye müdürleri tarafından sürekli ve düzenli bir şekilde izlenerek, her hafta başında durumun telgrafla merkeze bildirilmesini istemektedir.
11

Temmuz Selanik'te çıkan Le Progres
gazetesinin "Türkiye'nin
Laikleştirilmesi" ve "Türk
Trakya Yahudilerinin
Durumu" başlıklı yazıları

Fransızca iki yazı Selanik Konsolosluğu'nca Hariciye BCA:
30.10/
Vekaleti'ne gönderilmiştir.

110.736.9/
94C49

11

Temmuz İcra ve İflas Kanunu'nun
Bazı Maddelerini Değiştiren 3890 sayılı Kanun

11

Temmuz İçel Vakıflar Müdürü
vekalet emrine alındı

Hasan Tahsin Tekin, "sabit olan lüzuma binaen" ve- RG
kalet emrine alınmıştır.

11

Temmuz Havsa'da belediye kuruldu.

Havsa nahiye merkezinde belediye teşkilatı vücuda RG
getirilmesine dair Devlet Şurası kararı uygun görülerek onaylanmıştır.

11

Temmuz Kaymakam tayini

Çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarına toplu atama ya- RG
pılmıştır.

12

Temmuz Elazığ-Keban'da simli
kurşun madeni imtiyazının
Etibank'a ihalesi

Elazığ vilayetinin Keban kazası dahilinde bulunan RG
simli kurşun madeni imtiyazı Etibank'a ihale edilmiştir.

12

Temmuz Başvekil Saydam'ın
TBMM'deki konuşması

"Avrupa'nın içinde bulunduğu vaziyet ve buna karşı RG
Türkiye Cumhuriyeti'nin aldığı siyasi tedbirler hakkında vakit vakit yüksek huzurunuzda ve bazen de
radyo ile beyanat yaparak Türk milletini tenvir eylemek, Cumhuriyet hükümetinin başlıca vazifelerinden
biridir. Bugün de yine bu maksatla huzurunuza geliyoruz. Beyanatımın esasını yalnız harici meseleler
teşkil edecektir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde, size arzetmeye değer herhangi bir hadise
ve vaka yoktur. Türk milleti vakur, sakin, gündelik
işleriyle uğraşmakta ve Milli Şefi'nin etrafında tek
vücut olarak sımsıkı durmakta ve Cumhuriyet hükümetine en yüksek itimadını her hareketi ve çalışmasıyla göstermektedir...Biz hiçbir zaman ne tahrik, ne
de komşularımıza taarruz düşünüyoruz. Yegane gayemiz vatanımızın mahfuziyeti ve milletimizin selameti ve zarardan vikayesidir...Hükümetinize itimat
gösterecek olursanız, o, çok ağır olan işlerinde daha
neşe ile çalışmak kuvvet ve kudretini bulacaktır."

12

Temmuz TBMM'de Hükümete
Güvenoylaması

"Başvekil Dr. Refik Saydam'ın beyanatından sonra RG; U, 13
İcra Vekilleri Heyeti'ne (375) reyle yani mevcudun Temmuz
ittifakıyla itimad beyan edilmiş ve hükümetin siyaseti
tasvip olunmuştur." Ulus gazetesinin haberi: "Millet
Şef'in etrafında bir bütündür. Milli birlik bir defa daha tezahür etti. Başvekilimiz Meclis'te çok mühim
beyanatta bulundular ve ittifakla itimat reyi aldılar.
Dünyanın bu kararsız vaziyetine rağmen memleketimiz yakın bir tehlikeye maruz değildir."

RG
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13

Temmuz Askerlik hizmetini bitirmiş
olan eratın terhislerinin
ertelenmesi.

Karar ordu, jandarma, gümrük ve orman koruma kıta BCA:
30.18.1.2/
ve kuruluşlarındaki bütün askerleri kapsamaktadır.

15

Temmuz Erzincan depreminden
zarar gören bölgelere yardım için yapılan nakliyattan
alınacak ücretler hakkında
kanun

3893 sayılı yasa, "Erzincan'a ve Erzincan yer sarsıntı- RG
sından müteessir olan mıntakaya yardım için yapılan
ve yapılacak her nevi nakliyattan alınacak ücretlere
dair"dir.

15

Temmuz Posta, Telgraf ve Telefon
Umumi Müdürlüğü'nün 1937
mali yılı hesabı kati kanunu

RG

15

Temmuz Devlet Şurası azalıkları
seçimine ilişkin TBMM
Kararı

Devlet Şurası azalıklarına Feyzi Erçin ile İhsan RG
Aktürel seçilmiştir.

15

Temmuz Sümer Bank İdare Meclisi
Azalığı'na atama

Banka Umumi Heyeti tarafından İdare Meclisi Azalı- RG
ğı'na seçilmiş ve süresi bitmiş olan Şakir Karaaltan
almakta olduğu 400 lira ücretle aynı göreve yeniden
tayin edilmiştir.

15

Temmuz Mehmetoğlu Ali Avşar'ın
vatandaşlıktan çıkarılması

İran tebaası iken 17/5/1939 tarih ve 2/10977 sayılı RG
kararname ile Türk vatandaşlığına alınmış olan
Mehmetoğlu Ali Avşar, "devletin emniyetini ihlal
edecek mahiyette efal ve hareketi görüldüğünden"
vatandaşlıktan çıkarılmıştır.

17

Temmuz Refik Saydam'ın TBMM'de Avrupa gazetelerinde "Türkiye'nin Vaziyeti", "Türkiverdiği nutkun yurtdışında ye Başvekilinin Enerjik Bir Nutku", "Türkiye Vaziuyandırdığı akisler
yetini Tasrih Ediyor", "Türkiye Tehlikeleri Hudutlarından Defetmeye ve Sulhü Korumaya Karar Vermiştir" başlıklı yazılar yayımlanmıştır.

18

Temmuz Denizde Zabt ve Musadere
Kanunu

3894 sayılı yasa, deniz nakil vasıtalarını durdurma- RG
arama ve nakil vasıtaları ile onların içinde bulunan
mallar hakkında işlem yapma yetkisini düzenlemektedir.

18

Temmuz 1936 mali yılı hesabı kati
kanunu

1936 mali yılı umumi masrafı 265.796.726 liradır. RG
Umumi tahsilat ise, 270.805.298 liradır.

19

Temmuz Meydanı Ekbez'deki
Fransız milislerinin Antep
ve Hatay'daki gümrük
karakollarına ateş açmaları

Yaptırılan tahkikatta; Fransız milisleri Kürt dağından BCA:
gelip geçen müritlerin baskınına uğradıklarını zanne- 30.10/
derek Türk devriyelerine ateş ettikleri, silah seslerini 265.790.5
duyan ve cenahlarda bulunan diğer Fransız askerlerinin de bu ateşe iştirak ettikleri, karakolumuza isabet
vaki olmadığı İshaliye Kaymakamlığı'ndan bildirilmiştir. Bu gibi olayların tekrar etmemesi konusunda
Halep delegeliğine yazılmıştır.

20

Temmuz İstiklal harbi malullerine
verilecek para mükafatı
hakkında kanun

İsim, künye ve maluliyet dereceleri 3898 sayılı yasa- RG
ya eklenen bir cetvelde sıralanmış olan altı subayla
37 ere, 397 numaralı kanun gereğince verilecek 6100
liralık para mükafatı, 1940 mali yılı duyunu umumiye
bütçesinin 271 inci mütekaid, dul ve yetim maaşları
ve tahsilatları faslına mevzu tahsisattan tesviye olunur.
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Olay/Mevzuat

Yönetim Zamandizini

Açıklamalar

Kaynak

91.67.18/
57-57

BCA:
30.1.0/
132.858.1/
S5
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Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

Temmuz "Meclis Reisi ve Başvekil,
yeni ziraat makinelerinin
işlemesini tetkik ettiler"

19 Temmuz tarihli bir başka haberde "ekini biçip
harmanı yapan makinelerin memleketin birçok yerinde faaliyete geçtiği" söylenmektedir. Habere göre,
çiftçinin işi artık rüzgarı beklemek değil, dövülen ayrılan buğdayları süratle kaldırmaktır.

U, 19
Temmuz;
U, 20
Temmuz

22

Temmuz Tevhidi İçtihat Kararları

İdare meclislerince takdir ve karara rabtolunan bedeli RG
misil aleyhine vukubulan itirazların merciinin Devlet
Şurası olduğu hakkındadır.

22

Temmuz "Baltık Devletleri Sovyetlerle birleşti"

Estonya, Letonya ve Litvanya parlamentoları 21 U, 22
Temmuz'da Sovyetler Birliği'ne ilhakı kararlaştırdılar. Temmuz

23

Temmuz Fevkalade Zam Kanunu'na
ait Umumi Tebliğ

3828 sayılı yasayla kazanç vergisine yapılan fevkala- RG
de zamlarla aynı kanunun 14 üncü maddesi gereğince
alınan Milli Müdafaa vergisinden 1454 numaralı kanunun 13 üncü maddesine göre belediye hissesi ayrılmayacağına ve varidat, tahsilat ve muhasebe kayıtlarında yapılacak muameleye dairdir.

23

Temmuz Geçici olarak kapatılmış
Aynı tarihte İstanbul'daki İstiklal-Sonhavadis gazete- BCA:
30..18.1.2/
olan ve İstanbul'da çıkan
sinin yeniden yayınına da izin verilmiştir.
92.74..11/
Fransızca İstanbul gazete85-77
sinin tekrar çıkışına izin verilmesi.

24

Temmuz Dahiliye Vekaleti tamimi

Doğum vakalarının kanuni müddet içinde tescilleri- RG
nin temini hakkındadır.

24

Temmuz Gümrük ve İnhisarlar
Vekaleti tamimi

Sanayide kullanılmak üzere büyük kaplarda getirile- RG
cek kimyevi cisimler hakkındadır.

24

Temmuz Eskişehir bölgesi müfettişi
Aydın Mebusu Adnan
Menderes'in teftiş raporu
bürolara sunuldu

Menderes, Eskişehir ili genelindeki parti teşkilatı BCA:
490.1/
hakkında bilgi vermektedir.

24

Temmuz Milli Müdafaa Vekaleti'nin
çeşitli madenler ve linyit
ocakları ile ilgili görüşleri

Askeri fabrikalara girdi sağlayan ve ülkeye önemli BCA:
miktarda döviz getiren ocaklarda çalışan uzmanlar ile 30.10/
işçilerin tecil işleri; bakır, civa, linyit, demir maden- 175.211.10
lerinin askeri fabrikalar için önemi; Doğu'daki kömür
madenlerinin hükümet eliyle işletilmesinin gereği gibi konular üzerinde durulmaktadır.

24

Temmuz Lozan Bayramı kutlamaları "Bütün Türkiye milli şefe, harbin ve sulhun büyük U, 24
kahramanına sevgi, bağlılık hislerini bugün bir defa Temmuz
ızhar ederek seviniyor. Ankara Halkevi'nde Lozan
günü büyük törenle kutlanacak."

25

Temmuz Talim maksadıyla silah
altına çağrılan memurların
maaşlarının kesilmemesi

651.166.1/
4.Büro

Vekaletlere gönderilen yazıda, "silah altına alınarak
kolordu birliklerine gelen bazı memurların seferberlik
münasebetiyle davet olundukları telakki olunarak
mensup bulundukları dairelerince memuriyet maaşlarının kesilmesine tevessül olunduğu Milli Müdafaa
Vekilliği'nin işarından anlaşılmıştır. Halbuki bu memurlar, talim maksadıyla çağrılmış oldukları gibi, seferberlik de ilan edilmemiş olduğundan bunların maaşlarının tesviyesine devam olunarak kendilerinin ve
ailelerinin müzayıkada bırakılmamalarının temini"
rica edilmektedir.

BCA:
30.10/
46.296.1/
3887
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26

Temmuz Muamele vergisinden
muaf tutulan ithal ürünler
hakkında BKK

Kararname, ithal edilecek kimi maddelerin muamele RG
vergisinden muaf tutulmasına ilişkindir.

26

Temmuz İstatistik Umum Müdürlüğü Haziran ayına ait dış ticaret rakamlarını açıklandı

Buna göre ihracat:
40.609.574 liradır.

27

Temmuz Sivas'ta linyit madeni imtiyazı verilmesi hakkında
BKK

Sivas-Şarkışla Gemerek nahiyesinin Karagöl köyün- RG
de Ali Tüjumet ve arkadaşları tarafından meydana çıkarılan linyit madeni imtiyazı, adı geçen kişilere ihale
edilmiştir.

27

Temmuz Trakya mıntıkasında çalışan işçilerin askere alınması ile ilgili yazı

Yazıda, işçilerin askere alınmasından dolayı işlerin BCA:
aksadığı, bunun için gerekli tedbirlerin alınması is- 30.10/
56.329.20/
tenmektedir.

29

Temmuz Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar

Ülke genelinde emniyet müdürlüğü, emniyet amirliği, RG
polis müfettişliği gibi görevlere toplu atama yapılmıştır.

29

Temmuz Ankara'nın yol programı

"Ankara'yı komşu vilayetlere bağlayan yollar yapılıyor. Birçok kısımlar bitirildi, diğerleri üzerinde de
hararetle çalışılmaktadır." Ankara'daki inşaat faaliyetleri de büyük bir hızla devam etmektedir. Devlet
Demiryolları Umum Müdürlüğü, Doğumevi ve Hukuk Fakültesi binaları tamamlanmak üzeredir.

30

Temmuz Tohum Üretme Çiftlikleri
Talimatnamesi

Talimatname, 2654 sayılı kanuna göre işler sermaye RG
ile yönetilen tohum üretme çiftliklerinin işletilmesi,
alım, satım ve hesap usulleri hakkındadır. "Memleketin muhtaç olduğu her çeşit yüksek vasıflı tohumlukların daha geniş ölçüde yetiştirilmesi maksadı ile halen tohum ıslah istasyonları tarafından yapılmakta
olan tohum üretme işlerinin 2654 sayılı kanun hükmüne göre tevfikan işler sermaye ile yürütülmesi kabul edilmiştir."

30

Temmuz Çankırı Belediyesi teşkilat
kadrolarında değişiklik
yapılması.

23 Ekim 1940'da "bir kısım il ve ilçeler belediye teşkilat kadrolarında değişiklik ve ilaveler yapılması"na
karar verilmiştir. 17 Aralık 1940'da ise Ankara, Malatya, Urfa, Muş, Varto ve Malazgirt Belediyeleri
teşkilat kadrolarında değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.

30

Temmuz Çorum Halkevi'nde çalışmalar

"Şehrimizin halkevi şubelerinde son aylar zarfında U, 31
büyük bir faaliyet vardır. Genç ihtiyar binlerce yurt- Temmuz.
taş muhtelif şubelere ve açılan kurslara devam eylemektedir. Açılan çiçek yapma kursunda 500’e yakın
genç yetişmiştir. Dikiş-biçki ve şapkacılık kurslarının
120’den fazla müdavimi vardır. Hiç okuyup yazma
bilmeyen 60 gencin devam ettiği kurs bitmiş, imtihanları yapılmıştır. Sosyal yardım şubesinin geçen
seneki çalışması esnasında okulların ders devresinde
5468 çocuğa sıcak yemek verilmiş ve muhtaç vatandaşlara 798 liralık ilaç ve sair yardım yapılmıştır. Son
iki ay içinde iki konser, dört temsil verilmiş ve bunlardan 4.000’den fazla vatandaş istifade etmiştir.
Köycülük şubesi mensupları vilayetin muhtelif köylerinde halk ile temas ve görüşmelerine devam etmektedir."
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Yönetim Zamandizini

Açıklamalar

Kaynak

66.648.817

lira,

ithalat: U, 26

Temmuz

5640

U, 29
Temmuz;
U, 1
Ağustos

BCA:
30.18.1.2/
92.77.2;
BCA:
30.18.1.2/
92.100.14/
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Kaynak

31

Temmuz Ecnebilerin Türkiye'de
ikamet ve seyahatleri hakkındaki kanunda değişiklik

3529 sayılı yasanın 16, 20 ve 30 uncu maddeleri de- RG
ğiştirilmiştir.

31

Temmuz Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü
Hakkındaki 3656 sayılı
kanunda değişikik

3901 sayılı yasa, söz konusu kanunun Maarif Vekil- RG
liği kısmında değişiklik yapmaktadır.

31

Temmuz Cumhuriyet Merkez
Bankası hakkındaki 1715
sayılı kanuna bazı geçici
maddeler eklendi

3902 sayılı yasa ile Merkez Bankası kanununa iki ge- RG
çici madde eklenmiştir: "1) CMB, 30/5/1940 tarih ve
3850 sayılı yasa ile Maliye Vekaleti'ne verilen mezuniyet haddi dahilinde kalmak ve işbu hususi kanunda
yazılı miktarda altın terhin edilmek suretiyle Hazineye fevkalade ve muvakkat mahiyette avans verebilir.
Bu avans mukabilinde icabında bankaca yapılacak
emisyon miktarları kanunun muaddel 38 inci maddesinin 3 üncü bendinde yazılı komite tarafından tesbit
olunur. 2) 1939 Avrupa harbinin hitamını takip eden
bir sene nihayetine kadar olan müddet içinde Cumhuriyet Merkez Bankası, beynelmilel tediye vasıtası
mahiyetini muhafaza eden ve İcra Vekilleri Heyeti
kararı ile tayin edilecek olan dövizleri alıp satabilir
ve bunlar mukabilinde emisyon yapabilir. Bu alımsatımdan doğacak kar ve zarar Hazineye aittir. Kar ve
zararların tayin ve tediyesi şekil ve zamanı Hazine ile
banka arasında akdedilecek bir mukavele ile tayin
olunur."

31

Temmuz Orman Umum Müdürlüğü
Teşkilat Kanuna Ek

3904 sayılı yasa ile Orman Umum Müdürlüğü'nde RG
hukuk müşaviri, lüzumu kadar tetkik memuru ve katipten oluşan bir hukuk müşavirliği kurulmuştur.

31

Temmuz Çeşitli yerlerde PTT
merkezleri açıldı.

Manisa-Merkez,
Urfa-Akçakale,
Kütahya- RG
Dumlupınar köyü, Trabzon-Kadahor nahiyesi ile Maraş-Efsus nahiyesinde birer PTT merkezi açılmıştır.

31

Temmuz Askerliğe hazırlık dersleri
talimatnamesi

"Memleket gençliğinin yurt müdafaası için harbe hazırlanmasını istihdaf eden" talimatname Maarif ve
Sıhhiye Vekaletlerinin katkısıyla Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış, İcra Vekilleri Heyeti'nce tasdik edilmiştir.

