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İDÂRE
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘ası

Haziran [1]928

Sayı: 3       Yıl: 1

  Resmî Kısım

Ta‘yînler

Dâhiliye

 Kırşehri Tahrîrât Müdüriyeti’ne sâbık tahrîrât müdürlerinden Şevki 
Bey ta‘yîn edilmişdir.

Emniyet-i Umûmiyye

 [1]928 büdcesiyle ihdâs olunan Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyet-i 
Umûmiyyesi Beşinci Levâzım Şubesi Müdürlüğü’ne Üçüncü Şube Mümeyyi-
zi Emin Zeki Bey, Eskişehir Polis Müdürlüğü’ne Ankara Birinci Sınıf Mer-
kez Me’mûru Mustafa Bey, Antalya Polis Müdürlüğü’ne Eskişehir Polis 
Müdürü Mustafa Nuri Bey, Çanakkale Polis Müdürlüğü’ne Antalya Polis 
Müdürü Server Bey, Urfa Polis Müdürlüğü’ne Çanakkale Merkez Me’mûru 
Hami Bey, Mardin Polis Müdürlüğü’ne İstanbul Merkez Me’mûrları’ndan 
Mehmed Ali Bey, Kayseri Polis Müdürlüğü’ne Kayseri Merkez Me’mûru 
Hayri Bey, 
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Adana Polis Müdürlüğü’ne Kocaeli Polis Müdürü Yusuf Ziya Bey, Kocaeli 
Polis Müdürlüğü’ne Trabzon Polis Müdürü Naci Bey, Trabzon Polis Mü-
dürlüğü’ne Diyarbekir Polis Müdürü Galib Bey, Diyarbekir Polis Müdür-
lüğü’ne sâbık Polis müdürlerinden Sami Bey, Van Ser-komiserliği’ne Kars 
Ser-komiseri Hüseyin Hüsnü Efendi, Bursa İkinci Komiserliği’ne Urfa İkinci 
Komiseri Ahmed Memduh Efendi, Urfa İkinci Komiserliği’ne Bayezid İkinci 
Komiseri Bahri Efendi, Bayezid İkinci Komiserliği’ne Kastamonu İkinci Ko-
miseri İsmail Hilmi Efendi, Erzincan Komiser Muavinliği’ne İstanbul Ko-
miser muâvinlerinden 153 numaralı Mehmed Azmi Efendi, Trabzon Komiser 
Muâvinliği’ne Yozgad Komiser Muâvini Tevfik Efendi ta‘yîn edilmişlerdir.

İsti‘fâlar

 İstanbul 144 numaralı Üçüncü Sınıf Taharrî Me’mûru Memduh Efen-
di, Ankara 11 numaralı Komiser Muâvini Hüseyin Hüsnü Efendi, Ankara 
Komiser muâvinlerinden Habib Kemalî Efendi isti‘fâ etmişlerdir.

Tekā‘üde sevk olunanlar

 Bitlis Ser-komiseri Cemal Bey Me’mûrîn Kānûnu’nun mevâdd-ı mu-
vakkatesine tevfîkan tekā‘üde sevk olunmuşdur.

-----------------------

İskân

 Samsun İskân Müdüriyeti’ne kırk beş lira maâşla İzmir İskân Müdü-
rü Talat, İzmir İskân Müdüriyeti’ne kırk lira maâşla Muhâcirîn [ve] Aşâir 
Şubesi Mümeyyizi Münir, Kocaeli İskân Müdüriyeti’ne kırk lira maâşla 
Umûr-ı Tasarrufiyye Şubesi Mümeyyizi Şevket, Bursa İskân Müdüriyeti’ne 
maâşıyla Kocaeli İskân Müdürü Halid, Muhâcirîn ve Aşâir Şubesi Mümey-
yizliği’ne Ta‘vîzât ve İstatistik Şubesi Mümeyyizliği’nden ilgā dolayısıyla 
açıkda kalan Sırrı, İstanbul İskân İstatistik Me’mûrluğu’na üç bin kuruş 
maâşla İstanbul İskân Müdüriyeti Mu‘temed ve Ta‘vîzât Me’mûru Mustafa 
Nuri, İstanbul Evrâk Me’mûrluğu’na yirmi lira maâşla Dâhiliye Me’mûrîn-i 
ma‘zûlesinden Mustafa, Balıkesir İskân ve İstatistik Me’mûrluğu’na yirmi 
beş lira maâşla Ayvalık İskân ve İstatistik 
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Me’mûru Besim, Balıkesir İskân kadrosundan yirmi beş lira maâşla Sevk 
ve İ‘âşe Me’mûrluğu’nun İzmir İskân kadrosuna nakliyle me’mûriyet-i 
mezkûreye Tevzî‘-i Arâzî me’mûrlarından Galib Safvetî, Çanakkale Tefvîz 
Me’mûrluğu’na Gelibolu İskân Me’mûru Hüsnü, Gelibolu İskân Me’mûrlu-
ğu’na Çanakkale İskân Me’mûru Asım, Bursa Tefvîz Me’mûrluğu’na İskân 
Kitâbeti’nden ilgā dolayısıyla açıkda kalan Adnan, Balıkesir İskân Müdü-
riyeti Tefvîz Me’mûrluğu’na terfî‘an İskân Kâtibi Niyazi, Ayvalık İskan 
İstatistik Me’mûrluğu’na Ayvalık Tefvîz Kitâbeti’nden açıkda kalan Vah-
deddin beylerin nakl ve ta‘yînleri icrâ edilmişdir.

Tasfiyeye tâbi‘ tutulanlar

 İzmir İskân Âmiri İsmail Hakkı, İzmir Mu‘temed ve Ta‘vîzât Me’mû-
ru İsmail Sami, Samsun Mu‘temed ve Ta‘vîzât Me’mûru İrfan, Bursa Tefvîz 
Me’mûru Vehbi, Balıkesir İskan Âmiri Hamdi, Mu‘temed ve Ta‘vîzât Fâik, 
Maraş İskân Me’mûru Derviş beyler Me’mûrîn Kānûnu’nun birinci muvak-
kat mâddesine tevfîkan tasfiyeye tâbi‘ tutulmuşlardır.

Tekā‘üde sevk edilenler

 Ürgüb İskân Me’mûr-ı sâbıkı İzzet, Ulukışla İskân Me’mûru Refik, 
Yozgad İskân Me’mûru Ahmed beyler tekā‘üde sevk edilmişlerdir.
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Karârnâmeler [*]

Ankara kazâlarından bazı köylerin fekkiyle kurbiyeti i‘tibârıyla diğer kazâ-
lara rabtına dâir 

 Numara: 1848      26 Haziran [1]928

 Ankara Vilâyeti’nin Yabanabad Kazâsı’na merbût Karaçam, Uluağaç 
karyelerinin fekkiyle Çubukabad Kazâsı’na ve Şilek, Bayat, Avcı karyelerinin 
fekkiyle Ayaş Kazâsı’na ve Akçekise, Sorgun karyelerinin fekkiyle Beypazarı 
Kazâsı’na ve Ayaş Kazâsı’na merbût Yoğunpelid, İncepelid karyelerinin fek-
kiyle Beypazarı Kazâsı’na ve Haymana’ya merbût Kürt Tâciri, Türk Tâciri, 
Benli Sinanlı, Sinanlı, İnler, Şeyh Ahmedli, Ilıca, Sabanca, Yayla, Karabeyli 
(Karabenli), Hacı Muslı, Topdemiri, Adatoprak karyelerinin fekkiyle Polatlı 
Kazâsı’na ve Polatlı Kazâsı’na merbût Höyük, Hisarlıkaya ma‘a Burçakcı, 
Ücret, Kütük, Şerefli karyelerinin fekkiyle Haymana Kazâsı’na Vezîr Na-
hiyesi’ne merbût Afşar karyesinin fekkiyle Polatlı Kazâsı’na Polatlı Kazâ-
sı’na merbût Aşağı Yurtcu, Balıkuyumcu, Yukarı Yurtcu, Esenler, Kurt Şeyh 
karyelerinin fekkiyle Zîr Nâhiyesi’ne ve Beypazarı’na merbût Sarıoba kar-
yesinin fekkiyle Polatlı Kazâsına ve Çubukabad Kazâsı’na merbût Saray, 
Kösrelik, Aydıncık karyelerinin fekkiyle Ankara Merkez Kazâsı’na ve Po-
latlı Kazâsı’na merbût Şehîd Ali, Sortak (Surtak) karyelerinin fekkiyle kezâ 
Ankara Merkez Kazâsı’na ve Bâlâ Kazâsı’na merbût Karaca Hasan, Kuşcu 
Ali, Hisâr karyelerinin fekkiyle Ankara Küçük

-----------------------

 [*] Başvekâlet-i Celîle’nin 2-7-[1]928 târih ve 6/2797 numaralı tezki-
resiyle teblîğ buyurulmuşdur.
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Yozgad Nâhiyesi’ne ve Kalecik Kazâsı’na merbût Kurbağa karyesinin fek-
kiyle kezâlik Küçük Yozgad Nâhiyesi’ne rabt ve ilhâk olunmuşdur.

 Bu karârnâmenin ahkâmını icrâya Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

Reîsicumhûr Gāzi Mustafa Kemal

Başvekîl İsmet

Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya

------------------------

Ankara’ya tâbi‘ bazı nâhiye ve karyelerin diğer vilâyetlere rabtına dâir [*]

 Numara: 1850      19 Haziran [1]928

 Ankara Vilâyeti’nin Kalecik Kazâsı’na merbût İnallı Ballı Nâhiye-
si Kahyalı, Kurslu, Krallı, Bostanlı, Hacılar, Hüseyinli, Kavlaklı, Kemalli, 
Hallaclı, Saraycık, Timarlı karyeleriyle birlikde mezkûr kazâdan fekk-i irti-
bâtıyla Çankırı Vilâyeti merkezine ve Çankırı’ya merbût Tüni, Tatlar, El-
mapınar karyeleri Çankırı’dan fekk ile Kalecik’e ve Ankara’nın Yabanabad 
Kazâsı’na merbût Dodurga, Derebayındır, Orta Bayındır, Tutmacı Bayındır 
karyeleri mezkûr kazâdan fek ile Çankırı’ya mülhak Çerkeş Kazâsı’na ve Ya-
banabad’a merbût Timurlar, Çukurviran, Şayi‘, Özmüş, Karapazar karyeleri 
Yabanabad’dan fek ile Bolu Vilâyeti’ne tâbi‘ Gerede Kazâsı’na rabt ve ilhâk 
olunmuşdur.

Reîsicumhûr Gāzi Mustafa Kemal

Başvekîl İsmet

Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya

--------------------

 [*] Başvekâlet-i Celil’nin 2-7-[1]928 târih ve 2768-6 numaralı tezkire-
siyle teblîğ buyurulmuşdur.
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Şûrâ-yı Devlet Karârları

Maâş ile müstahdem şehremânetleri ve belediye me’mûrlarının me’mûrîn-i 
devletden olduklarına dâir Şûrâ-yı Devlet karârı

 Hey’et-i Umûmiyye 

Numara: 44-68      29 Nisan [1]928

 Belediye me’mûrlarının me’mûrîn-i devletden olup olmadıklarının te-
zekkürü hakkında De‘âvî Dâiresi Riyâseti’nin 17 Kânûn-ı Evvel 1927 târihli 
takrîriyle bu bâbda tedkīkāt icrâsına me’mûr edilen komisyonun 4 Mart 1928 
târihli mazbatası ve vâki‘ olan istifsâra cevâben gelen Dâhiliye Vekâlet-i 
Celîlesi’nin 15 Nisan 1928 târihli 3018 numaralı tezkiresi Hey’et-i Umûmiy-
ye’de kırâet olundu.

 Komisyon mazbatasının hulâsa-i me‘âlî belediye me’mûrları hidemât-ı 
mahalliye îfâ etmekle beraber vezâ’if-i asliyeleri içinde devlet hizmetlerinin 
bulunması cerâim-i belediyye için mecâlis-i belediyenin hakk-ı kazâsı dev-
let hizmeti olması belediye büdcelerinin husûsî büdcelerden addedilmesi ve 
öteden beri şehremânetleriyle belediye me’mûrlarının tekā‘üd ve ma‘zûliyet 
âidâtı veregelmekde olmaları sebebleriyle şehremânetleriyle belediyelerde hiz-
met etmekde olan me’mûrînden maâşla müstahdem ve tekā‘üd âidâtına tâbi‘ 
olanların devlet me’mûru add ve kendilerinin de Me’mûrîn Kānûnu ahkâ-
mından müstefîd edilmeleri zarûrî olacağından ibâret bulunmuşdur.

 Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’nin tezkiresinde de öteden beri âidât-ı 
tekā‘üdiyye
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i‘tâ eden, bu hakları Tekā‘üd Kānûnları ahkâmıyla da mü’eyyed bulunan be-
lediye me’mûrlarının Me’mûrîn Kānûnu’nun tekā‘üde âid ahkâmından istifâ-
de etmelerini mutazammındır. Keyfiyet lede’l-müzâkere komisyon mazbata-
sında dermiyânolunan esbâb nefsü’l-emre muvâfık olmakla beraber Me’mûrîn 
Kānûnu’nun 54’ncü mâddesinde devlet ve idâre-i husûsiyyeler veya beledi-
yeler tarafından ikmâl-i tahsîl ve kesb-i ihtisâs için mekteblere gönderilenler 
hakkındaki mecbûriyetleri tamâmen belediyelere de teşmîl edilmiş olması ve 
İstanbul Şehremânet me’mûrlarından Süreyya Efendi’nin hizmet-i askeriyesi 
esnâsında yerine diğerinin ta‘yîni tecvîz edilmeyip askerlikde geçirdiği müd-
det için me’zûn add olunarak tam maâş i‘tâsı lâzım geleceği yolunda Büyük 
Millet Meclisi tarafından 20 Kânûn-ı Sânî 1928 târihinde karâr ittihâz edil-
mesi i‘tibârıyla şehremânetleriyle belediyelerde maâşla müstahdem me’mûrî-
nin Me’mûrîn Kānûnu ahkâmına tâbi‘ olmaları tabî‘î bulunmuş olmakla 
keyfiyetin bu sûretle De‘âvî Dâiresi’ne tebliği müttefikan takarrur etmişdir.

--------------------------

İnzibât komisyonlarınca ittifâk veya ekseriyetle müttehaz karârların 
vekâlet makāmı tarafından tağyîri Me’mûrîn Kānûnu›nun sarîh ve kat‘î 

hükümlerine muhâlif bulunduğu hakkında

 Tanzîmât Dâiresi

 Numara: 46-52      12 Haziran 1928

 Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nin Başvekâlet-i Celîle’den muhavvel 7 Ha-
ziran 1928 târihli ve 4388 numaralı tezkiresi Tanzîmât Dâiresi’nde okundu:

 Mezkûr tezkirede altı zâtdan mürekkeb Vekâlet İnzibât Komisyo-
nu’nun bir me’mûr hakkında dört re’y muhâlife karşı iki re’y ile tecziye karârı 
verdiği ve makām-ı Vekâletce de mezkûr iki re’ye iştirâk olunduğu takdîrde 
karârın sûret-i infâz ve icrâsı hakkında kānûn ve ta‘lîmâtnâmelerde sarâhat
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görülemediğinden İnzibât Komisyonu karârlarının makām-ı Vekâletce tasdîk 
edilip edilmeyeceğinin ve ekalliyete iştirâk olunduğu sûretde ne sûretle mu‘â-
mele olunacağının Şûrâ-yı Devletce tedkīki taleb olunmakdadır.

 Me’mûrîn Kānûnu’nun 52’nci mâddesi mûcebince teşekkül eden İn-
zibât komisyonlarının; kānûnun ahkâm-ı umûmiyyesinden ve 58’nci mâdde 
ahkâmından anlaşıldığı vechile kazâî mâhiyetde bulunan karârları 54’ncü 
mâdde mûcebince ekseriyetle ittihâz olunabilecekdir. Gerek ittifâk ve gerek 
ekseriyetle ittihâz kılınan karârlar, 57’nci mâddede sarâhaten “İnzibât ko-
misyonlarnın mukarrerâtı tasdîke muhtâc olmaksızın lâzımü’l-icrâdır” denil-
mesine nazaran Vekâlet’in tasdîkine muhtâc değildir.

 Ancak karârlar müdellel ve kānûn ve nizâmnâmelere müstenid olmaz-
sa 56’nci mâdde ahkâmına tevfîkan mâ-fevk komisyon veya Şûrâ-yı Devlet 
veyahud mahkeme-i temyîzce nakz olunabilir. Şu hâle nazaran Maârif Vekâ-
leti İnzibât Komisyonu’nda bir noktada iştirâk eden dört re’y, karâra esâs 
olup diğer iki re’y ekalliyet mâhiyetinde olduğundan mezkûr iki re’yin karâra 
mâ-bihi’l-istinâd olamayacağı âşikârdır. 54’ncü mâdde mûcebince dört re’y-
le müttehaz şu kazâî karârın makām-ı Vekâletce tasdîkine lüzûm-ı kānûnî 
olmadığı gibi ekalliyet re’yinin kabûlü de gayr-ı mümkündür. Binâ’enaleyh 
İnzibât komisyonlarınca ittifâk veya ekseriyetle müttehaz karârların Vekâ-
let makāmı tarafından tağyîri Me’mûrîn Kānûnu’nun sarîh ve kat‘î hüküm-
lerine muhâlif bulunduğunun cevâben arz için Riyâset-i Celîle’ye takdîmine 
12 Haziran [1]928 târihinde müttefikan karâr verildi.
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Ta‘mîmler
İdare-i Umûmiyye

Kavânîn ve nizâmâtın tamâmî-i tatbîki hakkında

 Numara: 2301/439      4-6-[1]928

 Kavânîn ve nizâmâtın tamâmî-i tatbîki ile mükellef olan vâli, kayma-
kam ve nâhiye müdürlerinin dâire-i me’mûriyet ve mes’ûliyetlerinde kavânîn 
ve nizâmâtın kendilerine tevdî‘ etdiği salâhiyetleri takayyüd ve ihtimâmla 
istimâl ederek kānûna muhâlif harekât ve icrââta mâni‘ olduklarına ve ola-
caklarına Vekâlet emindir. Herkesce ma‘lûm olan bir prensip olmasına rağ-
men bazı vekāyi‘in tahaddüsü Vekâleti tekrâr bu teblîğde bulunmaya sevk 
etmişdir:

 Her âmir ve me’mûrun salâhiyet ve mes’ûliyeti kānûnla mu‘ayyen ve 
mukayyed olduğuna ve bu salâhiyetler ancak bir kānûnla ref‘ veya tahdîd 
edileceğine göre kavânîn ve nizâmata mugāyir ve muhâlif olarak salâhiye-
ti tahdîd veya tevsî‘ eden emir ve teblîğlerin hükmü olamayacağı gibi bu 
teblîğlerin telakki ve icrâsı veyahud bu gibi teblîğlere müsteniden salâhiyetin 
adem-i istimâli, âmiri de me’mûru da mes’ûliyetden kurtaramaz. Kānûnla 
mu‘ayyen salâhiyetlerin adem-i icrâsı mûcib-i mes’ûliyet olduğu gibi kānûnla 
mu‘ayyen salâhiyetleri tecâvüz de bir cürümdür. Binâ’enaleyh yapılacak her 
işin ve verilecek her emrin kānûna muvâfık ve hükm-i kānûndan müstenbit 
bir salâhiyete mutâbık olmasına itinâ edilmesi lâzım geldiği gibi kānûna mu-
gāyir olarak salâhiyete tecâvüz edecek emrin de esbâb-ı mûcibesiyle mevridine 
iâdesi îcâb eder. İdarî makāmlar arasında vazîfe ve salâhiyetden mütevellid 
ihtilâfların halli kānûnla mu‘ayyen olduğundan bu gibi husûsâtın Vekâlet›e 
bildirilmesi lâzımdır efendim.

 Vilâyetlere yazılmış, berây-ı ma‘lûmât Başvekâlet-i Celîle’ye arz edil-
mişdir.
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Telgrafnâmelerin tarz-ı tahrîri hakkında

 Numara. 2440      9 /6/ [1]928

 Vekâletle vilâyetler arasında te‘âtî edilecek telgrafnâmelerin tahrîrin-
de âtîdeki husûsun müstemirren nazar-ı dikkate alınmasını rica ederim efen-
dim.

 1- Vekâlet’den yazılacak telgrafların Vekâlet’in hangi dâirelerinden 
kaç numara ile yazıldığı telgrafnâmenin be-heme-hâl ilk satırına işâret edile-
cekdir.

 2- Vilâyetlerden Vekâlet’e yazılacak telgrafnâmelerde aynı usûle ri‘â-
yet edilecekdir.

 3- Vilâyetlerden cevâben yazılan telgrafnâmelerin Vekâlet’in hangi 
dâirenin telgrafına cevâb olduğu telgrafnâmenin ilk satırına işâret olunacak-
dır.

------------------------

1239 numaralı kānûnun birinci mâddesindeki kilonun sehven kile             
yazıldığına dâir.

 Numara: 2442       9 /6/ [1]928

 2 Mayıs [1]928 târihli ve 1907 numaralı ta‘mîmle teblîğ edilen 1239 
numaralı kānûnun birinci mâddesindeki kilo kelimesi sehven kile yazıldığı 
anlaşılmışdır. O sûretle kilo olarak tashîhi ricâ olunur efendim.
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İdâre Mecmû‘ası hakkında

 Numara: 2475       9/6/[1]928

 26 Mayıs 1928 târihli ve 2222 numaralı tahrîrât-ı umûmiyyeye zeyl-
dir:

 Vilâyet ve kazâ belediyelerine de birer nüsha İdâre Mecmû‘ası gönde-
rilecekdir. Bunların da teblîğ-i sâbık vechile demirbaş olarak muhâfazası îcâb 
eder efendim.

--------------------

Gürbüz Türk Çocuğu Mecmû‘ası hakkında

 Numara: 2555      12/6/[1]928

 Himâye-i Etfâl Merkez-i Umûmîsince her ay “Gürbüz Türk Çocuğu” 
nâmıyla bir mecmû‘a neşr edilmekde olduğu ma‘lûmdur. Mezkûr mecmû‘a-
nın neşrinden maksad, ebeveyne çocukların rûhî ve sıhhî terbiye ve bakımları 
hakkında tam bir fikir verebilmek ve çocuklara da ders zamanlarından hâric 
vakitlerindeki mütâla‘a zevkini te’mîn edebilmekdir. Himâye-i Etfâl Cem‘i-
yeti mecmû‘anın bu iki nokta üzerinde fâideli olabilmesi için tertîbât almış 
ve teşkîlât yapmışdır. Mecmû‘anın aileler arasında daha fazla okunmasını 
te’mîn için rüesâ-yı me’mûrîn-i mülkiyece de teşebbüsât-ı lâzımede bulunul-
masını ta‘mîmen ricâ ederim efendim.
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Himâye-i Etfâl rozetleri hakkında

 Numara: 2556      12/6/[1]928

 Her sene 23 Temmuz Sulh gününde yetîm yavrular menfa‘atine bi’l-
umûm vilâyet ve kazâlarda Maârif idâresiyle Tayyâre ve Hilâl-i Ahmer, 
Himâye-i Etfâl cem‘iyetlerinden ve Türk Ocağı’ndan birer a‘zânın iştirâkiyle 
teşkîl edilen muvakkat hey’etler tarafından tevzî‘ etdirilerek hâsılatının nısfı 
Himâye-i Etfâl Merkez-i Umûmîsince ahz ve nısf-ı diğeri Maârif Vekâleti 
idâresindeki şehir yatı mekteblerinde bulunan talebenin bir kısım ihtiyâcâtı 
için Maârif Vekâleti emrine tahsîs edilen rozetlerin bu sene de zikr olunan 
günde memleketin her tarafında tevzî‘ edilebilmesi için şimdiden lâzım gelen 
hazırlıkların ikmâline başlanılmış ve Maârif Vekâlet-i Celîlesince muvakkat 
hey’etlere a‘zamî müzâheretin gösterilmesi hakkında Maârif eminliklerine 
teblîgāt icrâ edilmiş olduğundan bahs ile rüesâ-yı me’mûrîn-i mülkiye taraf-
larından da bu bâbda mümkün olan delâlet ve müzâheretin ibrâzı Himâye-i 
Etfâl Cem‘iyeti Merkez-i Umûmîliği’nden iş‘âr olunmuşdur. Müzâheret ve 
mu‘âvenet-i lâzımede bulunulmasını ta‘mîmen ricâ ederim.

--------------------------

Me’mûrîn Kānûnu’nun Şehremâneti ve belediye me’mûrlarına da şâmil ol-
duğuna dâir Şûrâ-yı Devlet karârı sûretinin leffen gönderildiğine dâir [*]

 Numara: 2585       12/6/1928

 Me’mûrîn Kānûnu’nun Şehremâneti ve belediye me’mûrlarına da şâmil 
olduğuna dâir Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umûmiyyesince ittihâz olunan 29 Ni-
san [1]928 târihli karârın musaddak bir sûreti leffen ve ta‘mîmen gönderildi, 
efendim.

---------------------

 [*] 6’ncı sahîfede Şûrâ-yı Devlet karârları arasında mündericdir.
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Tâbi‘iyet mu‘âmelâtından alınacak harclara dâir 1260 numaralı kānûn ve 
sûret-i tatbîkiyyesini mübeyyin ta‘lîmâtnâmenin matbû‘ nüshalarının gön-

derildiğine dâir

 Numara: 2698       17/6/1928

 26 Mayıs 1928 târihli ve 2216 numaralı tahrîrât-ı umûmiyyeye zeyl-
dir:

 Tâbi‘iyet mu‘âmelâtından alınacak harclara dâir teblîğ olunan 1260 
numaralı kānûn [*] ile kānûnun suver-i tatbîkiyyesi hakkında Hariciye Vekâ-
let-i Celîlesi’nden bi’t-tanzîm tab‘ etdirilerek gönderilen ta‘lîmâtnâmeden ( ) 
adedi leffen gönderildi. Mündericâtına ihtimâm ile tevfîk hareket edilmesi 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

Ta‘lîmâtnâme 

 1- Tâbi‘iyet mu‘âmelâtı hakkında alâkadârlar tarafından i‘tâ oluna-
cak arzuhâl ve vesâik yirmi beş kuruş kaydiyye harcına tâbi‘ olduğu cihetle 
bu gibi arzuhâl ve vesâik her hangi bir makām-ı resmîye i‘tâ ve tevdî‘ edildiği 
hâlde hemen âid olduğu dâirece arzuhâl ve vesîkaların her biri için yirmi beşer 
kuruş alâkadârdan ahz olunacak ve kānûnun yedinci mâddesi mûcebince işbu 
arzuhâl ve vesîkalara ve devâir-i resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli 
sûretiyle mahsûs edilecekdir. Ancak kānûnun sekizinci ve işbu ta‘lîmâtnâme-
nin dokuzuncu mâddelerinde zikr ve tasrîh olunan eşhâs bu harcdan istisnâ 
edilir.