1

Ağustos

Kaymakam tayini

27 Temmuz ve 28 Temmuz 1940 tarihli iki kararna- RG
me ile toplu kaymakam ataması yapılmıştır.

1

Ağustos

Gölcük Liman ve Tersane
sözleşmesi hakkında Milli
Müdafaa Vekaleti yazısı

Başvekalete gönderilen yazı, bir Alman grubu ile
Milli Müdafaa Vekaleti arasında düzenlenen Gölcük
Liman ve Tersane sözleşmesinin ödeme şartlarını ilgilendiren Funk Kredi Anlaşması yapılmadığından,
sözleşmenin devam ettirilip ettirilmeyeceği hakkındadır. Milli Müdafaa Vekaleti, tediye şartlarında Maliye Vekaleti'nin tavsiye ve kabul edeceği değişiklikleri yaparak Alman grubuna yeni bir teklif sunmanın
mümkün olduğu görüşündedir. Yazıda, "modern ve
kifayetli bir tersaneye günden güne artan ihtiyaç ile
karşılaşmış bulunduğumuzdan bu mesele üzerinde
müsbet ve kati bir karar vermek mecburiyetini his
etmekteyiz. Bununla beraber bu karara vasıl olabil-

BCA:
30.10/
46.296.2/
3888

BCA:
30.10/
63.423.3/
6719
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Açıklamalar

Kaynak

memiz için bugünkü siyasi durum itibariyle her şeyden evvel Almanlarla aramızdaki mukavelenin yaşatılıp yaşatılmaması esası üzerinde ittihazı uygun görülecek hareket tarzının emir ve işarını
müsadelerinize arz ve rica ederim" denilmektedir.
2

Ağustos

Gençlik klüpleri hakkında
Devlet Şurası Kararı

Beden Terbiyesi Kanunu'na göre teessüs edecek RG
klüplerin hükmi şahsiyeti hakkındadır.

2

Ağustos

Edirne'nin Çakmak köyünde linyit madeni arama ruhsatı isteyen Şükrü İşdeğer
ve arkadaşlarının isteklerinin reddi.

10 Ağustos 1940 tarihinde de Antalya'nın Dalaç kö- BCA:
yünde civa, manganez, molibden, simli kurşun ve 30.18.1.2/
voltram; İstanbul'un Küçükbakkal köyünde manga- 92.81.12
nez madeni arama ruhsatı isteyenlerin müracatları
reddedilmiştir.

3

Ağustos

Muamele vergisi umumi
tebliği

Banka, banker ve sigorta şirketlerinin muamele ver- RG
gisi hakkındadır.

3

Ağustos

Beykoz'daki rafineri tesisatına ilişkin Başbakanlık'ın
isteği.

Başbakanlık, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'ne
devredilecek olan Beykoz'daki Rafineri tesisatının istimlak bedelinin bildirilmesini ve söküm işlerinin kolaylaştırılmasını istemiştir.

4

Ağustos

"Büyük elektiriklenme
planı hazırlandı"

Ulus'ta yer alan habere göre birçok yerde yeni ve bü- U, 4
yük elektirik santralleri kurulacaktır; bu konuda yapı- Ağustos
lan etüdler bitmiştir: "Türkiye nura kavuşuyor…Sanayii günden güne inkişaf eden ve hayatın
her sahasında göz kamaştırıcı inkişaflar kaydeden
Türkiye'nin elektiriklenmesi işi, hayati ehemmiyeti
haiz büyük meselelerdendir. Cumhuriyetin bu sahada
ilk yaptığı iş, Türkiye için bir enerji siyaseti çizmek,
bunu programlaştırmak ve böylece enerji ekonomisinin ana hatlarını tespit etmek olmuştur."

5

Ağustos

Demir madeni devrine
ilişkin BKK

Sivas vilayetinin Divriği kazasında bulunan demir RG
madeni, Divriği Demir Madenleri İşletmesi müessesesine devredilmiştir.

5

Ağustos

Buğday fiyatları hakkında
BKK

Karar, 3491 sayılı kanunun 2 inci maddesinin B fık- RG
rasının verdiği yetkiye dayanarak Toprak Mahsulleri
Ofisi tarafından çeşitli üretim merkezlerinde yapılacak buğday tanzim satışlarına ilişkindir.

6

Ağustos

Muamele vergisi umumi
tebliği

Türkiye'de imal edilen maddelere ait muamele vergi- RG
sinin mükellefi ile teklif mahalli ve matrah ve nisbeti
hakkındadır.

7

Ağustos

Muamele vergisi umumi
tebliği

Muamele Vergisi Kanunu'nun tatbikında tereddüdü RG
mucip olan bazı işlerin mahiyetleri hakkındadır.

7

Ağustos

Bazı mahkumların hasat
işlerinde çalıştırılmaları

Kütahya valiliğinin "bu yıl çok bereketli olan mahsulatı herhangi bir arıza ile karşılaşmadan bir an önce
kaldırabilmek için alınabilecek önlemler arasında
mahkumlardan da yararlanılması"na ilişkin teklifi
Adliye Vekilliği'nce uygun görülmüştür. Adliye Vekaleti, bazı mahkumların geceleri cezaevinde geçirmek ve muhafazaları hükümetçe sağlanmak şartıyla
amme menfaatine uygun işlerde çalıştırılmalarının
mümkün olduğunu bildirmiştir.
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BCA:
30.10/
171.187.40
/18441

BCA:
30.10/
44.284.20/
302213

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

7

Ağustos

Türkiye-Almanya ticari de- Anlaşma, 10 Ağustos tarihli RG'de yayımlanmış, anğişim ve ödeme anlaşmaları laşma yayımlanmadan Almanya'nın isteği üzerine yüile protokollerinin yürürlü- rürlüğe girmiştir.
ğe girmesi

BCA:
30.10/
219.477.21
.400-221

7

Ağustos

Beypazarı'nın Karaşar
nahiyesinde kasten çıkarılan yangında hasar meydana geldiği.

BCA:
30.10/
120.857.6/
99C188

8

Ağustos

Erzurum'da nahiye merkezi Erzurum vilayetine bağlı Pasinler kazasının RG
değişikliği
Pasinisüfla nahiyesi merkezi Zanzak köyünden Horasan köyüne kaldırılmıştır.

8

Ağustos

Mısır'da görülen veba olayı Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü'nden gönderilen RG
hakkında Sıhhat ve İçtimai tamim, Mısır'ın Portsait limanında görülen veba vaMuavenet Vekaleti tamimi kası hakkındadır.

8

Ağustos

Askeri ve sivil kıyafetlerin
birbirinden ayırt edilmesi
maksadıyla hazırlanan
rapora uyulması için
yapılan tebligat.

8

Ağustos

Ankara Hukuk Fakültesi
Daha önce Adliye Vekaleti'ne bağlı olan fakülte U, 8
Maarif Vekaleti'ne bağlandı 30.5.1940 tarih ve 3848 sayılı yasa ile Maarif Veka- Ağustos;
TK
leti'ne bağlanmıştır.

9

Ağustos

Kaymakam tayini

Beyoğlu kaymakamı Ahmet Kınık İstanbul vali mua- RG
vinliğine atanmış, aynı kararname ile Beyoğlu, Bakırköy, Kartal ilçelerine kaymakam atanmıştır.

10

Ağustos

Devlet Memurlarının
Aylıklarının Tevhid ve
Teadülüne Dair 3656 sayılı
kanuna ek kanun

3907 sayılı yasa, Dahiliye Vekaleti vilayetler memur- RG
ları kısmında değişiklik yapmaktadır.

10

Ağustos

Yeniden Kurulacak Erzincan Şehir Yerinin İstimlakine Dair Kanun

3908 sayılı yasa, Erzincan şehrinin yeniden kurulma- RG
sı için Vekiller Heyeti'nce tespit edilen ve menafii
umumiye kararı verilen sahadaki gayrımenkulleri,
değeri peşin verilmek suretiyle kamulaştırmaya Erzincan Belediyesini yetkili kılmaktadır.

10

Ağustos

TBMM 1940 bütçesine
Ayrılan tahsisat 4.200 liradır.
fevkalade tahsisat verilmesi
hakkında kanun

RG

10

Ağustos

Türkiye-Almanya Ticaret
Anlaşması

RG; BCA:
30.10/
219.477.21
/400-221

26 Eylül 1940 tarihli bir belgede ise Şavşat kazasına
bağlı Ilıca köyünde yangından zarar görenlere yardım
yapılması isteği dile getirilmektedir. 2 Ekim 1940 tarihinde de Simav'da meydana gelen yangına dair bir
karar alınmıştır.

Resmi ve hususi daire, teşekkül ve müesseseler mensuplarına ait kıyafetlerin ordu kıyafetleri ile ayırt
edilmesinin temini için bütün vekaletler mümessillerinden toplu heyet tarafından hazırlanarak İcra Vekilleri Heyeti'nce onaylanan raporda gösterilen kıyafetlerin uygulanması ve buna uymayan nizamname
ve talimatnamelerin değiştirilmesi istenmektedir.
Amaç ordu disiplinini sağlamak için orduya ait
kıyafetlerin sivil kurumlarda giyilmesini engellemektir.

Anlaşma, iki ülke arasındaki ticari mübadelelere dair
"hususi" bir anlaşmadır. Almanya ticari değişim ve
ödeme anlaşmalarıyla protokollerin Türkiye tarafından onaylanır onaylanmaz yürürlüğe girmesini talep
etmiştir.

BCA:
30.10/
53.347.4/
4715
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G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

10

Ağustos

Bandırma Ticaret ve Zahire
Borsası Talimatnamesi

10

Ağustos

Türkiye Şeker Fabrikaları
A.Ş. Memurları Yardım
Birliği Nizamnamesi

10

Ağustos

İnönü Orta Anadolu'da bir
inceleme gezisi yapmak
üzere Ankara'dan hareket
etti.

10

Ağustos

"Türkiye" adlı haritanın
yasaklanması

Hamburg profesörlerinden A. Schade'nin yardımıyla BCA:
Arap ve Alman harfleriyle Berlin'de Flemmingwkott 30.18.1.2/
harita müessesesi tarafından neşredilmiş olan harita, 92.78.11
"Türkiye hakkında yanlış bilgi içerdiği" gerekçesiyle
yasaklanmıştır.

10

Ağustos

"Bir köy anketi açıldı"

Ziraat Vekaleti 4.774 köyün zirai vaziyetini tetkik U, 10
etmek üzere 150 kişilik bir heyet oluşturmaya karar Ağustos
vermiştir. Kütahya, Afyon, Konya, Niğde, Kayseri,
Kırşehir, Çorum ve Yozgat vilayetlerinin tümünü
kapsayan inceleme projesi için 150 kişi 16 ekibe ayrılacaktır. Bu vilayetler dahilindeki köyler, birkaç hanelik ufak birliklerden münferit çiftçi işletmelerine
kadar her yer adım adım karış karış incelenecektir.
Bu kapsamda toplam 450.000 çiftçi işletmesi gözden
geçirilecektir.

10

Ağustos

"Kahramana Hürmet",
"Kahramanlarımız" ve
"Kumandanlarımız" adli
kitaplar yasaklandı

Kitapların ilki Bulgar yüzbaşısı Safof Pençodor, diğer BCA:
ikisi ise Peko Beef tarafından yazılmıştır. Kitapların 30.18.1.2/
yazıları "memleketimiz için zararlı görüldüğünden" 92.79.18
kitapların Türkiye'ye sokulması yasaklanmıştır.

10

Ağustos

Kütahya'nın Çayır köyündeki linyit madeni ihalesi

Hüseyin Koç ve Ahmet Rasim'e ait linyit madeninin BCA:
30.18.1.2/
Remzi Çaldemirce haczen ihalesi onaylanmıştır.

RG

Birliğin amacı, ölüm-maluliyet-mali sıkıntı gibi du- RG
rumlarda üyelerine yardım etmektir.
U, 10
Ağustos

92.78.13/
189-113

13

Ağustos

Birinci Umumi Müfettişlik
Başmüşavirliği'ne atama

Ordu valisi Mithat Saylam atanmıştır.

13

Ağustos

Vali tayini

Siirt, Çoruh, Yozgat ve Mardin vilayetlerine vali RG
atanmıştır.

13

Ağustos

Muamele vergisi umumi
tebliği

Muamele vergisinden istisna edilecek makine, alat ve RG
bunların yedek ve tehdit parçaları hakkındadır.

13

Ağustos

Hatay İli Özel İdaresi'ne
devredilecek gayrimenkuller hakkında kanun layihası

14

Ağustos

Cumhuriyet gazetesi kapatıldı
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RG

BCA:
30.18.1.2/
92.83.15

Gazete, "görülen lüzuma binaen Matbuat Kanunu'nun RG
50 inci maddesi gereğince" kapatılmıştır. Cumhuriyet
bu dönemde daha çok Almanları tutan bir yayın politikası izliyordu. Kapatılma nedeni de savaşla ilgili
haber ve yorumlardır. 10/8/1940 tarih ve 2/14169 sayılı kararname ile kapatılan gazete, 9/11/1940 tarihinden itibaren açılmıştır. RG: 13.11.1940, 4659.

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

Kaynak

14

Ağustos

Simli kurşun madeni imti- Balya-Kocagümüş mekiinde bulunan ve işletme imti- RG
yazının terkine ilişkin BKK yazı 10 Temmuz 1878 tarihli fermanla BalyaKaraaydın Madenleri TAŞ'a devredilmiş olan simli
kurşun madeni imtiyazının terki istenilmiştir.

14

Ağustos

"Yurdu demiryolları ile
öreceğiz"

"Memleket birçok yollara daha kavuşuyor. Bu de- U, 14
miryollarının büyük bir kısım etüdlerine şimdiden Ağustos
başlanmış bulunuyor. Şimal'da Erzurum'a doğru yeni
bir hat yapılması da tasavvurlar meyanındadır."

16

Ağustos

TBMM Kararı

Mart-Mayıs 1940 aylarına ait muamelat hakkında RG
Divanı Muhasebatça tanzim edilmiş olan rapor üzerine Divanı Muhasebat Encümeni tarafından yazılan
mazbatadır.

16

Ağustos

Yozgat valisinin raporu

Rapor, Yozgat'ta meydana gelen deprem ile Maden BCA:
30.10/
kaymakamı hakkındaki şikayetlere ilişkindir.

119.846.9/
99B188

16

Ağustos

PTT İdaresi 5 yıllık bir
çalışma programı hazırladı

"Telefon şebekemiz gittikçe genişliyor. Türkiye'de U, 16
Ağustos
200 şehir ve kasabamız birbirine bağlı bulunuyor."

17

Ağustos

Türk Hava Kurumu
Nizamnamesi ve Madalya
Nizamnamesi

THK, 16 Şubat 1925'te kurulmuştur. "THK'ya para RG
yardımında bulunan cömert yurtseverlerle hayatını
hiçe sayacak derecede devamlı çalışan sivil ve asker
uçuculara, dünya ve beynelmilel rekor kıran havacılara bir iftihar ve ayırt alameti olmak üzere THK Madalyası çıkarılmıştır."

19

Ağustos

Bursa'da krom madeni
imtiyazının terkine ilişkin
BKK

Bursa-Orhaneli Kozluca köyünde bulunan krom madeni imtiyazının terki hakkındadır.

20

Ağustos

Münakalat Vekaleti Teftiş
Heyeti Nizamnamesi

20

Ağustos

Zelzele, kuraklık ve değişik
nedenlerle Ziraat Bankası'na borçlarını ödemeyen 979
çiftçinin borcunun tecili.

Yıl içinde çiftçi borçlarının taksitlendirilmesi ve ertelenmesine ilişkin birçok karar alınmıştır. 10 Nisan'da
borçlarını ödeyemeyecek hale gelen 858 çiftçinin değişik yıllara ait borçlarının taksitlendirilmesi ve ertelenmesine karar verilmiştir. 15 Haziran'da Ziraat
Bankası Konya şubesine borçlu olanların, 22 Haziran'da Ziraat Bankası Kadınhanı şubesine borçlu olan
çiftçilerin borçları ertelenmiştir. 2 Temmuz'da 3310
çiftçinin Ziraat Bankası'na olan borçları, 7 Temmuz'da Ordu'nun Yaraşlı köyünden Emin Odabaş'ın Ziraat
Bankası'na olan borçları ertelenmiş; 10 Ağustos'ta
Ordu'nun Yaraşlı köyünden Ahmet karısı Havva'nın
borcunun diğer yıllara dağıtılarak ertelenmesine karar
verilmiştir. 24 Aralık'ta mahsulleri hasara uğradığından borçlarını ödemeyen 13.417 çiftçinin Ziraat Bankası'na olan borçları ertelenmiştir.

21

Ağustos

Türkiye-Fransız
İtilafnamesi

Türkiye ile Fransa mandası altındaki Şark (Levant) RG
hükümetleri arasında tesis edilmiş bulunan doğru telefon devrelerinin işletme şartlarını tanzim eden
itilafnamedir.

RG

BCA:
30.18.12/
92.83.7/
260-18
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Ay

Olay/Mevzuat

22

Ağustos

Gümrük ve İnhisarlar
Vekilliği teşkilat ve vazifelerine dair nizamname

22

Ağustos

Nafıa Vekaleti nizamname- Nizamname, Nafıa vekaleti Demiryollar ve Limanlar RG
si
İnşaat Dairesi mensuplarının iş yüzünden uğrayacakları kazalardan dolayı yapılacak tedavi ve verilecek
tazminat hakkındadır.

22

Ağustos

Milli Korunma Kanunu'nun Hasankale'de bazı tesisatı eksik bulunan un fabrikası- RG
uygulanması
nın sahibi Muammer Alemdar'a 15 bin liraya kadar
kredi açılmasına karar verilmiştir. 24 Aralık 1940 tarihli BKK ile de 6 bin liralık ek kredi açılmıştır.

22

Ağustos

Milli Korunma Kanunu'nun Karar, Sanat Seferberliği Komisyonu'nca A ve B sı- RG
uygulanması
nıflarına ayrılıp muhtelif kararnamelerle tasdik edilmiş olan fabrika ve müesseselerden Milli Müdafaa
siparişleri kabul ve imal eden 8 fabrika ve müessesede, bu işlerin devamı müddetince günde üç saate kadar fazla mesai yapılabilmesi hakkındadır.

22

Ağustos

Askeri tayinler

Harp Akademisi, 1. Tümen , 10. Kolordu ve Ankara BCA:
Garnizon komutanlıkları ile Askeri hakimliklerine 30.11.1/
140.25.14
yapılan tayinler.

23

Ağustos

Belediyeler Bankası
Nizamnamesi'nde değişiklik

12 Ağustos 1933 tarihli nizamnamenin bazı maddele- RG
ri (22, 30, 56, 57, 27-7) değiştirilmiş, bazı maddeleri
(39, 40) lağvedilmiştir.

23

Ağustos

Türk Tuğla Normları
Hakkında Nizamname

Tuğlalar için kabul edilen normlar ve tuğlaların satış RG
esasları bu nizamname hükümlerine tabidir.

23

Ağustos

Hayvanlar Vergisi Umumi
Tebliği

Soyunda tiftik ve kılkeçisi karışık oğlakların tabi ola- RG
cağı vergi miktarı hakkındadır.

24

Ağustos

Genç, Siverek, Çapakçur ve
Solhan belediye reislikleri
görevi idare amirleri
sorumluluğundan alındı

22.10.1930, 20.8.1933 tarihli kararnamelerle idare RG
amirleri uhdelerine verilmiş olan Genç, Çapakçur,
Siverek ve Solhan belediye reisliği vazifelerinin halen idare amirleri sorumluluğuna bırakılmasına gerektiren lüzum ve zaruret kalmamış olduğundan, ilgili
hükümler kaldırılmıştır.

25

Ağustos

Köylüye toprak dağıtılması

Gazetenin haberine göre devlet malı topraklardan bir U, 25
kısmı yoksul köylülere dağıtılacak, ancak bu toprak- Ağustos
lar yalnızca tarımla uğraşanlara verilecektir: "Daha
1915 yılında umumi muvazene kanununa konulan bir
madde ile devlet malı olan toprakların yani Emlak-i
Milliye'nin yoksul köylüye tevzii kabul edilmiş bulunuyordu. Bu tevzii işi bugüne kadar muhtelif safhalar
geçirmiş, fakat onbeş seneden beri beklenen netice
elde edilmemiştir. Köylünün elinde geçinmesine yetecek miktarda toprak varsa ayrıca kendisine toprak
verilmeyecektir."

25

Ağustos

"Westermanss Generalkarten" Harita ve atlas, "memleketimizin siyasi bütünlüğünü
adlı harita ile "Sydowihlal edici mahiyette oldukları anlaşıldığından" TürWagners Metodicsher Schl- kiye'ye sokulmaları ve satışları yasaklanmıştır.
Atlas" adlı atlasın yasaklanması
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Açıklamalar

Kaynak
RG

BCA:
30.18.1.2/
92.84.19/
86-371

G.

Ay

Olay/Mevzuat

25

Ağustos

Cumhuriyet Başsavcısı
Yusuf Nihat Berker'in yaş
kaydından istisnaen bir yıl
daha çalıştırılması.

25

Ağustos

Ankara'nın Mahmutlar
köyünde bulunan linyit
madeni işletme imtiyazı

Açıklamalar

Kaynak
BCA:
30.18.1.2/
92.84.13

İşletme imtiyazına ait hisse satış işlemine izin veril- BCA:
30.18.1.2/
miştir.
92.85.8

26

Ağustos

Hariciye Vekaleti atamaları Hariciye Vekaleti'nde toplu görevde yükselme ve RG
atama kararnamesidir.

26

Ağustos

Celal Bayer'in maden işletmek için kredi talebi

Bayer'in Başvekil'e sunduğu 22 Şubat 1940 tarihli
mektuba şu cevap verilmiştir: "2805 sayılı kanunun
10 uncu maddesi gereğince Etibank'ın avans ve ikraz
gibi kredi muamelelerini ancak kendi kurduğu veya
iştirak ettiği müesseselere yapmaya selahiyeti olduğu,
Sümerbank'ın da iştigal mevzuuna girmediği cihetle
yapılacak bir muamele olmadığı, ancak kredi talebinizin ticari bir teklif mavzu bulunmasından bu
hususda diğer banka ve müesseselerle temas etmeniz
icap edeceği Ticaret Vekilliği'nden bildirilmiştir."

27

Ağustos

Bazı Devlet Alacaklarının
Tahsil Sureti Hakkında
Kanun

3911 sayılı yasada, özel kanunlarında tahsil sureti RG
gösterilmemiş olan vergi, resim ve misil zamlarıyla
devlet, vilayet ve belediyeye ait tazminat kabilinden
olan para cezalarının tahsilinde alakalı idarece Tahsili
Emval Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir. Özel kanunlarında tahsil sureti gösterilmemiş olan amme para cezaları TCK'nın 19. maddesinde yazılı usul dairesinde tahsil olunacaktır.

27

Ağustos

Zelzeleden Zarara Uğrayan "3773 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince İcra RG
Bedeli Nakdi Eratı Hakkın- Vekilleri Heyeti'nce tespit olunacak yerlerde buluda 3912 Sayılı Kanun
nanlardan, birinci bedeli nakdi taksitini vererek talim
için askere alınmış oldukları halde zelzele felaketinden dolayı ikinci taksitlerini zamanında verememiş
oldukları mahalli idare heyetlerince tesdik edilmiş
olan erattan bu taksitleri alınmaz ve talim müddetlerinin bitiminde terhis olurlar."

27

Ağustos

Vakıf Memba Sularile Orman ve Zeytinliklerin İşletilmesi Hakkında 3913 Sayılı Kanun

Vakıflar Umum Müdürlüğü'nce idare edilmekte olan RG
memba suları ile orman ve zeytinliklerin ticari esaslar
dahilinde işletilmesi hakkındadır.

27

Ağustos

Askeri Ceza Kanunu'nda
değişiklik

1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 55, 56, 57, 58 RG
ve 59 uncu maddeleri değiştirilmiştir. Söz konusu
maddeler, "harp hiyaneti, milli müdafaaya hiyanet,
milli müdafaa aleyhine sair hareketler, milli mukavemeti kırmak, milli müdafaa vasıtlarını tahrip konuları ile ilgilidir.

27

Ağustos

Muamele vergisi umumi
tebliği

Yeni iptidai madde tenzilat cetveli hakkındadır.

RG

27

Ağustos

Çeşitli kurumlar tarafından
yapılan jeolojik araştırmaların birleştirilmesi ile ilgili
komisyon raporu

Jeoloji alanında dağınık bir halde bulunan bilimsel
araştırmaların birleştirilmesi konusunu görüşmek
üzere İktisat, Ziraat, Nafıa, Maarif vekillikleri adına
seçilen uzmanlardan bir komisyon oluşturulmuştur.

BCA:
30.10/
201.373.2/
24020

BCA:
30.10/
175.211.12
/19147
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Açıklamalar

Kaynak

Komisyon tarafından hazırlanan rapor Başvekalet'ce
incelenmiştir. İnceleme sonunda "şimdilik muhtelif
müesseseler tarafından idare edilmekte olan ilmi
araştırmalara ait neşriyatın ve ilmi raporların mübadelesi ve çalışma tarzlarının normalleştirilmesi gibi
hususatla iktifa olunmasının muvafık görüldüğü" bildirilmiştir.
27

Ağustos

"Ormancılığımızda İnkişaf" "Kurulan bataklıklar yerinde güzel ormanlar yetiştiri- U, 27
liyor" alt başlıklı haberde, 9.325.157 hektar tutan or- Ağustos
manlarımızdan 850.000 hektarının amenajmanının
bittiği belirtilmektedir. Tahdit işlerinde 13 komisyon
faaliyette bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı hususi
ve münazaalı ormanların ekseriyet teşkil ettiği
mıntakalarda çalışmaktadır. Üç sene içinde 7442 kilometre orman hudutlandırılmıştır: "Ormancılığımızın bugünkü çehresi geniş bir iş hareketi içinde memleketin birçok ihtiyaçlarına cevap vermek için yeni
tesislerle, adetleri hergün artan işletmeler, sınırlandırma-ağaçlandırma ve harita işleri ile hummalı bir
faaliyet manzarası arzetmektedir. BMM'nin bir direktif ve program mahiyetinde hükümete verdiği orman
kanunu tatbik mevkine geçtiğinden beri Orman
Umum Müdürlüğü bütün gayretini bu mesut inkişafın
tahakkukuna hasretmiştir."

28

Ağustos

Askeri Muhakeme Usulü
Kanunu'nda değişiklik

1631 sayılı Askeri Muhakeme Usulü Kanunu'nun 3, RG
30, 219 ve 230 uncu maddeleri değiştirilmiştir.

28

Ağustos

Tay deposu kurulması
hakkında kanun

3916 sayılı yasa, Milli Müdafaa Vekaleti'nce istimlak RG
olunan Hasırcı Çiftliği'nde bir tay deposu tesisi ve
mütedavil sermayeli bir çiftlik idaresi kurulması hakkındadır.

28

Ağustos

Kaymakam tayini

Çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarına toplu atama ya- RG
pılmıştır.

28

Ağustos

Vilayet defterdarlıklarına
atama

Bilecik, Siirt, Amasya, Hatay, Afyon, Kırşehir def- RG
terdarlıklarına toplu atama yapılmıştır.

29

Ağustos

Müstahdemlerden askere
gidenlerin yerlerine aile
fertlerinden birisinin alınmasına dair kanun teklifi

Teklif, İstanbul milletvekili Kazım Karabekir tarafından verilmiştir. Dahiliye Vekili, "asker ailelerine yardım" talimatnamesine bu konuya ilişkin bir madde
konulmuş bulunduğunu bildirmiştir. Nafıa ile Sıhhat
ve İçtimai Muavenet vekilleri olumsuz görüş bildirirken, Maarif vekili olumlu görüş vermiştir.

BCA:
30.10/
4.22.16/
4217

29

Ağustos

Ordu terfi listesi onaylandı

Birçok general ve subay terfi etmiştir.

U, 29
Ağustos

29

Ağustos

Ocak,Nahiye, Kaza ve
Vilayet Kongreleri hakkında tamim.

15 Ağustos’ta vilayet kongrelerinin ocak,nahiye ve
kaza kongreleriyle yapılmasına karar verilmiş; 7 Kasım’da 1940 yılı kongre dileklerinin tespitine dair
tamim kabul edilmiştir. 26 Kasım’da parti kongrelerinin başlama ve bitme tarihlerine dair tamim; 27 Kasım’da vilayet kongrelerinin yapılma tarihine dair
tamim çıkarılmıştır. Çeşitli il ve ilçelerin kongre zabıtları Aralık ayı sonlarında CHP Genel Sekreterliği’ne sunulmuştur.

BCA:
490.1/
5.23.5/
1.Büro
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30

Ağustos

"Hitler Bana Dedi ki" adlı
eserin satışının yasaklanması

Rauschning'in kitabı Türkçe'ye çevrilerek yayınlan- BCA:
30.18.1.2/
mıştır.
92.86.7/
86-372

30

Ağustos

İnönü resimli Türk lirası
tedavüle çıktı

Üzerinde İsmet İnönü'nün resmi olan 1 liralar tedavü- TK
le çıktı.

2

Eylül

Türk ordusunda çalışan İngiliz ve Fransız subaylara
nakil araçlarında tenzilat
yapılması

Türkiye'de bulunan İngiliz ve Fransız ordularına
mensup subayların Milli Müdafaa Vekaleti'nden verilen fotoğraflı hüviyet varakalarını ibraz etmek suretiyle devlet demiryollarında 3/2 indirimle, devlet denizyolları muntazam postalarında % 50 indirimle seyahatlerinin sağlanması ilgili idarelere tebliğ edilmiştir.

2

Eylül

Ordunun ekmeklik ve
yemlik malzemesinin
temini için mülki amirlerin
yardımcı olması istendi

Belgede büyük şehirlerin buğday stoklarına askeri BCA:
idarelerce el konulmasının mümkün olmayacağı be- 30.10/
50.322.12/
lirtilmektedir.

BCA:
30.10/
153.79.15/
15415

4244

3

Eylül

Samsun belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Samsun belediye meclisince belediye reisliğine seçi- RG
len Rüstem Mesud'un reisliği onaylanmıştır.

3

Eylül

Maarif müdürlüklerine
tayin

Siirt, Kayseri ve Erzurum maarif müdürlüklerine RG
atama yapılmıştır.

4

Eylül

Asker ailelerine yardım
talimatnamesi

Hazarda ve seferde 45 günden fazla askere giden er- RG
lerin muhtaç ailelerine Askerlik Kanunu ve Köy Kanunu hükümlerine göre yapılacak yardım şekli hakkındaki talimatnamedir.

4

Eylül

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

3634 numaralı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu RG
gereğince askeri ihtiyaçlar için alınan malların sahiplerine ödenen tazminattan vergi kesilmemesi hakkındadır.

4

Eylül

"Yücel" mecmuasının kapatılması

Eylül 1940 tarihli sayının "umumi siyasetimizi boza- BCA:
cak mahiyette yazıları taşıdığı görüldüğünden" dergi- 30.18.1.2/
nin kapatılmasına karar verilmiştir. 9 Aralık 1940 ta- 92.85.16
rihli BKK ile derginin yeniden yayınlanmasına izin
verilmiştir.

5

Eylül

"İdare memurlarının terfi
işleri yeni esaslara bağlanıyor."

Dahiliye Vekaleti bünyesinde bu amaçla bir heyet U, 5 Eylül
oluşturulmuştur; ilgili heyet bir proje hazırlığındadır.
Bu projeye göre, idare memurlarının da ordu için kabul edilmiş usul gibi otomatik olarak terfi etmeleri
sağlanacaktır. Terfide kıdem kadar, ehliyet ve alınan
randıman da gözönünde tutulacaktır. Her memur
hakkında amirinden ve müfettişlerinden alınan raporlar teşkil edilecek tarafsız bir heyet tarafından tetkik
ve temyize tabi olacaktır.

5

Eylül

Muhtarlık teşkilatının
ilgasına dair şikayetler

"Muhtarlık teşkilatının ilgasından sonra bu teşkilatın U, 5 Eylül
görevlerini yerine getiren belediye ve zabıta gibi müesseselerin bazı büyük şehirlerde bu görevleri layıkıyla başaramadıkları ve halkın bu yüzden çeşitli zorluklarla karşılaştığı hakkında vaki şikayetler üzerine"
Dahiliye Vekaleti bu konuyu incelemek gereğini hissetmiştir. Başta İstanbul olmak üzere Dahiliye Veka-
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leti müfettişleri bu alanda incelemelere başlamışlardır. İncelemelerden alınacak sonuçlara göre halk işlerinin hızla karşılanması amacıyla gerekli önlemler
alınacaktır. 1933 yılında kabul edilen "Belediye Teşkilatı
Olan
Yerlerde Muhtar ve
İhtiyar
Heyetlerinin Lağvı Hakkında 2295 sayılı Kanun" ile
Mahalle Teşkilatları ve Muhtarlıklar kesin olarak
kaldırılmış, çıkarılan bir nizamname ile bunların görevlerinin önemli bir bölümü belediyelere verilmiştir.
RG: 19.6.1933, 2431.
6

Eylül

Toprak Tevzii Talimatnamesi

7

Eylül

Ticaret Vekaleti Teftiş
Heyeti Nizamnamesi

10

Eylül

Muamele vergisi umumi
tebliği

Türkiye'de imal olunan maddelere ait muamele vergi- RG
sinin tarh, tahakkuk ve tahsili hakkındadır.

10

Eylül

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

İşe başlama, işi terketme veya iş yerlerini değiştirme RG
günlerinin kazanç vergisi noktasından hesap sureti
hakkındadır.

10

Eylül

Çeşitli illerin özel idare
kadrolarında değişiklik
yapılması.

Değişiklik kararı Antalya, Bingöl, Mardin,
Kars,Tunceli, Trabzon, Çankırı, Diyarbakır, Giresun
ve Seyhan illerini kapsamaktadır. 6 Kasım 1940'da
Hatay, Sivas ve Giresun illeri özel idare kadrolarında
değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

11

Eylül

Tekirdağ'da bir nahiye
kuruldu

Tekirdağ vilayetinin Çorlu kazasına bağlı Ereğli kö- RG
yünde, Ereğli adıyla anılmak üzere 12 köyden oluşan
bir nahiye kurulmuştur.

11

Eylül

Maarif müdürlüklerine
tayin

Isparta, Kars, Manisa maarif müdürlüklerine atama RG
yapılmıştır.

11

Eylül

"Namazın Hakikati Nedir? Şemsettin Yeşil tarafından yazılan kitap, "muzır yazı BCA:
30.18.1.2/
Ezanın Esrarı ve Hikmeti,
taşıdığı" gerekçesiyle toplattırılmıştır.
92.88.14
Namaz, Niyaz, Naz Nedir?"
adlı kitabın toplattırılması

12

Eylül

Balıkesir'de maden imtiyazının terkine ilişkin BKK

Balıkesir-Balya'da Balya Karaaydın Madenleri TAŞ RG
uhdesinde bulunan manganez, linyit ve simli kurşun
madenlerinin imtiyazı terkedilmiştir.

13

Eylül

Zonguldak'ta bir maden
teknisyen okulu açılması.

Okul, "Memleketimizde hergün biraz daha inkişaf BCA:
etmekte olan maden işlerinde çalıştırılması lüzumlu 30.18.1.2/
şahısların yetiştirilmesi amacıyla" Maden Tetkik ve 92.91.15
Arama Enstitüsü'nce açılacaktır. Mektebe orta derecede tahsil görmüş olanlar alınacaktır. Öğrenim süresi üç yıl olan okul, yatılı ve parasızdır.
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7.4.1938 tarih ve 2/8455 sayılı kararname ile meriye- RG; U, 18
te konulan Tevzii Arazi Talimatnamesi'nin tatbika- Ekim
tında bazı zorluklarla karşılaşıldığı anlaşıldığından bu
zorlukları gidermek amacıyla Adliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliklerinin de görüşleri alınarak
yeni bir talimatname hazırlanmıştır. Hazineye ait arazinin topraksız köylüye dağıtılması için sekiz "Tevzii
Arazi Komisyonu" kurulmuştur. Bunlardan 2'si Ankara'da, 2'si Adana'da, diğerleri de Bursa, Hatay, Ordu, ve Trabzon vilayetlerinde görev yapacaktır.
RG
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30.18.12/
92.88.1/
74-522
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14

Eylül

"Dahiliye Vekaleti merkez Değişikliğin amacı "dolgun maaşlı az memurla ça- U, 14
teşkilatında bazı değişiklik- lışmayı daha verimli hale koymak"tır. Bu projeye gö- Eylül
ler yapılacak"
re, mahalli idareler ve sicil, memurlar ve muamelat
müdürlüklerinde 20 lira da dahil olduğu halde küçük
memuriyetler ilga olunmakta ve bunların yerine maaşları 30 liradan başlamak üzere şeflikler ikame
edilmektedir. Küçük maaşlı memurların görmekte oldukları işler ücretli memurlarla idare edilecektir.

16

Eylül

Ordu'da simli kurşunla
karışık çinko ve bakır
madeni imtiyazının feshine
ilişkin BKK

Ordu vilayetinin Bulaman nahiyesinin Çarşamba, RG
Uzunali ve Keçili köylerinde, İzzet Pertev Karminati
uhdesinde bulunan madenlerin imtiyazı feshedilmiştir.

17

Eylül

Maarif müdürlüklerine tayin

Hakkari, Zonguldak, Gümüşhane ve Bursa maarif RG
müdürlüklerine atama yapılmıştır.

18

Eylül

Almanya'nın İstanbul
Başkonsolosunun Kayseri
bölgesinde yaptığı gezi.

18

Eylül

İstinaf mahkemeleri layiha- Adliye Vekaleti, İstinaf Mahkemeleri'nin yeniden ih- T, 18
sı
dası hakkındaki kanun layihasını BMM'ye gönder- Eylül
miştir. Bu layihaya göre, ülkenin çeşitli yerlerinde
merkez ve yetki alanları Adliye Vekaleti'nce belirlenmek üzere gerektiği kadar İstinaf Mahkemesi kurulacaktır. Bu mahkemeler hukuk ve ceza dairelerini
ihtiva edecektir. (Bu konuya ilişkin bir başka haber
şöyledir: “Adliye mahkemeleri teşkilatı hakkındaki
kanun layihası Meclise verilmiştir. Bu layiha ile istinaf mahkemeleri de ihdas olunmaktadır.” C, 12
Birincikanun)

19

Eylül

1940 mali yılı Muvazenei
Umumiye Kanunu'nda değişiklik

3919 sayılı yasa, bazı daire bütçelerinde değişiklik RG
yapmaktadır.