 2- Türkiye’de ecânibin ikāmet ve seyr ve seyâhati hakkındaki 1331 tâ-
rihli kānûn mûcebince Türkiye’ye gelen veya öteden beri Türkiye’de ikāmet 
eden ecnebiler hüviyet ve tâbi‘iyetlerini sarâhaten beyân ve vesâik-i lâzıme ile 
isbât ederek

----------------

 [*] Kānûn mecmû‘anın iki numaralı nüshasında 41’nci sahîfesinde 
mündericdir.
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zâbıtaca kaydını icrâ etdirip bu bâbda bir vesîka-i resmiyye ahzına ve kâf-
fe-i mu‘âmelât-ı resmiyyesinde bu vesîkayı ibrâza mecbûr olduğu ve kapitü-
lasyonların ilgāsı hasebiyle ecnebî konsolatolar emlâk ilmuhaberi veya vefât 
eden ecânibin uhdesindeki emlâk hakkında verâset ve sâireyi mutazammın 
vesâik i‘tâsına salâhiyetdâr olmadıkları gibi Lozan Muâhedenâmesi’ne mer-
bût ikāmet ve salâhiyet Adliye Mukāvelenâmesi’nin sekizinci mâddesi mû-
cebince ekseriyâ düvel-i ecnebiyye teba‘asının Türkiye teba‘asından fazla bir 
resme tâbi‘ tutulmaması da îcâb eylemekde bulunduğu cihetle mebhûsün-an-
hû 15 Mayıs 1928 târihli ve 1260 numaralı kānûnun iktisâb-ı mer‘iyyeti tâ-
rihi olan 1 Temmuz 1928 târihinden sonra ecnebîlerin emlâk mu‘âmeleleri 
için ayrıca tasdîk-i tâbi‘iyet mu‘âmelesi îfâ etdirmesi ve bu bâbda harc i‘tâ 
eylemesi muvâfık görülmediğinden zâbıtadan muntazaman ikāmet tezkiresi 
ahz eylemiş olan ecânibin mârrü’z-zikr 1 Temmuz 1928 târihinden i‘tibâren 
ahkâm-ı muâhedâta ve mukābele bi’l-misl ahkâmına tevfîkan Türkiye’de ta-
sarruf-ı emlâka salâhiyetdâr ise doğrudan doğruya yedindeki ecânibe mahsûs 
polis ikāmet tezkiresine istinâden tasarruf-ı emlâk edebilecekdir. Binâ’ena-
leyh ecnebî sıfatıyla bir emlâk teferruğ veya intikāl mu‘âmelesi icrâ etmek is-
teyen eşhâs bu mu‘âmelesini yedindeki ecânibe mahsûs tezkiresi ve ale’l-usûl 
mahallesinden mu‘tâ ferâğ ve intikāl ilmuhaberi üzerine ve bir gûnâ tâbi‘iyet 
harcına tâbi‘ tutulmaksızın doğrudan doğruya îfâ edebilecekdir. Şurası na-
zar-ı dikkatden dûr tutulmamalıdır ki bir şahsın ecnebî sıfatıyla tasarruf-ı 
emlâk etmiş olması hiçbir zaman tâbi‘iyet-i ecnebiyesinin Türkiye Hükûmet-i 
Cumhûriyyesince tasdîk ve kabûlünü tazammun etmeyecekdir.

 3- Her hangi bir şahıs ecnebîlik iddiâsıyla zâbıtaya mürâca‘at ederek 
ve bazı vesâik ibrâz eyleyerek ecânibe mahsûs ikāmet tezkiresi taleb eylediği 
veya bu vesîkayı almış bile olduğu hâlde işbu tezkire 
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hâmilinin ahden veya kānûnen Türkiye vatandaşından addı lâzım geleceği-
ne dâir ma‘lûmât elde edilir ve keyfiyet âid olduğu Vilâyât Umûr-ı Hukū-
kiyye müdüriyetleri veya devâir-i sâiresince bi’t-tedkīk alâkadârın iddiâsı ve 
ibrâz eylediği vesaik ile kuyûd ve ma‘lûmât-ı resmiyye ta‘aruz eder ve hall-i 
mes’elede tereddüd edilecek veyahud bu bâbda âid olduğu Umûr-ı Hukūkiyye 
müdüriyetleri veya devâir-i resmiyyece i‘tâ olunan karârlara alâkadâr itirâz 
eyleyecek olursa keyfiyet-i mebhûsün-anhû 15 Mayıs 1928 târihli ve 1260 
numaralı kānûnun ikinci mâddesi ahkâmına tevfîkan Tâbi‘iyet Kalemince 
tedkīk edilmek üzere ber-tafsîl Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’ne iş‘âr edilecek ve 
bu bâbdaki dosya takımıyla irsâl kılınacakdır. Bu gibi husûsâtda Tâbi‘iyet 
Kalemince ittihâz olunacak mukarrerât alâkadârdan yirmi beş lira harc resmi 
istîfâsından ve 1260 numaralı kānûnun yedinci mâddesi ahkâmı mûcebince 
evrâk-ı âidesine devâir-i resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûre-
tiyle mahsûbundan sonra bir def‘aya münhasır olmak üzere infâz edilecekdir. 
Şayed işbu Tâbi‘iyet Kalemi karârının her hangi bir dâire-i resmiyyeye mü-
kerrer olarak teblîği îcâb etdiği takdîrde alâkadârdan tekrâr her def‘a teblîğ 
için beş lira harc resmi istîfâ ile kezâlik evrâk-ı âidesine devâir-i resmiyyeye 
mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûretiyle mu‘âmele îfâsı îcâb eder.

 4- Türkiye vatandaşlığını taleb eden her şahıs 1 Temmuz 1928 târihin-
den i‘tibâren mebhûsün-anhu 1260 numaralı kānûnun üçüncü mâddesi ah-
kâmı vechile ber-vech-i peşîn beş lira ve vatandaşlığa kabûlü takarrur etdiği 
takdîrde ayrıca yirmi lira harc resmi te’diyesine mecbûrdur. Ancak kānûn-ı 
mezkûrun sekizinci ve işbu ta‘lîmâtnâmenin dokuzuncu mâddelerinde tasrîh 
olunan eşhâs bu harcdan istisnâ edilir. Binâ’enaleyh ancak 
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İşbu ta‘lîmâtnâmenin dokuzuncu mâddesinde zikr ve tasrîh olunanlar 
müstesnâ olmak üzere Türkiye vatandaşlığına kabûlünü istid‘â eden her 
şahısdan 1260 numaralı kānûnun birinci mâddesi mûcebince bu bâbdaki 
istid‘ânâmesi ile hüviyet ve tâbi‘iyet-i asliyesini müsbit ibrâz edebileceği 
vesâikin her biri için kaydiyye harcı olarak yirmi beş kuruş istîfâ ve bu 
mebâliğ işbu istid‘ânâmesi ve vesaik-i mübrezesi zahrına devâir-i resmiyeye 
mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûretiyle mahsûb edileceği gibi ayrıca 
istîfâ olunacak telsîk harcı olan beş lira dahi mezkûr istid‘ânâmesi zahrına 
devâir-i resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûretiyle ayrıca mahsûb 
edildikden sonra ale›l-usûl hâl ve hüviyeti hakkında ta‘kībâta mübâşeret ve 
ona göre mu‘âmele-i lâzımesi îfâ ve intâc edilecekdir.

 5- Türkiye vatandaşından bir şahıs tâbi‘iyet-i ecnebiyyeyi iktisâb için 
müsâ‘ade-i resmiyye i‘tâsını istid‘â etdiği takdîrde mebhûs 1260 numaralı 
kānûnun birinci mâddesi mûcebince bu bâbda i‘tâ edeceği istid‘ânâmesinin 
kaydiyye harcı olan yirmi beş kuruş kendisinden istîfa ve işbu istid‘ânâmesi-
nin zahrına devâir-i resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûretiyle 
mahsûb edildikden ve kānûnun dördüncü mâddesi ahkâmı mûcebince kendi-
sinden ayrıca maktû‘an ve emâneten yüz lira ahz edildikden sonra ale’l-usûl 
tahkīkāt-ı mukteziyyeye tevessül edilecek ve bu tahkīkāt esnâsında bi’l-hâssa 
bilâ-vâsıta vermekde olduğu vergilerin küsûrât-ı munzammesiyle beraber bir 
sene evvelki mikdârı yekûnunun alâkadârın ifâdesi ve kuyûd ve vesâik-i res-
miyye ile bi-hakkın tesbîtine ihtimâm olunarak intâc mu‘âmelesine tevessül 
edilecekdir.

 6- An-asl Türkiye vatandaşı olup da tâbi‘iyet-i ecnebiyyeyi hâ’iz bir 
şahıs ile evlendiğinden ve kocasına izâfeten tâbi‘iyet-i ecnebiyyeyi iktisâb 
eylediğinden bahisle mu‘âmele-i mukteziyyenin îfâsını taleb ve istid‘â eden 
kadınlardan
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evvel emirde kānûnun birinci mâddesi mûcebince bu bâbdaki istid‘ânâmesinin 
ve kocasının tâbi‘iyet-i ecnebiyyesini ve evlendiğini müsbit ibrâz edebileceği 
vesâikin kaydiyye harcları olan yirmi beşer kuruş derhâl istîfâ ve istid‘ânâme 
ile vesâik-i mezkûre zahrına devâir-i resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve 
ibtâli sûretiyle mebâliğ-i mezkûrenin mahsûbları icrâ edildikden sonra kānû-
nun beşinci mâddesi mûcebince kendisinden ayrıca emâneten yirmi beş lira 
istîfa edilecek ve bu bâbdaki istid‘ânâmesi ile hüviyet cüzdanı ve vesâik-i 
mübrezesi ve bi’l-hâssa kocasının ecânibe mahsûs ikāmet tezkiresi veya ol 
bâbdaki zâbıta kaydı sûret-i musaddakası ve ber-vech-i bâlâ istîfa olunan 
yirmi beş lira bâ-tahrîrât Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’ne irsâl edilecekdir.

 7- Teba‘a-i ecnebiyyeden bir şahıs ile evlenerek kocasına izâfeten tâbi‘i-
yet-i ecnebiyyeyi iktisâb etmiş olup da kocasından boşandıkdan sonra veya 
kocası öldükden sonra müddet-i mu‘ayyene-i kānûniyye zarfında Türkiye va-
tandaşlığına rücû‘ istid‘âsında bulunan kadından bu bâbdaki istid‘ânâmesi-
nin ve kocasının târih-i vefâtını müsbit vesîka ile vesâik-i sâire-i mübrezesi-
nin 1260 numaralı kānûnun birinci mâddesi mûcebince kaydiyye harcları olan 
yirmi beş kuruş istîfâ ve istid‘ânâmesi ile vesâik-i mübrezesi zahrına devâir-i 
resmiyyeye mahsûs harc pulları ilsâk ve ibtâli sûretiyle mahsûb edildikden 
sonra lede’l-hâce tahkīkāt-ı lâzıme icrâ edilerek evrâkı takımıyla bâ-tahrîrât 
Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’ne irsâl edilecekdir.

 8- Muhâcir ve mültecilerden Türkiye’ye muvâsalatları târihinden i‘ti-
bâren bir sene müddet zarfında Türkiye vatandaşlığına kabûlleri ile tescîlle-
rini taleb ve istid‘â eden eşhâs 1260 numaralı kānûnun birinci ve ikinci 
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mâddelerinde muharrer harclara tâbi‘ olmayacaklarından ancak bu gibi eşhâs 
kaydiyye ve telsîk harclarından istisnâ edilecekdir.

 9- Tâbi‘iyet harcları hakkındaki 24 Ağustos 1325 târihli ta‘rife-i 
mu‘addele ile 15 Nisan 1339 târihli İkinci Avans Kānûnu’nun onuncu mâd-
desinin tâbi‘iyet harclarının beş misline iblâğına dâir olan hükmü 1260 numa-
ralı kānûnun dokuzuncu ve onuncu mâddeleri ahkâmına tevfîkan 1 Temmuz 
1928 târihinden i‘tibâren mülgā olduğu cihetle târih-i mezkûrdan i‘tibâren 
eski harclar ve bi’l-hâssa tasdîk-i tâbi‘iyet harcı nâmıyla hiçbir dâire-i resmiy-
yeden harc resmi istîfâ edilmeyecekdir.

-------------------------

Telgraf numaralarının yazı ile yazılması hakkında

 Numara: 2745      21/6/[1]928

 9/6/[1]928 târihli ve iki bin yüz kırk numaralı telgrafa/tahrîrâta zey-
ldir:

 Telgraf numaralarının rakam ile yazılması karışıklığı mûcib olduğu 
anlaşıldığından ba‘demâ bu telgraf/tahrîrâtda olduğu gibi yazı ile yazılması 
ve evvelki ta‘mîm mündericâtına itinâ olunması ricâ olunur efendim.

-----------------------

Şûrâ-yı Devlet›e gönderilecek müdâfa‘a nâmelerin ikişer nüsha olarak 
gönderilmesi hakkında

 Numara: 2943      30/6/[1]928

 Şûrâ-yı Devletce rü’yet edilmekde olan idârî da‘vâlar üzerine devâir-i 
resmiyyeden verilecek cevâbın merbûtâtının ikişer nüsha olarak 
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i‘tâsı Şûrâ-yı Devlet Kānûnu’nun 28’nci mâddesi muktezâsından olduğu 
hâlde bazı vilâyâtdan mezkûr müdâfa‘anâmelerin birer nüsha olarak gönde-
rildiğinin beyânıyla lede’l-îcâb gönderilecek müdâfa‘anâmelerin ikişer nüsha 
olarak gönderilmesinin te’mîni Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesi’nden bu kerre 
de iş‘âr olunmuşdur.

 Şûrâ-yı Devlet’e ikāme olunan umûmî da‘vâlar üzerine tanzîm oluna-
cak müdâfa‘anâmelerin ikişer nüsha olarak gönderilmesi Başvekâlet-i Celî-
le’den vâki‘ iş‘âra atfen 5 Nisan 1928 târihli ve 1258 numaralı tahrîrâtla 
ta‘mîmen teblîğ edildiği gibi ahîren 6/6/[1]928 târihli ve 1757 numaralı telg-
rafla da te’kîd edilmişdi. 5 Nisan 1928 târihli ve 1258 numaralı ta‘mîm bir 
numaralı İdâre Mecmû‘ası’nın 22’nci sahîfesinde mündericdir.

 Zikr olunan müdâfa‘anâmelerin ikişer nüsha olarak tanzîm ve irsâline 
dikkat ve ihtimâm buyurulması tekrâr olunur efendim.

----------------------

Dazkırı Nâhiyesi’nin ismi hakkında

 Numara: 2944      30/6/[1]928

 Dinar Kazâsı’na merbût (Dazkırı) Nâhiyesi’nin bazı devâir ve mü’es-
sesâtca (Kocaoluk ve Poladlı) gibi muhtelif isimlerle yad edilmesi mu‘âmelât-ı 
resmiyyede teşevvüşü mûcib olduğu Afyonkarahisar Vilâyeti’nden bildirili-
yor. Mezkûr nâhiyenin (Dazkırı) nâmıyla yad edilmesi ta‘mîm olunur efen-
dim.
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Umûr-ı Mahalliyye

Otomobiller hakkında

 Numara: 5840      4/Haziran/[1]928

 Resmî devâir ve mü’essesât ile devlete âid idâre ve şirketlerde ve menâ-
fi‘-i umûmiyyeye hâdim mü’esseselerde bulundurulabilecek vesâit-i nakliyye 
hakkındaki 1296 numaralı kānûna merbût 2 numaralı cedvelde görüldüğü 
vechile on vilâyete birer makām otomobili tahsîs edilmişdir. Bu vilâyetler: 
İstanbul, İzmir, Edirne, Adana, Ankara, Erzurum, Samsun, Trabzon, Kon-
ya, Bursa’dır. Gerek makām gerek hizmet otomobillerinin şekilleriyle tarz-ı 
istimâlleri hakkında kānûnda sarâhat mevcûddur. Ancak tatbîkātda suhûlet 
ve vahdet te’mîni için aşağıdaki ta‘lîmâtın teblîği de lüzûmlu addedilmişdir.

 1- Makām otomobillerinin işletme ve ta‘mîr masrafı umûmî büdceden 
verilir. Şöför ücretleri işletme tertîbinde dâhildir. Bu sınıf otomobillerin açık 
olması şartdır. Asgarî müddet-i istimâli üç senedir.

 [1]928 büdcesi daha evvel kabûl ve tasdîk edilmiş olduğu cihetle muvâ-
zene-i umûmiyyeden bu sene vilâyetlere tahsîsât i‘tâsına imkân bulunmadı-
ğından bu sene için bu masrafı ber-sâbık idâre-i husûsiyyelerden te’mîni tensîb 
edilmişdir.

 2- Her vilâyet ve belediye; kānûnun üçüncü mâddesine tevfîkan ih-
tiyâc ve lüzûm nisbetinde hizmet vesâit-i nakliyyesi istimâl edebileceğinden 
vilâyetiniz dâhilinde idâre-i husuiyye ve belediyeler tarafından istimâli îcâb
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eden vesâit-i nakliyenin cins, fiât mikdârını, mahal ve sûret-i istimâllerini 
müş‘ir birer cedvelin Haziran [1]928 nihâyetine kadar Vekâlet’e gönderilmesi 
lâzımdır.

 3- İdâre-i husûsiyyelerde ale’l-umûm inşâât mahallerine mâlzeme ve 
erzâk sevkinde, hastahânelerde hasta ve cenâze naklinde, belediyelerce tan-
zîfât işlerinde ve sâir hidemât-ı belediyede çalışdırılan kamyon, kamyonetler 
kemâ fi’s-sâbık istimâl olunacakları gibi Ankara ve İstanbul şehremânetle-
riyle diğer büyük şehir belediyelerin de, büdcesi müsâ‘id ve hudûdu geniş olan 
vilâyetlerde münhasıran tahsîs olunduğu hizmetde kullanılmak üzere hizmet 
için binek otomobili istimâl olunabilir. İşbu hizmet otomobillerinin açık ve 
a‘zamî 3000 lira fiâtda olması îcâb eder.

 4- Hizmet vesâit-i nakliyesinin ne gibi işlerde ne vechile istimâl olu-
nacağı ve kimlerin ne gibi ahvâlde rükûblarına tahsîs olunabileceği idâre-i 
husûsiyyelerde meclis-i umûmîler ve belediyelerde cem‘iyet-i umûmiyye-i bele-
diyeler tarafından yapılacak ve Vekâletce tasdîk olunacak bir ta‘lîmâtnâme 
ile tesbît olunacakdır.

 İşbu ta‘lîmâtnâmeler Haziran nihâyetine kadar Vekâlet’de bulundu-
rulacakdır.

 5- Birinci mâddede ismi yazılı olmayıp da hizmet otomobili zarûrî bu-
lunan vilâyetler büdcelerinde mevcûd otomobil tahsîsâtı fasıl ve mâdde un-
vânları usûlüne tevfîkan (hizmet otomobili mübâya‘a ve işletme masrafı) sû-
retinde ta‘dîl olunur.

 6- 1’nci mâddede yazılı olmayan vilâyetlerdeki otomobiller kānûnun 
6’ncı mâddesine tevfîkan bi’l-müzâyede satılır. Otomobillerin değer fiâtla sa-
tılması lâzımdır. İnde’l-müzâyede matlûb fiâtı bulmayan otomobiller tekrâr 
satılığa çıkarılmak üzere hüsn-i muhâfaza edilmelidir. Ancak bu kābil satıla-
cak otomobillerden hizmet otomobili evsâf ve şerâ’itini hâ’iz 
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Olanlar işletme masrafı tertîb-i âidinden verilmek üzere hizmet otomobile 
olarak kullanılabilir.

 7- Vesâit-i nakliyedeki isrâfât ve suistimâlâtın men‘i maksadıyla vaz‘ 
olunan 1296 numaralı kānûnun bütün ahkâmını kemâl-i ehemmiyetle tatbîk 
ve ta‘kīb etmeleri ve etdirmelerini vâli ve kaymakamlarımızın himmetlerinden 
beklerim.

 Bütün vilâyetlere, şehremânetlerine, mülkiye müfettişliklerine yazıl-
mışdır.

-------------------------

Belediye Vergi Resmleri Kānûnu’nun yirminci mâddesinin tatbîkātı        
hakkında

 Numara: 5967     9/Haziran/ [1]928

 26 Şubat [1]340 târihli Belediye Vergi Resmleri Kānûnu’nun yirminci 
mâddesini mu‘addil 236 numaralı ve 9 Mayıs [1]928 târihili kānûnun tat-
bîkātında belediyelerce mûcib-i tereddüd görülen nikāt ber-vech-i zîr tavzîh 
olunur.

 1- Hudûd-ı belde dâhilinde satılan ölçülecek ve tartılacak eşyânın tar-
tılması ve ölçülmesi mecbûrî iken kānûn-ı ahîrle bu mecbûriyet ilgā ve alıcı ve 
satıcıdan birinin belediyeye mürâca‘atı ile takyîd olunmuşdur. Binâ’enaleyh 
tarafeynden mürâca‘at vâki‘ olmadıkca eşyânın tartılması ve ölçülmesi cihe-
tine gidilemez.

 2- 236 numaralı kānûnda ihtiyârî olarak vezne veya ölçüye tâbi‘ tu-
tulan eşyânınher yüz kilosundan iki kuruş resm alınacağı muharrer olmasına 
nazaran kîle, şinik, ölçek ve emsâli vâsıtalarla ölçülen hubûbât ve sâireden 
alınacak resmin vezne tahvîl edilmek sûretiyle 
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bi’l-hesâb kilo üzerinden istifâsı lâzım gelir. Kantar ve kîle resminin 
bi’l-müzâyede cibâyetinde zarûret mevcûd olan mahallerde müzâyede kāime-
lerine ölçülecek mâlın cins ve nev‘ine göre hubûbât ve sâire ölçülerinin veznen 
kaç kiloya muâdil bulunduğunun sarâhaten derci muktezîdir.

 3- Kānûnun birinci mâddesinde her nev‘ emvâl ve eşyânın her yüz ki-
losundan iki kuruş resm alınacağı mezkûr olduğundan yüz kilodan noksân 
veya yüzden fazla olan vezn küsûrâtından da yüz kiloda iki kuruş hesâbıyla 
kîle ve kantar resmi alınmalıdır.

 4- Her belediye dâire-i belediyede bir, vâridatı masrafını te’mîn etdiği 
takdîrde şehrin münâsib mahallerinde müte‘addid tâmmü’l-ayâr kantâr ve 
ölçüler bulundurmağa alıcı ve satıcıdan her hangi biri tarafından mürâca‘at 
vukū‘unda arz olunan emvâl ve eşyâyı derhâl tartmağa ve ölçmeğe mecbûr-
dur.

 5- Kile ve kantar resminin tarafeynden hangisine âid bulunacağını 
Borçlar Kānûnu’nun 185’nci mâddesi tasrîh etmişdir. Bu husûsda mâdde-i 
mezkûreye tevfîk mu‘âmele olunur.

 6- Vilâyetlere, şehremânetlerine, mülkiye müfettişliklerine yazılmışdır.

-----------------------

İdâre-i Husûsiyye maâşâtının sûret-i tesviyesi hakkında

 Numara: 6239     19/Haziran/[1]928

 Bazı vilâyetlerce mu‘allimler ve bir kısım vilâyetlerde me’mûrîn-i nâfia 
maâşlarının te’diyâtında intizâmsızlıklardan mütevellid şikâyetler tevâlî et-
mekdedir. İdâre-i husûsiyyeler maâşâtının muntazaman te’diyesi ve müsâvâtı 
muhil hâlâta meydân
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verilmemesi matlûb ve mültezem bulunmağla husûsât-ı âtiyyenin müstemir-
ren nazar-ı dikkatde bulundurulmasını ricâ ederim.

 1- İdâre-i husûsiyyelerde maâşât Me’mûrîn Kānûnu’na tevfîkan peşin 
olarak te’diye edilir.

 2- Ma‘a mülhakāt bir vilâyet maâşının topdan ve aynı günde te’diyesi 
îcâb eder. Bu lâzımenin te’mîni için vezne mevcûdu umûmî bir aylık maâş ih-
tiyâcına göre kifâyet edecek mikdâra iblâğ edilmeksizin te’diyâta mübâşeret 
olunmaması lâzımdır.

 3- Bazı esbâb-ı makbûleye binâ’en aynı günde te’diyât icrâsına imkân 
bulunmayan ahvâlde esbâb-ı mûcibesiyle keyfiyet Vekâlet’e derhâl bildiril-
mek şartıyla mu‘allimîn, me’mûrîn-i fenniye ve nâfia ile idâre-i husûsiyyeye 
merbût bi’l-umûm me’mûrînin maâşı âtîdeki sırayı ta‘kīben te’diye olunacak-
dır:

 A- Maârif,

 B- Nâfia,

 C- Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye,

 D- Zirâat,

 H- İdâre-i Husûsiyye müdür, me’mûr ve tahsîldârları ve me’mûrîn-i 
sâire maâşât ve ücûrâtı,

 V- Encümen-i vilâyet reîs ve a‘zâsı muhassasâtı,

 Maâş bordrolarının tanzîminde ve maâşâtın te’diyesinde bu sıraya 
ri‘âyet etmeyen muhâsebe-i husûsiyye müdür ve me’mûrları hakkında der-
hâl ta‘kībât îfâ olunacakdır. Esbâb-ı fevka’l-âdeden dolayı maâşâtın te’hîr-i 
te’diyesi icâb ederse bu te’ehhür esbâb-ı mûcibesiyle derhâl Vekâlet’e bildiril-
melidir. 

 4- Mukaddemâ da teblîğ edildiği vechile Yol Vergisi vâridâtının yol 
işlerine, Maârif vergilerinin de maârif ihtiyâcâtına tekābül etdirilmesi
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zarurî olmakla beraber tahsîs-i vâridâtı tazammun eden bu cihetin maâş 
te’diyesine âid mu‘âmele-i nakdiyye ile alâkalandırılması muvâfık görüle-
mediğinden mezkûr vergilerden her hangi birisindeki noksânî-i tahsîlât ve 
me’mûrîn maâşâtının ta‘lîk ve te’hîrini bâdî esbâbdan addolunamaz. Bu 
i‘tibârla maâşâtın mî‘âdında tesviyesi ve bi’l-âhere tahsîlât-ı sâireden vezne 
mevcûdunun ikmâli îcâb eder.

 5- Bütün vilâyetlere ve mülkiye müfettişliklerine yazılmış, Maârif ve 
Nâfia, Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye, Mâliye ve İktisâd vekâletlerine 
arz olunmuşdur.

--------------------------

Emniyet-i Umûmiyye

İkinci Şube

Türkiye tâbi‘iyetine kabûlünü taleb eden eşhâs hakkında

 Numara: 3370     17 Haziran 1928

 Türkiye tâbi‘iyetine kabûlünü taleb eden ecânibin is‘âf-ı mes’ûllerinde 
bir mahzûr görülüp görülmediği hakkında evvel emirde Vekâlet’in inzimâm-ı 
mütâla‘ası usûl ittihâz edilmiş olduğundan ba‘demâ bu yolda mürâca‘at ede-
cekler hakkında tanzîm kılınacak evrâk-ı tahkīkiyyelerin vesâik-i ecnebiyeleri 
ve üç kıt‘a fotoğrafîleriyle birlikde doğrudan doğruya Vekâlet’e irsâli 6 Şubat 
1928 târih ve 1026 numaralı tahrîrât-ı umûmiyye ile teblîğ edilmiş iken hâlâ 
bu gibilerin evrâk-ı tahkīkiyyelerinin doğrudan doğruya Hariciye Vekâlet-i 
Celîlesi’ne gönderildiği cârî mu‘âmeleden anlaşılmışdır. İş‘âr-ı sâbık vechile 
tâbi‘iyetimize kabûllerini taleb eden bu gibi eşhâsın
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evrâk-ı tahkīkiyyelerinin evvel emirde Vekâlet’e irsâlinin usûl ittihâzı te’kî-
den beyân olunur efendim.

-------------------------

Memleketimize gelen Yoguslavya teba‘ası hakkında

 Numara: 3714     27 Haziran [1]928

 Emniyet-i Umûmiyye İkinci Şubesi’nden muharrer 15 Ağustos [1]927 
târihli ve 4162 numaralı tahrîrât-ı umûmiyyeye zeyldir.

 Sırbistan Hükûmetiyle aramız da hâsıl olan i’tilâf üzerine hükûmet-i 
müşârun-ileyhâ tarafından teba‘amıza tatbîk edilen tahdîdât ve takyîdât 
ref‘ edildiği cihetle memleketimize gelen Yoguslavya teba‘asına tarafımızdan 
tatbîk edilen tahdîdî tedâbîrin de ref‘ edilmesi lüzûmu mukaddemâ teblîğ 
kılınmışdı. Ahîren Belgrad Şehbenderliğimizden vârid olan bir tahrîrâtda 
Yoguslavya Hükûmetince emlâk işlerinin tasfiyesi zımnında Yoguslavya’ya 
gidecek teba‘amıza ba‘demâ altı aylık vize ve kābil-i temdîd olmak üzere bir 
sene ikāmet me’zûniyeti i‘tâ edileceği ve avdet vizesi harcının ilgā edildiği 
bildirilmişdir.