19

Eylül

Kaza Jandarma Komutanlıkları'nda kadro ihtiyacı

17.9.1940 tarih ve 3922 sayılı yasa, jandarma subay- RG
lığından emekli olmuş yüzbaşı ve üsteğmenlerin kadro ihtiyacı nedeniyle ve Dahiliye Vekaleti'nce lüzum
görülecek müddetçe 1942 senesi nihayetine kadar kaza jandarma komutanlıklarında istihdam edilebilmelerini düzenlemektedir.

19

Eylül

Adli tayinler

Temyiz Mahkemesi Azalığı, Asliye Ceza Hakimliği, RG
Ağır Ceza Reisliği, Hukuk Hakimliği, Ticaret Mahkemesi Reisliği, Sulh Hakimliği, Müddeiumumilik
gibi kadrolara toplu atama (terfi, tayin ve nakil) yapılmıştır.

20

Eylül

Muamele vergisi umumi
tebliği

Türkiye'de imal olunan maddelere ait muamele vergi- RG
si mükelleflerinin mecburiyetleri hakkındadır.

21

Eylül

Antimon madeni arama
ruhsatının iptali hakkında
BKK

Balıkesir'in Kurucu nahiyesinin Yenicekebir ve İkiz- RG
ce köylerinde antimon aramak üzere Hadiye Başaran
ve arkadaşları uhdesine verilen 27.11.1937 tarihli
ruhsatname iptal edilmiştir. Aynı vilayetin İvrindi
nahiyesi Kınık köyünde, 4.1.1938 tarihli ruhsatname
ile aynı kişilere verilmiş olan ruhsatname de iptal
edilmiş ve 23.9.1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

BCA:
30.10/
99.641.4/
8849
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23

Eylül

Krom madeni imtiyazının
feshine ilişkin BKK

Konya vilayetinin Çumra kazasına bağlı Yörükcami, RG
Sudur ve Küçükören köylerindeki krom madeni imtiyazı feshedilmiştir. Feshe konu olan imtiyaz,
14.1.1937 tarihli kararname ile Recep Bakkalbaşı uhdesine verilmişti.

23

Eylül

Hububat satış yerleri ve
fiyatları hakkında BKK

Ofisin buğday, arpa ve yulaf satın alma yerlerini, RG
menşe ve nevilerine göre fiyatlarını gösterir cetveller
yayımlanmıştır.

23

Eylül

Çekirdeksiz kuru üzüm
ihracatı hakkında Ticaret
Vekaleti tebliği

İhracatın Murakabesine dair nizamnamenin 24 üncü RG
maddesine dayanarak, beher çekirdeksiz kuru üzüm
kutusu ile beher torbaya konulacak safi üzüm miktarı
tespit edilmiştir.

24

Eylül

Merkez Bankası Umum
MB İstanbul Şubesi müdürü Nedim Ersun atanmıştır. RG
Müdür Muavinliğine atama

24

Eylül

Gümüşhane-Şiran,
Erzurum-Hasankale, Oltu
ve Tortum belediye reislikleri kaymakamlar sorumluluğundan alındı

24

Eylül

Milli Korunma Kanunu'nun Milli Korunma Kanunu'nun 19 uncu maddesi hüküm- RG
uygulanması
leri dairesinde, şeker fabrikalarında günde üç saate
kadar fazla mesai yapılmasına karar verilmiştir.

24

Eylül

Türkiye-Yugoslavya
Ticaret ve Seyrisefain
Anlaşması

Türkiye ile Yugoslavya arasında 28 Ekim 1936 tari- RG
hinde imzalanmış olan anlaşmaya ilişkin ikinci protokol, 17 Ağustos 1940 tarihinde imzalanmıştır.

24

Eylül

Ticaret Vekaleti tebliği

Fındık çuvallarına marka konması hakkındadır.

24

Eylül

Maiyet memurlarının stajlarına ilişkin program

Dahiliye Vekaleti, maiyet memurlarının stajlarını ne- U, 24
relerde ve nasıl yapacaklarına ilişkin bir program ha- Eylül
zırlamıştır. Program, belediye ile idare mesleğine girecek olan Siyasal Bilgiler Okulu ve Hukuk Fakültesi
mezunlarının maiyet memurluklarında istihdam
edilmeleri hakkındadır.

25

Eylül

Erzurum'da linyit madeni
imtiyazının ihalesi

Erzurum-Oltu Balkaya mevkiinde bulunan ve hükü- RG
mete ait olan linyit madeni imtiyazı Eti Bank'a ihale
edilmiştir.

25

Eylül

64 sayılı Koordinasyon
Kararının yürürlüğe
konulması.

Karar, ordunun kışlık iskan ihtiyaçları için gerekli in- BCA:
şaat malzemesi stoku yapmasına izin verilmesine dairdir. 30.18.1.2/

Dil Bayramı Kutlanıyor

Dil bayramı nedeniyle bütün halkevlerinde toplantı T, 26
yapılmıştır. Tan gazetesi yazarı Sadri Ertem "Kendi- Eylül
mize Dönüşün Bayramı" başlıklı yazısında dil devriminin önemine dikkat çekmektedir: "Türkiye'de bir
dil davası vardır. Fakat bunu sadece bir gramer, bir
lugat meselesi olarak düşünenler kendilerini hataların
bataklığından kurtaramayacaklardır. Türkiye'de dil
davası Türk inkılabının şuuru, kendisini buluşu, ken-

25
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Önceden görülen idari lüzum üzerine 26.8.1937 - RG
2/7306 ve 1.4.1937 - 2/6295 tarih-sayılı kararnamelerle kaymakamlar uhdesine verilmiş olan ilçe belediye reisliklerinin, halen kaymakamlar uhdesine verilmesindeki lüzum ve zaruret kalmadığı anlaşıldığından, adı geçen yerler belediye reislikleri kaymakamlar uhdesinden kaldırılmıştır.

RG
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262-19
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di diline kavuşuşu demektir. Türkiye'de dil hareketi,
cemiyet bünyesinin geçirdiği inkılapların en köklülerindendir."
25

Eylül

Şark bölgelerindeki sağlık
teşkilatının takviye edilmesi için yapılan teklif

Milli Müdafaa Vekaleti, kış mevsiminde Şark bölgesinde bulunan birliklerin yerleşecekleri yerlerde birlikler tarafından alınması gereken önlemlerin büyük
bir dikkat ve itina ile uygulanacağını, bu koruyucu
önlemleri tamamlamak ve sivil halk arasında çıkabilecek bulaşıcı hastalıkların orduya geçmesini önlemek için -Trakya'da alınmış bulunan hususi tedbirler
gibi - Şark bölgesinde de mücadele teşkilatının takviyesini istemektedir.

25

Eylül

"Yurtta bütük sulama prog- Sulama programı, Susurluk, Bakırçay, Gediz, Büyük U, 25
ramı"
Menderes, Çukurova, Malatya, Yeşilırmak, Iğdır, Er- Eylül
zincan, Niğde ve Konya havzalarını kapsamaktadır.
Gazetenin haber başlığı şöyledir: "Yüzbinlerce dekar
toprak suya kavuşuyor. Beş yıllık program büyük
muvaffakiyelerle tatbik ediliyor."

25

Eylül

"Yahudi Muhaceretleri"
adlı kitabın yasaklanması

26

Eylül

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Dr. Süleyman Kuman atanmıştır.
Vekaleti Teftiş Kurulu
Başkanlığına tayin

26

Eylül

"Küllük" mecmuasının
kapatılması

Yayın hayatına birkaç ay önce başlayan ve İstanbul'- BCA:
da yayınlanan dergi "devletin umumi siyasetine aykı- 30.18.1.2/
92.93.11
rı neşriyatta bulunmak" gerekçesiyle kapatılmıştır.

26

Eylül

Halkın THK'ya yaptığı
bağışlar

THK, parmaklarındaki kıymetli yüzükleri bağışlayan- U, 26
lara birer küçük hatıra vermeyi kararlaştırmıştır. Bu Eylül; U,
hatıranın içinde sahibinin adını taşıyan gümüş birer 31 Ekim
yüzük olması düşünülmektedir. 31 Ekim tarihli Ulus
gazetesinde vatandaşların THK'ya 73 milyon liradan
fazla yardım yaptıkları haberi yer almaktadır.

30

Eylül

"Türk ırk tipi tespit edildi"

Tarih Kurumu Başkanı Afet İnan, 1936 yılından iti- T, 30
baren Türk ırkının antropometrik karakterlerini tespit Eylül
için yapılan incelemeleri anlatmıştır. Hükümet, Türk
halkının antropolojik karakterlerini belirlemek amacıyla yaptığı incelemeleri tamamlamış ve bu konu
üzerinde kesin sonuçlara varmış bulunmaktadır. Buna
göre Türk tipi, beyaz ırka mensuptur. Erkekte 1.65
kadında 1.52 boy, burun düz ve yassı, ten rengi açık,
göz rengi açık, saç kestane renk, baş brakisefaldir.

30

Eylül

Türk Okutma Kurumu'nun Türk Okutma Kurumu [Cemiyeti Tedrisiyei İslamiye] RG
"menafii umumiyeye hadim 2/14333 sayılı BKK ile kamuya yararlı dernek kapcemiyet" sayılması
samına alınmıştır.

30

Eylül

Duyunu Umumiye Meclisi'nin lağvedilmesi ve 1933
Türk borcu servisinin
Hükümet tarafından
yürütülmesi

BCA:
30.10/
56.377.2/
5520

Kitap, "memleketimizde vatandaşlar arasında nifaka BCA:
sebebiyet verecek mahiyet taşıdığı" gerekçesiyle ya- 30.18.1.2/
92.94.10
saklanmış ve toplattırılmıştır.
BCA:
30.11.1/
142.32.2

İngiliz Büyükelçiliği'nden Duyunu Umumiye taksit- BCA:
lerinin İngiliz hamillerine isabet eden kısmına ilişkin 30.18.1.2/
olarak verilen notaya cevap olarak: "Esasen Duyunu 92.94.18
Umumiye Meclisi'ne muhtelif mukavelenamelerle
verilmiş olan vazifelerin mezkur meclis tarafından
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ifasına imkan kalmamış bulunmasına binaen meclise
ait vazifelerin bundan böyle hükümetçe ifası takarrür
eylediği" bildirilmiştir. Duyunu Umumiye Meclisi'nin görevlerinin Türk Hükümeti tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Borçlar Meclisi fiilen ilga
edilmiştir.
1

Ekim

Selimoğlu Suphi'nin Türk
Şam doğumlu ve Arap ırkından olan, Lozan Muahe- RG
vatandaşlığından çıkarılma- desi'ne göre hıyar hakkını Türkiye lehine kullanarak
sı
Türk tabiyetini muhafaza etmiş iken 1931 yılında tekrar Suriye'ye giderek Türk konsolosluklarına kaydını
yaptırmadığı gibi, yabancı devlet emniyetinde de görev aldığı ve Türkiye için zararlı bir şahıs olduğu anlaşılan Seyhan vilayeti-Bahçe kazası nüfus kütüklerinde 1300 doğumu ile kayıtlı Selimoğlu Suphi'nin
vatandaşlıktan çıkarılmasına karar verilmiştir.

2

Ekim

Kaymakam tayini

Akdağmadeni kaymakamı Fahri Ahıskalı Ladik kay- RG
makamlığına, Uşak kaymakamı Feyzi Hamurcuoğlu
Simav kaymakamlığına, Simav kaymakamı Fazıl
Özsoy ise Uşak kaymakamlığına atanmıştır.

2

Ekim

Rize Maarif Müdürlüğü'ne
atama

Açık bulunan Rize maarif müdürlüğüne Siirt Maarif RG
Müdürü Zeki Ülke atanmıştır.

2

Ekim

1. Ordu Müfettişliği'ne bağlı kıtaların iaşe ihtiyacının
tesbiti ve temini için alınacak tedbirler.

3

Ekim

Muamele vergisi umumi
tebliği

Muamele vergisi tatbikatında işe başlama, işi bırakma RG
ve devir, vefat, fesih, tasfiye ve iflas hallerinde yapılacak muameleler hakkındadır.

3

Ekim

Musevi cemaatinde Türkçe
konuş kampanyası

Musevi Türkler tarafından kurulmuş Türk Kültür Bir- TK; GB
liği, musevi cemaatinden dini törenlerde Türkçe kullanmalarını istedi. Musevi yeni yılının başlangıcı olan
3 Ekim'de İstanbul sinagoglarında "şu andan itibaren
Türkçe konuş" yemini edilmiştir.

4

Ekim

Milli Korunma Kanunu'nun Münakalat Vekaleti'nin gösterdiği lüzum üzerine RG
uygulanması
Devlet Demiryolları'na bağlı işyerlerinin Hafta Tatili
Kanunu'ndan istisnasına, Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletmelerine ait işyerlerinde günde üç
saate kadar fazla mesai yapılmasına ve bu yerlerin de
hafta tatilinden istisnasına karar verilmiştir.

5

Ekim

Kaymakam tayini

Çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarına toplu atama ya- RG
pılmıştır.

5

Ekim

İstanbul'da köy bağlantısı
değişikliği

Çatalca kazasının Boyalık nahiyesine bağlı İmrahor, RG
Buğluca, Boğaz, Arnavut ve Ayazma köyleri, bu kazadan alınarak Eyüp'ün Rami nahiyesine bağlanmıştır.

5

Ekim

Gaziantep'te köy bağlantısı
değişikliği

Gaziantep vilayetinin Pazarcık kazasının Sarılar, Kul- RG
lar ve Bayatlı köyleri bu kazadan alınarak merkez kazasına bağlanmıştır.
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5

Ekim

Konya'da köy bağlantısı
değişikliği

Konya vilayetinin Cihanbeyli kazasına bağlı RG
Köstengil köyü, bu kazadan alınarak Ankara'nın
Haymana kazasına bağlanmıştır.

7

Ekim

Muamele vergisi umumi
tebliği

Muamele vergisi dolayısıyla mükellefler nezdinde RG
yapılacak kontroller ve kanunun cezai müeyyideleri
hakkındadır.

8

Ekim

Konya'da köy bağlantısı
değişikliği

Kadınhanı kazasının Sarayönü nahiyesine bağlı Kınık RG
(Abadaniye) köyü, bu kazadan alınarak merkez kazasının Tömek nahiyesine bağlanmıştır.

9

Ekim

"Vilayetler iş programı yapacaklar"

Dahiliye Vekaleti'nin tebliğine göre, çalışma prog- T, 9
ramları vali ve kaymakamlar tarafından yapılacak, İlkteşrin;
zaman ve tahsisata bağlı bulunan işler hakkında bir U, 9 Ekim
plan hazırlanmak suretiyle faaliyete devam olunacaktır. Bu planda her işin ne kadar zamanda yapılabileceği, muhtelif bayındırlık ve köy işlerinin ne zamana
kadar tamamlanabileceği ve bütün bu işlerin aksamadan uygulanmasının ne surette mümkün olacağı ayrı
ayrı tetkik edilecektir. Çalışma programının süresi
olmayacak, yalnız zaman ve tahsisata bağlı işler beş
yıla kadar başarılacak şekilde programlaştırılacaktır.
Umumi müfettişler ile mülkiye müfettişleri uğradıkları yerlerde bu programların uygulanması ile yakından ilgileneceklerdir.

9

Ekim

Ticaret Vekaleti Teftiş Heyeti Talimatnamesi

Teşkilat ve tayin hakkındadır.

RG

9

Ekim

1933 yılında İstanbul'da
açılan kimsesiz çocukları
kurtarma yurdunun durumu
hakkında yazışmalar

Maarif Vekili Hasan Ali Yücel Başvekalete gönderdiği yazıda şunları söylemektedir: "Kimsesiz çocukların terbiyesi gibi yurdun heyeti umumiyesine şamil
olan önemli bir işin mahdut kadrolu bir veya birkaç
müessese ile halledilemeyeceği ve bu gibi masrafları
müesseselerin bir vilayet bütçesi ile yaşatılmalarına
maddi imkan bulunmadığı Yüksek makamınızca da
malumdur. İçtimai bünyemiz için bir tehlike teşkil
eden kimsesiz çocukların terbiyelerini ve aynı zamanda kendilerinin sanayi ve maadin işlerinde istifade edilir birer unsur olarak yetiştirilmelerini temin
için yurdun muhtelif yerlerinde geniş kadrolu müteaddit müesseselere ihtiyaç vardır. Hususi idare ve belediye bütçeleriyle şimdiye kadar başarılamayan ve
bundan sonra da başarılamayacağı şüphesiz bulunan
bu işin ancak hükümetçe alınacak esaslı tedbirlerle
hal edilebileceği kanatinde bulunduğumu arz ederim.."

BCA:
30.10/
174.201.6/
18754

10

Ekim

Vali muavinliği atamaları

Diyarbakır, Seyhan, Konya, Erzincan, Samsun, Bursa RG
ve Erzurum vali muavinliklerine atama yapılmıştır.

10

Ekim

Vilayet İdare Heyeti azalığına atama

Ankara Eski İdare Heyeti Azası Ahmet Cevat Akın RG
açık bulunan İzmir vilayeti İdare Heyeti Azalığı'na
atanmıştır.

10

Ekim

Orman Sanayii ve Ticareti
Profesörlüğüne tayin.

Tevfik Ali Çınar atanmıştır.

BCA:
30.18.1.2/
92.97.12/
240-181
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10

Ekim

Elazığ-Palu demiryolu ihale edildi

İran'a uzanan demiryolu ağının Elazığ-Palu arasında- U, 10
ki bölümünün inşası 70 milyon liraya ihale edilmiştir. Ekim

10

Ekim

İngiltere tarafından deprem
felaketzedeleri için Kızılay
Derneği'ne bağışlanan balık
ve et konserveleri ile bisküvinin Milli Müdafaa Vekaleti'ne pazarlıkla satılması

İngiltere'den bağışlanan ürünlerin bedelleri 50 bin lirayı geçtiği ve Türkiye dahilinde yapılması mümkün
olmadığı, mevcut durum nedeniyle yabancı ülkelerden de getirilemediği anlaşıldığından bunların 2490
sayılı yasanın 46 ıncı maddesine göre Kızılay Cemiyeti'nden pazarlıkla satın alınmasına karar verilmiştir.

11

Ekim

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Van, Çankırı, Burdur, Erzincan, Bingöl, Hakkari, Or- RG
Müdürlüklerine atama
du, Muğla, Diyarbakır, Elazığ, Denizli, Mardin, Gümüşhane Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüklerine
atama yapılmıştır.

11

Ekim

Vilayet mektupçusu tayini

Sivas Mektupçusu Agah Akka, Seyhan Mektupçulu- RG
ğuna, Seyhan Mektupçusu Agah Yüce Sivas Mektupçuluğu'na atanmıştır.

11

Ekim

Maarif müdürlüklerine
tayin

Konya ve İzmir maarif müdürlüklerinde becayiş ya- RG
pılmıştır.