 Binâ’enaleyh Yoguslavya’ya gitmek ve gerek mevcûd pasaportunu 
kayd etdirmek üzere mahallî polisine mürâca‘at eden teba‘amıza Yoguslav-
ya’ya maksad-ı seyâhati sorularak şâyed emlâk ve arâzîsinin tasfiyesi için 
hareket edecek ise pasaportuna evvelce olduğu gibi (berây-ı maslahat) ibâreti 
yazılmayıp emlâk tasfiye etmek üzere Pour liquider les biens immeubles qu’il 
(elle) possede dans le Royaume des Serbes Groates et Slovenes cümlesinin ko-
nulması lâzım geldiği ve Yoguslavya konsolosluklarından vize talebi
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esnâsında da alâkadârânın be-heme-hâl emlâklarının tasfiyesi zımnında 
Yoguslavya’ya altı aylık vize taleb etdiklerini Yoguslavya konsoloslukları-
na söylemelerinin muktezî bulunduğu iş‘âr kılınmışdır. Keyfiyetin teba‘aya 
tefhîm edilmek üzere me’mûrîn-i âidesine ehemmiyetle teblîği ta‘mîmen beyân 
olunur efendim.

---------------------------

İskân

1331 numaralı kānûn hakkında

 Numara: 7/54798      Haziran [1]928

 902 sayılı ve 30 Mayıs [1]928 târihli Resmî Gazete’de münteşir ve 
Temmuz ibtidâsından i‘tibâren mevki‘-i tatbîka vaz‘ olunacak olan 1331 
numaralı mübâdil, gayr-ı mübâdil muhâcir ve sâireye kānûnlarına tevfîkan 
tefvîz veya âdiyyen tahsîs olunan gayr-ı menkūl emvâl in tapuya rabtına 
dâir –kānûnun tatbîkātına müddetinin hulûlünü müteâkib mübâşeret tabî‘î 
olup ancak on iki mâddeden ibâret olan ve bir sûreti bu kerre leffen gönde-
rilen kānûn-ı mezkûrun [*] altıncı mâddesinin sarâhatine göre- mübâdeleye 
tâbi‘ eşhâsdan metrûk olanlar hâric olmak üzere bi’l-umûm emvâl-i metrûke-
nin işbu kānûnun mer‘iyyeti târihine kadar tefvîz edilmiş veya edilmek üze-
re bulunmuş olanlardan mâ‘adâsı Hazîne-i Mâliyeye intikāl edeceği cihet-
le hudûd me’mûriyetiniz dâhilinde bulunup da şimdiye kadar her ne sûretle 
olursa olsun mu‘âmele-i iskâniyye ve tefvîziyyesi henüz icrâ kılınamamış –bu 
kānûnun dâhil-i ta‘rîfâtı olan- muhâcirîn varsa hemen mevzû‘ât-ı kānûniy-
ye dâiresinde iskân-ı âdîye tabi olanlarla mu‘âmele-i tefvîziyyeye müstahık 
bulunanlar hakkında muktezî mu‘âmelenin 16-6-[1]928 târih ve 54366 nu-
maralı telgrafnâmede zikr olunduğu üzere –hulûl müddetinden evvel kemâl-i 
sür‘at ve ehemmiyetle icrâsına tevessül olunmak sûretiyle işbu kānûnun bir ve 
ikinci mâddelerinde

------------------

 [*] Mecmû‘anın ikinci nüshasının 94’ncü sahîfesinde mündericdir.
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tasrîh kılınan mübâdil ve gayr-ı mübâdil muhâcirîn ve mülteci ve aşîret efrâdı 
ve harîkzedelerin mahrûm bırakılmamasına dikkat ve itinâ buyurulması îcâb 
eder.

 Kānûn-ı mezkûrun aynen ve ale’l-husûs üçüncü mâddesinin hudûd-ı 
vilâyetlerin hücrâ köşelerinde bulunup da müddeti zarfında mürâca‘at etmek 
üzere ahkâm-ı kānûniyye ıttılâ‘ları müte‘assir bulunanların ale’l-infirâd na-
zar-ı dikkate vaz‘ olunacak sûretde mahallen tedâbîr-i mukteziyyenin îfâsı 
iktizâ eder.

 Mübâdillere âid mu‘âmelâtın işbu kānûnun târih-i neşrinden i‘tibâ-
ren bir sene zarfında ikmâli mecbûriyetinin –rüesâ-yı me’mûrîn-i idâre dâ-
hil olduğu hâlde alâkadâr me’mûrîne tahmîl eylediği ehemmiyetli hizmeti-
nin iktihâmı için tefvîz komisyonlarının sık sık ictimâ‘a da‘vetiyle ittihâz-ı 
karâr olunmakla beraber iskâna müte‘allik husûsât-ı sâirede fevka’l-âde dik-
kat ve ihtimâmla sarf-ı mesâ‘î edilmesi lâzım geleceği tavsiyesi noktasında 
–me’mûrîn-i idâremizin vaz‘iyetinin istilzâm eylediği ehemmiyeti kemâliyle 
müdrik olmaları i‘tibârıyla- fazla tevakkuf îcâb etmez.

 Bâlâda tavsiye kılınan husûsâtın vakt ü zamânıyla adem-i îfâsı kānû-
nun altıncı mâddesinde sarâhaten zikr ve işbu tahrîrât-ı umûmiyyemizin bi-
rinci fıkrasında tasrîh kılındığı üzere mübâdeleye tâbi‘ eşhâsdan metrûk olan-
lar hâric olmak üzere bi’l-umûm emvâl-i metrûkenin –bu kānûnun mer‘iyyeti 
târihine kadar tefrîk edilmemiş olanlar Hazîne-i Mâliyeye intikāl edeceği 
cihetle bu emvâle müstahık ale’l-umûm muhâcirînin mahrûmiyetini intâc ede-
ceği ve bu vaz‘iyetin ihdâs eyleyeceği mukarrerâtın hudûd-ı millî hâricinde 
bulunup da ırk ve dindaşlık hissiyâtıyla sîne-i vatana ilticâ etmek emelinde 
bulunanların hâlet-i rûhiyyesine icrâ-yı te’sîrden bir ân hâlî kalmayacağı be-
dîhî olduğundan bu husûsa fevka’l-âde sarf-ı dikkat ve himmet buyurularak 
hiçbir muhâcirin âtıfet-i milletden mahrûm kalmasına imkân bırakılmaması 
sûret-i mahsûsada ricâ olunur efendim.
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Nüfûs

Akidnâme ibrâz eden eşhâsın mahkemeye sevk edilmemeleri hakkında

 Numara: 4555      4 Haziran [1]928

 Mülgā Hukūk-ı Aile Karârnâmesi’nin mevki‘-i mer‘iyyetde bulunduğu 
sıralarda evlenme husûsâtının mahkemelerde yahud me’mûren gönderilecek 
zevâtın huzûrunda icrâsının ve ba‘de’l-akd bu husûsu müsbet ve mü’eyyed 
olmak üzere bir de akidnâme i‘tâsının mezkûr karârnâme cümle-i ahkâmından 
olduğu ve bu sûretle i‘tâ edilmiş olan akidnâmelerin mazmûnuyla bilâ-bey-
yine amel ve hüküm câiz olan vesâik-i resmiyye-i kānûniyyeden ma‘dûd bu-
lunduğu, bu i‘tibârla Kānûn-ı Medenî’nin mevki‘-i mer‘iyete vaz‘ından evvel 
vukū‘ bulan evlenmelere âid olmak üzere mevzû‘-ı bahs karârnâme ahkâmına 
tevfîkan akidnâme istihsâl eylemiş olan kimselerin mehâkime sevk edilme-
yerek doğrudan doğruya mezkûr akidnâmelere istinâden mu‘âmele-i kaydi-
yesinin icrâsında mahzûr bulunmadığı Adliye Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr 
edilmekdedir. O yolda mu‘âmele îfâ olunmak üzere keyfiyet ta‘mîmen teblîğ 
olunur efendim.

-------------------------

Habishâneler

Aylık ve üç aylık cedvellerin gönderilmesine dâir

 Numara: 19       28 Haziran [1]928

 Habishâneler mevcûdlarına dâir her ay başında telgrafla verilmekde 
olan ma‘lûmât ile her üç ayda bir gönderilmekde olan cedvellere bundan böyle 
lüzûm olmadığını ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya                
Beyefendi’nin nutukları

 Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Beyefendi ahîren Konya’da bulundukları 
sırada yeni Jandarma Efrâd Mektebiyle, Konya Polis Mektebi’ni teftîş et-
mişler ve talebeye hitâben aşağıya aynen derc etdiğimiz nutukları îrâd etmiş-
lerdir. Vekîl beyefendi Jandarma Efrâd Mektebi’nde îrâd etdikleri nutukda 
demişlerdir ki:

 - Bugün derslerinizi, ta‘lîmlerinizi bitirdiniz. Bir müddet sonra Türk 
Jandarmalığı gibi şerefli bir vazîfeye başlayacaksınız. Kırlarda, dağlarda, 
köylerde, şehirlerde Türkiye Cumhûriyeti’ni, Türk kānûnlarını temsîl edecek-
sizin. Devletin size verdiği kuvvet ve silah sâyesinde millet rahat edecek, siz 
milletin kötülere ve kötülüklere karşı çekilmiş yalın kılıncısınız. Siz nöbeti-
nizi beklerken, devriye hâlinde gezerken Türkler ve Türkiye’de oturanlar hiç-
bir kimsenin ırzlarına, canlarına, mâllarına yan gözle bakmayacağını bilerek 
tarlalarında ve evlerinde rahat ve rahat çalışacaklar. Issız yollarda pervâsız 
dolaşacaklar ve şâyed huysuz ve soysuz bir adam çıkıp bir kötülük icrâ ede-
cek olursa sizin çelik pençenizin onu yakalayarak Cumhûriyet’in kānûnları-
na teslîm edeceğinden emin olacaklardır. Bu şerefli vazîfenizi yaparken asîl, 
civânmerd ırkınızın fazîletlerinden, doğruluğundan, merdliğinden, aldığınız 
derslerden, zâbitlerinizin verdiği emirlerden ayrılmayacağınıza şübhe yokdur. 
Sizi şimdiden tebrîk ederim hem-şehriler.

 Vekîl beyefendinin Polis Mektebi’ni teftîş etdikleri sırada îrâd etdikle-
ri nutuk da şudur:

 - “Efendiler, imtihânlarınız yarın başlıyormuş. İşlerim mâni‘ olma-
saydı burada kalır muvaffakiyetlerinizi görür ve iftihâr ederdim. Ben sizin 
muvaffakiyetinize emin olduğum için şimdiden sizi asîl ve şerefli polis mesle-
ğinin salâhiyetli birer müntesibi telakkī ediyorum. Tebrîk ederim. Yarın Türk 
câmi‘ası içinde şerefli,
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haysiyetli, salâhiyetli fakat o nisbetde nâzik ve hassâs ve hattâ arasıra teh-
likeleri de ihtivâ eden bir vazîfenin îfâsına başlayacaksınız. Şehirlerde ve 
îcâb eden yerlerde üniformalı veya sivil Türkiye Cumhûriyeti’ni, Türk kānûn-
larını temsîl edeceksizin. Nizâm ve intizâmın, âsâyişin muhâfızı, kimsesiz-
lerin, âcizlerin zahîri olacaksınız. Devletin size verdiği kuvvet ve silâh mü-
te‘arrrızlara karşı vatandaşları muhâfaza eden bir kalkan olacak. Ahlak ve 
kānûndan sapmış adamlarla karşılaşacaksınız. Bir tarafdan Cumhûriyet’in 
Türklere ve Türkiye’de oturanlara te’mîn etdiği hürriyet ve huzûr ve sükû-
nu muhâfaza ederken diğer tarafdan kānûna karşı gelerek ötekinin beriki-
nin hukūk ve şeref-i insâniyyesine tecâvüz edenlere karşı Türkiye Cumhûri-
yeti’nin ne aman bilmez bir hasım olduğunu göstereceksiniz. Her yerde her 
zaman hattâ en müşkil ve tehlikeli zamanlarda bile kānûndan ayrılmaya-
caksınız. Türkiye Cumhûriyeti polisliği Türk milletinin ruhundaki asâlet ve 
civânmerdliği, doğruluğu, temizliği ve dürüstlüğü göstermeğe en çok fırsatlar 
veren aynı zamanda büyük bir ferâğat-ı nefs ve yüksek fedâkârlıkları îcâb 
etdiren meslekdir. Türkiye polis târihinde hayâtını vazîfe uğrunda fedâ etmiş 
vazîfe şehîdlerinin isimleri ve mersiyeleri sahîfeler doldurur. Vatandaşlarının 
istirâhat ve huzûru veyahud bir haksızlığın men‘i için azîz ve asîl kanlarını 
son damlasına kadar döken bu asîl ruhlu meslekdaşlarınızı hürmet ve minnet-
le yad etmek hepimizin vazîfesidir. Türk polisinin aslî ve asîl vasfı kānûn ve 
nizâm-perverlik, hattâ yalnız irsî değil, millî hudûdlarımızı aşan şöhreti de 
muvaffakiyetidir. Polis câmi‘ası arasında hatâ eseri olarak kānûnsuzluk ve 
nizâmsızlık etmiş olanlar bulunabilir. Bunların da çok ağır ve çok ciddiyetle 
ta‘kīb edilen polis disiplini ile ve ri‘âyet etmedikleri, fakat ri‘âyet edilmesi 
yoluna sevk olundukları kānûnla tecziye edildiklerine ve edileceklerine şübhe 
edilmemelidir. Büyük bir kitle içinde tek tük vukū‘ bulan ve hiç biri müsâ-
maha görmeyen yolsuzluklar kudretli ve kıymetli polisimizin vasf-ı intizâm 
ve muvaffakiyetine halel veremez. Sizlerin her birinizin bu yüksek ve şerefli 
mesleğe yeni muvaffakiyet vasıfları ilâve edeceğine emin olduğum içindir ki 
Cumhûriyet teşkîlâtında silsile-i merâtib i‘tibârıyla en son mes’ûl bir vatan-
daş olmak sıfatıyla sizi tebrîk ederim.”
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  Kısm-ı Gayr-ı Resmî

 
 Demokrasi ve avâmil-i mahsûsası
 1- Vazîfe ve mes’ûliyet hissi [Hükûmet nazarında halk, halk nazarın-
da hükûmet]

 2- Hürriyet ve müsâvât duygusu

 3- İntihâbâta ve hidemât-ı umûmiyyeye iştirâkin tabî‘î bir hak tanın-
ması

 4- Fırkalar ve te’sîrleri

 5- Matbû‘ât ve efkâr-ı umûmiyye

1- Demokrasinin manâ ve ta‘rîfi

 Lisânımızda mukābil ve mürâdifi bulunmayan (demokrasi)nin ta‘rîfi 
kolay değildir. Bütün ta‘rîfler; yüksek derecede tahsîllerini ikmâl edemeyenle-
ri tatmîm eyleyemeyecek bir şekildedir.

 Demokrasi –Democratie- lafzı eski Yunanca mürekkeb bir kelime olup 
[Demos ve kratos] asıllarından me’hûz ve müştakdır.

 Birincisinin [halk, ahâlî] ve ikincisinin [hâkimiyet, saltanat] manâla-
rında olmalarına nazaran demokrasi; min haysü’l-mecmû‘: [Saltanat-i âmme 
veya hâkimiyet-i halk] manâsını ifâde eder.

 Meşhûr Viconte James Brise bu esâsı ta‘kīb ederek der ki:

 - Demokrasi; hâkim olan arzusunu re’y varakalarıyla izhâr eden bütün 
bir kavmin hükümrân olmasından ibâretdir.

 Viconte’ı bırakıp diğer bir mü’ellife de mürâca‘at etsek; yine böyle 
gayr-ı seyyâl, gayr-ı kâfî bir cevâb alırız.

 Çünkü demokrasi muhtelif muhît ve iklimlere, muhtelif şerâ’it-i 
hayâtiyye ve ictimâ‘iyyeye, muhtelif kan ve ırklara göre muhtelif eşkâl ve 
tecelliyât ve evsâf arz eyler.
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 Mesalâ: bugün Fransa (cumhûriyet) ile, İngiltere (meşrûtiyet) ile idâre 
olunuyor. Halbuki: İngiliz Hükûmeti, İngiliz milleti, Fransa Hükûmeti’n-
den, Fransa milletinden daha ziyâde demokratdır.

 Binâ’enaleyh demokrasi (hâkimiyet-i halk) ta‘bîr-i umûmîsiyle kabûl 
edilince bunun mâhiyeti anlaşılır ve avâmil-i mahsûsası tedkīk edildiği za-
man da a‘mâkına nüfûz edilebilir. Şu hâlde uzun boylu ilmî ta‘rîflerle dima-
ğımızı it‘âba hâcet yokdur.

 Öyle ise; bu gibi ta‘rîfleri bir tarafa bırakarak esâsa geçelim:

2- Demokrasinin başlıca avâmili

 Bir halkın, siyâsî bir hey’et-i ictimâ‘iyyenin demokrat olması için efrâ-
dında ve me’mûrîn-i hükûmetinde –ferdî ve ictimâ‘î- bir takım vasf-ı mü-
meyyizlerin tecellî etmesi, hey’et-i umûmiyyesiyle –rüşd-i siyâsîsini- idrâk ve 
ikmâl eylemiş bulunması îcâb eyler.

 Bir milletde (rüşd-i siyâsî)yi ihzâr ve te’mîn, halka demokrasi hissini 
telkīn eyleyen bir takım esbâb ve avâmil ve ihtisâsât vardır ki: bunlar halkın 
ekseriyet-i azîmesi arasında münteşir ve mutâ‘ oldukca o hey’et-i ictimâ‘iyye 
tamamıyla demokratik bir şekil alamaz.

 Bu esbâb ve avâmilin başlıcaları şunlardır:

 A- Vazîfe ve mes’ûliyet hissi [hükûmet nazarında halk, halk nazarın-
da hükûmet]

 B- Hürriyet ve müsâvât duygusu,

 C- İntihâbât ve hidemât-ı umûmiyyeye iştirâkin birer hakk-ı tabî‘î ol-
duğunun kemâl-i itminân ile bilinmesi;
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 D- Fırkalar ve te’sîrleri,

 H- Matbû‘ât ve efkâr-ı umûmiyye.

 Şimdi bunları birer birer tedkīk edelim.

Vazîfe ve mes’ûliyet hisleri

 İnsan; şahsî ve ictimâ‘î hayâtının sa‘âdet âhengini tanzîm ve muhâfa-
za için [vazîfe] kānûnuna ri‘âyete mecbûrdur.

 Vazîfe; insanın gerek vicdânen ve ahlâkan, gerek ırkan ve kānûnen 
yapmağa veya yapmamağa borçlu olduğu fiiller ve husûslardır. [*]

 Mes’ûliyet ise; vazîfenin icrâsız kalmasının neticesi olarak terettüb ve 
tecellî eden maddî, manevî cezâlardır.

 Şu hâlde [mes’ûliyet]; [vazîfe] ile başlar, onun ikmâliyle nihâyet bulur. 
Daha doğrusu mes’ûliyet, vazîfenin –kendisinden ayrılması gayr-ı mümkün-
dür- bir gölgesidir. Dâimâ onu ta‘kīb eder, izine basar.

 Binâ’enaleyh: Mes’ûliyetsiz vazîfe ve vazîfesiz mes’ûliyet olamaz.

 Vazîfe ve mes’ûliyetin muhtelif nev‘leri vardır. Meselâ: insanın kendi 
nefsine, ailesi halkına, dostlarına, hattâ düşmanlarına, mahallesi ahâlîsine, 
hemşehrilerine, ma-fevk ve mâ-dûnlarına, milletdaşlarına

---------------------

 [*] Gerek medenî ve hukūkî kānûnlar, gerek ahlakî düstûrlar; insa-
na iki türlü vazîfe tahmîl eder. Birisi [vezâ’if-i me’mûre]dir ki; her ferdin 
başkalarına karşı yapmağa mecbûr ve me’mûr olduğu husûslardır. Bunları 
yapmamakla maddî veya manevî cezâ ve mes’ûliyet terettüb eyler. İkincisi 
[vezâ’if-i menhiye] olup her ferdin başkalarına karşı yapma[ma]ğa mecbûr 
olduğu fiillerdir ki; bunları yapmakla maddî veya manevî cezâ ve mes’ûliyet 
tecellî eder.
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Vatandaşlarına, mensûb olduğu hükûmete, bütün âdem oğullarına, nihâyet 
halkına karşı –başka başka şekillerde- vazîfeleri mevcûddur. Hattâ bu vazîfe 
kadranını dikkatle tedkīk edecek olur isek; terbiye görmüş insanların hay-
vanlara, ağaçlara, otlara karşı bile bir takım vazîfelerle mahmûl olduklarını 
görürüz.

 Mes’ûliyet de böyledir. Yani ta‘kīb etdiği vazîfenin şekline göre vic-
danî, ahlakî, ictimâ‘î, mâlî, cismânî, uhrevî, terbiyevî mes’ûliyetler vardır. 
İlm-i ahlâka ve ilm-i rûha ta‘alluk eden bu mebhasın teferru‘âtıyla uğraşmak 
istihdâf etdiğimiz gāyenin zâviye-i meyyitesi altında kalacağı cihetle biz bu-
rada vazîfe ve mes’ûliyetin yalnız demokrasi ile olan münâsebâtının derecesi-
ni tedkīk ile iktifâ edeceğiz vicdânen, ahlakan, örfen ve te‘âmülen, kānûnen 
hangi işlerin yapılması veya yapılmaması lâzım ve mecbûrî olduğunu bize ah-
lâk kānûnları gösterir. İşte bu kānûnlara hürmetkâr olanlar –vaktiyle meşrû‘ 
bilerek- kabûl eyledikleri vazîfeyi mutâ‘ bilirler, onu mukaddes tanırlar.

 Bu telakki, bu his hangi memleketde terakkī ve ta‘ammüm ederse, ora-
sı; demokrasinin gösterdiği gāyeye o nisbetde yaklaşmış olur. 

3- Ferdler ve me’mûrlar

 Şimdi her şeyden evvel; tedkīk dürbünümüzü ferdleri idâre eden 
[me’mûrlar] sahnesine çevirelim. Yani bir kerre (halk gözüyle me’mûrlara) ve 
bir kerre de (me’mûr gözüyle halka) bakalım.

 A- Halk nazarında me’mûrlar:

 Her me’mûr, îfâsı kendisine havâle ve mes’ûliyeti ma‘an kendi tarafın-
dan deruhde olunan bir işi, bir vazîfeyi şahsî keyif ve arzusuna teb‘an
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veya sâhibinin mürâca‘atına ta‘lîkan te’hîr ve ta‘vîk edemez. Ederse mes’ûl 
olur, bu mes’ûliyet derece derece ma-fevka kadar intikāl eyler.

 Demokrat hükûmetlerde me’mûrlar; kendilerinin kat‘î sûretde hâkim-i 
hakīkī efendi olan halkın ecîri, ecîr-i âmmı olduklarına kāildirler. Bu kanâa-
tin hâkim olmadığı yerlerde demokrasi yerleşemez.

 Her me’mûr kendisine mürâca‘at eden her maslahat sâhibinin, en âciz 
bir ferdin; kül hâlinde bulunan büyük efendinin, milletin bir cüz’ü olduğunu 
ve kendisinin de o efendinin bir ecîri bulunduğunu unutmamalıdır. Çünkü:

 Efrâd hükûmet için değil, hükûmet efrâd için teşekkül ve ta‘azzuv 
eylemişdir. Şarkın en büyük filozofu olan meşhûr Şeyh Sadi:

 “Gûsfend ez berây-ı çoban nîst

Belki çoban berây-ı hizmet est”

 Yani koyunlar çoban için değil, belki çoban koyunlar için tutulmuşdur. 
Kavliyle de demokrasinin en mühim noktasına işâretde bulunmuşdur. Bunu; 
bütün hükûmet me’mûrlarının bilip hazm etmesi lâzımdır.

 Me’mûrun cebindeki para, kursağındaki ekmek, sırtındaki elbise hep 
o vatandaş ferdlerin vergi nâmıyla verdikleri [meblağ] ile te’mîn edilmişdir; 
ferdler ise bu vergiyi ancak işlerinin görülmesi için vermişlerdir. Demek halk 
efendi, patron; me’mûr ise ecîrdir.

 B- Me’mûrlar nazarından halk

 Şimdi dürbünümüzü biraz da [halk] tarafına çevirelim:

 Demokrasiyi hazm eden milletlerde [halk]; hükûmete karşı olan vazîfe 
ve vaz‘iyeti tamamıyla müdrikdir. Farazâ her hangi bir vatandaş huzûruna 
çıkmak zarûretinde bulunduğu bir hâkimin, bir müstantıkın 
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bir dâire âmirinin, el-hâsıl her hangi bir me’mûrun, bir polis ve jandarmanın 
şahsiyetinde [kānûn] hüküm ve kuvvetinin temerküz ve tecessüm etdiğine 
kāildir. Îfâ-yı vazîfe hâlinde bulunan her hangi bir me’mûru veya hey’eti 
tahkīr ve istihfâfa hiçbir kimsenin hak ve salâhiyeti yokdur. Bunu kānûn emr 
ediyor, kānûnu ise millet yapıyor.

 Bundan mâ‘adâ me’mûr; hey’et-i külliyesi i‘tibârıyla halkın ecîr-i âm-
mıdır. Yoksa hiçbir ferdin ecîr-i hâssı değildir. O, ücret, maâş, ve tahsîsât 
alıyorsa hizmetinin mukābili olarak alıyor. Hemde bunu lâ ale’t-ta‘yîn her 
hangi bir şahsın kîsesinden değil bütün millet efrâdından toplanan bir meb-
lağın yekûnundan istîfa ediyor. Güzelce hesâb edilecek olursa anlaşılır ki; her 
ferdin verdiği vergiden her me’mûrun hissesine belki iki santimden fazla para 
düşmemişdir. Bir de ferdler vergi veriyorsa; me’mûrların hey’et-i mecmû‘asın-
dan ibâret olan hükûmet de buna mukābil onların mâl ve can ve namuslarını, 
hak, hürriyet ve emniyetlerini muhâfaza ediyor, yollar, köprüler yapdırıyor, 
her tarafda mektebler, kütübhâneler açıyor, her tarafda verdiği verginin belki 
bin kat fevkinde hizmetlerde bulunuyor.

 Nasıl her me’mûr; kendine mürâca‘at eden ferdi –efendi- olan milletin 
bir cüz’ü addederek –ona karşı fena mu‘âmele etmemeğe- mecbûrsa; her ferd 
de îfâ-yı vazîfe halinde bulunan her hangi bir me’mûru hükûmet mefhûm-ı 
âmmının bir cüz’ü sayarak ona hürmete mecbûrdur. Bir haksızlık görürse; 
hakkı ve vazîfesi onu âmirine şikâyet etmekdir.

Ali Seydi
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İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu›nun 
me’hazları

 1329 târihinden beri memleketimizde tatbîk edilmekde olan ve vilâyet-
lerimizin umûmî ve mahallî idârelerinin idâre tarzları hakkında esâsî ahkâmı 
ihtivâ etmesi dolasıyıyla ehemmiyeti derkâr olan İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât 
Kānûnu’nun me’hazlarına dâir ma‘lûmât vermeği idâre işleriyle alâkadâr 
olanlar için fâideli buluyoruz.

 Evvelce karârnâme şeklinde hükûmet tarafından neşr edilmiş olan İdâ-
re-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu bu kerre Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesince bazı 
ta‘dîlât ve ikmâlât ile berây-ı tasdîk Büyük Millet Meclisi’ne takdîm edilmek 
üzere olduğundan bu kānûndaki ahkâm ve mevâddın fazla veya noksânlarını 
sebk eden on üç, on dört senelik tecrübe ve tatbîkāta ve kānûnun neşri târi-
hiyle bugünü ayıran inkılâbât ve tekâmülâta nazaran ta‘yîn ve tesbît [edilen] 
husûsları idâre mütehassıs ve alâkadârlarını meşgūl etdiği sırada bu kānûnun 
hangi menba‘lardan alınarak tedvîn edildiğini öğrenmek fi‘ilî bir fâideyi de-
ğilse bile belki amelî tedkīk ve tecessüs hislerini tatmîn edecekdir.

 Fakat ma‘a’t-te’essüf bu kānûn Millet Meclisi’nde müzâkere edil-
memiş olduğu için bu husûsda bizi tenvîr edecek elde ne zabıt cerîdeleri ne 
de esbâb-ı mûcibe mazbataları mevcûd olmadığından bunu kānûn-ı muvak-
kat hâlinde ale’l-acele neşr etmiş olan hükûmetin bu bâbda mürâca‘at etdiği 
me’hazları ve kānûnun ihzâr, tanzîm ve tedvîninde der-pîş edilmiş olan nok-
ta-i nazar maksad ve gāyeyi öğrenmek ancak mukāyese ve istidlal tarîkiyle 
kābil olabilecekdir.

 Bizim kanâatimizce İdare-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu “Rumeli-i 
Şarkī Nizâmnâme-i Dâhilîsi” nâmı altında 1878 târihinde Berlin Muâhe-
denâmesi’ne 
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vaz‘-ı imzâ eden devletlerin komiserleri tarafından 1879 târihinde tanzîm, 
neşr edilen kānûndan mülhem olarak yapılmışdır.

 Hukūk-ı idâre nokta-i nazarından bir gûnâ kıymeti olmayan ve Türk 
Rumelisi’ni anavatandan ayırmak için uydurulmuş ve tasnî‘ edilmiş bir garî-
be olan bu kānûn mûcebince “Rumeli-i Şarkī muhtâriyet-i idâreyi hâ’iz olmak 
üzere Hükûmet-i Osmaniyye’nin hükûmet-i politikiyye ve askeriyesi tahtın-
da” bulunacak idiyse de “başlıca a‘zâ-yı müntehabeden mürekkeb ve kendi-
sine âid mevâdd hakkında vâli ile bi’l-ittifâk kānûn yapmak hakkını hâ’iz 
bir Meclis-i Umûmî-i Eyâleti” ve “vâli nezdinde İdâre Meclisi hizmetini îfâ 
etmek üzere bir Encümen-i Dâimîsi” olup “bunların yapdığı eyâlet kānûnları 
tasdîk-i âlîye arz olunur” ve tasdîk-i âlî iki aya kadar dirîğ buyurulmadığı 
hâlde arz olunan kānûna tasdîk olunmuş nazarıyla bakılır” idi.

 Fi‘ilen ve hükmen istiklâli hâ’iz olmak üzere teşkîl edilen bir eyâleti 
şeklen Hükûmet-i Osmaniyye’nin himâyesine sığ[ın]dırmak için îcâd edilen 
ve bu zarûretler altında hukūkî bir karikatör mâhiyetini arz eden bu kānûn 
garîbdir ki ana hatlarını Fransa idâre kānûnlarından almak istemişdir, orada 
“”Meclis-i Umûmî Conseil General” “Encümen-i Vilâyet, Commission De-
partementale” gibi te’sîsât-ı idâriyye alınmış fakat bunlara indî ve keyfî bir 
takım vezâ’if ve salâhiyetler bahş edilmişdir.

 Bizce daha pek çok garîbi şudur ki 1329 târihli İdâre Kānûnumuzu 
tanzîm ve tedvîn edenlerin bu kānûnu mârrü’l-arz hukūkan karikatör mâhi-
yetinde ve fi‘ilen her hükmünde anavatandan iftirâkı kasd daha doğrusu sû-i 
kasd eden bir kānûndan mülhem olmalarıdır.

 Fi’l-vâki‘ istibdâd devirlerinde memleketimizin çekmiş olduğu felâket 
ve ıztırâblarda cârî olan sıkı bir merkeziyet idâresinin dahi dahil
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ve te’sîri mevcûd ve bu idârenin tahrîbâtını ta‘mîr ve telâfî etmek ve mem-
leketde ma‘kūl ve ilmî bir idâre sistemi kurmak için vilâyetlere kâfî derecede 
salâhiyet verilmesi zarûrî idiyse de bu maksadları te’mîn için doğrudan doğ-
ruya vilâyet idârelerine müte‘allik ahkâmı iktibâs etmeyip de mahiyeti arz 
edilen ve bir gûnâ hukūkī kıymeti ve dünyanın diğer bir tarafından dahi em-
sâli ve mâ-sebkı olmayan bir kānûnun örnek ittihâz edilmesi hayli garîbdir.

 Fransa’nın 1790, 1833, 1866, 1871, 1875 ve en nihâyet 1892 kānûn-
ları derece derece bütün tekâmülâtı geçirerek mertebe-i kemâline gelmiş olması 
hasebiyle bu kānûnun örnek ittihâz edilmemesi sebebini anlamıyoruz. 

 İdâre-i Vilâyât Kānûnu tanzîm edilirken aşağıda arz edeceğimiz vec-
hile her ne kadar bu kānûnlardan dahi bazı husûsâtda istifâde edilmek iste-
nilmişse de bunda da anlaşılmayan bir zihniyet neticesi olarak pek nâkıs ve 
nâ-tamâm ahkâm alınmışdır.

 Rûh-i ahkâm hattâ şive-i beyân ve tarz-ı ifâdeye varıncaya kadar İdâ-
re-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun Rumeli-i Şarkī Muhtâriyet İdâresi 
Kānûnu’na benzemekde olduğu mâddeleri bizce şunlardır:

 Rumeli-i Şarkī Kānûnu’un te’mîn-i âsâyiş husûsunda asker celbine 
dâir olan kırk dokuzuncu idâre-i örfiyye i‘lânına müte‘allik olan ellinci vâ-
linin başlıca vazîfeleri ve rüesâ-yı me’mûrînin ta‘yîni hakkındaki elli birin-
ci, jandarmanın sûret-i istihdâmı hakkındaki elli ikinci, Meclis-i Umûmî’ye 
büdce verilmesi ve büdcenin sûret-i tasdîki hakkındaki elli üçüncü mâddenin 
son fıkraları İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun 24, 25, 26, 27, 28’nci 
mâddelerinin hemen hemen aynıdır.

 Eyâletin umûr-ı nâfiası hakkındaki altmış üçüncü mâddenin birinci-
den 
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Onuncuya kadar olan fıkraları İdâre-i [Umûmiyye-i] Vilâyât Kānûnu’nun 
yetmiş sekizinci mâddesinin bir çok fıkralarına hemen hemen mutâbıkdır.

 Kezal eyâletin muhtâriyet kānûnunun Meclis-i Umûmî’nin sûret-i ic-
timâ‘ı, müzâkeresi ve faâliyeti ile ta‘tîli hakkındaki seksen altıncı, seksen 
yedinci, seksen sekizinci, seksen dokuzuncu, doksanıncı, doksan birinci mâd-
deleri İdâre-i [Umûmiyye-i] Vilâyât Kānûnu’nun seksen yedinci, seksen se-
kizinci, seksen dokuzuncu, doksanıncı, doksan birinci, yüz on birinci, yüz on 
ikinci, yüz on üçüncü, yüz on dört ve yüz on beşinci mâddelerinin aynıdır.

 Sû’-i tefehhüme meydân vermemek için evvel emirde arz edelim ki biz 
vâlilere lâzım ve zarûrî salâhiyet ve iktidârın verilmesi aleylinde değiliz. An-
cak onlara fi‘iliyâtda kābiliyet-i tatbîkiyyesi olmayan kudret ve salâhiyetleri 
vermekde fâide yerine zarar mülâhaza ederiz.

 Vâlinin kuvve-i adliyye ve askeriyye ile münâsebetini ta‘yîn eden İdâ-
re-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun on dördüncü mâddesiyle yirmi ikinci 
mâddesinin beşinci fıkrası kezâlik yirmi altıncı ve yirmi yedinci mâddeler bu 
güne kadar fi‘iliyâtda tatbîk edilememiş oldukları gibi hükûmetin muhtelif 
kuvâsı arasındaki muvâzenetin samîmiyetini zaman zaman ihlâle sebeb ol-
mamış da değildir. Binâ’enaleyh kānûnun şahsî arzulardan değil hakīkatden 
ve fi‘iliyâtdan mülhem olması hâlinde ancak nüfûz ve kudreti te’mîn edeceği 
uzun senelik tecrübelerden sonra bir kerre daha tebeyyün ve tavazzuh etmiş 
bulunuyor.

 İdâre-i Vilâyât Kānûnu’nun Meclis-i Umûmî’ye ve intihâbâta müte-
dâir mâddelerinden bi’l-hâssa yüz altıncı mâddesi şâyân-ı nazardır, yuka-
rıdaki zikr etdiğimiz Fransız kānûnunun bir çok mevâddı telhîs ve ta‘dîl 
edilmek sûretiyle
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bir mâddenin dört fıkrası içine sıkışdırılmış bu hüküm çok yanlış ve nâkısdır.

 Yüz altıncı mâdde şöyle diyor: “Ber-vech-i âtî hidemâtı îfâ edenler 
Meclis-i Umûmî a‘zâlığına intihâb olunamazlar:

1- Bi’l-fi‘il hizmet-i askeriyyede bulunanlar

2- A‘yân ve meb‘ûsân

 3- Bi’l-umûm hükkâm ile me’mûrîn-i devlet ve vilâyet

 4- Vilâyet dâhilinde vilâyete âid husûsâtın mültezim, mukāvil ve mü-
te‘ahhidleri

 Bu mâddedeki noksânı anlamak için Fransa kānûnunun bu husûsda-
ki ahkâmını mütâla‘a etmek kâfîdir. Fransa kānûnu Meclis-i Umûmî a‘zâ-
lığıyla muhtelif vazîfe ve hizmetler arasında adem-i intihâbiyet ve adem-i 
imtizâciyet hâlleri te’sîs etmişdir. Adem-i intihâbiyet mutlakdır. Eğer her 
hangi vilâyetde olursa olsun Meclis-i Umûmî a‘zâlığına intihâbına mâni‘ ise; 
nisbîdir. Eğer yalnız falan veya filan dâire-i intihâbiyyede mâni‘ ise mutlak 
adem-i intihâbiyet için beş sebeb vardır. Şunlar intihâb olunamazlar:

 1- Hükkâm

 2- Fi‘ilen hizmet-i askeriyyede bulunanlar

 3- Fransa’da hükümrân olmuş olan aileler a‘zâsı

 4- Kānûnun kendisine tevdî‘ edilen hizmeti kabûl etmemesi hasebiyle 
müsta‘fî addedilen Meclis-i Umûmî a‘zâsı

 5- 10 Ağustos 1871 târihli kānûnun 34’ncü mâddesine tevfîkan Cezâ 
Kānûnu’nun 258’nci mâddesi mûcebince mahkûm olan Meclis-i Umûmî a‘zâ-
sı [yani memnû‘iyete rağmen gayr-ı kānûnî olarak Meclis-i Umûmî hâlinde 
ictimâ‘ edenler]
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 Kānûnun sekizinci mâddesinde zikr edilen nisbî adem-i intihâbiyet, 
vazîfe-i me’mûresi dolayısıyla intihâbât üzerinde icrâ-yı nüfûz edebilecek 
me’mûrlar için tatbîk edilir ki bu me’mûrlar şunlardır; intihâbât vilâyet ve 
dâiresindeki vâli, kaymakam, mektûbcu, vilâyet idâre encümeni a‘zâsı, mehâ-
kim a‘zâsı, polis komiser ve me’mûru, maâdin ve köprü mühendisi, dârul-
fünûn eminleri, maârif müfettişleri, mâliye muhâsibleri, posta müdür ve mü-
fettişleri, orman me’mûrları, evzân ve ekyâl kontrolörleri.

 Adem-i imtizâciyete gelince, bu nisbî intihâbiyete benzer ve bazı hiz-
metler ve me’mûriyetler hakkında tatbîk edilir. Adem-i imtizâciyet intihâb 
edilmeğe mâni‘ değildir. Ancak intihâbdan sonra a‘zâlıkla bir arada cem‘i 
câiz olmayan me’mûriyet veya hizmetden isti‘fâya mecbûrdur.

 Üç türlü mutlak adem-i imticâiyet vardır: 

 1- Vâli, kaymakam, mektûbcu, polis komiser ve me’mûrları vazîfedâr 
bulundukları dâire-i intihâbiyyede intihâb edilemezler, bunlar diğer devâir-i 
intihâbiyyede intihâb olunabilirlerse de Meclis-i Umûmî a‘zâlığını îfâ etme-
leri ancak me’mûriyetlerinden isti‘fâ ile meşrûtdur.

 2- Hiç kimse muhtelif dâire-i intihâbiyyede Meclis-i Umûmî a‘zâsı ola-
maz.

 3- Hiç kimse Meclis-i Umûmî a‘zâsı ve aynı zamanda sancak meclisi 
a‘zâsı olamaz.

 Üç türlü nisbî adem-i imtizâciyet vardır: Vilâyetde Meclis-i Umûmî 
a‘zâlığı şunlarla imtizâc edemez.

 1- Vilâyet veya kazâ me’mûrluklarıyla

 2- Maâş ve tahsîsâtı vilâyet büdcesinden verilen me’mûriyet ve hiz-
metlerle
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 3- Vilâyet işleri için yapılmış olan ta‘ahhüdât ile.

 İşte Fransa kānûnunun uzun senelerin tecrübe ve tatbîkātı neticesin-
de te’mîn etdikleri tekâmül üzerine yapılan kānûnu bizim nasıl nâkıs, müb-
hem ve yarım yamalak şekilde iktibâs etdiğimizi bu îzâhâtı okuyan kārilerin 
takdîrine bırakıyorum.

 Kānûnun vilâyetlerin teşkîlâtına âid olan ahkâmı 1281, 1286 târih-
li İdâre-i Vilâyet ve İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Nizâmnâmelerinden alın-
mışdır. Yukarıda arz etdiğim vechile bu makālenin mevzû‘u İdâre-i Vilâyât 
Kānûnu’nun me’hazları hakkında arz-ı ma‘lûmâtdır, yoksa bu kānûnu 
tenkîd değildir, bu çok ayrı ve uzun diğer bir mevzû‘dur. Burada tenkîd va-
disine düşen yazılar varsa bunlar ancak mevzû‘ zarûretine tâbi‘ olanlardır.

 Me’hazları ve noksânları hakkındaki mütâla‘ât ne olursa olsun bu 
kānûn idâre hayâtımızda meşkûr bir merhalenin başlangıcı olmuşdur ki bunu 
müşahede ve zikr etmemek kadir-nâ-şinâslık olur.

Âtıf
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Fransa Dâhiliye Nezâreti’nin 1928 senesi

Merkez Teşkîlâtı [*]
 Nezâret büdcesi:

 Dâire müdürü, dâire şefi, kalem-i mahsûs şefi, ataşeden mürekkebdir

 Vezâ’ifi: 

 Nezd-i nezâret-penâhîye kabûl- Kalem-i Mahsûs mu‘âmelâtı- Nâzırın 
imzâsına arz olunacak mu‘âmelâtı cem‘ etmekdedir.

Merkez me’mûrîni ve teşkîlât-i merkeziyye

 Hey’et-i Teftîşiyye’nin merkez teşkîlâtı:

 Merkez teşkîlâtı şefliğini müfettiş-i umûmîlerin biri yapar.

 Bu teşkîlâtın vezâ’ifi: Müfettişlerin şahsî sicillâtı - Senelik teftîş tur-
neleri tahkīkāt işler ve onlara müteferri‘ ta‘lîmât ihzârı – Teftîş veya tah-
kīkātda bulunan müfettişlerle nâzırın muhâberâtı – Teftîş raporlarının mer-
kezde cem‘i, kırâeti ve tahlîli – Müfettiş raporları üzerine merkez devâiri ile 
müzâkere ve nâzıra arz olunacak mesâili ta‘yîn – Müfettişlerin turneleri ve 
tedkīkine gönderildikleri işler için masraflarının tedkīk ve tanzîmi- Hey’et-i 
Teftîşiyye masârıfât-ı umûmiyyesini tedkīk ve ta‘yîn – Hey’et-i Teftîşiyye ile 
sâir devâir-i merkeziyye arasındaki münâsebâtın idâresi- Hey’et-i Teftîşiyye 
evrâkı – Mu‘âmelât-ı mâliyeye mütedâir teftîş raporlarının alâkadâr devâire 
irsâli – İşbu raporların Mâliye Nezâreti’ne irsâli husûslarından ibâretdir.

----------------------

 [*] Vekâlet Hukūk Müşâviri Ekrem Bey tarafından tercüme edilmiş-
dir.
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 Hey’et-i Teftîşiyye:

 Hey’et-i Teftîşiyye dokuz müfettiş-i umûmî sekiz müfettiş ve müfet-
tiş-i umûmî mu‘âvenetinden mürekkebdir. Müfettiş-i umûmilerden biri ka-
dındır. Bir de müfettiş-i umûmîler meclisi vardır. Reîs müfettiş-i umûmîler-
den biridir. Kitâbet vazîfesi nezâret büdcesi şef muâvini tarafından îfâ ve 
nezâret masârıf-ı umûmiyyesi mürâkıblığı ayrıca bir müfettiş tarafından îfâ 
olunur.

 Me’mûrîn ve İdâre-i Umûmiyye Müdüriyeti:

 Me’mûrîn ve idâre-i Umûmiyye müdürlerinin bir kâtibi vardır. Bu mü-
düriyet aşağıda gösterildiği üzere muhtelif vezâ’ifle iştigal eden müte‘addid 
bürolardan mürekkebdir.

 Birinci Büro: Bu dâirenin bir müdür muâvini bir de şef muavini vardır.

 Vazîfesi: Merkez me’mûr ve müstahdemîni sicillâtı – Müsâbaka ve 
imtihân- Me’zûniyet- Prefeler ve süprefeler ile vilâyet kâtib-i umûmîleri ve 
Meclis-i Umûmî a‘zâları sicillâtı- Prefaktör ve süprefaktör devâirinin teş-
kîlât ve masârıfı- Dâhiliye Nezâreti me’mûrîni ile nezârete mensûb ajanların 
tekā‘üdü- Tasfiye-i maâşât “lejyon donör –legion d’honneur” nişânının tevec-
cühi (tevcîhi) ve inhâsı mu‘âmelâtı- Ecnebî devletler tarafından Fransızlara 
tevcîh olunan nişânlar hakkında mütâla‘a serdi- Sâdıkâne ve cesûrâne ef‘âl 
ve harekât üzerine madalya, mükâfât-ı nakdiyye ve takdîrnâme i‘tâsı- Mü-
tekā‘idîn-i askeriyyeye tahsîs olunan işlere mütedâir kānûnların infâzı- As-
kerî işler- Seferberlik, askerin techîzi ilh. mesâil, hidemât-ı sıhhiye husûsâtı-
dır.

 İkinci Büro: Bu dâirenin bir idâre şefi, bir de şef muâvini vardır.

 Vazîfesi: Mesâil-i siyâsiyye- Prefaktörlerden gelen raporların tedkīki 
ve merkezde cem‘i bu raporlara mütedâir muhâberât ve muhtelif nezâretler 
nezdinde muktezâlarına teşebbüs ve tavassut, siyâsî cerâimden mahkûm olan 
eşhâsın afvı için mütâla‘a dermiyânı- Teşkîlât-ı Esâsiyye kānûnları- Tat-
bîkātı- Ta‘dîline dâir projelerin etüdleri- İdârî teşkîlât – Bu bâbdaki pro-
jeleri ihzâr ve tedkīk- Me’mûrîn Kānûnu- İntihâb kānûnları- Kavânîn ve 
nizâmnâmelerin tatbîkātı – İstatistik- Teşkîlât projelerini tedkīk- A‘yân ve 
Meb‘ûsân meclisine intihâb mesâili- Müntehabların da‘veti- Meclis-i A‘yân 
ve Meb‘ûsân intihâb mu‘âmelâtına mütedâir zabıt varakalarının tevdî‘i- 
Vilâyât ve arondismanların mecâlis-i
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umûmiyye a‘zâlarının intihâbâtı- Mezkûr intihâbât için müntehiblerin da‘ve-
ti – Belediye meclis a‘zâları, reîs ve reîs muavinlerinin intihâbâtı- Belediye 
meclislerinin feshi ve ta‘tîli- Belediye reîs muâvinlerinin işden men‘i ve azli- 
Vilâyet meclis-i umûmî a‘zâları ile belediye meclisleri a‘zâları, belediye reîs-
leri ve muâvinlerinin intihâbâtında bi’l-cümle mesâil-i hukūkiyye- İntihâb 
mıntıkaları- Paris şehri ve arondismanlarının belediye reîsi ve muâvinlerinin 
ta‘yîni- Vilâyet ve arondismanların mecâlis-i umûmiyyesinin fevka’l-âde ic-
timâ‘a da‘veti- Millî bayramlar ve seromoniler- 14 Temmuz îd-i millîsi- Hal-
kın minnetdârlığının tezâhürleri- Abide rekzi- Umûmî mahallere, sokaklara 
isim verilmesi ilh…- Beyne’l-Milel mâhiyet arz eden idârî işler, hudûd tah-
dîdleri ilh… gibi husûsât…

 Üçüncü Büro: Bu dâirenin bir müdür muâvini bir de şef muâvini var-
dır. Dâirenin muhtelif şu‘abâtı vardır.

 Birinci Şube: Postanın ahz ve sevki- Müdüriyetlere evrakın tevzî‘i- 
Kayd- Kānûn lâyihalarının Meclis-i Meb‘ûsân’a ve evâmir projelerinin Reî-
sicumhûra takdîmi- Kavânînin neşri cerîde-i resmiyyeye ve kavânîn bülten-
lerine derci- Mesâil-i teşrî‘iyyeye mütedâir işler- Teşrî‘î bi’l-cümle evrâk cem‘ 
(proje, teklîf-i kānûnî, istîzâh, şifahî, tahrîrî mes’eleler, takrîrler)  Resmî nu-
tukları ve evrâk-ı resmiyyeyi tevzî‘ ve i‘lân – Nezâretin resmî bülteni- Posta 
ve telgraf ücretleri- Nüfus- İmzâ tasdîki- Nişân atmak, askerliğe hâzırlık, 
jimnastik, spor, yüzücülük cem‘iyetlerine tahsîsât- Mu‘âvenet-i umûmiyye- 
Mahzen-i evrâk ve kütübhâne- Matba‘a- Adlî teşrî‘î i‘lânât- Diğer bir dâire-
nin vezâ’ifine girmeyen bi’l-cümle mu‘âmelât.

 İkinci Şube: Matbû‘ât idâresi- Gazetelerin kırâet ve tahlîli, her günün 
vukū‘âtını telhîs, gazete koleksiyonu ve dosya- İstatistik- Matbû‘ât cerâimi 
ile mahkûm olanların afvını taleb. Matbû‘âta mütedâir mevzû‘âtın tatbî-
ki- Paris’de ve vilâyâtda münteşir gazete ve mecmû‘aların müdür-i mes’ûlleri 
tarafından verilen depozitoların kabûlü ve gazetelerin ahzı- Müdür-i mes’ûl-
lerin mürâca‘atları- Matbaacılar tarafından verilen depozitoların ve neşr için 
tab‘ edilen bi’l-cümle âsârı kabûl (sinema filimleri) hakk-ı te’lîf, intihâl, Bey-
ne’l-Milel kabûl edilen mukāvelâtı infâz- Ecnebî memleketlerden gelen âsâr-ı 
matbû‘ayı tedkīk, kütübhâne, bi’l-cümle resmî cerîdeler idârelerini kontrol, 
telgraf şifre muhâberâtı.
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Kontrol, Muhâsebe, Cezâ İşleri Müdüriyeti

 Bu müdüriyetde bir müdür, bir müdüriyet kâtibi vardır. Müte‘addid 
dâirelerden müteşekkildir.

 Birinci Büro “dâire” cem‘iyetler umûru ile iştigal eder. Bir şef muâvini 
vardır. Müte‘addid şubelerden mürekkebdir.

 Vezâ’ifi: Birinci Şube 1 Temmuz 1901 târihli kānûnla idâre edilen 
cem‘iyetler

 Beyânnâmeler- Beyânnâmelerin tedkīki, beyânnamesi verilen cem‘iye-
tin hâli, vaz‘iyeti, ehliyeti, cem‘iyetlerin mü’essesâtın menâfi‘-i umûmiyye-
ye hâdim olduğunu kabûl etmek, menâfi‘-i umûmiyeye hâdim olduğu kabûl 
edilen cem‘iyetlere vâki‘ olan teberru‘ât ve vasiyetler, cem‘iyetlerin teşkîlâtı 
nizâmat-ı dâhiliyesini tasdîk, nizâmnâmelerinde ta‘dîlât, teftîşât vesâyât, 
fesh, tasdîk.

 İkinci Şube: Dînî cem‘iyetler. 24 Mayıs 1853 ve 1 Temmuz 1901 ve 4 
Teşrîn-i Evvel 1902 ve 7 Temmuz 1904 târihli kānûnların tatbîki.

 Dînî cem‘iyetlere ve onlara müte‘allik mü’essesâta müsâ‘ade, taleb-
lerini tedkīk, müsâ‘ade için kavânîn ve evâmiri tanzîm, müsâ‘ade verilmiş 
dînî cem‘iyetlere vesâyet, nizâmnâmelerini ta‘dîl, münfesih dînî cem‘iyetlerin 
hesâbâtını tasfiye, tasfiye-i hesâbâtı teftîş, münfesih dînî cem‘iyetler a‘zâları-
na maâş, yardım, mu‘âvenet, tekā‘üd evi, süknâ müsâ‘adesi, hukūkî mesâilde 
Şûrâ-yı Devlet’e mürâca‘at, dînî cem‘iyetlere müte‘allik kānûnların müstem-
lekâta tatbîki.

 İkinci Büro “dâire” bu dâirenin bir şefi ve bir şef muâvini vardır.

 Vazîfeleri: Büdcenin ihzârı. Esâsları cem‘ ve telfîk, devâirin teklîfâtı-
nı tatbîk ve teftîş, fevka’l-âde, münzamm tahsîsât, Dîvân-ı Muhâsebât ile 
muhâbere, resmî telgraf muhâberâtı, mu‘âvenet tahsîsâtı, Mâliye Nezâreti 
ile ve Meclis-i Meb‘ûsân Mâliye Encümeni ile muhâberât, teftîş, murahhas 
masârıfâtı, 30 Kânûn-ı Evvel 1913 ve 1 Nisan 1920 kānûnlarının tatbîki 
“mülkiye maâşâtından tevkīfâtı” 28 Haziran 1919 Sulh Muâhedesi’ne mü-
teferri‘ husûsâtın tatbîki, 30 Mayıs 1916 târihli kānûnun tatbîki [Muhârebe 
eserleri]: Sen departmanının muhârebe âsârı hakkındaki komisyonun teftîşi, 
tasfiye hidemâtı, işgāle uğrayan departman 
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ve komün me’mûrlarına maâşlarına mukābil verilen avansların istirdâdı, gard 
sivil hidemâtı, mülkî üserâ-yı harbiyye tahsîsâtı, mülteciler hidemâtı, vaz‘-ı 
yed edilen gayr-ı menkūl emlâk mu‘âmelesi, da‘vâ ikāmesi.

Üçüncü Büro «Dâire» merkez mu‘âmelât-ı hesâbiyyesi

 Bu dâirenin bir şefi ve bir şef muâvini vardır.

 Vazîfeleri: İ‘tâ emirleri, hulâsalar ve te’diye mektûbları, vesâika müs-
tenid i‘tâ emirleri ile yapılan masârıf tedkīk, sandığa mahsûs, kābızların 
da‘veti, her gün sâ‘at ondan on ikiye ve ikiden dörde kadar te’diye mektûbları 
i‘tâsı, merkez maâşâtının vaz‘iyetini tedkīk, departman me’mûrîn-i idâriyye-
sinin maâşâtının ve tazmînâtının tasfiyesi, tahsîsâtının istimâline nezâret, 
hesâbât-ı kat‘iyyeleri tanzim, merkez mu‘âmelât-ı tahrîriyyesi, tahsîsat ta-
lebe, yevmiyye, defter-i kebîr muâvin defterlerin tutulması, istimâl olunan 
tahsîsâtın aylık vaz‘iyeti, hesâbât-ı muvakkate, düyûn hesâbâtı.