11

Ekim

Gümrükler Umum Müdürlüğü'ne atama

"Kadroya dahil daha yüksek maaşlı memurlar arasın- RG
da ehil ve münasibi bulunmaması dolayısıyla halen
bu vazifeyi vekalaten ifa etmekte olan Gümrükler
Umum Müdürlüğü Tarife Şubesi Birinci Müdürü 80
lira maaşlı Pertev Duru terfian atanmıştır."

11

Ekim

Muamele vergisi umumi
tebliği

Ziraatta kullanılan motör, tulumba ve arabaların mu- RG
amele vergisinden muaf tutulması hakkındadır.

14

Ekim

Kitahya'da linyit madeni
resmi hakkında BKK

Kütahya-Emet'e bağlı Değirmisaz, Kızılbük köyle- RG
rinde bulunan linyit madeni üretimi üzerinden % 5
nisbi resim alınmasına karar verilmiştir.

15

Ekim

Hükümetin genel siyasetini
ilgilendirmeyen talimatnameler hakkında

Askeri (kara, deniz, hava) Spor Teşkilatı Talimatnamesi'ne ilişkin proje hakkında Başvekaletten Milli
Müdafaa Vekaleti'ne gönderilen bir yazıda hükümetin genel siyasetini ilgilendirmeyen ve istinat ettiği
kanunlarla İcra Vekilleri Heyeti tarafından yapılması
emir edilmeyen talimatnamelerin ilgili vekaletler tarafından tasdik ve tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

15

Ekim

Çeşitli nahiye ve kasabalarda PTT merkezleri açıldı.

Çanakkale-Bolayır,
Isparta-Atabey,
Edirne- RG
Hacıumurda, Hatay-Soğukoluk'ta PTT merkezleri ve
Erzurum şehri dahilinde PTT çarşı şubesi açılmıştır.
Lalapaşa merkez şubesi ile Çeşme Ilıca şubesi kapatılmıştır.

16

Ekim

Milli Korunma Kanunu'nun Nafıa Vekaleti'nin yol, köprü, meydan ve iskele inşa- RG
uygulanması
atlarında kafi miktarda nakil vasıtası temini için, canlı veya cansız muharrik kuvvetlerle müteharrik ve inşaat için lüzumlu malzeme ve eşya nakline salih bilumum vesaite ücretli iş mükellefiyeti [çalışma zorunluluğu] konmuştur.

17

Ekim

"Anadolu'dan Akdeniz'e
yeni karayolu"
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30.10/
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Beyşehir-Manavgat-Antalya istikametindedir."
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18

Ekim

Yabancı dil sınavları
hakkında BKK

20.2.1940 tarih ve 2/12916 sayılı kararname ile yü- RG
rürlüğe girmiş olan 3656 ve 3959 sayılı kanunlara göre yapılacak yabancı dil sınavları hakkındaki talimatnamenin ikinci maddesi değiştirilmiştir.

19

Ekim

Niğde belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Niğde belediye reisliğine Ahmet Hamdi Öztekin'in RG
seçilmesi hakkında Niğde Belediye Meclisi'nce ittihaz olunan karar, Belediye Kanunu'nun 89 uncu
maddesine göre uygun bulunmuştur.

19

Ekim

Çapakçur belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Çapakçur belediye reisliğine Tevfik Turhan'ın seçil- RG
mesi hakkında Çapakçur Belediye Meclisi'nce ittihaz
olunan karar, Belediye Kanunu'nun 89 uncu maddesine göre uygun bulunmuştur.

21

Ekim

Adli tayinler

Temyiz Mahkemesi üyeliği, hukuk hakimliği, müd- RG
deiumumilik, ağır ceza reisliği, hakim muavinliği gibi kadrolar arasında yeni tayin, terfi ve nakiller yapan
bir kararname yayımlanmıştır.

22

Ekim

Ereğli kömür madeni ocak- Ereğli Kömür Havzası adıyla bilinen alanın Amasra RG
larının devletçe işlettirilme- ve Ereğli kasabaları arasında kalan bölümünde bulusi hakkında BKK
nan bütün maden ocaklarının devletçe işlettirilmesine
karar verilmiştir.

23

Ekim

Daimi ücretli memurlara ait Devlet dairelerinin teşkilat kanunlarına eklenmek U, 23
kararnamenin uygulanma
üzere BMM'nce kabul olunan daimi ücretli memurla- Kasım
şekli
ra ait kanunun uygulanma şekli hakkında Maliye Vekaleti bir izahname [açıklama] hazırlamıştır. Bu
izahnamede ücretli memurların yeni barem kanunu
karşısındaki vaziyetleri tespit edilmektedir.

24

Ekim

Nüfus sayımının kesin olmayan sonuçları

"Nüfus sayımı yapıldı: Yurdun her yerinde nüfusun
memnuniyet verici bir şekilde arttığına şahit olmaktayız." Kesin olmayan sonuçlara göre ülke nüfusu
binde 18.5 artış oranı ile 16.158.018 (1935 yılı) den
17.869.901'e yükselmiştir. İstanbul'un nüfusu
789.346, Ankara'nın nüfusu 156.044 kişidir. İstatistik
Umum Müdürü'nün açıklaması: "Büyük bir hızla ve
medeni memleketlerin hepsinden daha süratle artıyoruz." Cumhuriyet'in ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır, o tarihte ülke nüfusu 13.648.270'dir.

26

Ekim

Ankara'da beden terbiyesi
mükellefiyeti

"Gençler stadyumda toplandılar, sıhhi muayeneleri U, 26
yapıldı. Talimlere yarın başlanıyor. Beden terbiyesi Ekim
kanunun emrettiği gençlik grup ve klupleri Ankara
vilayeti kazalarında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda
kurulmuş ve gençler beden mükellefiyetlerini ifaya
başlamışlardır."

27

Ekim

Jandarma Genel Komutanlığı'na Korg. Ali Rıza
Artunkal'ın tayini.

Artunkal, 23 Kasım'da İstanbul, Kırklareli, Edirne, BCA:
Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli illeri Sıkıyönetim 30.11.1/
143.36.4;
Komutanlığı'na atanmıştır.

Tapu Sicil Müdürlüklerine
atama

Çeşitli illerin tapu sicil müdürlüklerine atama yapıl- RG
mıştır.

28

Ekim

Kaynak

U, 21
Ekim;
BCA:
30.10/
26.148.13/
2171; U,
27 Ekim

BCA:
30.11.1/
143.37.15.

1940 Yılı 135

G.

Ay

Olay/Mevzuat

28

Ekim

Isparta Mektupçusu vekalet Isparta Mektupçusu Tevfik Eşmeli, "görülen idari lü- RG
emrine alındı
zuma binaen" vekalet emrine alınmıştır.

28

Ekim

Çölemerik belediye reisliği
seçimine ilişkin üçlü kararname

Hakkari-Çölemerik belediye reisliğine Raşid Keskin- RG
'in seçilmesi hakkında Çölemerik Belediye Meclisi'nce ittihaz olunan karar, Belediye Kanunu'nun 89 uncu
maddesine göre uygun bulunmuştur.

28

Ekim

Konya'da köy bağlantısı
değişikliği

Akşehir kazasının Turgut nahiyesine bağlı Büyükoba RG
köyü bu kaza ve nahiyeden alınarak, Ilgın kazasının
merkez nahiyesine bağlanmıştır.

28

Ekim

Muğla'da köy bağlantısı
değişikliği

Muğla merkez kazasına bağlı Uzunoluk, Geriçam ve RG
Eskere köyleri Tavas kazasının Kale nahiyesine bağlanmıştır.

28

Ekim

Konya'da köy bağlantısı
değişikliği

Cihanbeyli kazasının Alahacılı Köyü Haymana kaza- RG
sına bağlanmıştır.

28

Ekim

Ağrı Mektupçusu vekalet
emrine alındı

Ağrı Mektupçusu Süreyya Esenkan, "görülen idari RG
lüzuma binaen" vekalet emrine alınmıştır.

28

Ekim

Recep Peker'in özel hesapları

Kütahya Mebusu Recep Peker'in Türkiye İş Banka- BCA:
sı'nda bulunan 20088 ve 80047 numaralı hesaplarına 490.1/
ilişkin para yatırma-çekme hareketlerini gösteren de- 45.185.2
kontlar.

29

Ekim

Cumhuriyet 18 yaşında…

Başvekil bayram şenliklerini açtı: "Dünya ahvalinin T, 29
gittikçe artan vahameti karşısında Türk milletinin İlkteşrin
gösterdiği birlik, sükun ve vekar, istiklal ve şeref aşkı
bundan sonra da en büyük emniyet silahımızdır." Zekeriya Sertel'in Tan gazetesindeki başyazısından bir
bölüm: "Cumhuriyet'in 17. yıldönümünü büyük cihan
harbi içinde kutluyoruz. Bu tesadüf Cumhuriyet rejiminin bu memlekete verdiği kuvvet, kudret, enerji ve
dinamizmi daha iyi ölçmemize, yaptığı büyük hizmetleri daha iyi anlamamıza hizmet etmiştir."

1

Kasım

Reisi Cumhur İsmet İnönü
General Arthur Smiths'i
Çankaya Köşkü'nde kabul
etti.

Smiths, İngiltere Şark Orduları Erkanı Harbiye Rei- T, 1
İkinciteşrin
si'dir.

2

Kasım

"Milli Şefin Tarihi Nutku"

Reisicumhur İsmet İnönü, TBMM'nin altıncı intihap RG
devresinin ikinci içtima yılının açılışında bir konuşma yaptı: "…Arkadaşlar, geçen içtima devresinin başında zuhurunu en samimi teessürlerle kaydetmiş olduğum Avrupa muharebesi, ondört aydan beri, bütün
şiddeti ile devam ediyor. Gösterdiği inkişaflar, facianın Avrupa haricine de sirayet ederek bir dünya muharebesi şeklini almasını imkan dahilinde bulunduruyor...Memleketimiz, geçen zor zamanları, istiklal ve
masuniyet davası etrafındaki yekvücut çehresi ile sarsılmadan geçirdi. Hakkından emin, haklara hürmetkar
ve vatan müdafasına karar vermiş vaziyeti, bu metanetin sırrını teşkil eder...Milletlerin yaşam hakları,
fedakarlık, milli birlik ve kahramanlık temelleri üzerine dayanır. Cumhuriyet ordusunun vazifesini hakkı
ile başaracak ehliyette bulunduğuna emin olabili-
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riz...Bizim harp harici vaziyetimiz, bize karşı aynı
niyeti gösteren ve tatbik eden bütün devletlerle en
normal münasebetlere mani değildir. Kezalik harp
harici vaziyetimiz bizim topraklarımızın, deniz
ve hava alanlarımızın muharipler tarafından birbiri
aleyhine kullanılmasına istisnasız olarak manidir...Türk Milleti temiz ve emin bir istikbale gururla
bakıyor."
4

Kasım

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden daire ve müesseselerce RG
satın alınan buğday bedellerinden taahhüt vergisi kesilmeyeceğine dairdir.

4

Kasım

Giresun'da bazı camilerin
ordu emrine verilmesi

Kadro harici, tarihi ve mimari kıymeti bulunmayan BCA:
30.10/
camilerin ordu emrine verilmesi kararlaştırılmıştır.

192.318.6/
22986.

5

Kasım

Türk Tarih Kurumu'nun
"Türk tarihini tetkik ve
"menafii umumiyeye hadim mek gayesile kurulmuş
cemiyet" sayılması
ilim alemince takdir
2/14556 sayılı BKK ile
samına alınmıştır.

elde ettiği neticeleri neşret- RG
olup ilmi çalışmaları dünya
edilmekte bulunan" TTK,
kamuya yararlı dernek kap-

5

Kasım

DTCF'nin yeni binası
açıldı.

Ankara'da Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin yeni
binası açıldı. Başvekil'in konuşmasından bir bölüm:
"Ankara'yı bütün memleket münevverleri [aydınları]
için mihrak haline getirmek yolundayız."

5

Kasım

Adana'da yayımlanan
Bugün gazetesi kapatıldı

Gazete, "devletin harici siyasetine dokunacak neşri- BCA:
yat yaptığı" gerekçesiyle 15 gün süreyle kapatılmış- 30.18.1.2./
93.103.20
tır.

6

Kasım

Kütahya'da krom madeni
resmine ilişkin BKK

Kütahya-Simav kazasına bağlı Demrek köyünde RG
meydana çıkarılan Krom madeni üreiminin % 10
nisbi resme tabi tutulmasına karar verilmiştir.

6

Kasım

Muş ve Siirt belediye reislikleri görevleri ile Lice,
Ergani, Silvan, Malazgirt,
Gercüş, Midyat, Nusaybin,
Dirik, Viranşehir, Suruç
kazaları belediye reisliği
görevleri idare amirleri
sorumluluğundan alındı

1930, 1932, 1933 yıllarında çıkarılan kararnameler RG
ile idare amirleri (vali-kaymakam) uhdesine verilmiş
olan belediye reisliği vazifelerinin halen idare amirleri sorumluluğuna bırakılmasını gerektiren lüzum ve
zaruret kalmamış olduğundan, adı geçen vilayet ve
kazalar belediye reisliklerinin vali ve kaymakamlar
uhdesinden kaldırılmasına karar verilmiştir.

6

Kasım

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar

Ülke genelinde emniyet müdürlüğü, emniyet amirliği, RG
polis müfettişliği gibi görevlere toplu atama yapılmıştır.

6

Kasım

"Mittlerer Schulatlas" adlı
kitabın yasaklanması

1940 yılında Leipzig'de basılan kitap "Türkiye'nin siyasi bütünlüğünü ihlal edici mahiyette yanlışlıkları
ihtiva ettiği görüldüğünden" ülkeye sokulması yasaklanmıştır.

7

Kasım

1940 yılı kongre dileklerinin tespitine dair tamim.

T, 5
İkinciteşrin;
U, 5 Kasım

BCA:
30.18.1.2/
93.102.9/
86-373
BCA:
490.1/
5.23.13/
1. Büro
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7

Kasım

İngiltere'den ithal edilen
bazı savaş filmlerinin
yasaklanması

Filmler, "mevzuu itibariyle Alman ve İtalya hükü- BCA:
metleri aleyhine hakaret ve ağır propaganda içerdik- 30.10/
235.584.15
leri" gerekçesiyle yasaklanmıştır.

8

Kasım

"Mittelmeerlander" adlı
Almanca haritanın yasaklanması

Verlag Georg Westermann müessesesi tarafından BCA:
Braunschweig'de basılmış olan harita, "yurdumuzun 30.18.1.2./
siyasi bütünlüğünü ihlal edici mahiyette yanlışlıkları 93.106.12
ihtiva ettiği" gerekçesiyle yasaklanmıştır.

10

Kasım

Atatürk'ün ikinci ölüm
yıldönümü

"Atatürk'ün ölmez hatırası hürmet ve tazimle anıldı".
Tan gazetesi "Atatürk Senin Yolundayız" manşeti ile
çıktı. Falih Rıfkı Atay, Ulus'taki köşesinde şunları
yazıyordu: "…Milli dava, şevk, kudret ve iman içindedir. Yaşadığın ve öldüğün bu toprağa bir değil, birkaç vatan aşkı ile bağlıyız. İkinci ölüm yılında bir
daha ahdediyoruz; şeref ve hürriyet sancağını düşürmeyeceğiz. Bir tek sağ Türk, istiklalin devamı demektir."

12

Kasım

Günde ancak sekiz saat ve
daha az çalışılması icab
eden işler hakkında nizamname

Sağlık kaideleri bakımından günde ancak sekiz saat RG
veya daha az çalışılması icap eden işler bu nizamnamede gösterilmiştir.

13

Kasım

Bugün gazetesi kapatıldı

Adana'da yayımlanan gazete, "devletin harici siyase- RG
tine dokunacak neşriyat yaptığı" gerekçesiyle kapatılmıştır.

13

Kasım

Lüzumsuz evrak tasnif ediliyor

Maarif, Defterdarlık, Müddeiumumilik ve Gümrük T, 13
mümessilleri İstanbul'da toplanarak, mahzenlerdeki İkinciteşrin
işe yaramaz evrakın tasnifi işine başlamışlardır. Bir
heyet evrak mahzenlerini dolaşacak, ayrılanlar kağıt
fabrikasına verilecektir.

13

Kasım

Ulus Müessesesi'nce
Almanya'dan getirtilecek
kağıtlara ayrılan ödenek.

İlgili ödenek, Türk-Alman Hususi Anlaşması gere- BCA:
ğince Cumhuriyet Halk Partisi'nin neşriyat (yayın) 30.10/
79.524.107
ihtiyacını karşılamak üzere ayrılmıştır.
BCA:
30.18.1.2/
93.104.11/
189-115

Kasım

Kastamonu'nun Söğütözü
köyünde bulunan kömür
madeni imtiyazının feshi.

15

Kasım

Doğu'da valiler toplandı.

15

Kasım

Belçika ve Fransa'da
Sümerbank ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü hesaöğrenimde iken, yurda geri bına öğrenim gören 21 öğrencinin ABD'ye gönderilçağrılan öğrencilerin tahsil- mesi uygun görülmüştür.
lerinin gerikalan kısmını
tamamlamaları için Amerika'ya gönderilmeleri

Yönetim Zamandizini

T, 10
İkinciteşrin;
U, 10
Kasım

956

14

138

Kaynak

Dört gündür Erzurum'da devam eden valiler toplantı- C, 16
sı sona ermiştir. Toplantılara Üçüncü Umumi Müfet- İkinciteşrin
tiş Nazif Ergin reisliğinde mıntıka valileri ve umumi
müfetiişlik başmüşaviri ve bütün müşavirler katılmıştır. Bu toplantılarda vilayetlerin umumi ve müşterek
işleri sıra ile gözden geçirilmiş, vilayetler ve mıntıka
için faydalı kararlar alınmıştır.
BCA:
30.10/
141.14.11/
13860

G.

Ay

Olay/Mevzuat

Açıklamalar

16

Kasım

İktisat Fakültesi'nde Harp
Ekonomisi kürsüsü açıldı

Kürsüde, banka müdürleri ve ticaret odası erkanının T, 16
da iştirakiyle harp ekonomisine ait meseleler incele- İkinciteşrin
necektir.

18

Kasım

21 Kasım'dan itibaren ışık Tüm kasaba ve şehirlerde, ayrıca tespit olunacak na- RG; C, 20
söndürme ve karartma işine hiye merkezlerinde, "hava taarruzlarına karşı ışıkların Kasım
başlanacaktır
söndürülmesi ve karartılması nizamnamesi"nde gösterilen usül dairesinde ışık söndürme ve karartma işine başlanacaktır. Bu kapsamda İstanbul'da sokak
lambalarının bir bölümü kaldırılmıştır. Muhtemel hava saldırılarına karşı bir önlem olarak başlatılan uygulama 21 gün sonra sona ermiştir.

19

Kasım

Mersin Hayvan Borsası
lağvedildi

29/9/1936 tarih ve 2/5378 sayılı kararname ile açıl- RG
mış olan Mersin Hayvan Borsası, dört senelik mevcudiyeti müddetince hiçbir faaliyet gösteremediği gerekçesiyle kapatılmıştır.

19

Kasım

Adli Mahkemeler Teşkilat
Kanunu Layihası

Çeşitli bakanlıkların layiha hakkındaki görüşleri BCA:
30.10/
BCA'da bulunmaktadır.