 Muhtelif mu‘âmelât-ı hesâbiyye terkīn, yeniden tahsîs, yeniden te’diye, 
yeniden rü’yet-i hesâb, Mâliye Nezâreti’ne merbût mu‘ayyenât hesâbı - Dâhi-
liye Nezâreti.

 Hidemâtına müte‘allik mu‘ayyenât hesâbâtının cem‘ ve telfîki, Dîvân-ı 
Muhâsebâta ma‘lûmât, umûmî hulâsalar, umûmî mu‘ayyenât hesâbâtının ih-
zâr ve i‘lânı, muhârebe masârıfının tasfiyesi.

 Dâhiliye Nezâreti Merkez Veznesi: Veznedâr; Paris ve departman-
lar vezne vâsıtasıyla vukū‘ bulan te’diyeât, husûsî tahsîsâtdan vâki‘ olan 
te’diyât hesâbâtı.

 Dâhilî hidemât: Bu husûsla iştigal eden bir şef vardır ki vazîfeleri dâ-
hilî hizmetlerde kullanılan müstahdemîn, demirbaş eşyâ, dâhilî intizâm ve 
nezâret binâları hidemâtı,nezâret binâlarının ve mobilyalarının muhâfazası, 
tenvîrât ve teshîn, mobilyaların ta‘dad ve tecdîdi, büroların masârıfı, pazar-
lık ve münâkasa, muhtelif levâzım, masârıfâtın tasfiyesi ve kaydı, müsta‘cel 
ufak tefek masârıfın tesviyesi ve komisyonların hidemâtı.

 Cezâyir İşleri:

 Dördüncü Büro “Dâire” siyâsî ve mâlî işlerle yerli ve askerî işler:

 Bu büronun şefi bir müdür muâvinidir. Bir de şef mûavini vardır.
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 Vazîfeleri: Müstahdemîn- Teşkîlât nizâmnâmeleri, vâli-i umûmînin 
ta‘yîni, kâtib-i umûmînin müşâvir ve raportörlerle raportör müşâvir ve muâ-
vinlerinin vilâyet meclis kâtibinin ta‘yîni, sarfı takarrur eden masârıfâtın 
teftîşi, me’zûniyet, alâ merâtibihim itirâzâtın tedkīki ve nihâyet Şûrâ-yı 
Devlet’e mürâca‘at, mülkî me’mûrîn maâşâtının ve Cezâir ajanları maâşları-
nın tasfiyesi, geçidler, fevka’l-âde müsta‘cel yardımlar.

 Rütbeler: Yerli rüesânın lejyon dönor nişânıyla taltîfi, sadâkat ve cesâ-
ret fâillerinin mükâfâtlandırılması, liyâkat madalyası (sârî hastalıklar, dârü-
laceze, mu‘âvenet-i hayriyye, itfâiyye, departman ve komün yolları, zâbıta-i 
belediye ve kır yolları zâbıtası, muhtelif i‘âneler) komün madalyaları, vâli-i 
umûmînin darulfünûn, zirâat, müstemlekât ve ecnebî rütbeleri tevcîhi husû-
sunda gösterdiği nâmzedler hakkında beyân-ı mütâla‘a.

 Siyâsî İşler: Vâli-i umûmînin idâre-i umûmiyyeye müte‘allik ef‘âlinin 
teftîşi, vâli-i umûmî ve prefelerin mu‘ayyen zamanlarda verdikleri raporlar, 
matbû‘ât, husûsî vazîfeler, mâlî murahhaslar, fevka’l-âde ictimâ‘ da‘vetle-
ri, mâliye murahhaslarının mecâlis-i umûmiyye ve belediye a‘zâlarının in-
tihâbâtı, intihâbâta müte‘allik mesâil-i hukūkiyye.

 Zâbıta ve emniyet-i umûmiyye: Cem‘iyetler, iş borsası, grevler, aile 
menfa‘atine taharriyât, tombola, nişancılık cem‘iyeti, nakl-i ecsâd, Berberî 
kahveleri, jandarma, bölüklerin tebdîl-i mevki‘leri.

 Mâliye: 19 Kânûn-ı Evvel 1900 târihli kānûnun tatbîki, husûsî büd-
cenin ihzârı, nizâmatı, teftîşi, Mâliye müfettişlerinin raporları, Mâliye mu-
rahhasları karârlarının resmen tasdîki, ihtiyât tahkīkātı, tahsîlât fazlasının 
sûret-i istimâli, hesâb-ı kat‘îlerin tanzîmi, tahrîr ve teklîf, müstemlekelerin 
istikrâzâtı, Cezâyir tekā‘üd sandığı, husûsî büdce, mütedâir işlerde Dîvân-ı 
Muhâsebât’ın teblîgātı.

 Yerlilerin İşleri: Muhtelif komünlerde âher idârenin disiplinine mü-
te‘allik salahiyeti, Reîsicumhûra senelik ma‘lûmât raporları, vâli-i umûmînin 
aylık raporları, yerli ahâlîyi alâkadâr edecek husûsî âsâr, Müslüman ahâlî-i 
asliyye mümessilleri, ahâlî-i asliyye tarafından vukū‘ bulan müsted‘ayât, yer-
li ahâlînin askere sevki, eski askerlere mahsûs hizmetlerin tasnîfi, silah bu-
lundurmak.
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Cenûb Arâzîsi: Teşkîlât nizâmnâmeleri, husûsî hizmetler, askerî işler, mevki‘ 
kumandanlığının ta‘yîni, yerli ahâlîye müte‘allik işler, cenûb arâzîsine mü-
tedâir büdce tanzîmi ve hesâb-ı kat‘îleri ve teftîşi, ihtiyât tahsîsâtı, fazla 2 
tahsîlâtın sûret-i istimâli, istikrâz, mükellefiyât-ı fevka’l-âde.

 Beşinci Büro “Dâire”: Bu dâirenin başında bir şef muâvini vardır. 
Vazîfeleri departman ve komün idâreleri, mecâlis-i umûmiyye..

 Mecâlis-i umûmiyyeyi da‘vet, karârların tedkīki, feshi, hudûdların 
ta‘dîli, nâhiyelerin teşkîl veya ilgāsı, nâhiye isimlerinin tebdîli - departman ve 
nâhiyelerin emlâkı- itfâiye, departmanın büdcesinin tanzîmi –en az üç mil-
yon Frank vâridâtı olan nâhiyelerin büdce ve hesâbâtının tanzîmi- istikrâzât 
– deniz oktravası- ta‘rifeler ve mukāvelât – sendika cem‘iyetleri- tekā‘üd 
–belediye reîsinin ve muâvininin işden el çekdirilmesi veya azli- belediye mec-
lisinin feshi.

 Mu‘âvenet ve Sıhhat-ı Umûmiyye: Deliler ve bulunmuş çocuklar, has-
tahâneler, dârülacezeler, cem‘iyet-i hayriyyeler, montepiyete (eşyâ mukābilin-
de para ikrâz eden mü’esseseler), muhtelif mu‘âvenet mü’esseseleri, teberru‘ 
ve vasiyyet, sârî hastalıklar, sıhhat-i umûmiyyenin muhâfazasına mütedâir 
mevzû‘âtın tatbîkâtı- bahrî zâbıta-i sıhhiye, Mekke’ye gidecek hüccâc- 
mağşûş mâl satılmamasını te’mînen vâki‘ mevzû‘ât tatbîkātı- maden sula-
rı, etibbâ ve eczâcıların icrâ-yı san‘atları, habishâneler idâresi, şartla tahliye 
edilen mahkûmîn, mükerrir-i cürm olanlar.

 Zirâat: Müstemleke, zirâat için kredi.

 Nâfia: Menfa‘at-i umûmiyye veya mahalliyeye müte‘allik şimendüfer-
ler, tramvaylar, limanlar, madenler, maden ocaklar, elektrik cereyânını tev-
zî‘ât, otomobillerin hareketleri.

 Ticâret ve sa‘y: Gedikler, hafta ta‘tîli, ticâret odaları istikrâzâtı, Cezâ-
yir Bankası, Adliye teşkîlât-ı adliyede vukū‘a getirilen ta‘dîlât.

Departman ve Komün İdâreleri Müdüriyeti

 Bu müdüriyetin bir müdürü, bir kat‘i, bir de kâtib muâvini vardır.

 Birinci Büro (Dâire)- Departman işleri ve mu‘âmele-i hesâbiyyesi bu 
dâirenin bir şefi, bir de muâvini vardır.
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 Vazîfesi: Departmanın hesâbâtını ve büdcesini tanzîm- Departman 
büdcesinin husûsî karârlarla ta‘dîli âdî vâridâtın kifâyetsizliği sebebiyle vergi 
tarhı- Fevka’l-âde teklîf- İstikrâz- Menâfi‘-i umûmiyyeye âid işler için istis-
nâen tahsîsât vaz‘ı- Vâridâtın tahsîlinin kontrolü- Menfa‘at-ı mahalliyeye 
hâdim şimendüfer, tramvay, imtiyâzı verilmiş otomobil- Meclis-i Umûmî ta-
rafından teklîf edilen mesâil-i mâliyeyi tedkīk, nakliye masârıfı departmana 
tahmîl edilen fukarâya âid nakliye işleri hakkında şimendüfer kumpanyaları 
ile te‘âtî-i efkâr ve rapor tanzîmi- Departmanın Mâliye idârelerinin teşkîli- 
Departmana vâki‘ olan hibe ve vasiyyet ve teberru‘âtın sûret-i sarfı, kontrol- 
Departmanın vaz‘iyet-i mâliyesini te’sîs.

 İkinci Büro (Dâire) Komünlerin İdâre-i Mâliyesi

 Bu dâirenin bir şefi bir de muâvini vardır.

 Vazîfesi: Komün hesâbâtına mütedâir ta‘lîmât- Paris şehrinin büd-
ce ve hesâbâtını tanzîm- Fevka’l-âde tekâlîf, komünlerin istikrâzâtı, uzun 
va‘deli ta‘ahhüdler- Oktruva: Ta‘rife, resm ta‘yîni ve ta‘dîlâtı belediye resm-
leri (ikāmet resmi, muvakkat idârehânelere vaz‘ olunan resm-i munzamm, 
mezbaha resmi) belediye vergisi- Kışla vergisi, belediye tahsîldârlarının maâ-
şı- Ucuz mesken inşââtı- Orman kat‘iyyâtı- Harbden doğrudan doğruya mu-
tazarrır olan komünlere verilen tahsîsât- Hesâbâtın Dîvân-ı Muhâsebât’a 
irsâli- Komünlerin vaz‘iyet-i mâliyesi.

 Üçüncü Büro (Dâire): Komünlerin mu‘âmelât-ı umûmiyyesi

 Bu dâirenin bir şefi, bir de muâvini vardır.

 Vazîfesi: Komünlerin emvâli: Koru, mer‘â taksîm- Orman nizâmnâ-
mesine tevfîkan ormanların teşrîk, tebdîl ve taksîmi- Komünlerin işlerinin 
menfa‘at-i umûmiyyeye hâdim olduğuna dâir karâr istihsâli- Komündeki sen-
dikalar.

 Komünlerin arâzîsi üzerinde müctemi‘an ve cebr ve şiddet istimâliyle 
îkā‘ edilen cürümlerden dolayı komünlerin mes’ûliyetleri- Komünlerin müs-
tahdemîn- Müstahdemînin işden çıkarılması hâlinde karârın ibtâli veya za-
rar ve ziyân verilmesi husûslarında merci‘-i itirâz- Komün müstahdemînine 
verilen liyâkat madalyası- Komünlerin itfâiye teşkîlatı- Hükümetce verilen 
tahsîsâtın taksîmi- Kazâlara karşı hükûmetin tahsîsâtı- Mahallî tekā‘üd 
sandığı- Liyâkat madalyası- İtfâiye Meclis-i Âlîsi- Komünlerin, departman-
ların ve komün ve departmanlarda bulunan mü’essesât-ı milliye me’mûr ve 
müstahdemînine âid tekā‘üd sandığı ve tekā‘üd işleri nizâmnâmeleri- Nişân-
gâh, stadyum- Prefecturelerin 
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mu‘âmelât-ı idâriyyesini tedkīk- Bir kıymet-i san‘atkârânesi olan tabî‘î ve 
bedî‘î âbidât ve menâzırı tasnîf- Techîz ve tekfîn ve buna müte‘allik ta‘rife 
ve mukāveleler- Mezarlıklar zâbıtası ve idâresi- Asker ve sivil ölülerin defini, 
mezardan çıkarılması, bir yerden diğer yere nakli- Cenâze merâsimi- Damga 
Kānûnu’nun departman ve komün mu‘âmelâtına tatbîki- Rehinlerin tasfiyesi 
ve bu işlerden mütevellid ihtilâfı ikinci derecede tedkīk…

 Dördüncü Büro (Dâire): Departman ve komünlerin hukūk mu‘âmelâtı

 Bu dâirenin iki şubesi vardır. Birinci şube de bir şef tarafından idâre 
olunur

 Vazîfeleri: Mukāvelenâmeler, imtiyâzlar, münâkasa, ve müzâyedeler, 
levâzım mübâya‘âtı, şehir yolları, kasaba ve köy yolları, muvakkat işgāller, 
mahkemeye gitmek için müsâ‘ade istihsâli, mecâlis-i umûmiyye, -Arondisman 
ve belediye meclis mukarrerâtı, prefecture ve belediye reîsleri tarafından ıs-
dâr olunan evâmir, departman ve komünlere müte‘allik diğer mukarrerât-i 
idâriyye hakkında itirâzan nezârete ve istînâfen Şûrâ-yı Devlet’e mürâca‘at- 
Vazîfe ihtilâfları- Adem-i salâhiyet iddiâsı- Âidiyet karârları- Komün ve 
departmanlardaki istimlâkât mesâilinde hüküm karârlarına karşı mahkeme-i 
temyîze mürâca‘at- Komün ve departmanlardaki iş ve levâzım pazarlığında 
te’lîf-i bîn- Plan, imâr, tevsî‘ husûsâtında âlî komisyon- Hava gazı tenvîrâtı-
nın tevzî‘âtında re’y-i istişârî- Adlî işlerde mu‘âvenet, rüsûm ve masârıf-ı 
adliye- Harb zararları.

 İkinci Şube: Köy, kasaba, şehir yolları

 Bu şubenin bir şef muâvini vardır.

 Vazîfeleri: Komünlerin umûmî yolları- Yollar için müsâ‘ade- Hava 
gazı, elektrik tevzî‘âtı- Muvakkat müsâ‘adeleri- Komün yollarında müşterek 
nakliyât- Otobüs ve tramvaylar- Panayır yerlerinde mevki‘ vergisi- Tanzîfat, 
kaldırım, yaya kaldırımı ve diğer yol vergileri- Sokak açmak, şehri tenvîr et-
mek, tanzîm etmek planları- İzâle-i şüyû‘ ve grup hâlinde mesken- Husûsî 
yollar, işletme yolları- Kır yolları- Kır yolları için masârıf ve menâbi‘, ta‘mîr, 
hükûmetin tahsîsâtı, departman tahsîsâtı- Komün ve sergi hisseleri- Yol mü-
kellefiyeti- Kır yolları resmi- Husûsî i‘ânât- Sanâyi‘ tahsîsâtı yol bekcileri- 
Kır yolları teftîşatı- Kır yolları komitesi- Projeler tedkīkātı
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Beşinci Büro (Dâire): Arâzî tahdîdi. Teberru‘, vasiyyet. Edyân ve mütehallif 
(muhtelif) işler.

 Bu dâirenin bir şefi ve bir şef muâvini vardır.

 Vazîfeleri: Arâzî tahdîdi- Departman, arondisman, kanton, komün 
kanton teşkîli, komün teşkîli veya ilgāsı- Hudûd ta‘dîli- İdare merkezlerinin 
nakli- İsimlerin tebdîli, merkez halleri- Âlî meclis- Murahhasların terkīni- 
Liyâkat madalyası.

 Ahkâm-ı kānûniyye dâiresinde teşkîlât-ı diniyye- Kilise ile hükûme-
tin tefrîkine mütedâir kānûnların tatbîki- Dinî cem‘iyetler- Emvâlin tevcîhi, 
dağıdılması, nakli, dîni cem‘iyetlerin olmadığı zamanlarda hidemât-ı dîniy-
ye- müstahdemîn- dîn me’mûrlarının şerâ’it-i kānûniyyesi- Kābiliyetsizlik 
ve adem-i te’lîf – Maâş ve ücret- Emvâl- Dînî mebânînin tasarrufu ve is-
timâli- Dînî cem‘iyet olmadığı takdîrde mebain-i dîniyyenin sûret-i istimâli 
dîni mebânîin ta‘mîrâtı- Dinî mebânînin ve ruhbâna mensûb mü’essesâtın ve 
gayr-ı menkūl eşyâ-yı dîniyyenin harb sebebiyle uğradığı zararların ta‘mîri 
ve ihyâsı husûsunda mütâla‘a- Târihî âbidât-ı dîniyyenin tasnîfi husûsunda 
mütâla‘a- Eski emvâl-i dîniyyenin cihet-i âidiyetini ta‘yîn- Borçlar tanzîmi- 
Eski Mezâhib Nezâreti’ne âid tekā‘üd sandığı ve mu‘âvenet evi emvâli- Dinî 
mü’essesât- Mü’essesât-ı dîniyeye yapılan teberru‘ât ve vasiyyet mu‘âmelâtı- 
Papas evleri- Îcârı, ta‘mîri, istimâli,zâbıta-i dîniyye –dînî tezâhürât- dînî 
armalar- çan çalma.

 Eski Mezâhib nâzırlarına ve ailelerine yardım- işbu dîni mes’elelerden 
dolayı vaz‘iyet-i hukūkiyyeyi tedkīk departman, komün ve arondismanlara 
müte‘allik mesâil-i idâriyyeden dolayı meclis-i umûmîye ve diğer meclislerin 
temenniyâtını tedkīk.

Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti

 Bir müdür ile bir kâtibi vardır. Müdüriyet üç dâireye münkasımdır. 

 Birinci Büro (Dâire): Me’mûrîn, büdce, zâbıtanın teşkîlât-ı umûmiy-
yesi

 Bu dâirenin bir şefi bir de muâvini vardır.

 Vazîfeleri: Me’mûrîn (zâbıta-i belediye, husûsî, seyyâr)- Seyyâr ve 
husûsî
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polis komiser ve müfettişlerinin şerâ’it-i kabûlü hakkındaki evâmir ve 
nizâmâtı infâz- Nâmzedleri hakkında ta‘lîmâtnâme- Müsâbaka tertîbi- Po-
lis Mektebi.

 Umûmî kontrolörler, komiserler, zâbıta-i belediye komiserleri, husûsî 
seyyâr polis komiser ve müfettişleri: Ta‘yînler, tebdîller, disiplin, takdîrnâme 
i‘tâsı teklîfleri, tekā‘üd.

 Her senelik terfî‘ tabloları tanzîmi.

 Tahkīkāt ve hidemât-ı husûsiyye, polis karakollarının kontrolü.

 Salahiyet ihtilâfları: Umûr-ı hukūkiyye.

 Büdce senelik büdcenin tanzîmi- Polis komiser ve müfettişlerinin maâ-
şat ve tazmînâtı ve ale’l-umûm-polis hidemâtı masârıfı için vâki‘ tahsîsatın 
istimâli- Bu masârıfın tedkīki- Muhâsebe- Şehirlerin polis hidemâtı için tah-
sîsat- Devlet polisinin büdcesinin ihzârı (Paris sen departmanı, Lyon, Mar-
silya, Tolun, Nice): Bunların tedkīki.

 Kuvve-i umûmiyye teşkîlâtı- Devlet polis teşkîlâtı- Kırk binden fazla 
nüfus olan şehirlerde polis teşkîlâtı- Şimendüfer, liman, hudûd polis teşkîlâtı- 
İntizâm-ı umûmîye müte‘allik mesâilde jandarma hidemâtı, jandarma onba-
şı takımının mevzi‘ini tebdîl, silahların mu‘âyene-i umûmiyyesi- Hükûmet-i 
mülkiye tarafından ordu kuvvetinin talebi- Kır bekcileri- Husûsî bekciler.

 Kır zâbıtası- Köy ahâlîsinin muhâfazası için tedâbîr ittihâzı- Polis 
me’mûrlarının ve kır bekcilerinin teslîmi- Zâbıta-i belediye ve kır zâbıta 
me’mûrlarına liyâkat madalyası.

 İkinci Büro (Dâire) Zâbıta-i umûmiyye- Ecnebîlerin kontrolü şef, mü-
dür muâvini, şef muâvini.

 Vazîfeleri: Zâbıta-i umûmiyye- Zâbıta-i umûmiyyeye mütedâir kānûn-
ların infâzı- Devletin emniyet-i umûmiyyesine müte‘allik bi’l-cümle işler ve 
ona tecâvüzü mutazammın tertîbâtın keşfi fesâd tertîbâtı- Sûikasd- Umûmî 
yollarda tezâhürât- Konferanslar- Kongreler- İhlâl-i intizâm- Yol üzerinde 
birikmeler- Rahat-ı umûmiyyeyi ihlâl- İctimâ‘-ı umûmî- Bayrak ve alâmet-i 
mahsûsa- İ‘lanât- Tevzî‘-i matbû‘ât, umûmî yollar üzerinde münâdîler- ec-
nebî matbû‘âtı ve Fransa’da ecnebî lisanıyla münteşir gazetelerin tevzî‘ini 
men‘- Reîsicumhûr ve nüzzârın seyâhatleri ile ecnebî hükümdârânın seyâhat-
leri esnâsında emniyete te’mîn edici tedâbîr ittihâzı- Anarşistlerin hareketle-
rine men‘ eden kanuların 
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tatbîki- Mesâ‘î borsası- Grevler- Sendikalar- Sa‘y hürriyetine tecâvüz- Husûsî 
trenler hakkında mütâla‘a.

 Tayyâre ve hava vesâiti- Zâbıta tedâbîr, nizâmât ve ta‘lîmâtın tatbîki.

 Oyun hakkında nizâmnâmeler- Eğlence mesîre şehirlerinde, kulübler, 
gazinolarda ve mevsim şehirlerinde oyun hakkında nizâmnâmelerin tatbîki- 
Taleb vukū‘unda tedkīk ve ta‘lîmât- Müsâ‘ade i‘tâsı- Gazino ve kulüblerin 
teftîş ve tarassudu ve oyun sâhiblerinden hisse ifrâzı hakkında nizâmat bu 
teftîş sebebiyle hâsıl olacak masârıfın ta‘yîn ve tedkīki, umûmî yollarda ve 
umûmî mahallerde oyun mes’elesinin tarassudu.

 Zâbıta-i adliye- Cihet-i adliye ile münâsebet, adlî dosya ve hukūk-ı 
memnû‘anın iâdesi, afv husûsâtında intizâm-ı umûmî nokta-i nazarından 
mütâla‘a dermiyânı.

 ikāmet hakkının men‘i- Mükerrirler hakkında kavânînin tatbîki.

 İâde-i mücrimîn- Fransa Hükûmeti’ne bahş edilen iâde-i mücrimîn 
hakkı ve Fransa’dan taleb edilen iâde-i mücrimîn ve infâzı.

 Şarta mu‘allak tahliye- Emniyet-i umûmiyye nokta-i nazarından şarta 
mu‘allak tahliye hakkında kānûnun tatbîki- Silah barut ve mevâdd-ı infilâ-
kiyye- Silah hakkındaki kānûnun tatbîki, i‘mâl, ihrâc, satın [alma], transit, 
idhâl- Husûsî kimselerdeki silahlar, halkın emniyetini mûcib tedbîrler, tehli-
keli mâddeler, dinamitin sûret-i istimâli hakkındaki kānûn, dinamit depoları 
küşâdı hakkındaki talebler.

 Ecsâdın nakli- Ecnebî memleketlerde veya müstemlekelerde ölmüş kim-
selerin cesedlerinin Fransa’ya idhâli, teftîşât-ı umûmiyye ve ecnemî zabıtası- 
Ecnebîlerin ikāmet beyânnâmeleri, memleketden ihrâc emri, ikāmet hakkında 
ruhsat talebi, tâbi‘iyete kabûl, Fransa tâbi‘iyetine yeniden duhûl, ecnebiler 
arasında teşkîl edilecek yardım cem‘iyetleri için müsâ‘ade i‘tâ taleblerine kar-
şı mütâla‘a dermiyânı.

 Emniyet-i milliye, hudûdların, sevâhilin tarassudu, i‘mâlât-ı harbiyye-
lerin, berrî, bahrî mü’essesât-ı askeriyyenin, yolların, kanalların, seyr-i sefâi-
nen kābiliyetli nehirlerin, mevâki‘-i müstahkemenin, karargâhların, siperle-
rin, telsiz telgraf merâkizinin tarassudu. Müdâfa‘a-i Milliyeye müte‘allik 
mesâilde Harbiye ve Bahriye nezâretleri ile münâsebât, ecnebî asker kaçakla-
rı- Fransa’da ikāmet eden asker firârîlerinin onlara mahsûs mü’essesâtı taras-
sud ve teftîş ve onların müstemlekede hizmet-i askeriyye îfâ etmeleri hakkın-
daki ta‘ahhüdâtı ile iştigal, telsiz telgraf zâbıtası güvercinlik- Bu bâbdaki 
kavânîninin tatbîki, güvercin salıvermek ve ecnebî memleketlerden güvercin 
idhâlini teftîş, güvercin besleyenlerin her sene kaydı.
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Millî seferberliği ihzâr.

 Bütün bu husûsât hakkında prefectureler tarafından ısdâr edilen evâ-
miri itirâzan tedkīk ve Şûrâ-yı Devlet’e istînâfen mürâca‘at.

 Üçüncü Büro (Dâire): Zâbıta-i idâriyye (umûmî mahallerin nezâreti- 
seyr u sefer)

 Şef, müdür muâvini

 Muâvin-i şef

 Vazîfeleri: Muhâceret- Ruhsat almış acentalar, muhâcirlerin ta‘ahhü-
dâtı ve bu işle iştigal eden acentaların nezâreti, mukāvelâtın tasdîki, bu bâb-
daki kavânînin tatbîki, hayvanların himâyesi- Bu bâbdaki kavânînin tatbî-
ki, boğa döğüşdürmek, hayvanların döğüşdürülmesi piyangolar- Kānûnların 
tatbîki, nezâret, ruhsat, kumara benzeyen piyangolar. Müsâ‘ade istihsâl eden 
piyangoların idâresini teftîş, umûmî mahallerde ve mesâkinde i‘âne pasaport- 
Ecnebî memleketler için pasaport, ecnebî memleketlere kabûl için mevzû‘ olan 
şerâ’it, fukarâların seyâhati için vesâit-i âdî yollarda mu‘âvenet, vaz‘-ı yed 
mu‘âmelâtını teftîş,nakl edilen ailelerin azîmetini ecnebî memleketlerde bulu-
nan fakīr Fransızların memleketlerine nakli taleblerinin tedkīki, tahkīkāt-ı 
ruhsat, bu işe mütedâir tahsîsâtın idâresi, masârıfın tasfiyesi ve teftîşi.

 Umûmî mahallere mahsûs nizâmnâmeler ve emniyeti kâfil tedâbîr- 
Kahveler, kabareler, meyhâneler, bu husûsdaki kānûnların tatbîki, vaz‘ edi-
len nizâmâtın tatbîkini teftîş, mütâlebât, çalgılı kahveler, balolar, tiyatrolar, 
sinemalar, otellerde, hanlarda, mobilyalı kiralık evlerde olan seyyâhları teftîş 
için vaz‘ olunan Cezâ Kānûnu’nun mevâddını tatbîk.

 Koltukcu esnâfı- Koltukculuk için kānûnlarla ta‘yîn olunan şerâ’iti 
tedkīk ve kānûnu tatbîk.

 Fuhuş- Nizâmnâmeleri, kadın ticâretini men‘ 

 Âdâb-ı umûmiyyeye tecâvüz- Tahrîren, resim yapmak sûretiyle, i‘lânât 
ve ilh. sûretleri ile âdâb-ı umûmiyeye tecâvüz.