63 sayılı Koordinasyon
Kararının yürürlüğe
konulması.

Karar, bazı malların iç piyasa fiyatları ile ihraç fiyatı BCA:
arasındaki kardan Ziraat Bankası'nda bir fon kurul- 30.18.1.2/
92.94.5/
masına dairdir.
Sağlık nedeniyle vekillikten affını dileyen RG
Çetinkaya'nın istifasının kabulü ile yerine Sinop mebusu Cevdet Kerim İncedayı tayin edilmiştir.

19

Kasım

Kaynak

22.127.
1719392

262

20

Kasım

Münakalat Vekili Ali
Çetinkaya istifa etti.

20

Kasım

Milli Korunma Kanunu'nun Milli Korunma Kanunu'nun 36 ıncı maddesi gereğin- RG
uygulanması
ce, benzin ve diğer petrol ürünleriyle çalışan bütün
kara ve deniz ulaştırma araçlarının kullanımı sınırlandırılmıştır.

20

Kasım

Devlet daireleri birbirleri
aleyhine Devlet Şurası
nezdinde idari dava açamayacak

Başvekalet tamiminde kararın gerekçesi şöyle açık- U, 20
lanmaktadır: "Devlet daireleri arasında tahaddüs eden Kasım
bazı ihtilaf dolayısıyla bir dairenin diğer daire aleyhine Devlet Şurası'na idari dava açmakta oldukları görülmektedir. İdari dava yolu fertlerle idare arasındaki
ihtilafların halli için açılmış kaza yollarından biridir.
Devlet daireleri arasında tahaddür edecek kanaat ve
görüş ihtilaflarının doğrudan doğruya 3533 sayılı kanun hükümlerine göre halledilmesi lazım geldiği gibi,
Devlet Şurası'nın istişari mütealası alınarak veya İcra
Vekilleri Heyeti'nde görüşülerek ve nihayet ihtilafı
mucip olan kanun hükmünün yüksek mecliste tefsiri
istenilerek halledilmesinin icap edeceği tabidir. Bu
itibarla bu tür ihtilaflarda vekaletlerin ve dairelerin
yekdiğeri aleyhine dava açmaması hususunu tamimen
arz ve rica ederim."

20

Kasım

İngiltere, Fransa ve Belçika
elçiliklerinin Almanya'da
bulunan kendi esirleri için
Kızılay vasıtasıyla gıda
yardımı yapmalarının
uygun görüldüğü.

1 Ekim 1940 tarihinde Almanya'da bulunan İngiliz
esirlerine yardım maksadıyla Ankara'daki İngiliz Elçiliği'nin Kızılay vasıtasıyla yardım gönderme teklifi
uygun görülmüştü.

BCA:
30.10/
178.234.14
/20355
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21

Kasım

Hava tehlikesine karşı
ışıkların söndürülmesine
başlandı.

1 Aralık 1940 akşamı, ışık karartma kontrolüne
başlanmıştır. Tan gazetesinin haberi: "Şehir tam bir
karanlık içindedir. Pencere ve kapılardan ışık sızmamasına dikkat ediniz, aksi halde ceza görürsünüz."

T, 21
İkinciteşrin;
T,
1 İlkkanun

21

Kasım

"Hükümet, yeni ve acil
tedbirler alıyor"

Başvekil, dünya ahvalinin gösterdiği lüzum üzerine T, 21
hükümetçe alınması zaruri addedilen tedbirleri izah İkinciteşrin
etti: "İaşe layihası ile halkın zaruriyesinden olan her
türlü gıda maddeleri üzerinde kati ve mutlak bir kontrol temin edebilmek imkanı hasıl olacaktır."

21

Kasım

93 Harbinden sonra Istranca
ve Saray'da iskan edilen
muhacirlerin işgal ettikleri
vakıf orman ve arazinin
uygun fiyatla kendilerine
satılabileceğine dair

Karar, "Cumhuriyet hükümetinin ziraate ve köylünün
refah ve saadetine ve bilhassa tasarruf haklarına
atfeylediği ehemmiyet" gerekçesine dayandırılmıştır.
Bu nedenle düşük bedel ve taksitle söz konusu yerlerin köylülere temliki uygun görülmüştür.

BCA:
30.10/
81.532.4/
8165

22

Kasım

"İaşe teşkilatı kuruluyor"

İaşe ve fiyat murakabe işlerinin tanzimi için vaziyetin
icap ettirdiği teşkilatın kurulması yolundaki incelemeler neticelenmiş ve bu işlerin Ticaret Vekaleti'nce
ifasına karar verilmiştir. Hazırlanan layiha BMM'ne
sevkedilecektir. Falih Rıfkı Atay, Ulus'ta 8 Aralık tarihli yazısında, iaşenin bir milli müdafaa meselesi olduğuna dikkat çekmiştir.

C, 22
İkinciteşrin;
U,
8 Aralık.

23

Kasım

Marmara Bölgesi'nde bulunan altı vilayette sıkıyönetim ilan edildi

"Umumi siyasi vaziyetin gösterdiği lüzum ve icapları RG; GB
mütalea eden İcra Vekilleri Heyeti, Teşkilatı Esasiye
Kanunu'nun 86 ıncı maddesi gereğince İstanbul,
Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli
vilayetleri sınırları içinde bir ay süreyle sıkıyönetim
ilanına karar verilmiştir." Sıkıyönetimin süresi, 20
Aralık 1940 tarihli TBMM kararı ile üç ay daha uzatılmıştır (RG: 23.12.1940, 4693). Türkiye bu aylarda
muhtemel bir Alman veya Sovyet saldırısından ciddi
olarak kaygılanmakta ve buna karşı önlemler almaya
çalışmaktaydı.

23

Kasım

Kaymakam tayini

Çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarına toplu atama ya- RG
pılmıştır.

23

Kasım

Çeşitli vilayet mektupçuluklarına atama

Çeşitli vilayetlerin mektupçuluklarına toplu atama RG
yapılmıştır.

24

Kasım

Ticaret Vekaleti, Ticaret ve Gazetenin haberine göre Ticaret Vekaleti, Ticaret ve C, 24
İaşe Vekaleti olarak
İaşe Vekaleti olarak yeniden yapılandırılacak, Toprak İkinciteşrin
yeniden yapılandırılacak
Mahsulleri Ofisi lağvedilecek, ofisin görevleri de vekaletteki yeni teşkilata bağlanacaktır. Fiyat Murakabe
Komisyonları, murakabe teşkilatı ve sair sanayi ve
ticaret kontrol işleri vekaletin iaşe umum müdürlüğüne bağlanmaktadır. Şehirlerin ekmek işleri, benzin ve
petrol tedarik ve tevziatına da bu umum müdürlük tarafından bakılacaktır. Öte yandan piyasada devletin
bizzat nazım rol oynayıp fiyat tanzim edebilmesi için
büyük şehirlerde devlet tarafından içinde her türlü
eşyanın satılacağı büyük mağazalar kurulması da uygun görülmüştür.
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25

Kasım

Çoruh'ta manganez madeni Çoruh vilayetinin Hopa kazasına bağlı Viçe nahiye- RG
imtiyazının ihalesine ilişkin sinin Abuhemşin köyündeki manganez madeni, Hacı
BKK
Şahinoğlu Faik ve arkadaşları uhdesine ihale edilmiştir.

25

Kasım

"Ipaesi del Mediterraneo"
adlı İtalyanca haritanın
yasaklanması

26

Kasım

Muğla'da zımpara madeni
Muğla merkez kazasının Ahıköy nahiyesine bağlı Hi- RG
imtiyazının ihalesine ilişkin sar köyündeki zımpara madeni, Kitapçı Hafız EminBKK
'in varislerine ihale edilmiştir.

26

Kasım

Edirne'de linyit madeni im- Edirne'nin Uzunköprü kazasının Karapürçek köyün- RG
tiyazının feshine ilişkin BKK deki linyit madeni imtiyazı feshedilmiştir.

26

Kasım

Köy bütçelerine lüzumlu
beden terbiyesi tahsisatının
konulmasına ilişkin genelge

Genelge, 1941 mali yılı bütçesi hazırlıkları yanında
köy bütçelerine lüzumlu beden terbiyesi tahsisatının
konulması ve bu tahsisat miktarlarını gösteren birer
cetvelin gönderilmesi için yayımlanmıştır. Aynı tarihte köylerde gençlerin beden terbiyesi kanun ve nizamnamesine göre yetiştirilmesi gayesiyle program
hazırlamak için komisyon kurulması çalışmaları da
sürmektedir.

27

Kasım

Ticaret Vekili Nazmi
Topçuoğlu istifa etti

Ticaret Vekili, Aydın mebusu Topçuoğlu'nun yerine RG; C, 27
Ankara mebusu Mümtaz Ökmen atanmıştır. Cumhu- İkinciteşrin
riyet'in haberine göre "içinde bulunulan dünya buhranı zamanında ehemmiyeti üç beş kat yükselen ticaret
işlerinin ağır yükü ile zaten fazla mahmul olan
Topçuoğlu, İaşe Vekaleti ağırlığının da mevcut yüke
inzamamını -her iki vazifenin bütün icaplarıyla tam
ifası bakımından- göze alamamıştır.

27

Kasım

Bey'iye Şubeleri
Talimatnamesi

PTT Umum Müdürlüğü'nce lüzum görülen yerlerde RG
adi veya adi taahhütlü ve iadeli taahhütlü müraselat
kabul etmek üzere birer posta bey'iye şubesi [bayi]
açılmıştır. Şubeler, muhitin en münasip yerlerinde
bulunan tütüncü, kırtasiyeci ve kitapçı dükkanlarıyla
emsali dükkan veya ticarethanelerde kurulabilir.

27

Kasım

Özel otomobiller seferden
menedildi.

Akaryakıt tasarrufu kaygısıyla alınan kararla ticari GB
araçlara da kısıtlama getirildi. Tek ve çift numaralı
taksilerin aynı günlerde sefere çıkmaları zorunlu kılındı.

28

Kasım

Türkiye-Romanya Ticaret
Anlaşması

RG

28

Kasım

Vali tayini ve valiler
arasında değişiklik

Bolu valisi Naci Kıcıman Trabzon valiliğine, Trab- RG
zon valisi Osman Sabri Adal Afyon valiliğine, Afyon
valisi Ahmet Durmuş Evrendilek Bolu valiliğine
atanmıştır.

28

Kasım

Derik kaymakamı vekalet
emrine alındı

Derik kaymakamı Hikmet Ecen, "görülen idari lüzu- RG
ma binaen" vekalet emrine alınmıştır.

29

Kasım

Erdek Kaymakamı vekalet
emrine alındı

İhsan Azak, "görülen lüzuma binaen" bakanlık emri- BCA:
30.11.1/
ne alınmıştır.

"Yurdumuzun siyasi bütünlüğünü bozacak mahiyette BCA:
yanlışlıkları görüldüğü" gerekçesiyle haritanın Türki- 30.18.1.2/
93.108.13
ye'ye sokulması yasaklanmıştır.

BCA:
30.10/
145.39.9/
148121;
BCA:
30.10/
145.39.8/
148120

143.37.16
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30

Kasım

TBMM Kararı

Doğu vilayetleri deprem felaketzedelerine yardım RG
temini amacıyla kurulan Milli Yardım Komitesi'nin
faaliyetlerine son verilmiş, bundan sonra Komite adına gelecek bağışların Kızılay tarafından alınmasına
karar verilmiştir. Başvekil, dahilden ve hariçten yapılan bağışlar için teşekkür etmiştir.

30

Kasım

Kazanç Vergisi Umumi
Tebliği

Yeni kazanç defterleri ile matbu evrakın tesis ve is- RG
timalinde ihmalkarlıkları veya gayretleri görülenler
hakkındadır.

30

Kasım

Reisi Cumhur Von Papen'i
kabul etti.

Von Papen, Almanya'nın Ankara'daki büyükelçisidir. T, 30
1942'de Von Papen'e bombalı bir suikast düzenlene- İkinciteşrin
cektir.

30

Kasım

İstanbul'da bina vergisine
zam yapıldı

Pasif korunma için şehir meclisi, 320 bin lira tahsisat C, 30
ayırmak maksadı ile bina vergisine yüzde on zam İkinciteşrin
yaptı.

1

Aralık

Örfi İdare Komutanlığı em- Askeri mahkemelerin kadroları Milli Müdafaa Veka- C, 1
rinde çalışacak askeri mah- leti'nce hazırlanmaktadır. İstanbul'da kurulacak mah- Birincikemeler faaliyete geçecek
kemenin reisliğine general rütbesinde bir subay geti- kanun
rilecektir. Adliye Vekaleti de sivil üye atayacaktır.

1

Aralık

Devlet fabrikalarını murakabe heyeti hazırlanan raporların tetkikine başladı

Sermayesi devlet tarafından verilmek sureti ile kuru- C, 1
lan iktisadi teşekküllerin 1939 yılı bilançoları ile kar Birincive zarar hesaplarını tetkik etmek üzere BMM, Adli- kanun
ye, Bütçe, Divanı Muhasebat, İktisat, Maliye ve Ziraat encümenlerinden seçilen üyeler ile Divanı Muhasebat birinci reisi, Umumi Murakabe Heyeti reisi, bu
iktisadi teşekküllerin ve sermayeleri bir milyon liradan fazla milli bankaların idare meclisi reisi ve
umum müdürlerinden oluşan umumi heyet Başvekil
Dr. Refik Saydam başkanlığında BMM'de toplanmıştır.

3

Aralık

Kütahya'da krom madeni
ihalesine ilişkin BKK

Kütahya'nın Simav kazasına bağlı Gebeler nahiyesi- RG
nin Dümrek köyündeki krom madeninin Türk
Maadin Anonim Şirketi'ne ihalesi hakkındadır.

4

Aralık

Bina vergisi hakkında
TBMM Kararı

Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun 3 üncü RG
maddesinin 6 ıncı fıkrasının tefsirine mahal olmadığı
hakkındadır.

4

Aralık

Milli Korunma Kanunu'nun Milli Korunma Kanunu'nun 29 uncu maddesine göre, RG
uygulanması
Maliye, İktisat, Ziraat ve Ticaret Vekillerinden oluşan bir kurula, gerek gördüğü ithal ve ihraç maddeleri
için fiyat belirleme ve bu şekilde belirlenen fiyattan
fazlaya ithal veya noksanına ihraç yapılmasını önleme yetkisi verilmiştir.

4

Aralık

Milli Korunma Kanunu'nun Milli Korunma Kanunu'nun 27 inci maddesine göre, RG
uygulanması
hükümetçe akdolunan sözleşmeler veya ittihaz edilen
tedbirler dolayısıyla bir malın dahili satış fiyatı ile
harici satış fiyatı arasında fazla kar hasıl olduğu takdirde, bu fazla kardan Ziraat Bankası'nda bir fon tesisi için Maliye, İktisat, Ziraat ve Ticaret Vekillerinden
oluşan kurul yetkili kılınmıştır.
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4

Aralık

Milli Şef Siyasal Bilgiler
Okulu'nda talebeye irşatlarda bulundu

Mülkiye Mektebi'nin kuruluşunun 84 üncü yıldönü- T, 5
mü nedeniyle düzenlenen programda bir konuşma İlkkanun
yapan İnönü şunları söylemiştir: "Milletimizin çok
mücadeleci ve yırtıcı oldukları bir zamanda Türkiye'nin istikbaline hükmetmek üzere yetişecek arkadaşlardan çok büyük hizmetler ve çok büyük vasıflar
bekliyoruz."

5

Aralık

Çavdar TMO'nun iştigal
mevzuları arasına alınmıştır.

5

Aralık

Tahıl stoku yapılmasına
ilişkin BKK

3491 sayılı kanunun 8 inci maddesinin 2 inci fıkrası RG
gereğince TMO tarafından memleket ihtiyatı olarak
buğday, çavdar, arpa ve yulaf mahsullerinden stok
yapılmasına karar verilmiştir.

5

Aralık

Toprak Mahsulleri Ofisi
hakkında BKK

Ofisin buğday, arpa, çavdar ve yulaf satın alma yerle- RG
rini, menşe ve nevilerine göre fiyatlarını gösterir cetveller yayımlanmıştır.

5

Aralık

Zonguldak-Kozlu nahiyesinde belediye kuruldu

Zonguldak Belediyesi sınırları içinde bulunan Kozlu RG
Nahiyesi merkezinde müstakilen bir belediye kurulmasına karar verilmiştir.

5

Aralık

Kısmi zabıta hizmetleri İcra
Vekilleri Heyeti'nin kararı
ile Örfi İdare Komutanlığı'na devredildi

2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 6, C, 5
13, 14, 18 ve 21 inci maddeleri ile 8 inci maddesinin BirinciD ve 9 uncu maddesinin F fıkralarındaki görev ve kanun
yetkiler Örfi idare Komutanlığı'na devredilmiştir.

5

Aralık

Hububat satışlarının tam
murakabeye alınmasına
ilişkin Başvekalet tamimi

Buğday fiyatları her mıntıkaya göre artırılmış ve ye- C, 6
niden belirlenmiştir. Toprak Mahsulleri Ofisi, üretim Birinciyerlerinde mubayaat ve stok yapacak, icabında tücca- kanun
ra ait stoklara da el konulabilecektir.

6

Aralık

Vali tayini ve valiler arasında değişiklik

Gümüşhane valisi Niyazi Merge Ağrı valiliğine, Ağrı RG
valisi Hasip Koyla Gümüşhane valiliğine, Hakkari
valisi Sadullah Kuloğlu Bingöl valiliğine, Gördes
kaymakamı Rüştü Günday Hakkari vali vekaletine
atanmışlardır.

6

Aralık

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde atamalar

Umumi müfettişlik emniyet müşavirliği, vilayet em- RG
niyet müdürlüğü gibi kadrolara toplu atama yapılmıştır.

6

Aralık

Kaymakam tayini

Çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarına toplu atama ya- RG
pılmıştır.

6

Aralık

Tokat Seferberlik Müdürü
Tahir Işık vekalet emrine
alınmıştır.

Işık, "görülen idari lüzuma binaen" vekalet emrine RG
alınmıştır.

7

Aralık

Almanya'daki İngiliz esirle- İngiliz sefaretinin isteği üzerine, bedeli icabında dö- BCA:
rine Türkiye'den yorgan
viz olarak ödenmek üzere 40.000 adet pamuklu yor- 30.10/
235.584.22
gönderilmesi
ganın ihracı uygun görülmüştür.

RG

/422191

7

Aralık

"Senenin on ayında ihracatımız ithalattan 30 milyon
fazla"

1940 yılında toplam ithalat 68.9 milyon TL, ihracat C, 7
111.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Alman- Birinciya’nın toplam Türk ithalatındaki ve ihracatındaki pa- kanun
yı sırası ile % 11.7 ile % 8.7; İngiltere’nin ise % 11.6
ile % 10.4’tür.
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9

Aralık

Van'da nahiye merkezi
değişikliği

Van ili Gürpınar kazasının Norduz nahiye merkezi- BCA:
30.11.1/
nin, Sükünüs köyünden Dim köyüne nakli.

143.38.18

9

Aralık

Örfi İdare mıntakası valileri Örfi idare komutanı Korgeneral Ali Rıza Artunkal C, 10
toplandı
başkanlığında İstanbul'da biraraya gelen valiler, Birincimıntakaları vaziyetini görüşmüşler ve komutandan kanun
gereken direktifleri almışlardır.

9

Aralık

Gençlik Kulüp ve grupları 11 Aralık tarihinde de beden terbiyesi faaliyetlerine
ile İdman ve Spor kulüple- katılmayan gençlerin bu faaliyetlere katılmasını sağrinin nasıl kurulacağına da- layacak tedbirler hakkında genelge yayımlanmıştır.
ir Beden Terbiyesi Genel
Direktörlüğü'nün yazısı.

BCA:
30.10/
145.39.11/
148123;
BCA:
30.10/
145.40.1/
148124

10

Aralık

Askere gidenlerin ailelerine Valilere gönderilen genelgede şu noktaların dikkate
yapılacak yardım hakkında alınması istenmektedir: 1) Askere giden erlerin muhDahiliye Vekaleti tamimi
taç ailelerine şehirde ve köyde yardım hususu üzerinde hassasiyetle tevakkuf edilmesi lazımdır, 2) Askerde bulunan erler, geride bıraktıkları muhtaç ailelerin
cemiyetin sinesinde müşkülata maruz kalmayacak surette muavenet ve alaka gördüklerinden emin olmalıdırlar, 3) Talimatnamede tasrih edildiği üzere yardım
takdirinde mükelleflerin mali kudretleri dikkatle ölçülmeli, gayri tabi ve kudret harici tekliflere meydan
verilmemelidir, 4) Bilhassa erlerin kısmi mühimmi
köylü olması dolayısıyla bunların muhtaç ailelerine
yardım, köy mevzuatı ve talimatname ahkamı dairesinde tatbik edilmelidir, 5) Bu yardım bir defaya
mahsus ve muvakkat olmayıp erlerin terhisi zamanına
kadar devam edecektir. Dahiliye Vekili Faik Öztrak
16 Aralık 1940 tarihli TBMM oturumunda asker ailelerine yardım konusunda Manisa mebusu Refik İnce
tarafından verilen soru önergesini cevaplamıştır.

C, 11
Birincikanun;
17
Birincikanun

10

Aralık

Hatay bölgesindeki kaçak- Hayat vilayetindeki kaçakçılığın durumuna ve bu koçılığı önlemek için alınacak nuda alınması gereken önlemlere dair Hatay valilitedbirlerle ilgili rapor
ğinden alınan 12.8.1940 tarihli yazı üzerine icap eden
karar ve önlemlere başvurmadan önce konunun bir de
yerinde ve ilgili vekalet müfettişleri tarafından bir
heyet halinde incelenmesine karar verilmiştir. Rapor,
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teftiş Heyeti Reisi
Osman Cemil Batır, Maliye Müfettişi Zeki Kerempe,
Mülkiye Müfettişi Nuri Atay ve Ticaret Müfettişi
Hilmi Özgen'den oluşan heyet tarafından hazırlanmıştır.

BCA:
30.10/
180.246.3/
20785

11

Aralık

Bazı ithalat mallarının
lisansa tabi tutulması
hakkında BKK

Yabancı ülkelerle aramızda mevcud meri Ticaret ve RG
Kliring Anlaşmaları hükümlerine göre bedellerinin
serbest dövizle tediyesi taahhüt edilmiş bulunan malların ithali lisansa tabidir.

11

Aralık

Tan ve Tasviri Efkar gazeteleri kapatıldı.

"Umumi siyasete mugayir neşriyatta bulundukları" RG
gerekçesiyle İstanbul'da basılan Tan ve Tasviri Efkar
gazeteleri Matbuat Kanunu'nun 50 inci maddesine
göre geçici olarak kapatılmıştır. 18 Aralık 1940 tarihinde her iki gazetenin de tekrar yayınlanmasına izin
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verilmiştir. Tan gazetesinin başyazarı Zekeriya Sertel’dir; Ömer Rıza Doğrul, Falih Rıfkı Atay, Burhan
Felek, Sadri Ertem, Refik Halit Karay, Yusuf Ziya
Ortaç, Sabiha Sertel, Naci Sadullah ve T.A. Tanyolaç
gazete yazarları arasındadır. Tasviri Efkar gazetesi,
12 Mayıs 1940'da yayın hayatına başlamıştır.
12

Aralık

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne
Dair 3656 sayılı kanun
hakkında TBMM Tefsiri
[Yorumu]

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülüne RG
Dair 3656 sayılı kanunun muvakkat geçici altıncı
maddesindeki "maiyet memurları" tabiri, namzetlik
devrelerini 2768 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun birinci maddesi ile 219 numaralı tefsirde gösterilen memuriyetlerde geçirmekte olan Siyasal Bilgiler
Okulu veya Hukuk Fakültesi mezunlarına şamildir.

12

Aralık

Etibank İdare Meclisi Azalığına tayin

İdare Meclisi üyeliğine İzmir Borsası eski reisi Ce- RG
mal Şahingiray atanmıştır.

12

Aralık

Valiler arasında değişiklik

Kars valisi Cevat Ökmen Ordu valiliğine, İstanbul RG
Vali Muavini Hüdai Karataba Kars valiliğine atanmıştır.

12

Aralık

İktisat (Tasarruf ve Yerli
Malı) Haftası başladı

11 inci Tasarruf ve Yerli Malı Haftası Başvekil Dr.
Refik Saydam'ın Ankara Halkevi'nde irat ettiği nutuk
ile başladı. Saydam, içinde bulunulan olağanüstü koşullara rağmen, iktisadi ve mali vaziyetin çok iyi olduğunu söyledi. Ankara gençliği, Tasarruf ve Yerli
Malı Haftası nedeniyle Ulus meydanında bir miting
yaptı.

12

Aralık

Bulgaristan'dan Filistin'e
gitmekte olan bir yelkenli
gemi Silivri önlerinde battı

Gemi 350 Musevi yolcu taşıyordu, yolculardan 230'u GB
boğularak öldü.

14

Aralık

Bütün yurtta satış merkezleri kuruldu

Devlet sanayi müesseseleri mamulatını toptan ve C, 14
perakende satış müesseseleri yeni teşkilatı faaliyete Birincigeçmiştir. 63 vilayet Yerli Mallar Pazarları şubeleri kanun
ve fabrikalar satış bürolarına göre taksim edilmiştir.

17

Aralık

5 İngiliz subayının Milli
Müdafaa emrinde çalıştırılmalarına izin verilmesi.

Aynı tarihte Trakya ve Batı Anadolu'da yaptırılan askeri inşaat mahalline gönderilmek üzere 2 İngilizin
Trakya ve Çanakkale 2. yasak bölgelerine girmelerine de izin verilmiştir. 10 Kasım'da Hava Harp Akademisi ile Eskişehir Hava Okulu'nda öğretmenlik
yapmakta olan İngiliz uyruklu subaya ilaveten üç İngiliz subayın daha bu hizmetlerde üçer yıl çalıştırılmasına izin verilmiştir.

BCA:
30..18.1.2/
93.116..6/
241-187

17

Aralık

Kütahya'nın Değirmisaz ve
Kızılbük köylerindeki linyit
madeni imtiyazının Hüsnü
Konay ve arkadaşlarına
ihalesi.

10 Eylül 1940'da işletme hakkı Hüsnü Konay ve Kemal Keskin'e ait Bursa'nın Çardı ve Kışmanlar köyündeki krom madenine ait hisselerden 15'er hissenin
Asım Sorgun'a satılmasına izin verilmişti.

BCA:
30.18.1.2/
93.116.12/
189

18

Aralık

Hatay-Dörtyol Payas nahiyesinde belediye kuruldu

Hatay vilayeti Dörtyol kazasının Payas nahiyesi mer- RG
kezinde Payas, Karşımahalle ve Kürtül'ün birleşmesiyle bir belediye kurulmasına karar verilmiştir.

C, 13
Birincikanun;
U, 13-16
Aralık
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18

Aralık

Kaymakam tayini

Çeşitli ilçelerin kaymakamlıklarına toplu atama ya- RG
pılmıştır.

18

Aralık

Hariciye Vekaleti atamaları Musul, Şam konsoloslukları ile Viyana başkonsolos- RG
luk kançılarlığına atama yapılmıştır.

18

Aralık

4687 Yahudiye Transit
vizesi verilmesi

Türkiye'den geçmek üzere transit vizesi talebinde bulunan Polonya, Romanya, Macaristan, Yugoslavya,
İspanya, Çekoslavakya, Hollanda, Fransa ve Almanya tabiiyetlerindeki 4687 Yahudiye, transit şartlarını
yerine getirmek koşuluyla vize verilmesi kabul edilmiştir. Yıl içinde benzer türde birçok izin verildiği
görülmektedir. Avrupa'dan Filistin'e giden Yahudilere transit geçiş izni verildiği için, Musevi Muhacerat
Müdürü Ch. Barlas Türkiye'ye bir teşekkür yazısı
göndermiştir.

19

Aralık

Niğde vilayeti Ulukışla
kazasının Çiftehan mevkiinde bir nahiye kuruldu

Ulukışla kazasına bağlı 14 köyü ihtiva etmek üzere RG
Çiftehan adıyla bir nahiye kurulmuştur.

19

Aralık

Gaziantep'te nahiye merkezi değişikliği

Gaziantep vilayetinin Kilis kazasına bağlı Musabeyli RG
nahiyesinin merkezi Murathöyüğü köyünden kaldırılarak Balıklı köyüne nakledilmiştir.

19

Aralık

Talim ve Terbiye Azalığına Münhal bulunan Talim ve Terbiye Kurulu üyeliğine RG
tayin
Ticaret Vekaleti Dış Ticaret Reisi Servet Berki atanmıştır.

20

Aralık

Umumi Temsil ve Konserlerin Giriş Ücretine Tabi
Tutulması hakkında Kanun

3942 sayılı yasa, Devlet Konservatuarı ve Riyaseti RG
Cumhur filarmonik orkestrası tarafından verilecek
temsil ve konserlere ilişkindir.

20

Aralık

Tokat ve Sinop'ta nahiye
merkezi değişikliği

Tokat Gökdere nahiyesi merkezi, Bizeri köyünden RG
Çinkoru mevkiine kaldırılmıştır. Sinop Türkeli nahiyesi merkezi ise, Helealdı köyünden Gemiyanı köyüne kaldırılmıştır.

20

Aralık

Edirne, İzmir, Muğla,
Raporlar, Trakya ve Ege bölgelerinde meydana gelen BCA:
30.10/
Manisa ve Bursa valilerinin sel baskını hakkındadır.
118.832.10
raporları.

BCA:
30.18.1.2/
93.117.7/
88-281

/99A371

21

Aralık

Adapazarı Kuzuluk kaplıcalarının ihalesine ilişkin
BKK

Kocaeli'nin Adapazarı kazasına bağlı Akyazı nahiye- RG
sinin Kuzuluk köyündeki kaplıca Ziya Yıldırımgeç
ve Nebahat Yıldırımgeç Başaran Kolektif Şirketi'ne
ihale edilmiştir.

24

Aralık

Gümrük Muhafaza ve
Muamele Sınıfı Memurları
Teşkilatı Hakkında Kanun

3944 sayılı yasa, Gümrük Muhafaza Genel Komutan- RG
lığı Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurları Teşkilatı
hakkındadır.

24

Aralık

Derince Travers Fabrikası'nın devri hakkında kanun

3945 sayılı yasa ile Derince Travers Fabrikası, Devlet RG
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

24

Aralık

PTT merkezleri açıldı.

Sivas-Umraniye, İzmir-Tepecik, Atabey, Gündoğmuş'da RG
PTT merkezleri açılmıştır. Nergislik, İskeleköy,
Soğukoluk ve Gölbaşı merkezleri kapatılmıştır.
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24

Aralık

Koordinasyon Heyeti'nin
88 sayılı kararı yürürlüğe
girdi.

Karar, 33 ve 69 sayılı Koordinasyon kararları hüküm- BCA:
lerinden Milli Müdafaa Vekaleti'nin istisna edilmesi- 30.18.12./
93.117.15/
ne ilişkindir.
40

27

Aralık

Belediyeler İmar Heyeti'nin
Fen İşleri Teşkilatı'na ait
3042 sayılı kanunu değiştiren kanun

27

Aralık

Vilayet hususi idarelerinin
çalışmaları

İstatistik Umum Müdürlüğü'nün vilayet hususi idare- U, 27
lerinin faaliyetlerini gösteren istatistiklerin 6 ıncı cil- Aralık
dini oluşturan 1929-1938 malumatını içeren eseri 154
yayın numarası ile yayımlanacaktır. Kitap, varidat/yol mükellefiyeti/masraflar/personel/sıhhat işleri
ve nafia istatistiklerini içermektedir.

27

Aralık

Antalya Milletvekili Rasih
Kaplan'ın Ankara'nın iktisadi durumunu güçlendirmeye ilişkin görüşleri

Kaplan'ın mektubu "İçanadolu'nun ve özellikle Ankara'nın iktisadi fonksiyonlarını genişletmek suretiyle
halen gayri tabii bir şekilde İstanbul'da temerküz
eden bir kısım iktisadi faaliyetlerin ülke içine yayılması yoluyla bir denge sağlamayı istihdaf etmektedir.
Kaplan, hükümet ve mefkure merkezi olan Ankara'nın iktisat işlerine de merkez olabilmesi için Beykoz
kundura fabrikasının İçanadolu'ya nakli ile Ankara'nın iktisadi gelişimini sağlayıcı önlemler alınmasını
önermektedir."

BCA:
30.10/
5.26.8/
5123

27

Aralık

Salih Şahin, Cevdet Taflı
ve Rasim Öztürk'ün partiden tardedildiğine dair
tamim.

Boğazlıyan kazası Yozgat Genel Meclisi üyelikleri
için yapılacak seçim nedeniyle parti yoklama talimatnamesine uyularak yapılan yoklamada çoğunluğu
kazanamadıkları ve partice aday gösterilmedikleri
halde, daha sonra yapılan asıl seçimde parti adayları
aleyhine ve kendi lehlerine çalışarak, kendilerini il
genel meclisi üyeliklerine seçtirdikleri anlaşılan Salih
Şahin, Cevdet Taflı ve Rasim Öztürk’e bu hareketlerinden dolayı CHP Genel İdare Kurulu’nca genel
meclis üyeliğinden istifaları gerektiği bildirilmiştir.
Ancak kendilerine gereken nasihat da verildiği ve
bunlardan Salih Şahin ile Cevdet Taflı istifa etmek
suretiyle bu karara uydukları halde, Rasim Öztürk’ün
yine istifa etmemekte inatla ısrar ettiğinin gerek parti
bölge müfettişinin ve gerek Yozgat il idare kurulunun
en son raporlarından anlaşılması üzerine Parti Genel
Başkanlık Divanı’nca Rasim Öztürk’e partiden uzaklaştırma cezası verilmiştir. Bu tamim, CHP Vilayet
İdare Heyeti reisliklerine, bilgi olarak Parti Bölge
Müfettişliklerine ve Yozgat Valisine gönderilmiştir.

BCA:
490.1/
5.23.21/
1. Büro

27

Aralık

Şeker sanayiinde inkişaf!

"Bu seneki üretim 90 bin ton yükseldi. Bu miktar eski U, 27
Aralık
stoklarla beraber ihtiyacı tamamen karşılayacaktır."

28

Aralık

Bina ve Arazi Vergilerinden İstisna Edilmiş Olan
Mukataalı Gayrımenkullere
Kıymet Takdiri Hakkında
Kanun

1833 sayılı Arazi Vergisi Kanunu'nun ikinci ve 1837 RG
sayılı Bina Vergisi Kanunu'nun üçüncü maddeleri gereğince vergiden müstesna tutulmuş olan ve 3450,
3709 sayılı kanunların haricinde kalan hükmi şahıslara ait mukataalı binalarla arazi ve arsaların mukataaları, Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün alakalı memurları tarafından takdir olunacak kıymetler üzerinden
hesap olunur.

RG
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G.

Ay

Olay/Mevzuat

28

Aralık

İsveç'e sipariş edilmiş olan
şimendifer muharrik ve
müteharrik levazımının
Türkiye'ye ithalleri müddetinin temdidi hakkında kanun

RG

28

Aralık

Milli Korunma Kanunu'nun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 3954 sayılı
Kanun

İlgili yasanın; 5, 6, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 26, 30, 31, RG
32, 33, 36, 43, 44, 47, 50, 53, 59 ve 66 ıncı maddeleri
değiştirilmiş; hükümete verilen yetkiler genişletilmiştir. Bu yasayla hükümete, özel teşebbüs tarafından
üretilen veya ithal edilen malların dağıtımını organize
etme yetkisi verilmiştir. Bu yasayı izleyen Koordinasyon Heyeti kararı ile 1941 yılında Ticaret Vekaleti'ne bağlı bir Ticaret Ofisi kurulacaktır.

28

Aralık

Vilayet Mektupçusu tayini

İzmir, Hatay, Afyon, Edirne mektupçuluklarına ata- RG
ma yapılmıştır.

30

Aralık

769 kişinin vatandaşlığa
alınması

Vatandaşlığa alınmalarını isteyen ve fena bir halleri
olmadığı anlaşılan 769 kişi, 1312 ve 2510 sayılı kanunların 6 ıncı maddelerine göre Türk vatandaşlığına
alınmıştır. 1940 yılında 8 Ocak ile 30 Aralık tarihleri
arasında alınmış 98 kararname ile toplam 17.200 kişi
Türk vatandaşlığına alınmıştır.

30

Aralık

Van-Hakkari karayolu açıldı

GB

31

Aralık

Orman Nizamnamesi'ne ek
nizamname

Yeni nizamname, 2/6/1937 tarih ve 2/6738 numaralı RG
kararname ile kabul edilen Orman Nizamnamesi'ne
ektir.

31

Aralık

Trabzon Vakıflar Müdürlü- Açık olan Trabzon Vakıflar Müdürlüğü'ne Kırklareli RG
ğü'ne atama
eski Vakıflar Müdürü Ferid Güneri tayin edilmiştir.

31

Aralık

Milli müdafaa ihtiyaçları
için 40 milyon lira munzam
tahsisat kabul edildi.

31

Aralık

“Sel mıntakasında büyük
zararlar var”
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Açıklamalar

Kaynak

BCA:
30.18.1.2/
93.120.15/
1-1128

U, 31
Aralık

İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve diğer yerlerde bir U, 31
Aralık
haftadan beri büyük bir sel felaketi yaşanmaktadır.

ZAMANDİZİNE EK:
1940 Yılında Orman Tahdid Komisyonları ve Kararları
Gün ve Ay

Komisyon

Karar

2

Ocak

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam kazasına bağlı Binkoz köyü ile Çeltikçi nahiyesine bağlı
Kocalar köyü orman sınırının tahdidi [sınırlandırılması] hakkında tanzim kılınan mazbata esasıdır.

5

Ocak

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam kazasına bağlı Değirmenönü köyünün orman sınırının
tahdidine dair tanzim kılınan mazbata hulasasıdır.