 Açık saçık neşriyâtın tevzî‘ini men‘. (4 Mayıs 1915 târihli Beyne’l-Mi-
lel i‘tilâfı tatbîk) Ailelerin menfa‘atine olarak departmanlarda ve ecnebî 
memleketlerinde idârî tavassut- Gāib taharrîsine mütedâir eşkâl i‘lânları 
otomobillerin seyr ve hareketleri- Emniyet-i âmme için mevzû‘ bu bâbdaki 
evâmiri tatbîk- Mahallî nizâmlar- Yollarda ve otomobil yerlerinde kurs ve 
müsâbakalar- Yollarda bisiklet yarışları.
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Seyyâr san‘atlar ve göçebelerin seyr u seferi- Bu bâbdaki evâmir ve kānûnla-
rın tatbîki. 

 Bu husûsâta mütedâir prefecturelerin emirlerinin itirâzen tedkīki ve 
Şûrâ-yı Devlet’e istînâfen mürâca‘at.

 Fi‘âl-i hidemât: Emniyet-i Umûmiyye’nin hâricî hidemâtının kontro-
lü, bir müfettiş-i umûmî, zâbıta-i idâriyyenin umûmî kontrolü, bir müfettiş-i 
umûmî, bir komiser, pasaport hizmeti; bir komiser (dâire reîsi), kurs ve oyun 
hizmeti, bir komiser (dâire reîsi) Emniyet-i Umûmiyye’nin fotoğraf ve şifre 
mu‘âmelâtı, bir komiser (dâire reîsi) ecnebîlerin ikāmet vesîkası mu‘âmelât-ı 
merkeziyyesi, bir komiser (dâire reîsi) resmî seyâhatlerde bulunmağa me’mûr 
iki komiser, taharriyât-i adliyye mu‘âmelât-ı umûmiyyesini kontrol, bir mü-
fettiş-i umûmî, iki komiser, riyâset-i cumhûr sarayında husûsî bir komiserlik, 
bir husûsî komiser (dâire reîsi) Paris Askerî Hükûmeti nezdinde husûsî bir 
komiserlik, bir husûsî komiserlik (dâire reîsi), Paris şimendüfer istasyonları 
mu‘âmelâtı (komiserlikler) her istasyonda bir komiser (dâiresi reîsi) (Bainges) 
borje havaî limanı, bir husûsî komiser (dâire reîsi).

 Dâhiliye Nezâreti Müşâvirlik ve Komisyonları:

 Mu‘âvenet Komisyonu, a‘yân a‘zâlarından biri reîs, a‘zâlar: bir meb‘ûs, 
sicil ve idâre-i umûmiyye müdürü, bir müfettiş-i umûmî, Şûrâ-yı Devlet a‘zâ-
larından biri, Dâhiliye Nezâreti fahrî müdürü, sicil ve idâre-i umûmiyye mü-
dür muâvini, kâtib: bürolardan birisinin muâvin şefi.

 Oyun evsâfı hâsılâtından hükûmete âid olan % on beş hisseyi hesâb 
etmeğe me’mûr komisyon, dâhiliye nâzırı reîsi, a‘yân a‘zâlarından biri reîs 
muâvini, a‘zâlar: dört a‘yân a‘zâsı, beş meb‘ûs, mu‘âvenet-i hayriyye âlî ko-
misyonu, reîs muâvini, sıhhat-ı umûmiyye âlî komisyonu a‘zâlarından iki zât, 
Dâhiliye Nezâreti müfettiş-i umûmîlerinden iki zât, deniz hey’et-i teftîşiyye 
şefi, Dâhiliye Nezâreti İdâre-i Merkeziyye müdürleri, Mu‘âvenet-i İctimâ‘iy-
ye ve Sıhhiyye müdürü, Zirâat Nezâreti müdür-i umûmîsi, Hariciye Nezâreti 
müdürlerinden biri, Mâliye Nezâreti fahrî müdürlerinden biri, Maârif Nezâ-
reti’nden üç murahhas Sıhhiye ve Nâfia Vekâletlerinden üçer murahhas ve 
istihlâs edilen mahaller müsteşârı.

 Muhârebe hasebiyle doğrudan doğruya zarar gören komünlere tahsîsât 
ve avans komisyonu.
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Reîs, meclis-i a‘yân reîsi, reîs muâvini, bir meb‘ûs, a‘zâlar: bir meb‘ûs, 
Şûrâ-yı Devlet reîsi, Dîvân-i Muhâsebât’ın reîs-i fahrîsi, Şûrâ-yı Devlet 

a‘zâlarından biri, Dâhiliye Nezâreti departman ve komün idâreleri müdürü, 
Dîvân-ı Muhâsebât a‘zâlarından biri, Dâhiliye Nezâreti Cezâyir İşleri ve 
Muhâsebe müdürü, Sıhhiye Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye Nezaretlerinden birer 
müdür, Mâliye Nezâreti Büdce müdürü, Hesâbât-ı Umûmiyye müdürü, is-

tihlâs edilen mahaller idâresinin bir bürü şefi, eski vâlilerden bir zât Dîvân-ı 
Muhâsebât müşâvirlerinden biri, Dâhiliye Nezâreti müfettiş-i umûmîlerin-
den biri, Mâliye müfettiş-i umûmîlerinden biri, Dâhiliye Nezâreti şef büro-
larından biri, ve Dâhiliye Nezâreti muâvin şeflerinden biri, kâtib; Dâhiliye 

Nezâreti muâvin şeflerinden biri.

 İtfâiye Âlî Komisyonu:

 Reîs: Dâhiliye nâzırı, a‘zâlar: iki a‘yân a‘zâsı ve iki meb‘ûs, Şûrâ-yı 
Devlet dâireleri reîslerinden biri, Şûrâ-yı Devlet a‘zâlarından iki zât, Dâhi-
liye Nezâreti departman ve komün idâreleri müdürü, polis müdürü, Dâhiliye 
Nezâreti fahrî müdürânından biri, Darbhâne müdîr, Paris İtfâiye kuman-
danı, yedi tane belediye, on sekiz aded zâbit, kâtib: Dâhiliye Nezâreti büro 
şeflerinden biri, kâtib muâvini muâvin şeflerinden biri.

 Komünlere İtfâiye ve Yangın Hidemâtı Tahsîsâtını Tevzî‘ Komisyonu:

 Reîs Dâhiliye nâzırı, reîs muâvinleri: a‘yân a‘zâlarından biri ve Şûrâ-yı 
Devlet a‘zâlarından biri, a‘zâlar: bir a‘yân a‘zâsı, iki meb‘ûs, Şûrâ-yı Devlet 
başmuâvini, Şûrâ-yı Devlet a‘zâlarından biri, Dâhiliye Nezâreti departman 
ve komün idâresi müdürü, Dîvân-ı Muhâsebât a‘zâlarından biri Hazîne-i 
Mâliye merkez müfettişi, itfâiyenin departman müfettişlerinden biri, bir it-
fâiye yüzbaşısı, kâtib: Dâhiliye Nezâreti büro şeflerinden biri,muâvin-i kâtib 
muâvin şeflerinden biri.

 Kır Yolları Müşâvir Komitesi:

 Reîs Dâhiliye nâzırı; reîs muâvini: mütekā‘id nâfia müfettişlerinden 
biri, a‘zâlar: yedi aded.

 Departmanlar ve komünler alâkadâr eden sanâyi‘ nâfia ve pazar ve 
levâzım işlyerine dâir müşâvir komite

 Reîs: Şûrâ-yı Devlet dâirelerinden bir reîs

 Hava gazı tenvîrâtı tevzî‘âtı komitesi:

 Reîs: Şûrâ-yı Devlet a‘zâlarından biri
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 Şehirlerin Tanzîmi, İmârı ve Tevsî‘i Âlî Komisyonu:

 Reîs: Dâhiliye nâzırı veya murahhası

 Reîs muâvini: İstihlâs edilen mahaller nâzırı veya murahhası.

 A‘zâlar: Üç a‘yân a‘zâsı, üç meb‘ûs.

 Şûrâ-yı Devlet a‘zâları; belediye reîsleri ve ilh.

 Paris Halleri Âlî Komisyonu:

 Paris Cem‘iyet-i Belediyesi tarafından ta‘yîn olunan a‘zâlar ve diğer 
belediye dâireleri meclisleri tarafından ta‘yîn olunan a‘zâlar Zirâat Nezâreti 
tarafından ve Dâhiliye Nezâreti tarafından ta‘yîn olunan a‘zâlardan müte-
şekkildir. 

 Departman ve komünlerin umûmî mu‘âmelât-ı idâriyyesine müte‘allik 
mesâil için müteşekkil dâimî müşâvir komite.

 Reîs: Sâbık Paris belediye meclis reîsi

 Reîs muâvini: Şûrâ-yı Devlet a‘zâlarından biri.

 A‘zâlar: Polis müdürü; Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyeti’nin şef bü-
rosu.

 Şûrâ-yı Devlet a‘zâlarından biri, Dâhiliye Nezâreti departman ve 
komün idâreleri müdürü, sicil ve idâre-i umûmiyye müdürü, Nâfia Nezâre-
ti şimendüfer müdür-i umûmîsi; Zirâat Nezâreti sular ve ormanlar müdür-i 
umûmîsi; Adliye Nezâreti Umûr-ı Hukūkiyye müdürü, Dîvân-ı Muhâsebât 
a‘zâlarından biri, Dâhiliye Nezâreti Hey’et-i Teftîşiyye merkez mu‘âmelât 
şefi, Dâhiliye Nezâreti müfettiş-i umûmîlerinden biri, bazı mahaller vâlileri, 
Hukūk Fakültesi mu‘allimlerinden bazıları, Paris Üniversitesi mu‘allimle-
rinden bazıları Şûrâ-yı Devlet a‘zâları. Şûrâ-yı Devlet muavini, bazı avu-
katlar, Mâliye Nezâreti müdîrânından bazıları, hukūk işleri şefi, Mâliye mü-
fettişlerinden bazıları, Nâfia müfettişlerinden bazıları.

 Kâtib-i umûmî: Mâliye Nezâreti büro muâvin şeflerinden biri (Ticâret 
Mekteb-i Âlîsi mu‘allimlerinden)

 Dâhiliye Nezâreti Hukūk İşleri Müşâvere Komitesi

 Reîs: Şûrâ-yı Devlet devâiri reîslerinden biri.

 Reîs muâvini: Fahrî

 A‘zâlar: Dîvân-ı Muhâsebât a‘zâlarından biri, Mâliye müfettiş-i 
umûmîlerinden biri, Hukūk Fakültesi Doyen’i, Şûrâ-yı Devlet avukatların-
dan biri.
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Şûrâ-yı Devlet sâbık avukatlarından biri, İstînâf Mahkemesi›nde vekâlete 
me’zûn dört tane avukat, Dâhiliye Nezâreti Sicil ve İdâre-i Umûmiyye 
müdürü, Departman ve Komünler İdâresi müdürü, Emniyet-i Umûmiyye 
müdürü, müfettiş-i umûmî ve merkez hey’et-i teftîşiyye şefi

 Raportör: Şûrâ-yı Devlet başmûavini.

 Kâtibler: Departman ve Komünler İdâresi Müdüriyet kâtibi Muhâse-
be Müdüriyeti şef bürolarından biri.

 Sen Departmanı Harb Eserleri ve Kontrol Komisyonu.

 Reîs: Şûrâ-yı Devlet fahrî a‘zâlarından biri

 A‘zâlar: Edebiyât Fakültesi Doyen’i; Muhâsebe müdürü, Mâliye mü-
fettiş-i umûmîlerinden biri, sâbık polis müdürü ilh…

 Dâhiliye Nezâreti müşâvirleri:

 Şûrâ-yı Devlet ve Mahkeme-i Temyîz avukatlarından iki aded

 İstînâf Mahkemesi’nde avukatlık eden on dört avukat

 Bidâyet Mahkemesi’nde avukatlık eden bir avukat

 Bir kâtib-i adl

 Sıhhiye hidemâtı: Kânûn-ı Sânî, Şubat ayları için iki doktor mu‘ayyen 
günler ve sâ‘atlerde Mart, Nisan ilh…

(Adres ve telefon numaraları vardır)

 Bütün seneye mahsûs olmak üzere de doktorlar, göz tabîbi, dişciler 
hidemâta âmâde olmak üzere adresleri kabûl sâ‘at ve günleri gösterilmişdir.

 Mebânî hidemâtı: Bir mi‘mâr 

 Resmî cerâid: Müdür, kâtib-i umûmî, veznedâr, umûr-ı tahrîriyye kâti-
bi, müstahdemîn doktoru, mi‘mâr.
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  Kısm-ı Mahsûs 

        12 Temmuz [1]928

-Karârnâme-
Darlık mıntıkasındaki çiftçilerin sıkıntısını tehvîn ve gelecek sene istih-

sâlâtını te’mîn için Hey’et-i Vekîle tarafından kabûl olunan karârnâme sû-
retidir

  Hudûd ve esâmîsi ma‘lûm olan menâtıkda hükûmet tarafından 
me’mûren bir tedkīk seyahati icrâ etmiş olan Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya 
Bey’in tedkīkātı Hey’et-i Vekîle’de mütâla‘a olundu.

 Bazı yerlerde geçen iki seneden beri hüküm süren kuraklık bu sene dahi 
şiddetli kış ile devâm etmiş olduğundan çiftçilerin hâlen sıkıntısını tehvîn ve 
gelecek senede istihsâlini teshîl etmek üzere bu mıntakalar için husûsî tedâbîr 
karârlaşdırılmışdır.

 1- Darlık mıntıkasında bi’n-nisbe vâsi‘ mikyâsda “iş” ihzâr kılına-
cakdı. Bu iş: evvelen- İdâre-i husûsiyyelerin nâfia umûrunu bi’l-hâssa dar-
lık mıntıkasında ve bu mıntıka ahâlîsinin çalışmasını te’mîn edecek sûretde 
mevki‘-i tatbîka koymaları, sâniyyen- Nâfia Vekâleti’nin darlık mıntıkası 
dâhilinde mümkün olduğu kadar çok iş açması sûretinde resmî büdcelerden 
te’mîn kılınmışdır. Bu icrââta derhâl başlanacakdır.
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 Sâlisen- Konya Sulama İdâresi büdcesindeki tahsîsâtdan kanallar 
ameliyâtı için tahsîsan darlık mıntıkası ahâlîsinden yevmiyye ile istifâde ede-
cekdir. Bundan mâ‘adâ civâr vilâyetlerdeki şimendüfer yollarında darlık mın-
tıkası ahâlîsinin çalışabilmesi için Demiryollar Müdüriyet-i Umûmiyyesince 
husûsî tedâbîr alınmışdır. Kütahya-Fevzipaşa hatlarında müte‘ahhidlher 
birlerce amele istihdâmına resmen tâlib olmuşlardır. Demiryollar Müdüriye-
tince amelenin nakli ücreti fevka’l-âde tenzîl ve i‘lân olunmuşdur. İşe gidecek 
amelenin nakliye ücretine Hilâl-i Ahmerce mu‘âvenet der-pîş edilmişdir.

 2- Bundan mâ‘adâ Anadolu Demiryolları Müdüriyeti ucuz zahîre 
tedârükünü te’mîn için yüz bin lira tahsîs etmişdir. Müdüriyet bu para ile 
münâsib yerlerden ucuz zahîre, ot ve saman tedârük ederek darlık sâhasında 
münâsib istasyonlara nakl edecek ve mübâya‘a fiâtıyla muhtâc olanlara sata-
cakdır.

 Müdüriyet ihtiyâc hâsıl olursa ucuz zahîre için devr eden tahsîsâtı iki 
yüz bin liraya iblâğ edecekdir.

 3- Darlık mıntıkasının hemen ortasına Mâliye’nin büyük memlahala-
rı tesâdüf etmekdedir. Mâliye Vekâleti tuz istihsâl ve nakliyesinde her sene 
mu‘tâd olan faâliyetini bu sene darlık mıntıkası ahâlîsinin ma‘işetine mü’es-
sir olacak derecede tezyîd edecekdir.

 Bundan mâ‘adâ darlık mıntıkası ahâlîsinin tuz ticâretinde buluna-
bilmeleri için kendilerine kredi ve avans ile gösterilecek suhûlet husûsunda 
Zirâat Bankası ile Tuz İnhisâr Müdüriyeti arasında mutâbakat hâsıl olmuş-
dur.

 4- Hayvanât i‘âşesi için civâr vilâyetlerde mer‘âlar ihzâr edilmişdir. 
Çiftçilerden mürâca‘at edenlerin sürülerine vâliler yer gösterecek ve emniyetle 
sevkini te’mîn edeceklerdir.
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 Bundan mâ‘adâ Demiryollar Müdüriyet-i Umûmiyyesi diğer vilâyet-
lerden ot ve saman te’mîn ve ta‘rifelerde fevka’l-âde tenzîlât icrâ etmişdir. 
Bu sûretle darlıkda kalan ahâlînin çift hayvanları için birkaç def‘a daha 
ucuz hayvan yemi tedârük edebilecekleri hesâb olunmakdadır.

 5- Hilâl-i Ahmer’in şefkat ve mu‘âvenetine mürâca‘at olunmuşdur. 
Hilâl-i Ahmer darlık mıntıkasında teşkîlâtını faâliyete getirecek fevka’l-âde 
muhtâc bulunanlara hem sür‘atle mu‘âvenet ve hem sıhhî ihtiyâca göre tertî-
bât ittihâz edecekdir.

 6- Gelecek sene zirâati için lâzım olan tedâbîrin başında muhtâc olan-
ların tohumluklarının tedârükü vardır. Darlık mıntıkası ihtiyâcını der-pîş 
ve te’emmül etmiş olan Zirâat Bankası bu mıntıkadaki çiftçilerin gelecek 
zirâatlerini mümkün kılacak sûret ve mikdârda tohumluk ikrâzını karâr altı-
na almışdır.

 7- Darlık mıntıkasında kābil olan sulardan âtiyyen istifâde için Nâfia 
bu sene işe başlayacakdır. Bu sûretle Obruk Gölü, Eşmekaya Suyu, Uluırmak 
ve Kızılırmak’dan hiç olmazsa bir kısmının mevki‘-i istifâdeye konmasını ve 
Konya merkez kazâsıyla Zıvarık-İnevi nâhiyelerinde velev basit şekilde ol-
sun kuyulardan her hangi bir usûlde istifâde için ahâlîye delâlet edilmesine 
tevessül edecekdir. Gelecek senelere mü’essir olacak bu tedâbîr-i ameliyât i‘ti-
bârıyla bu sene dahi fazla iş ihzâr etmiş olacakdır.

 8- Milletin darlık sâhasındaki muhtâclara mu‘âvenet etmek isteyen 
hayr ve şefkat erbâbı i‘ânelerinin nev‘ini ve tarz-ı icrâsını ta‘yînde muhtâr 
olduklarına şübhe olmamakla beraber Hilal-i Ahmer’i dahi tavsit edebilirler. 
Her hâlde bu maksadla başka hiçbir i‘âne teşkîlâtı yapılmayacakdır.
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 9- Bu karârnâmenin Dâhiliye, Mâliye, Nâfia, Sıhhiye vekâletleri-
ne ta‘alluk eden aksâmı derhâl mevki‘-i tatbîka konacak ve Hilâl-i Ahmer 
Cem‘iyeti’ne ta‘alluk eden aksâmı Başvekâlet’den teblîğ olunacakdır.

 İktisâd Vekâleti bütün bu tedâbîrin tatbîkine mütedâir ma‘lûmâtı 
cem‘ ve ta‘kīb ve darlık mıntıkasının bu seneki ve gelecek seneki ahvâl-i ik-
tisâdiyyesiyle sûret-i mahsûsada iştigal edecek ve Hey’et-i Vekîle’yi tenvîr ve 
haberdâr eyleyecekdir.
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Dâhiliye vekîli beyefendinin kuraklık 
hakkındaki raporları

Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Beyefendi’nin orta Anadolu’da teftîş etdiği sâ-
halardaki kuraklık hakkında Başvekîl İsmet Paşa hazretlerine takdîm etdik-
leri raporun hulâsası

 Konya, Aksaray, Kırşehri vilâyetlerinin kuraklıkdan en çok müte’essir 
olan köyleri emir ve ta‘lîmât-ı devletleri dâiresinde bi’z-zât müşahede edil-
di. Bu vilâyetlerin kuraklık sahasındaki diğer köyleri ile Yozgad, Eskişehir, 
Afyonkarahisar vilâyetlerinin vaz‘iyeti de mahallî vâli ve kaymakamları ve 
münhasıran bu işle tavzîf edilen mülkiye müfettişleri tarafından mu‘ayyen 
bir plan ve metoda tevfîkan tedkīk etdirildi. Bu saha hakkında umûmî ve mu-
fassal bir lâyıha tanzîmine de Mülkiye Hey’et-i Teftîşiyyesi me’mûr edilmiş-
dir. Teferru‘âtlı ve tam bir sûretde tanzîmi mülhakātdan gelen ve gelecek olan 
raporların tedkīk ve telfîkine mütevakkıf bulunan bu lâyiha ancak on beş 
gün zarfında takdîm olunabilecekdir. Ma‘amâfîh darlık ve te’sîrâtı, netâyici 
ve ittihâz olunabilecek tedâbîr hakkındaki müşâhedât ve ma‘lûmât, vaz‘iyeti 
lâyık olduğu ehemmiyetle mütâla‘aya kâfîdir.

 Kuraklık Anadolu yaylasının nâdiren ma‘rûz kaldığı hâdiselerden de-
ğildir. Mahallî ma‘lûmâta nazaran, bu sahaya düşen yağmurların mikdâr-ı 
vasatîsi senevî 15 santimetre imiş ve ayrıca devrî “periyodik” bir kuraklığa da 
ma‘rûzmuş, 1260, 1270, 1290, 1303,
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1333 ve 1334 târihlerinde büyük kuraklıklar olmuş, 60 ve 70 târihlerindeki 
kuraklıklar hakkındaki ma‘lûmât, nâkıs ve rivâyet derecesini geçmiyorsa da 
[12]90, [1]303 ve [1]333, [1]334 kuraklıkları hakkında kâfî ma‘lûmât vardır. 
Doksan kuraklığını gören köylülerle görüşdüm. Halk arasında hatırası acı bir 
felâket olarak yad edilen bu kuraklık senesinde kış de pek şiddetli imiş. İn-
sanca ve hayvanca mühim telefâtı mûcib olmuş, bazı köylerde tek bir hayvan 
kalmamış. Mahallinde yaşlı bir çiftçiden işitdiğime göre, Aksaray’ın iki, üç 
yüz hânelik “Eşmekaya” köyünde koyunlar ve sığırlar kâmilen telef olmuş, 
tek bir inek kalmış, o da buzağılamamış. O sene memleketin her tarafında kıt-
lık olduğu için ahâlî parasının bulunmasına rağmen zahîre tedârük edememiş. 
Yolsuzlukdan, şimendüfersizlikden kendilerine mu‘âvenet de olunmamış. Bir 
çok köyler dağılmış, harâb olmuş. [1]303 kuraklığını görenler ve bilenler, o 
sene ekinlerin bitmemiş, bitenlerin de yanmış olduğunu söylüyorlar. Yine şi-
mendüfersizlikden yoksuzlukdan kendilerine mu‘âvenet edilemeyen çiftçiler, 
çok ıztırâb çekmişler, damlarını açmışlar, samanları çıkartarak hayvanlarını 
beslemeğe kurtarmağa çalışmışlar. O sene bir çok köyler dağılmış ve harâb 
olmuş. [13]33 ve [13]34 seneleri kuraklıkları daha mahdûd bir sahaya inhisâr 
etmiş ve Harb-i Umûmî’nin ilk seneleri buğday kıymetlendiği cihetle köylü 
paralı imiş. İhtiyâcını kendi parasıyla tedârük ve te’mîn etmiş ve o derece 
ıztırâb çekilmemiş. 

 Eski kuraklıkları gören ve bilenlerin kanâatine göre bu seneki kuraklık 
derece, vüs‘at ve netîce i‘tibârıyla eskilere nisbetle mahdûddur. Memleketin 
bazı vilâyetlerinde ve vilâyetlerin bazı aksâmındadır. Bu sâhadaki köylerde 
de çiftçilerin bazılarının mahsûlü mahallerine göre hâl-i tabî‘îde olduğu
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gibi bazılarının mahsûlü kısmen kurtulmuş, ancak bir kısmının mezrû‘âtı 
zâyi‘ olmuşdur. Kuraklıkdan müte’essir olan sâha; Konya, Aksaray, Kırşeh-
ri, Yozgad, Afyon ve Eskişehir vilâyetleriyle tahdîd olunabilir. Diğer bazı 
vilâyetlerde de kuraklıkdan müte’essir olmuş müteferrik ve münferid mez-
rû‘ât vardır. Bu sâhada kuraklıkdan zarar gören mezrû‘ât, mezrû‘ât-ı umû-
miyyenin onda biri nisbetinde olduğu tahmîn edilmekdedir. Kuraklıkdan az 
çok müte’essir olan köylünün mikdârı Konya’da nüfûsun onda biri nisbetinde 
ve diğer beş vilâyetde de altıda biriyle onda biri arasındadır. Gerek sahaya, 
gerek nüfûsa ve gerek çiftçi adedine âid rakamlar ve nisbetler lâyihada mu-
fassalan mündericdir.

 Kuraklığın şiddet ve vüs‘at i‘tibârıyla mahdûd olmasına rağmen neti-
ceye mü’essir olmasındaki karakteristik cihet, bundan evvelki iki senenin de 
kısmen kurak gitmesi ve bu sene kış da şiddetli geçdiğinden çiftçilerin alacak-
ları mahsûle güvenerek mevcûdlarını hayvanlarına hasr etmeleri yüzünden 
anbarları ve sermâyeleri i‘tibârıyla za‘îf ve dar bir vaz‘iyetde kalmalarıdır. 
Bu vaz‘iyete kuraklıkdan başka âmiller de mü’essir olmuşdur.

 1) Konya, Aksaray, Kırşehri vilâyetlerinin bu sene darlık çeken köyle-
rinin bir kısmında kâfî derecede su ve sulanabilecek arâzî olduğu hâlde çiftçi-
ler, sulu arâzîden ziyâde kıraç yerleri tercîh etmekdedirler. Arâzînin bolluğu 
ve kıraç yerlerdeki toprağın kolay işlenmesi müzmin kuraklık ve hâsılâtın 
azlığına rağmen çiftçiyi zirâati teksîfden ziyâde tevsî‘a meyl etdiriyor. Kıraç 
arâzî daha az emeği ve masrafı mûcib oluyor. Bir çiftçi ekseriyâ bir çiftle iki 
yüz dönümlük zirâat yapıyor. Zirâat, tarlayı üç, dört santim derinliğinde bir 
def‘a sürerek nadas hazırlamak, sonra da ekerek tırmıklamakdan 
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ibâretdir. Bu sûretle çiftçi iki çift pullukla üç, dört yüz dönüm kadar tarla 
ekebiliyor. Ve dönümüne –ki burada dönümler 50X50 adımla 60X60 adım 
arasında mütehavvildir- hevâî ta‘bîr olunan yarım İstanbul kîlesi yani on beş 
kilo tohum atıyor. Mahsûl umûmiyetle bire üç, dört olmakla beraber çiftçi 
kâfî derecede vâridât te’mîn ediyor. Çiftçi zirâatden artdırdığı işini ve para-
sını koyunculuğa hasr ediyor. Mer‘âların vüs‘ati bakımının kolaylığı i‘tibâ-
rıyla bu havâlîdeki çiftçilerin ekseriyeti koyunculuğu çiftçiliğe tercîh ediyor. 
Binâ’enaleyh çiftçilik ve zirâat kâfî derecede dikkat ve itinâ görmüyor ve 
terakkī edemiyor. 

 2- Bu havâlîde koyunculuk iktisâdî ta‘bîriyle çobanlık da zirâati ızrâr 
etmekdedir. Buralarda husûsuyla Konya ova ve dağlarındaki çiftçilerin eme-
li, uzaklığına bakmayarak münâsib bir arâzîde bir kuyu kazarak ve birkaç 
basit dam yaparak bir yaylaya malik olabilmekdir. Vâkı‘a bu yaylalardan 
bir kısmının bi’l-âhere yüz, iki yüz hâneli köylere inkılâb etdiği de vâki‘dir. 
Konya merkez kazâsının bir çok köyleri bu sûretle teşekkül etmişdir. Fakat 
bundan elli, altmış sene evvel hâdis olmuş hâllerdir. Bir çok mü’essirât ve 
avâmil altında bugün netice ber-aksdir ve bu münferid damların en müsâ‘id 
şerâ’it altında bile köy hâline inkılabı çok uzun zamanlara mütevakkıfdır. 
Bugünkü vaz‘iyet köylerin yaylalara dağılmakda olmasıdır. Bilâ-istisnâ her 
köyün müte‘addid yaylaları vardır. Hattâ elli, altmış yaylaya inkısâm etmiş 
köyler de vardır.

 Çiftçiler yazın bu yaylalara taşınmakda ve sürüleriyle meşgūl olmakda-
dırlar. Âsâyiş ve emniyet artdıkca ve zirâatdeki ihmâl neticesinde mahsûlâtı 
azaldıkca çiftçiler kışın köylerine avdet etmeyerek yaylalarında kalmakdadır-
lar. Bu sûretle büyük toplu köyler parçalanmakda ve dağılmakdadır, 
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Konya Ovası’nda ve Yaylası’nda metrûk ve harâb iki yüz, üç yüz hâneli köy-
lere tesâdüf olunmakdadır.

 Çiftçiler de çifçilikden çobanlığa doğru bir cereyân ve ric‘at vardır. 
Bu cereyânın devâmı, köylerin dağılmasını, zirâatin terk edilerek çobanlığın 
istîlâsıni mûcib olacakdır. Bu cereyân maârif, âsâyiş, medeniyet, irfân, terak-
kī emrinde vahîm neticeler tevlîd edeceği âşikâr olduğu gibi iktisâden de mu-
zırdır. Çobanlık zirâati geri olan yerlerde bidâyetde gāyet tabî‘î ve çok kârlı 
bir iş gibi görünse de safahât-i istihsâliyyede en ibtidâî bir san‘at ve en geri bir 
menba‘-ı servetdir. Zirâatin terakkī etdiği binâ’enaleyh medeniyetin girdiği 
yerde çobanlık da kalkar. Bi’l-aks çobanlık,zirâatin, sanâyi‘in, medeniyet ve 
umrânın aleyhine olarak tevessu‘ eder. Ekilen ve ekilebilecek ova ve yaylaları 
çöl yapar. Trablusgarb’ın, Tunus’un ve Irak’ın bu safahata tâbi‘ olduğu hak-
kında kuvvetli delîllere müstenid kanatler olduğu gibi bugün zirâat sâyesin-
de eski mertebe-i umrâna yükselmekde olduklarına dâir müşâhedeler vardır. 
Bu ovalarda bugün çobanlık yalnız kābil-i zer‘, fakat metrûk arâzîye değil, 
mezrû‘ arâzîye de tecâvüz etmekde ve bir çok köyleri tazyîk eylemekdedir. 
Koyun sürülerinin önünde çiftlik sâhaları darlaşmakdadır. Bu iktisâdî, ic-
timâ‘î neticeyi buralarada gözle görmek kābildir. Bu neticede kesâfet-i nüfûs 
mes’elesinin büyük bir dahli olduğuna şübhe yokdur. Vaz‘iyet ve şerâ’it-i hâ-
zıraya göre çobanlığın mı, yoksa çiftçiliğin mi müreccah olması lâzım geldiği 
belki fi’l-hâl hâsıl olacak mâddî istifâde i‘tibârıyla câ-yi münâkaşadır. Fakat 
bugün az himmet ve basîretle usûl-i zirâ‘iyyeleri ve vaz‘iyet-i iktisâdiyyeleri 
derhâl terfîh edilebilecek ve çobanlığın fevkinde mâddî ve manevî bir seviye-i 
medeniyete îsâl edilecek olan ve hattâ o seviyeye bile kendiliklerinden bugün 
yaklaşmış bulunan çiftçilerimizin sâha-i istihsâl ve seviye-i medeniyetde te-
dennîsi çok
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şâyân-ı dikkat ve her hâlde muhtâc-ı tedkīkdir. Darlık sahasındaki çiftçilerin 
çobanlığa rücû‘u, iklimin ve toprağın zarûrî bir eseri ve Türk çiftçisinin ırkī 
ve an‘anevî bir temâyül ve isti‘dâdı neticesi de değildir. Her hâlde vaz‘iyet 
mütehassısları tarafından ciddî bir sûretde tedkīk olunarak bu havâlîde 
çobanlığın mı yoksa çiftçiliğin mi tercîh ve teşvîk veyahud her ikisinin de 
himâye edilerek sahalarının mı tefrîk ve tahdîd edilmesi lâzım geleceği âcilen 
ta‘yîn ve tesbît olunmalıdır. Tatbîk edilmekde olan tarz-ı zirâat de kuraklığın 
te’sîrini vahimleşdirmekde büyük bir âmil olmuşdur.

 İlmî bir tedkīka müstenid olmamakla beraber çiftçilerin bilgilerine ve 
kanâatlerine ve herkesin en sathî bir bakışla görebileceği mevcûd ve meşhûd 
ahvâle nazaran bu sâhadaki ova ve yaylaların büyük bir kısmının toprağı 
hem kābil-i zer‘dir, hem de kökün imsâk etdiği suyu toprakdan almak sûretiy-
le sulanabilecek vaz‘iyetdedir. Beyşehri Gölü’nün açılmasından evvel diğer 
yerlerdeki za‘îf topraklardan farkı olmayan tarlalar bugün sulama sâyesin-
de bire on, yirmi, hatta rivâyete nazaran bazı müstesnâ yerlerde bire otuz 
vermekdedir. Ancak Beyşehri sulama tertîbâtı beş yüz bin dönüm arâzînin 
iskāsı için hazırlanmış olduğu hâlde bugün ancak yüz, yüz elli bin dönüm 
sulanabilmekdedir. Kanalların yapılmamış veya temizlenmemiş olması, ka-
pakların iyi yapılamamış bulunması su tevzî‘indeki usûlsüzlük ve tertîbsiz-
lik randımanın tamamıyla alınmasına mâni‘ olmakdadır. Bundan başka bu 
sâhada binlerce dönümü sulayabilecek ırmaklar boşuna akmakda ve geçdiği 
yerleri servet yerine bataklığa boğmakdadır. Aksaray’dan geçen Kocaırmak, 
Eşmekaya Suyu, İnsuyu ve daha bir takım dereler ve çaylar bu vaz‘iyetdedir. 
Bundan başka
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yer yer çayırlıklar ve az çok arâzî sulayabilecek küçük çaylar vardır. Bundan 
yirmi, yirmi beş sene evvelki çiftçiler basit usûlleri ve nâkıs vâsıtalarıyla bu 
sulardan istifâde ve be-heme-hâl ekinlerinin bir kısmını sulak arâzîye eke-
rek esâs ma‘işetlerini te’mîn ederlermiş. Kıraç yerlere tohum atmanın on, on 
beş seneden beri te’mîn etdiği istifâde ve koyunculuk çiftçilere bu ihtiyâtı 
unutdurmuş ve ma‘a’l-esef bu ihtiyâtsızlık son iki üç sene zarfında kendi-
lerine çok pahalıya mâl olmuşdur. Kırşehri’de ve Aksaray’da kuraklıkdan 
en muztarib köylerin bir kısmı Kızılırmak’a sâhildâr olanlardır. Buralarda 
yüzleri kurulukdan çatlamış, mahsûlleri yanmış tarlaların Kızılırmakla ısla-
nan eteklerinin yeşil otlarla muhât bulunması çok fecî‘ bir manzara ve tezâd 
teşkîl ediyor. Kızılırmak’ın geçdiğim yüz kilometre sâhilinde suyu üç, dört 
metreye terfî‘ ederek arâzîyi sulayacak en ibtidâî bir tertîbe bile rast gelme-
dim. Halbuki Kızılırmak’ın kendi tabî‘î seviyesiyle sulayabildiği yerlerdeki 
mahsûlât çok güzeldir. Kızılırmak’ın tuzlu olmak i‘tibârıyla arâzî sulamaya 
yaramadığı hakkında öteden beri işitdiğim rivâyete burada hiçbir çiftçi inan-
mıyor. Bi’l-aks köylüler Kızılırmakla alçaklardaki arâzîlerini suladıklarını 
ve pek iyi neticeler aldıklarını, fakat suları daha yükseklere götüremediklerini 
söylüyorlar. Bu akan sulardan başka bazı tertîbâtla sularından istifâde edi-
lebilecek tedkīk ve tertibe değer göller de vardır. Konya’nın kuraklıkdan en 
muztarib bir nâhiyesinde dört yüz evli, fakat çobanlık yüzünden yarı yarıya 
metrûk ve kuraklık yüzünden tamamıyla harâb olmağa mahkum gibi duran 
Obruk köyünün kenarında sath-ı arzdan on metre alçakda muhîtî bin ve su-
yunun derinliği yüz otuzla yüz kırk metre arasında dâire şeklinde takrîben 
yedi milyon metre 
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müka‘ab suyu bulunan bir volkan gölü var. Bunu tadkikeden su mühendis-
lerinin işitdiğim ma‘lûmâtlarına göre bu göl su birikintisi değil tahte’l-arz 
su cereyânlarından hâsıl olmuş, tabî‘î ve tükenmez bir artezyen imiş bundan 
istifâde on beş, yirmi bin liralık tertîbâta mütevakkıf imiş. Yarının en muhak-
kak bir menba‘-ı servet ve hayâtını teşkiledecek olan bu büyük su hazînesinin 
bugün te’mîn etdiği istifâde birkaç çiftçinin ve hayvanlarının harâretini tes-
kînden ibâret kalıyor. Bu küçük hizmetine mukābil de her sene birkaç zavallı 
Türk köylüsünü boğuyor. Göllerden ve su birikintilerinden başka bu yaylada 
sath-ı arzdan pek yakında çok tükenmez su tabakası olduğu gözüküyor. Kon-
ya’nın Boz Dağı’ndaki ve eteklerindeki bazı köyler müstesnâ olmak üzere- 
buradaki kuyularında derinliği on metreden fazla değildir- gezdiğim ve gör-
düğüm bütün köylerde ve yollarda, gitmediğim yerlerde de sorup öğrendiğim, 
üç sene kuraklıkdan sonra ve susuz mevsimde kuyulardaki suların sath-ı arza 
yakınlığı iki ile dört metre arasında pek azı müstesnâ olmak üzere hepsi de 
içilebilecek ve arazi sulayabilecek sularla doludur. İstanbul ve Bahr-i Sefîd 
havzası gün aşırı sulanmağa muhtâc olan yüz binlerce dönüm ve sebze bahçe-
lerini kısmen yazlık mahsûlâtını böyle kuyulara medyûndur. Binâ’enaleyh bu 
kuyulardan da basit usûller ve az masraflarla istifâde te’mîni şâyân-ı tedkīk 
ve mütâla‘adır. Bu sene kuraklığın neticesini evvelden gören bazı ihtiyât-
lı çiftçiler bu kuyulardan kısmen istifâde etmişlerdir. Hatta Konya merkez 
kazâsına tâbi‘ “Tümek-Tömek” köyünde bir çiftçi tarlasındaki kuyuya beş 
yüz lira kadar bir masrafla eski bir otomobil motoruyla âdî bir tulumbadan 
mürekkeb bir tertîble mahsûlünü kısmen kurtarmaya, sebze ve bostan ekmeğe 
muvaffak olduğunu köyde bi’z-zât kendisinden dinledim. Darlık sahaların-
dan birî olan Zıvarık Nâhiyesi’nde bir
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köyde bir çiftçinin hayvan dolabıyla su çıkararak kırça arâzînin ortasında 
yem yeşil bir bahçe meydâna getirdiğini gördüm. Yine kuraklık sâhasında bir 
tuz gölünün yanında Umranlı köyünde ağaçlıklı bir bahçe vücûda getirdi-
ği uzakdan görülüyordu. Diğer bazı yerlerde de köylülerin kuyuları açarak 
tarlalar sulamağa çalışdıklarını ve kısmen mahsûllerini kurtardıklarını ve 
yazlık ekdiklerini yine çiftçilerden işitdim. Vâkı‘a bazı kuyuların sulamağa 
yaramadığını, çorak yapdığını ve bir kısım arâzînin güherçileli, kireçli olmak 
dolayısıyla sulamağa gelmediği söylediler. Fakat bu nev‘ kuyular ve bu kısım 
arâzî mevcûdun yüzde onu nisbetinde bile değilmiş.

 Sıkıntıyı tevlîd eden tarz-ı zirâatin biri de bu havâlî çiftçilerinin umû-
miyetle zirâatlerini arpa, buğdaya hasr etmeleridir. Bu havâlî çiftçileri su 
altında bulunan arazlerine mısır, darı gibi yaz mahsûlü ekmemekdedirler. He-
nüz vakti varken darı ve mısır gibi bereketli ve idrâki kolay mahsûlâtın ekil-
mesi tavsiyesine karşı bilmiyoruz, komşularımızdan bazıları eğer ammâ biz 
bilmeyiz cevâbını veriyorlar. Darı, mısır eken o komşular bugün sıkıntıdan 
kurtulmuşlardır. Zirâatde tenevvu‘ çifçi için bir nev‘ tabî‘î sigortadır. Adetâ 
mahsûller birbirlerini tekeffül ederler. Bu çiftçilerimiz bile bile kendilerini bu 
emniyetden mahrûm bırakmakdadırlar. Tarz-ı zirâate âid gördüğüm ve netice 
üzerinde mühim birer âmil olan bu hâller fevka’l-âde bilgiyi, sermâyeyi ihtisâs 
ve terakkīyi îcâb eden birer noksân değil kendi memleketimizin diğer mahal-
lerindeki çiftçilerin bi’z-zât ikmâl ve ıslâh etdikleri usûllerdir.

 Kuraklık neticesini vahîmleşdiren âmillerden biri de şübhesiz zirâat 
iktisâdına âid teşkîlâtsızlıkdır. İstihsâl kooperatifleri, 
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zirâat birlikleri, zirâ‘i i‘tibâr sandıkları, “rayfayzen”, “şolc deliç”, “kesdoran” 
teşkîlâtları ve hattâ daha basitleri ve ibtidâîleri olsaydı elbette bu çiftçiler, 
bugün bu kadar muztarib ve nâ-çâr vaz‘iyetde kalmazlardı. Hiç değilse gayb 
etdikleri yiyeceklerini tohumluklarını kendi kendilerine te’mîn etmiş olurlar-
dı.

 Aksaray vâlisinin geçen sene imece usûlüyle bir mikdâr zer‘iyâtda bu-
lunması seksen bin liralık bir sermâye te’mîn etmişdir. Şübhesizdir ki bu ser-
maye derhâl onu yapan çiftçilere hasr olunacakdır.

 Bu sene kışın da çok şiddetli geçmesi bu havâlîdeki koyunların da kıs-
men kırılmasını mûcib olmuşdur. Bu havâlî koyunculuğunun da bir çok nok-
sânları vardır. Bu sâhanın denizden yüksekliği 1000 metre ile 1500 metre 
arasında ve tabî‘atıyla şedîd havalara ma‘rûzdur. Buna rağmen koyun ağıl-
ları ekseriyâ gayr-ı muntazam ve açıkdır. Kışın ortalık karla mestûr kaldığı 
zaman aldıkları gıda da kâfî değildir. Ara sıra vâki‘ olan büyük kışlar sü-
rüleri tahrîb etmekde ve senelerce edilen istifâde ters bir senede sermâyesiyle 
beraber mahv olmakdadır.

 Gezdiğim ve gördüğüm yedi, sekiz yüz kilometre murabba‘ sahadaki 
köylüler ve çiftçiler çalışkan, akıllı ve husûsuyla bilgili ve metîn seciyelidir. 
Hepsi zinde, kavî ve bereket-i ensâle mâlikdir. Sârî ve mahallî hastalıkları 
yokdur. Sıtmalı yerler seyrekdir. Ve bu da kısmen zâil olmuşdur. Terakkīye 
hâhişgerdirler. Pek azı müstesnâ olmak üzere ekserîsi pulluk kullanmakdadır. 
Çift hayvanlarını diğer yerlere nisbeten ıslâh edilmiş, büyük ve boylu buldum, 
at ve kısrakları da vardır.

 Her çiftçi bir, iki arabaya da mâlikdir. Senelerce kazandıklarıyla hay-
van aldıklarını ve biraz da masraflıca yaşayarak tasarrufda ihtiyâtsızlık 
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etdiklerini bi’z-zât kendileri mu‘terifdirler. Köy sandıkları olsaydı bu çiftçi-
lerin bu güç seneleri kendi tasarrufu ve iktisâdlarıyla kolaylıkla atlatabile-
cekleri çok me’mûldü.

 Altı vilâyetin darlık sâhasında bugün kısmen yemeklik, kısmen yemlik, 
kısmen tohumluk olmak üzere muhtâc-ı mu‘âvenet olan iki yüz bin nüfûsdur. 
Ve a‘zamî elli bin çiftçi ailesidir. Bunların bir kısmı, takrîben yirmi bin aile 
bir sene, sekiz bin aile dokuz ay, yirmi iki bin de altı ay muhtâc-ı mu‘âve-
netdir. Bunların tohumluk olarak ihtiyâcları da tafsîlâtı raporda münderic 
hesâba göre 16, 17 milyon kilo tohumlukdur. Hâl-i hâzırda bu mıntıkada her 
köyde hiç yiyeceksiz kalan beş, on hâne vardır. Bunlar şimdiye kadar kısmen 
çalışarak, kısmen de komşularının mu‘âvenetiyle geçinmişlerdir. İçlerinde una 
ot karışdırarak yiyeceği mâddenin mikdârını artdıranları gördüm. Zararsız 
otları haşlayıp unla karışdırarak saçda bir nev‘ bezdirme ve pide yapıyorlar. 
Bazı yerlerde ot yemekdedirler şâyi‘asının bundan galat olduğunu öğrendim. 
Bunlar köylerin amele, hizmetkâr ve yardımcıları kısmını teşkîl edenlerdir. 
Tarlalarda iş bulamadıkları için bu elîm vaz‘iyete düşmüşlerdir. İçlerinden 
çalışmak üzere başka taraflara gidenler ve oradan ailelerine para gönderenler 
vardır. Tahkīkātım hiç kimsenin açlıkdan ölmediği merkezindedir. Gıdasız-
lığın devâmı bu mü’essif neticeyi de tevlîd edebilirdi. Fakat mahallî hükû-
metlerinin tedbirleri, husûsuyla mahallî Hilâl-i Ahmerlerinin mu‘âveneti ve 
bi’l-hâssa Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi’nin evvelce gönderdiği sekiz bin 
lira ile derhâl tertîbât alınmış ve bu gibi köylerde en yoksullara un tevzî‘ 
olunarak bu muhtemel facî‘a tevkīf olunmuşdur. Hilâl-i Ahmer Merkez-i 
Umûmîsi’nin ahîren tahsîs etdiği yüz bin lira ve ittihâz olunacak diğer ted-
bîrler sâyesinde bu kötü ihtimâle de imkân kalmamışdır.
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Bu aczeden ve yoksullardan mâ‘adâ çiftçilerin bir kısmı, tahmînen yüzde 
otuzu kendi mevcûduyla ve i‘tibârıyla kendisini yaşatabilecek hâldedir. Vak-
ti, hâli yerinde olan bu çiftçilerden bir kısmı şehirlere çekilmekdedir. Diğer 
bir kısmının da bugün mevcûd nakdî yoksa da çift hayvanâtından mâ‘adâ 
koyun ve sağmalları vardır. Bu kendileri için bir kuvvetdir. Fakat besleye-
meyecekleri korkusuyla bunlardan bazıları hayvanlarını ucuz fiâtla elden çı-
karmışlardır. Hadd-i zâtında hiçbir vakit umumileşmeyen bu cereyân şimdi 
hâl-i tevakkufdadır. Köylüler sonbaharda yağmur olursa ot yetişeceğinden 
ümîdvârdırlar. Bundan başka hükûmetin ciddî ve mü’essir sûretde alâka ve 
müdâhalesi köylüye çok ümid vermiş, sarsılmağa başlayan kuvve-i maneviy-
yelerini çok kuvvetlendirmişdir. Çiftçilerin böyle bir vaz‘iyet karşısında ken-
diliklerinden hükûmet müdâhalesi hâricinde bazı mahallî ve amelî tedbîrler 
düşünmekde ve almakda olduklarına şübhe yokdur. Şehirlerle münâsebeti 
olanların şehre taşınması hayvanlarını civârlardaki otlak sahalara gönder-
meleri, iş aramaya gitmeleri, kısmen hayvanlarını satmaları, kırlardaki en kü-
çük ve cılız ot ve dikenleri toplamaları, sulak ve çayırlarda biten ve hayvan 
yiyeceği addolunmayan kındıra ve koğa denilen sert ve uçları dikenli sepet 
ve hasır örülen otları biçmeleri bu nev‘ faâliyetlerindendir. Fakat kendi ye-
meklikleri ve tohumlukları için ne düşündükleri ve ne yolda tedbîr almakda 
oldukları tefahhusu güç muzmirâtdır. Vaz‘iyetden çok muztarib oldukları 
ve çok düşündükleri hâlde hiçbir tedbîr bulamayarak hükûmetin müzâheret 
ve mu‘âvenetine intizâr etmekde olmaları muhtemel olduğu gibi ufak bazı 
mahallî tedbîrler bulmuş olmaları ihtimâli de vardır. Fakat mevcûd veyahud 
bulmuş olmaları farz edilebilecek tedbîrler ne olursa olsun bunların mâhiyet
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ve kemiyet i‘tibârıyla vaz‘iyeti tamamıyla ıslâha kâfî geleceğine kanâat getir-
mek güçdür. Binâ’enaleyh köylünün ve çiftçinin kendi bulabileceği tedbîrlerin 
fâide ve semerelerini yine kendine terk ederek hükûmetin bu ihtimâllerden mü-
te’essir olmayacak sûretde tedbîr alması lâzımdır. Umûmiyetle ifâde edilmek 
ve hükûmete tavsiye olunmak istenilen tedbîrin vergilerin, Zirâat Bankası 
alacaklarının afv veya te’cîli, husûsî borçlar için moratoryum i‘lânı, aynen 
ve nakden yemeklik tevzî‘idir. Bu tarzda teklîflerde en büyük mevki‘i i‘âne 
ve bilâ-ta‘vîz yemeklik ve tohumluk tevzî‘i tutmakdadır. Küll i‘tibârıyla bu 
tarz tedbîr hiçbir yerde ve bizde hiçbir vakit muvaffakiyetle neticelenmemiş; 
îcâb eden müzâheret ve istihdâf edilen gāyeyi te’mîn edememişdir. İ‘âneler ve 
tevzî‘at hiçbir vakit mahalline masrûf olamamışdır. Bu tarz tedbîr bi’l-aks 
zâten felâketden müte’essir, bir senelik emeğinin hiçe vardığını görerek ta-
bî‘atıyla çalışmak zevkini gayb etmiş, vergilerini vermemekden bî-huzûr borç-
larını ödeyememekden mahcûb ve ihtiyâclarını tatmîn edememekden münke-
sir ve kuvve-i maneviyyesi kırık bir câmi‘anın hadd-i zâtında mâlik olduğu 
hasâili ihlâle, kendine i‘timâdını, izzet-i nefsini, hattâ ahlâkını idlale sâik 
olur. Çok çalışarak az istihsâl zarûretinde bulunanlar esbâb ve avâmil-i sâire 
ile aynı vaz‘iyete düşebilecek sunûf-ı müstahsile-i sâire için de fena bir misâl 
olur. Mükellefiyâta ve ta‘ahhüdâtına karşı bir kısım halkı müsâmahakâr ve 
lâübâli yapabilir. Ufak tefek müşkilâtı bile kendi kudret ve kendi emeğiyle 
iktihâmdan sarf-ı nazar etdirerek izâlesi mümkün mâni‘alar karşısında hazî-
ne-i milletin veyahud milletdaşlarının âtıfetine ilticâ ve intizâra sevk edebi-
lecek bir âmil-i za‘af olmasından çok korkulmak ve binâ’enaleyh fevka’l-âde 
zarûretler ve bulunabilecek başka tedbîrler olmadıkca bundan tevakkī etmek 
îcâb eder. Bi’z-zât kendileriyle görüşür
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ve vaz‘iyeti ve bulunabilecek tedbîrleri münâkaşa ederken çiftçilerin bu ted-
bîrin ciddiyetine ve kābiliyet-i tatbîkiyyesine i‘timâd etmediklerini, hatta iç-
lerinden bir çoğunun i‘âne tarzını, borcun afvı cihetini muhill-i haysiyet ve 
şeref telakkī etdiklerini anladım.

 Bir tedbîr bulunabilmek için evvel emirde o tedbîri îcâb etdiren vaz‘i-
yetin sâhası, derecesi, mâhiyet vâzıh ve sarîh bir sûretde ta‘yîn ve tesbît edil-
mesi lâzımdır. Binâ’enaleyh evvel emirde çiftçi, köylü halk, me’mûr, müfettiş, 
husûsî mü’essese, hulâsa elde mevcûd bütün avâmil-i tahkīkiyye ile kuraklığın 
derecesi, sâhası, kuraklıkdan müte’essir olan köylerin mikdârı, nüfusu, çiftçi-
lerinin, ekinlerinin hayvanlarının hâli yemlik, yemeklik ve tohumluk ihtiyâc-
ları ta‘yîn ve tasnîf ve her sınıfın muhtâc olacağı cins ve mikdâr-ı mu‘âvenet 
mahallerinde icrâ edilen ve etdirilen tedkīkler neticesinde rakamlara müstenid 
olarak tesbît etdirildi. Kuraklık sâhasındaki köylülerin kuraklıkdan müte’es-
sir çiftçilerin adedi ve mezrû‘âtın dönümleri ve derece-i zararları mevcûd ve 
mukayyed ve hattâ müzâherete muhtâc olan çiftçilerin esâmisi ve derece ve 
nev‘-i ihtiyâcı tesbît etdirilmekde olmasına rağmen bu rakamların takrîbi ve 
yüzde on, on beş tehâlüfe mütehammil olduğu derhâl der-pîş ve kabûl edilmeli 
ve vaz‘iyetdeki ve vaz‘iyetin avâmil ve mü’essirâtındaki karârsızlık, tahav-
vül ve tenevvü‘-i muhît ve şahsa nazaran te’sîrâtındaki cevvâliyet nazar-ı 
i‘tibâra alınarak ma‘zûr görülmelidir.

 Bu şerâ’it dâiresinde vaz‘iyetin mâhiyeti hakkında vâsıl olduğum 
kanâatin hulâsası şudur:

 Aksaray, Konya, Kırşehri, Yozgad, Afyon, Eskişehir vilâyetlerinde 
kıtlık yokdur. Bu vilâyetlerin bazı köylerinde kuraklık neticesi olarak darlık 
ve sıkıntı vardır. Bu darlık müttehem ise de vahîm değildir. Gayr-ı kābil-i 
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hal ve iktihâm olacak müşkilâtı yokdur. Bu sıkıntıyı tehvîn edecek tedbîrler 
ve bunları ittihâz ve tatbîka kâfî gelecek vâsıta ve zaman da vardır. Bu 
kanâat, nokta-i azîmet ittihâz olundukdan sonra yapılabilecek muhtelif ted-
bîrlerin ihtiyâca, ahvâl-i umûmiyye ve mahalliyeye, tabâyi‘ ve temâyülâtı-
mıza, derece-i kudret ve kuvvetimize, en muvâfık ve en amelî ve kābiliyet-i 
tatbîkiyye ve ameliye i‘tibârıyla da en serî‘ ve en sehlü’l-icrâ olmasına dikkat 
ve tedbîrlerin iktisâdî, ictimâ‘î ve ahlâkī mâhiyetlerinin tesbîti îcâb ederdi.