5

Ocak

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Seyitgazi kazasının Sarıkaya hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

8

Ocak

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

"Seyitgazi kazasının Şecaattin köyü ile kasaba müşterek hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine ait mazabata icmalidir." Aynı tarihli
RG'de Seyitgazi kazasının Akin ve Kemiş köyleri müşterek hududu ile
Kırka köyü, Fethiye köyü ve Karaören köyü hududu dahilindeki orman
sınırlarının tahdidine ait mazbatalar da yayımlanmıştır.

11

Ocak

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

"Seyitgazi kazasının Kesenler köyü hududu dahilindeki orman sınırının
tahdidine ait mazabatalar icmalidir." Aynı tarihli RG'de Seyitgazi kazasının İspas köyü hududu, Kümbet ve Yapıldak köyleri müşterek
hududları ile Yağbasan köyü hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine ait mazabatalar icmalleri de yayımlanmıştır.

13

Ocak

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

Kızılcahamam kazasına merbut Çeltikçi nahiyesine tabi Çavuşlar köyü
orman sınırının tahdidine diar tanzim kılınan mazbata icmalidir. Aynı
tarihte Seyitgazi kazasının Karaören köyü hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine ait mazabatalar icmali de yayımlanmıştır.

16

Ocak

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

Seyitgazi kazasının Numanoluk köyü hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine dair mazbatalar icmalidir.

18

Ocak

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

Balıkesir Vilayeti Dursun Bey kazası Kireç nahiyesinin Gürleyen köyü
hududu dahilinde orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

24

Ocak

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

Balıkesir Vilayeti Dursun Bey kazası Kireç ve Akçegüney köylerinin
orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

2

Şubat

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Seyitgazi kazasının Sancar köyü ile Sarıcailyas köyü hudutları dahilindeki orman sınırlarının tahdidine ait mazabatalar icmalidir.

3

Şubat

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir Vilayeti Dursunbey kazasının Karamanlar köyü hudutları dahilindeki orman sınırlarının tahdidine ait mazabatalar icmalidir.

27

Şubat

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği tebliği

Balıkesir vilayeti Dursunbey kazası Akbaşlar köyü orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

6

Mart

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir Vilayeti Dursunbey kazası Çam köyü orman sınırının tahdidine dair mazbatalar icmalidir.
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22

Mart

5 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

5 numaralı İzmir Orman Tahdid Komisyonu'nun Bergama'nın Kozak
nahiyesi Hisar köyndeki tahdid kararlarına ait mazabata hülasasıdır.

25

Mart

10 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Şile kazası Korucu köyündeki orman sınırlarının tahdid mazabatası hülasasıdır.

27

Mart

3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Beykoz kazası merkez ormanları Hünkartepe, Arpacı Çiftliği ve
Abrahampaşa Korusu adıyla üç kıta devlete, Serviburnu ve Kirazlı adıyla iki kıta şahsa olmak üzere beş kıtadan ibarettir.

28

Mart

7 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

3116 sayılı Orman Kanunu gereğince tahdid edilen İstanbul-Şile merkez
hahiyesine bağlı Satmazlı köy civarı devlet ormanlarının sınırlarına ait
mazabata ve krokidir.

28

Mart

9 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Dereköy nahiye merkezine ait köy sınırları içinde kalan Domuz bayırı,
Balyakoru, Gümüşalan ve civarı ile Hedye Sırtı, Sarıgöl, Batak çeşme
devlet ormanlarının sınırlarıdır.

8

Nisan

9 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kapaklı-Dereköy şosasının batısındaki ormanların sınırları belirlenmiştir. Ormanlar içinde münferid bir halde bulunan ve ormanla alakalı tapulu tarlalar, sahiplerinin isimleriyle birlikte sıralanmıştır.

8

Nisan

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir-Dursunbey Osmaniye köyü dahilinde yapılan orman tahdid
muamelesine ait mazbata icmalidir. 20 Haziran tarihli kararname ile
orman yangınında yanan Balıkesir Dursunbey kazasına bağlı Osmaniye
köyünün Menemen Paşa Çiftliği arazisine yerleştirilmesine karar verilmiştir.

22

Nisan

3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Dereköy nahiye merkezine bağlı Hedye civarı devlet ormanlarının sınırlarıdır.

4

Mayıs

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir vilayeti Dursunbey kazasının Selimağa köyü hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir. 6 Mayıs 1940
tarihli RG'de aynı kazaya bağlı Refahiye köyünün hududu dahilindeki
orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmali yayımlanmıştır. 7 Mayıs
1940 tarihli RG'de aynı kazaya bağlı Göbül köyünün hududu dahilindeki orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmali yayımlanmıştır.

8

Mayıs

10 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Şile kazası Tekeköyü dahilindeki orman sınırlarının tahdid mazabatası
hülasasıdır. 14 Mayıs tarihli RG'de Şile-Köydere dahilindeki orman sınırlarının tahdid mazabatası hülasası yayımlanmıştır. 16 Mayıs tarihli
RG'de Şile-Darlık köyü dahilindeki orman sınırlarının tahdid
mazabatası hülasası yayımlanmıştır.

17

Mayıs

3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Beykoz kazasının Riva köyü tahdid zabıtnamesidir.

24

Mayıs

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir-Dursunbey Sağırlar köyü dahilinde yapılan orman tahdid muamelesine ait mazbata icmalidir.

25

Mayıs

3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Beykoz kazasının Bozhane köyüne ait tahdid zabıtnamesidir.
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13

Haziran

5 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

İzmir-Bergama Kozak nahiyesi Hayvatlar köyündeki tahdid kararına ait
mazbatadır.

3

Temmuz 3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Beykoz kazası Kavak köyü ormanlarının tahdid mazbata icmalidir.

5

Temmuz 10 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Şile kazası Yazımanayir köyü ormanlarının tahdid mazbata hulasasıdır.

12

Temmuz 12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği'nden

Balıkesir-Dursunbey kazası Aşağımusalar köyü sınırı dahilinde yapılan
tahdide ait mazbatalar hulasasıdır.

13

Temmuz 11 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliği'nden

Köyceğizin Toparlar köyü orman sınırının tahdidine ait mazbata hülasasıdır.

16

Temmuz 12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir-Dursunbey kazasının yukarı Musalar köyü sınırı dahilinde
orman tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

17

Temmuz 13 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Daday kazasının Tüfekçi, Akılçalman, Çölmekçiler, Başyalak, Peşman,
Görük, Boyallar, Bolatlar, Bastak, Karaağaç köylerinin sınırları ile alakalı devlet ormanlarının tahdid zabıt hulasasıdır.

20

Temmuz 4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Seyitgazi kazasının Erikli, İkizoluk, Cevizli, Feyziabat (Çengiç), Bardakçı, Salihiye, Kırka köyleri sınırları dahilindeki devlet orman sınırının
tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

23

Temmuz 4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Seyitgazi kazasının Fethiye, Böyükyayla, Bahşayiş, Yapıldak, Tonra,
Çukurca, Belören, Örencik ve Arapören köyleri sınırları dahilindeki
devlet orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

29

Temmuz 1 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

İstanbul vilayeti Eyüp kazasına bağlı Kemerburgaz nahiyesi mülki hududu içindeki ormanların tahdidine ait zabıt hulasasıdır.

29

Temmuz 11 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Köyceğiz kazası belediye sınırı dahilindeki ormanların sınırlarının tahdidine ait mazbata hülasasıdır.

5

Ağustos

1 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

İstanbul vilayeti Eyüp kazasına bağlı Kemerburgaz nahiyesi mülki hududu içindeki Akpınar köyü ormanlarının tahdidine ait zabıt hulasasıdır.
6 Ağustos 1940 tarihli RG'de Kemerburgaz-Çiftalan köyü, 8 Ağustos
1940 tarihli RG'de Kemerburgaz-Belgrat ormanları, 9 Ağustos 1940 tarihli RG'de Kemerburgaz-Odayeri köyü, 10 Ağustos 1940 tarihli RG'de
Kemerburgaz-Ağaçlı ve Cebeci köyleri ormanlarının tahdidine ait zabıt
hulasaları yayımlanmıştır.

8

Ağustos

11 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Köyceğiz-Yangı köyü ormanlarının sınırlarının tahdidine ait mazbata
hülasasıdır.

10

Ağustos

3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Beykoz-Çubuklu köyü ormanlarının sınırlarının tahdidine ait mazbata
hülasasıdır.
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12

Ağustos

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam-Pazar nahiyesi orman sınırının tahdidine ait mazbatalar
icmalidir.

19

Ağustos

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Dursunbey-İsmailler köyü hududu dahilinde orman sınırının tahdidine
ait mazbatalar icmalidir.

19

Ağustos

5 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Bergama Kozak nahiyesi Göbeller köyündeki tahdid kararlarına ait
mazbata hülasasıdır.

23

Ağustos

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam-Pazar nahiyesi İğmir, Kınık, Yukarı Karaviran, Taşlıca
(Taş Sihler) ve Uzunöz köyleri orman sınırının tahdidine ait mazbata
hülasalarıdır. 27 Ağustos tarihli RG'de Kızılcahamam-Pazarköy nahiyesi Başören köyü orman sınırının tahdidine ait mazbata hülasası yayımlanmıştır.

29

Ağustos

1 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

İstanbul-Eyüp Kemerburgaz nahiyesi mülki hududu içindeki Petnahor
köyü tahdidine ait orman zabıt hülasasıdır. 3 Eylül tarihli RG'de ise
Kısırmandıra köyü ormanlarının tahdidine ait zabıt hülasası yayımlanmıştır.

4

Eylül

13 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Daday belediye sınırlarıyla alakalı devlet ormanlarının tahdid zabıt hulasası ile Daday kazasının Karadin, Küten, Kahyar, Hasanşeyh, Sorkun,
Dereköy ve Siyahlar köylerinin tahdid zabıt hulasalarıdır. 6 Eylül tarihli
RG'de Daday kazası Beyazlar, Budaklı, Bayramlı ve Gulem ile
Uzbanlar köylerinin tahdid zabıt hulasaları yayımlanmıştır. 10 Eylül tarihli RG'de Daday kazasının İnceğez köyünün, 11 Eylül tarihli RG'de
Kızıl Örencik köyünün sınırları ile alakalı devlet ormanlarının tahdid
zabıt hulasaları yayımlanmıştır.

7

Eylül

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Eskişehir vilayeti merkez kazasının Karacaşehir ve Eşenkara müşterek
hudutları dahilindeki devlet orman sınırının tahdidi, Eskişehir merkez
kazası belediye sınırı dahilindeki devlet orman sınırının tahdidine ait
mazbata icmali ile Eskişehir merkez kazası Osmaniye köyü, Orhaniye
köyü, Mecidiye köyü hudutları dahilindeki devlet orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

12

Eylül

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir Vilayeti Dursunbey kazasının Aşağı Yağcılar köyü hududu
dahilinde orman tahdidine ait mazbatalar icmalidir. 13 Eylül tarihli
RG'de Dursunbey kazasının Kurtlar köyü hududu dahilinde orman tahdidine ait mazbatalar icmali yayımlanmıştır. 17 Eylül tarihli RG'de Dursunbey kazasının Saçayak ve Kavak köyleri hududu dahilinde orman
tahdidine ait mazbatalar icmali yayımlanmıştır. 18 Eylül tarihli RG'de
Dursunbey kazasının Tafak köyü hududu dahilinde orman tahdidine ait
mazbatalar icmali yayımlanmıştır. 19 Eylül tarihli RG'de Dursunbey
kazasının Gökçepınar ve Değirmenciler köyleri hududu dahilinde orman tahdidine ait mazbatalar icmali yayımlanmıştır.

12

Eylül

5 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Bergama-Kozak nahiyesi Aşacuma köyündeki tahdit kararlarına ait
mazbata hulasasıdır.

18

Eylül

9 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

İslambey köyü civarı devlet orman sınırları zabıt hulasasıdır.
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21

Eylül

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam Osmansin köyüne etraf ormanların sınırlanması hakkında tutulan mazbata hulasasıdır. 23 Eylül tarihli RG'de KızılcahamamÇeltikçi nahiyesi Aşağı Hüyük, Yukarı Hüyük, Kuşçuviran ve Kınık
köyleirne etraf ormanların sınırlanması hakkında tutulan mazbata hulasaları yayımlanmıştır.

24

Eylül

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam Kurumcu köyü orman sınırlanması ile Peçenek nahiyesine etraf devlet ormanlarının sınırlanması hakkında tanzim kılınan mazbata hulasasıdır.

25

Eylül

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir-Dursunbey kazası Güğ köyü hududu dahilinde yapılan orman
tahdidine ait mazbata icmalidir.

26

Eylül

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam Kürt köyü devlet orman sınırlanmasına ait mazbatalar
icmalidir.

1

Ekim

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Seyitgazi kazası Göcenoluk, Sandıközü ve Üçsaray köyleri hududu dahilindeki devlet orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

2

Ekim

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam Kuzviran köyü ile Akkaya köyünün orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir. Yılanlı köyne etraf devlet ormanlarının
sınırlanması hakkında tutulan mazbata icmali de 5 Ekim 1940 tarihli
RG'de yayımlanmıştır.

5

Ekim

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Seyitgazi kazasının Musalar köyü hududu dahilindeki devlet orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

5

Ekim

9 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kurudere köyü tarlalarının devlet ormanlarıyla teşkil ettiği sınırın tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

8

Ekim

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Dursunbey kazasının Yukarı Yağcılar köyü hududu dahilinde orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

9

Ekim

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Daday kazasının Hasanağa, Kızsini ve Karamuk köyleri sınırları ile alakalı devlet ormanlarının tahdid zabıt hulasasıdır.

14

Ekim

9 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Sazara köyü tarlaları, Çelebi Kayalar semti tarlaları ile Haman deresinden Hedye ovasına uzanan tarlaların devlet ormanlarıyla teşkil eylediği
iç hudut hakkındadır.

15

Ekim

13 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Daday kazasının Şarpun köyü sınırlarıyla alakalı devlet ormanlarının
tahdid zabıt hulasası, Beypınar köyünün toplu tarlalarının devlet ormanlarıyla teşkil eylediği iç huduta ilişkindir. Daday kazasının Evciköy,
Aşağı Cörümveren ve Yukarıcörümveren köyleri zabıt hulasaları ise 16
Ekim 1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır.

17

Ekim

8 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Antalya'nın Doyran ve Kekikbayırı köyleri ormanları tahdid mazbata
icmalidir.

22

Ekim

6 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kaş kazasının Yayla Kapaklı köyünün orman tahdid icmal zabıtnamesidir. Durhasanlar ve Mevlütler köylerinin orman tahdid icmal mazbatası
23 Ekim 1940 tarihli RG'de yayımlanmıştır.
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24

Ekim

8 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Antalya'nın Şerafettinbayırı köyü ormanlarının tahdid icmal zabıtnamesidir.

24

Ekim

5 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Bergama'nın Kozak nahiyesi Okçular köyündeki tahdid kararlarına ait
mazbata hulasasıdır.

24

Ekim

11 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Köyceğiz'in Demirli köyü orman sınırının tahdidine ait mazbata hulasasıdır.

25

Ekim

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir Vilayeti Dursunbey kazasının Kireç nahiyesinin Kumlu köyünün orman sınırının tahdidine ait mazbatalar icmalidir.

25

Ekim

3 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Beykoz kazasının Polonez köyü ormanları tahdid zabıtnamesidir. Kanlıca köyü ormanları tahdid zabıtnamesi de 26 Ekim 1940 tarihli RG'de
yayımlanmıştır.

28

Ekim

5 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

İzmir Vilayeti Bergama kazasının Kozak naiyesine bağlı Hacı Hamzalar
köyünün tahdid kararlarına ait mazbata hulasasıdır.

4

Kasım

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir Vilayeti Dursunbey kazası Gökçedağ nahiyesinin Sakız köyü
hududu dahilinde yapılan tahdide ait mazbatalar icmalidir.

11

Kasım

13 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Daday kazasının Üyükveren ve Kayı köylerinin hudutları ile alakalı
devlet ormanlarının tahdid zabıt hulasasıdır.

13

Kasım

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam-Peçenek nahiyesine bağlı Teperüz köyünün arazisi
ile sınırlı devlet ormanlarının tahdid zabıt hulasasıdır. 14 Kasım 1940
tarihli RG'de ise Kızılcahamam Yakakaya, Başağaç, Güneysaray,
İnceöz, Doymuş, Bükeler, Kırkırca köylerine etraf devlet ormanlarının
sınırlandırılmasına ait mazbata icmalleri yayımlanmıştır. 15 Kasım
1940 tarihli RG'de ise, Kızılcahamam Çakmak Örencik, Çalta,
Akçaören ve Gümele köylerinin mazbata icmalleri yayımlanmıştır. 16
Kasım 1940 tarihli RG'de; Kızılcahamam Bağlıca ve Çırpan köylerinin
zabıt hulasaları yayımlanmıştır. Kızılcahamam Bezci Kuzveran ve Turnalı köylerine ilişkin icmaller de 19 Kasım 1940 tarhli RG'de yayımlanmıştır.

19

Kasım

4 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Eskişehir vilayeti merkez kazasının Akkaya, Kartal, Mollaoğlu,
Musaözü, Kızılinler, Muhacır, Akçayır, Tokmaklı ve Musa Özü köyleri
hudutları dahilindeki devlet orman tahdidine ait mazbatalar icmalidir.
Mollaoğlu, Çanakkıran, İncesu, Karkın, Demirli, Sarıöküz ve
Yukarıkabalak köylerine ait icmaller de 20 Kasım 1940 tarihli RG'de
yayımlanmuştır.

26

Kasım

2 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kızılcahamam kazasının Çeltikçi nahiyesine bağlı Bağlıverimli köyü
ormanlarının sınırına ait mazbata icmalidir.

26

Kasım

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Dursunbey kazasının Gökedağ nahiyesinin Aziziye köyü hududu dahilinde yapılan tahdide ait mazbatalar icmalidir.
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28

Kasım

6 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kaş kazasının Yayla Çukurbağ köyünün orman tahdid icmal zabıtnamesidir.

3

Aralık

12 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Balıkesir vilayeti Dursunbey kazası Gökçedağ nahiyesinin Boyalıca ve
Sarı Sipahiler köyleri hududu dahilinde yapılan tahdide ait mazbatalar
icmalidir.

27

Aralık

6 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Kaş kazasının Yaylabelenli köyüne ait orman tahdid icmal zabıtıdır. 9
Aralık tarihli RG'de Kaş-Kasaba köyüne bağlı Gömbe yaylası devlet
ormanlarının orman tahdid icmal zabıtı yayımlanmıştır. 11 Aralık tarihli
RG'de ise Kaş-Yayla Gendive köyünün orman tahdidine ait icmal zabtı
yayımlanmıştır.

27

Aralık

13 numaralı Orman
Tahdid Komisyonu
Reisliğinden tebliğ

Daday kazasının Karacaveren köyü, Selalmaz köyü, Gökveren köyü,
Gökgöz köyü, Abakolu köyü ve Karlı köyünün hudutları ile alakalı devlet ormanlarının tahdid zabıt hulasasıdır.
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