 Zât-ı devletlerinin telkīnât ve irşâdlarından, Hey’et-i Vekîle’de bu 
husûsda cereyân eden müzâkerelerden, alâkadârlarıyla, ma‘lûmât sâhibleriy-
le, mes’ûl me’mûrlarıyla vaz‘iyeti tedkīkden, şahsî mütalaalar ve müşâhede-
lerden sonra yapılacak tedbîrlerin şu mâhiyet ve evsâfda olması lâzım geleceği 
kanâatine vâsıl oldum:

 1) Bu müzâyakadan halkın ancak kendi emeği ile kurtulmasının te’mî-
ni ve teshîl edilmesi,

 2) Hükûmetce yapılacak mu‘âvenetlerin i‘âne değil, müzâheret ve 
mu‘âvenet şeklinde olması,

 3) Yapılacak mu‘âvenetin menfî değil müsbet olması,yani kānûnun 
derpîş etdiği ahvâl müstesnâ olmak üzere efrâd ve devlete karşı ta‘ahhüdât 
ve mükellefiyâta halel getirecek fevka’l-kānûn tedbîrlerden ihtirâz edilmesi,

 4) Efrâd-ı millet tarz-ı mu‘âveneti intihâbda serbest olmakla beraber 
i‘âneler cem‘i için ayrı teşkîlât ve tertîbât yapılmayıp i‘ânelerde Hilâl-i Ah-
mer Teşkîlâtı’nın tavsît edilmesi,

 5) Devletce yapılabilecek müzâheretlerin evvel emirde idâre-i mahalli-
yelerce te’mîni,

 Birinci esâsı te’mîn edebilmek, halka derhâl yakın ve çiftçinin



178



179

-81-

Yapabileceği bir iş bulmakla kāimdir. Vilâyet büdcelerindeki turuk ve meâbir 
tahsîsâtı bu işi derhâl te’mîn edecek en yakın ve en kolay ve en serî‘ü’t-tatbîk 
bir vâsıtadır. Konya Vilâyet büdcesinde üç yüz kırk bin, Aksaray Vilâyeti’n-
de yüz kırk dört bin sekiz yüz, Kırşehri Vilâyeti’nde yüz otuz bir bin dokuz 
yüz, Yozgad’da yüz elli bin, Eskişehir ve Afyonkarahisar Vilâyetlerinde iki-
şer yüz bin lira ki cem‘an bir milyon yüz altmış bin liralık yol tahsîsâtı vardır. 
Vâkı‘a bu yekûne bi’l-fi‘il edâ-yı mükellefiyet edeceklerin çalışacakları günler 
nakid olarak dâhildir ve tahsîlâtda noksân ihtimâli de vardır. Bu ziyâde ve 
noksânın a‘zamını nazar-ı itibara alırsak bu vilâyetlerde derhâl altı,yedi yüz 
bin liralık iş açılabilir. Yol inşââtı darlık sâhalarına hasr edileceği gibi bu gibi 
ameliyâtda kadın ve çocuklar da çalışdırılabilir. Münhasıran darlık mıntıka-
sından halk çalışdırılmak üzere derhâl yol inşââtına başlamaları vilâyetlere 
emr edilmişdir. Bu tahsîsât kâfî gelmediği takdîrde büdcelere mevzû‘ diğer 
bi’l-umûm hidemât ve inşâât gelecek seneye ta‘lîk olunarak tahsîsâtları bu 
fasıla nakl edilmek sûretiyle para ve iş ve amele mikdârı iki misline kolaylıkla 
iblâğ olunabilir.

 İş bulunmasını te’mîn edecek diğer emin ve esâslı bir menba‘ da Nâfia 
Vekâleti büdcesindeki bir milyon liralık yol ve köprü inşââtı karşılığıdır. Bu 
tahsîsatın kâmilen darlık mıntıkasında yollara hasr olunması mümkündür. 
Nâfia vekîli beyefendi bu tahsîsâtın bu şekilde sarfına tarafdârdır. Bu vilâ-
yetleri muhât olan vilâyet büdcelerindeki yol tahsîsâtı darlık mıntıkasına ci-
vâr olan yerlere hasr edilerek istifâdeyi tevsî‘ kābildir. 

 Bu mıntıkada diğer bir iş menba‘ı da Koçhisar Gölü’ndeki tuz hafriyât 
ve nakliyâtıdır. Koçhisar Tuzlası’ndan her sene otuz milyon kilo tuz
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çıkarılmakdadır. Bunun iki misline iblağıyla işin darlık mıntıkası ahâlîsine 
hasrı mümkündür. Yine bu mıntıkada olmak üzere Çumra irvâ ve iskā 
cedvellerinin tathîri işi vardır. Umûmî büdcedeki tahsîsâtıyla beraber sulama 
idâresi derhâl yüz bin liralık iş te’mîn edebilir. Nâfia›nın da ayrıca su işlerinden 
de iki yüz bin lirası vardır. Bunların mecmû‘u asgarî olarak iki milyon liralık 
işdir ve bu işler kâmilen darlık sâhasında ve darlık sâhasına yakın yerlerdedir. 
Vasatî elli kuruş hesâbıyla 40000, yüz kuruş gündelikle 20000 ameleye yüz 
günlük iş bulunmuşdur ve vardır.

 Bundan başka diğer mühim bir iş sâhası da Kütahya ve Maraş cihetle-
rindeki şimendüfer inşââtlarıdır. Bu iki cihetde ameliyâtda beş, altı ay müd-
detle beş, altı bin ameleyi istihdâm edebileceklerini mültezimler bildirmekde 
ve her türlü teshîlât ve mu‘âvenete de hâzır olduklarını resmî mürâca‘atla-
rıyla beyân etmekdedirler. Anadolu şimendüfer hattı da darlık mıntıkasından 
bu iş sâhalarına gideceklere a‘zamî teshîlât göstermeğe karâr vermiş ve ta‘ri-
fede a‘zamî tenzîlât yapmışdır:

 Bu tenzîlâtlı ta‘rife:

 Anadolu hattında 5X0,081

 Kayseri hattında 8X0,081’dir

 Darlık sâhasındaki köylülerden ve çiftçilerden olduklarına ve şimen-
düfer işlerinde çalışmağa gideceklerine dâir mahallî idâre me’mûrlarından 
verilecek on kişilik vesîkalarla gidecek olanlar bu ta‘rifeden istifâde edecek-
lerdir. Hilâl-i Ahmer böyle işe gideceklerin ailesine bir mikdâr mu‘âvenetde 
bulunabilir. Oralarda gündelikler tahkīkāta nazaran 100-150 arasındadır. 
Darlık mıntıkasındaki halkın çiftçi toprağına merbût ve hayvanlarıyla çok 
alâkadâr olması i‘tibârıyla köylerinden uzak şimendüfer işlerine pek hâhişger
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görünmüyorsa da teşvîkle ve husûsuyla ilk tecrübelerin vereceği kanâatden 
sonra temâyül edeceklerine ve bâ-husûs köyünde ailesine ve hayvanlarına ba-
kacak yaşda çocukları olanların genç ve bekar delikanlıların bu işlerde çalışa-
caklarına kāni‘ olmak istiyorum. İş ihzârından ve çalışmayı te’mînden sonra 
yapılacak tedbîr, darlık sahasında zahîre ve unu çoğaltmak ve ihtikâra mâni‘ 
olarak ucuzlatmakdır. Bugün darlık mıntıkasında buğday ve un mevcûd ve 
fiâtları düşükdür. Çalışdırılmak sûretiyle halkın kazancı ve bi’n-netice kābi-
liyet ve kudret-i iştirâiyyesi tezâyüd ederek i‘âşe sıkıntısı hafifleyecekdir.

 Darlık sahasında buğday ve unun dâimâ bol ve ucuz bulunmasını 
te’mîn edecek en mü’essir ve âcil tedbîr Demiryollar Müdüriyet-i Umûmiyyesi 
tarafından şimdiden ittihâz ve tatbîk olunmuşdur.

 Müdüriyet-i Umûmiyye bu iş için yüz bin lira tahsîs ederek ucuz yer-
lerden zahîre ve un tedârük ederek darlık sâhasında îcâb eden istasyonlara 
iddihâr edecek ve mâliyet fiâtıyla Hilâl-i Ahmer’e veya muhtâcîne satacakdır. 
Müdüriyet-i Umûmiyye îcâbında bu tahsîsâtı iki yüz bin liraya iblâğ edecek-
dir.

 Müdüriyet-i Umûmiyye, şimdiden altı vagon mısırla yirmi beş bin li-
ralık un tedârük etmişdir. Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umûmîsi de yüz bin lira 
tahsîs etdiğini bildirmişdi. Bu meblağla bu unlar ucuzca mübâya‘a oluna-
rak en muhtâc yoksullara tevzî‘ olunabilir. Hilâl-i Ahmer, kendi teşkîlât ve 
tertîbâtıyla derhâl mu‘âvenete ibtidâr etmiş ve müfettişlerini i‘zâm ederek 
yoksullardan ve acezeden açlık tehlikesine ma‘rûz olanların mu‘âvenetine ye-
tişmişdir.

 Husûsî mü’esseseler ve efrâd-ı millet tarafından da darlık sâhasındaki 
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çiftçi ve köylülere mu‘âvenet faâliyeti meşhûddur. İzmir›den bu yolda resmî 
mürâca‘atlar olduğu gibi Adana›dan da istihzârâta başlandığından resmen 
haberdâr edildim. Efrâd-ı millet, nev‘ ve tarz-ı mu‘âveneti intihâbda serbest 
olmakla beraber ayrı teşkîlât yapılmayarak mu‘âvenetlere hâzır teşkîlâtı 
ve ihtisâsı olan Hilâl-i Ahmer hey’etlerinin tavsît edilmesinde menfa‘at 
görmekdeyim. Diğer bir menba‘ da husûsuyla âciz ve yoksul olmadığı hâlde 
mâddeden de çalışmağa imkânı olmayan çiftçilerin yemeklik ve tohumluk 
tedârükü için mürâca‘at edebilecekleri mü’essese Zirâat Bankası›dır. İstikrâz 
cihetini tohumluk bahsinde mütâla‘a edeceğim için bu husûsdaki kanâatimi o 
bahse ta‘lîk ediyorum.

 Darlık sâhasındaki hayvanâtın vaz‘iyeti ve sûret-i i‘âşesi muğlak ve 
müşkil olmakla beraber gayr-ı kābil-i hal değildir.

 Hayvanlardan koyunlar, büyük ve küçük sürü olmak üzere ikiye ayrı-
labilir. Küçük sürü sâhibleri hayvanlarını mehmâ-emken otlatmakda ve yan-
larından ayırmamakda musır bulunmakdadırlar. Büyük sürü sâhibleri muz-
tar kaldıkları takdîrde sürülerini İzmir, Antalya, Burdur, Menteşe, Adana, 
İçel mıntıkalarına sevk etmeği düşünmekdedirler. Küçük veya büyük sürüler 
uzaklara gönderildikleri takdîrde mâl sâhiblerinin ta‘yîn edecekleri bekcilerin 
veya köylülerin nezâreti altında sevk olunacaklar, îcâbında yollarda ve git-
dikleri yerlerde jandarma, hattâ asker tarafından himâye ve muhâfaza oluna-
caklardır. Bu sürülerin gidecekleri mahallere kâfî mer‘âlar bulunmuş ve îcâb 
eden teshîlât tedâbîri ittihâz olunmuşdur. Küçük ve büyük sürü sâhibleri 
henüz hâl-i intizârdadırlar. Yüksek yayla ve dağlarda hâlâ az çok yiyecek 
bulunduğu gibi biçilecek ekinlerin anızları da vardır. Husûsuyla köylüler son
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baharda yağması muhtemel yağmurların koyunları kurtaracağına ümid var-
dırlar. Her hâlde civâr mer‘âlarda ekinler ve sazlıklar müstesnâ olmak üze-
re sürü sâhiblerinin koyunlarını cenûb mıntıkalarına göndermek zarûretinde 
kalacaklarını tahmîn etmiyorum. Beş, on koyuna malik çiftçiler ise bunları 
satarak vâsıta-i ma‘îşet ittihâz edeceklerinden aslâ yanlarından ayırmaya-
caklardır. Sürü sâhiblerini serbest bırakmak en doğru hareket olacağı fikrin-
deyim.

 Çift hayvanâtına gelince: Çiftçilerin nadaslarını bunlarla yapacakları 
için tohumlukları bulundukca veyahud tohumluk bulabileceklerine ümidle-
ri oldukca bunları yanlarından ayırmayacaklardır. Aksaray mıntıkasındaki 
çiftçiler hayvanlarını mevcûd sazlıklardan ve otlaklardan istifâde sûretiy-
le cüz’î bir mu‘âvenetle bu seneyi geçirebileceklerine kāni‘dirler. Yozgad da 
kendi vesâit ve menâbi‘iyle hayvanlarını besleyebilecekdir. Eskişehir ve Af-
yonkarahisar vilâyetleri de koyunlarını besleyebileceklerini söylüyorlar. Çift 
hayvanâtının i‘âşesine ihtiyâc gösterilen yerler Konya ile Kırşehri ve Eskişe-
hirle kısmen Afyonkarahisar’dır. Konya 1500, Kırşehri 300, Eskişehir 500, 
Afyonkarahisar 30-40 vagon samana ve Eskişehir ayrıca 90 vagon arpa ile 50 
vagon samana ihtiyâc göstermekdedir. Bunların mecmû‘u 2440 vagondur.

 Nâfia Vekîli Behic Beyefendi ile Konya’da müzâkeremizde şimendüfer 
idâresinin üç ayda muhtelif istasyonlara 2700 vagon ot, saman nakl edebi-
leceği hesâb edilmişdi. Bu mikdâr samanın yalnız Adana’dan hattâ parasız 
olarak tedârükünün kābil olduğu anlaşılmışdır. Ancak Adana buğdaylarında 
süne böceği bulunduğu cihetle bu havâlîye naklinin muzır olup olmadığı İk-
tisâd Vekâleti’nden sorulmuşdur. Cevâb menfî olduğu
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takdîrde Edirne, İzmir ve diğer vilâyetlerden tedârük olunacak ve gāyet ucuz 
bir nakliye ile istasyonlara nakl edilecekdir. Şimendüfer ücreti hubûbât ve 
mezrû‘at için seyyânen beher ton başına kilometrede maktû‘an 1,375 kuruş-
dur.

 Diğer şimendüfer şirketlerinin nakliye ücretlerini bu nisbetde tenzîl 
edecekleri kuvvetle me’mûldür. Saman ve ot istasyonlarda depolara meccânen 
konacakdır. Ve erbâb-ı ihtiyâca satılacakdır. Samanın bugünkü fiyatı okkası 
on kuruş olduğuna göre okkası iki üç kuruşa kadar düşecekdir.

 Her ihtimâle karşı bu hayvanların başka taraflara nakline zarûret hâ-
sıl olduğu takdîrde Manisa’nın 7000 sığır, 40000 koyun, Burdur’un 600 sı-
ğır, 20000 koyun, Muğla’nın 3500 sığır, 17000 koyun, Aydın’ın 1500 sığır, 
16500 koyun, Antalya’nın 60000 koyun ve sığır, Adana’nın 40000 koyun 
ve sığır barındırabileceği bi’l-muhâbere tesbît edilmişdir. Diğer vilâyetlerle 
muhâbere devâm etmekdedir. Binâ’enaleyh, kısmen mahallinde beslemek ve 
kısmen hârice sevk edilmek sûretiyle hayvanâtın i‘âşesi te’mîn edilebileceği 
gibi ucuz saman ihzârı sûretiyle de çiftçilerin arzusu ve ihtiyâcı üzere çift 
hayvanlarını yanlarında alıkoymak imkânı hâsıl olacakdır.

 Tohumluk ihtiyâcı her çift için elli dönüm ve her dönüm için de seyyâ-
nen on beş kilo olmak üzere tesbît olunmuşdur. Bu havâlî için her çifte elli 
dönüm nadas az görünürse de sâha dâhilindeki bütün çiftçiler hesâb edildi-
ği cihetle vakti, hâli ve tohumluğu olanlar veyahud tohumluklarını başka 
yerlerden tedârük edebilecekler de yekünden çıkarıldığı takdîrde çift başına 
yetmiş beş dönüm kadar bir nadas isâbet eder.
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İhtiyâc seneleri için bu vasati ve kâfî bir mikdârdır. Bu hesâba nazaran 
Konya›nın 7500000, Kırşehri’nin 1300000, Aksaray›ın 3600000, Eskişehir›in 
1475000, Yozgad›ın 1000000 kilo tohumluğa ihtiyâcı olduğu anlaşılmış. 
Afyonkarahisar›ın hakīkī mikdârı bi›l-âhere bildirilecekdir. Ma‘amâfîh bu da 
1500000 kilo tahmîn edilmekdedir. Daha tohum zamanına iki buçuk aylık 
bir müddet olduğu için ihtiyâcın daha hakīkī ve kat‘î tesbîtine kâfî zaman 
vardır.

 Ma‘amâfîh hakīkata karîb olan bu ihtiyâcâtın mecmû‘u 16435000 ki-
lodur. Bu tohumlukda yüzde kırk arpa bulunur ve bir kilosunun 12 kuruşa 
mâl olacağı hesâb edilirse bunun bâliğ olacağı mikdâr 1922200 lira eder. Bu 
paranın en muvâfık ve hattâ yegâne menba‘-ı tedârükü Zirâat Bankası’dır. 
Ancak bankanın her çiftçiye vereceği mikdâr tam hakīkī ihtiyâca tekābül ede-
cek mikdârda olması ve kâtib-i adlin mu‘âmelesinin köylerde icrâsının te’mîn 
ve ücretlerinin tenzîli gibi teshîlât göstermesi çok muvâfık ve müsmir olur. 
Bundan sonra tohumluğun aynen veya nakden verilmesi keyfiyeti kalır ki 
tatbîkātda her ikisinin de mehâzîr ve menâfi‘i görülmüşdü. Nakden verildi-
ği takdîrde çifçinin aldığı para ile be-heme-hâl tohumluk alması için tedbîr 
ittihâz olunmalıdır. Aynen verildiği takdîrde tohumun iyi ve iklime, topra-
ğa muvâfık olması, kalburlanması ve bi’l-hâssa göztaşı ile ilaclanması gibi 
tohumun ıslâhına hizmet ve aynı zamanda isrâfını men‘ edecek tedbîrlere 
de ihtiyâc vardı. Ma‘amâfîh İktisâd Vekâleti’nin bu husûsları düşünecek ve 
te’mîn edecek teşkîlât ve mütehassısları vardır. Darlık sâhasına âid bu gibi 
veyahud ittihâz olunacak diğer tedbîrlerin icrâsını tatbîk ve ta‘kīb âid ol-
dukları vekâletler tarafından yapılması lâzım gelmekle beraber ma‘lûmât ve 
istihbârâtın, icrâât ve tatbîkāt neticelerinin bir vekâletde temerküz etdirilme-
si mu‘âmelenin selâmet ve sürati için lâzım ve ihtisâsı ve teşkîlâtı i‘tibârıyla 
bunun İktisâd Vekâleti’ne tevdî‘i muvâfık olur mütâla‘asındayım.
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Dâhiliye Vekâleti’nin kuraklık sâhalara tesâdüf eden Konya, Aksaray, Yoz-
gad, Afyon, Eskişehir ve Ankara vilâyetlerine yazılan telgraf

 Numara: 7160      18 Temmuz [1]928

 Kuraklık ve darlık mıntıkasına dâhil bulunan vilâyetinizde çiftçileri-
mizin hâlen ma‘rûz bulundukları sıkıntıyı tehvîn ve gelecek sene istihsâlâtını 
teshîl ve tezyîd edecek tedâbîr ittihâzı ve bu miyânda idâre-i husûsiyelerin 
nâfia yol inşââtının mümkün olduğu mertebede kuraklık ve darlık mıntıka-
sı ve civârına hasrı ile mezkûr mıntıka ahâlîsinin nâfia işlerinde çalışması-
nı te’mîn edecek bir şekil ve sûretde mevki‘-i tatbîka vaz‘ı Hey’et-i Vekîle 
karârı iktizâsından bulunduğundan ber-vech-i zîr mevâddın kemâl-i ehem-
miyetle tatbîk ve müstemirren ta‘kībini ve netâyic-i müstahsaleden peyderpey 
ma‘lûmât i‘tâsını ricâ ederim:

 1- Vilâyetiniz sene-i hâliye büdcesine mevzû‘ bulunan yol inşââtı 
tahsîsâtı bu sene için kâmilen darlık mıntıkaya ve civarına sarf edilecekdir. 
Bunun için darlık mıntıka dâhiline veya civârına tesâdüf etmeyen inşâat te-
şebbüslerinin tevkīf ve sene-i âtiyyeye ta‘lîki menâtık-ı mezkûra dâhil ve ci-
vârında programa dâhil yol inşââtı mevcûd değil ise mezkûr mahaller köy ve 
nâhiye yollarının derhâl ta‘mîr ve inşâsına mübâşeret olunması ve inşâ olu-
nacak köy yollarının mümkün olduğu kadar darlık mıntıkalarının muhtelif 
cihet ve istikāmetinden intihâbı.

 2- Yol inşââtının daha ziyâde emâneten icrâsı ve inşââtda kaymakam 
ve nâhiye müdürlerinin fi‘ilî ve dâimî nezâretlerinin te’mîni.

 3- Yol inşââtında güçlü kuvvetli kadınların sıhhati yerinde olan
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ve küçük işlerde istihdâmı mümkün bulunan çocukların da mesâ‘îsinden is-
tifâde olunması ve ale’l-ıtlâk amelenin muhtâcînden tedârükü.

 4- Amele yevmiyyesinin lüzûm görülen mahallerde iki üç günde bir ve 
nihâyet her yerde her hafta nihâyetinde muntazaman te’diye ve tevzî‘i lâzım-
dır.

 5- İşbu telgrafnâmenin vürûdunda nerelerde kaç amele istihdâmı sûre-
tiyle ne mikdâr yol inşââtı açıldığı ve ameleye kaç kuruş yevmiyye verilmek-
de bulunduğu bildirilecek ve her ay nihâyetinde o ay içinde kaç nefer amele 
çalışdırıldığı ve yapılan yol ile tevzî‘ olunan para mikdârının neden ibâret 
bulunduğu ayrıca iş‘âr olunacakdır.

 6- Büdceleri şimdiye kadar tasdîk-i âlîye arz olunamayan ve derdest-i 
tedkīk bulunan vilâyetlerde işbu yol inşââtı ve sarfiyâtının geçen sene büdce-
sindeki tertîb-i mahsûsundan bi’l-âhere yeni sene büdcesinden mahsûbu icrâ 
olunmak üzere avans sûretiyle icrâsı mümkündür.

 7- İşbu sarfiyâtın icrâsı için fasıl ve mâdde unvânlarının tebdîline ve 
bir kısım tahsîsâtın nakline lüzûm hâsıl olduğu takdîrde karârnâmesi istihsâl 
veyahud henüz tasdîk-i âlîye arz edilemeyen büdcelerde ta‘dîlât-ı lâzıme îfâ 
kılınmak üzere İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun mâdde-i mahsûsa-
sına tevfîkan encümen mazbatalarının müsta‘celen irsâli.

 8- Gerek diğer hidemât-ı mahalliyeyi sekteden gerek maâş te’diyâtını 
te’ehhürden vikāye için darlık mıntıkasına dâhil olmayan aksâm ile şehirlerde 
yol mükellefiyet-i nakdiyyesi tahsîlâtına ve mâliyedeki matlûbâtınızın günü 
gününe ahzına gayret olunması [1]927-[1]928 seneleri tahsîlâtından idâre-i 
husûsiyyeye âid mebâliğin tesviyesinde müşkilât gösteren Mâliye me’mûrları 
isimlerinin iş‘ârı ve mâl sandıklarında hâliyeden sâbıkadan olan
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matlûbâtınızın da Mâliye Vekâleti’nden mahallerine teblîgāt veya mu‘âve-
net-i nakdiyye îfâsına esâs olmak üzere inbâsı matlûbdur.

 9- Konya, Aksaray, Kırşehri, Yozgad, Afyon, Eskişehir ve Ankara 
vilâyetlerine yazılmış ve ma‘lûmât olmak üzere Başvekâlet-i Celîle’ye, Mâli-
ye, Nâfia ve İktisâd Vekâlet-i Celîlelerine arz olunmuşdur.
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Fihrist

Resmî Kısım

Ta‘yînler

Sahîfe

numarası
1 Dâhiliye, Emniyet-i Umûmiyye
2 İskân

Karârnâmeler

4 Ankara kazâlarından bazı köylerin fekkine ve diğer bazı kazalara rabt 
ve ilhâkına dâir

5 Ankara’ya tâbi‘ bazı nâhiye ve karyelerin diğer vilâyetlere rabtına dâir

Şûrâ-yı Devlet karârları

6 Maâş ile müstahdem şehremânetleri ve belediye me’mûrlarının me’mûrîn-i 
devletden olduklarına dâir

7 İnzibât komisyonlarınca ittifâk veya ekseriyetle müttehaz karârların 
vekâlet makāmı tarafından tağyîrinin Me’mûrîn Kānûnu’nun sarîh ve 
kat‘î hükümlerine muhâlif bulunduğu hakkında

Ta‘mîmler

9 Kavânîn ve nizâmâtın tamâmî-i tatbîki hakkında
10 Telgrafnâmelerin tarz-ı tahrîri hakkında
10 1239 numaralı kānûnun birinci mâddesindeki kilonun sehven kîle ya-

zıldığına dâir
11 İdâre Mecmû‘ası hakkında
11 Gürbüz Türk Çocuğu Mecmû‘ası hakkında
12 Himâye-i Etfâl rozetleri hakkında
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Sahîfe

numarası
12 Me’mûrîn Kānûnu’nun şehremâneti ve belediye me’mûrlarına da şâmil 

olduğuna dâir Şûrâ-yı Devlet karârı sûretinin gönderildiğine dâir
13 Tâbi‘iyet mu‘âmelâtından alınacak harclara dâir 1260 numaralı kānûn 

ve suver-i tatbîkiyyesini mübeyyin ta‘lîmâtnâmenin matbû‘ nüshalarının 
gönderildiğine dâir

18 Telgraf numaralarının yazı ile yazılması hakkında
18 Şûrâ-yı Devlet’e gönderilecek müdâfa‘anâmelerin ikişer nüsha olarak 

gönderilmesi hakkında
19 Dazkırı Nâhiyesi’nin ismi hakkında
20 Otomobiller hakkında
22 Belediye vergi ve resmlerinin yirminci mâddesinin tatbîkātı hakkında
23 İdâre-i husûsiyye maâşâtının sûret-i tesviyesi hakkında
25 Türkiye tâbi‘iyetini kabûl eden eşhâs hakkında
26 Memleketimize gelen Yoguslavya teba‘ası hakkında
27 1331 numaralı kānûn hakkında
29 Akidnâme ibrâz eden eşhâsın mahkemeye sevk edilmemeleri hakkında
29 Aylık ve üç aylık cedvellerin gönderilmesine dâir

Vekîl beyefendinin nutukları

30 Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Beyefendi tarafından Konya Jandarma Mektebi’nde 
ve İstanbul Polis Mektebi’nde îrâd olunan nutuk

Gayr-ı resmî kısım

32 Demokrası ve avâmil-i mahsûsası, Ali Seydi
38 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun me’hazları, Atıf
45 Fransa Dâhiliye Nezâreti’nin 1928 senesi merkez teşkîlâtı, Ekrem

Kısm-ı mahsûs 

62 Darlık mıntıkasındaki çiftçilerin sıkıntısını tehvîn ve gelecek sene istihsâlâtını 
te’mîn için Hey’et-i Vekîle tarafından kabûl olunan karârnâme

66 Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Beyefendi’nin kuraklık hakkındaki raporları
88 Dâhiliye Vekâleti’nden kuraklık sahasındaki vilâyetlere yazılan telgraf
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 Mecmû‘aya âid husûsât için Dâhiliye Vekâleti İdâre-i Umûmiyye-i 
Vilâyât Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ne mürâca‘at olunmalıdır.
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