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İDÂRE
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘Ası

Nisan [1]928

Sayı: 1       Yıl: 1

Mukaddime

 Vekâlet Nisan’dan i‘tibâren aylık olarak neşrine başladığı bu 
mecmû‘a ile bir boşluğu doldurmak istiyor. İdâre Mecmû‘ası’nın her 
nüshası neşrine takaddüm eden ay zarfında Dâhiliye me’mûrları ara-
sında vukū‘ bulan tebeddülleri, İnzibât Komisyonu karârlarını, yine 
aynı ay içinde mevki‘-i mer‘iyyete konan ve Dâhiliye’yi alâkadâr eden 
kānûnları, tefsîrleri, Hey’et-i Vekîle karârlarını, Vekâlet’den vilâ-
yetlere vukū‘ bulan umûmî teblîğ ve emirleri ihtivâ edecekdir. Ancak 
ilk nüsha [1]928 senesinin ilk dört ayına âid mukarrerâtı muhtevîdir. 
Mecmû‘a vilâyet, kazâ, nâhiyelere muntazaman gönderilecekdir. İdâre 
rüesâsı bunları hüsn-i muhâfaza ve selefden halefe devr ile mükellefdir-
ler. Mecmû‘a’ya ayrıca da gayr-ı resmî bir kısım ilâve olunmuşdur. Bu 
kısım da idâreciliği alâkadâr eden meslekî yazıları ihtivâ edecek, bunda 
idârî ihtiyâclarımız tedkīk olunacak, medenî memleketlerin idâre usûl-
leri hakkında ilmû münâkaşaları muhtevî bulunacakdır.
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İDÂRE
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘ası

Nisan [1]928

Mündericât

Resmî Kısım:

Mukaddime
Ta‘yînler
Kānûnlar

Meclis Karâr Ve Tefsîrleri
Ta‘lîmâtnâmeler
Umûmî Emirler

(Dâhiliye Vekîli Beyefendinin Büdce Münâsebetiyle 
Büyük Millet Meclisi’nde İrâde Etdikleri Nutuk)

Gayr-ı Resmî Kısım:
İdare-İ Husûsiyyeler Kalmalı mı, Yoksa Kalkmalı mı

Ankara

Türk Ocakları Merkez Hey’eti Matba‘ası
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  Resmî Kısım

Ta‘yînler
Kânûn-ı Sânî [1]928

 Kastamonu Vâliliği’ne Ankara Vâli-i esbakı Murad, Aydın Vâliliği’ne 
Zonguldak Vâli-i sâbıkı Hüsnü, Kırşehri Vâliliği’ne Trabzon Vâli-i esbakı 
Nâzım, Bolu Vâliliği’ne Mülkiye müfettişlerinden Sâkıb, Antalya Vâliliği’ne 
Çorum Vâlisi Fâiz, Çorum Vâliliği’ne Kastamonu Vâlisi Âdil, Üçüncü Sınıf 
Mülkiye Müfettişliği’ne İstanbul Polis Müdür Muâvini Hasan Reşîd, Vekâ-
let Hukūk Müşâvirliği’ne Edirne Umûr-ı Hukūkiyye Müdürü Ekrem, Buldan 
Kaymakamlığı’na sınıfıyla Atina Kaymakamı İbrahim, Atina Kaymakamlı-
ğı’na Çıldır Kaymakamı Feridun, Eleşkird Kaymakamlığı’na Korkudeli Kay-
makam-ı sâbıkı Hasan Tahsin, Eruh Kaymakamlığı’na Bozkır Kaymakam-ı 
esbakı Münir Râif, Ceyhan Kaymakamlığı’na Mazgird Kaymakam-ı esbakı 
İbrahim, Başkale Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Orhaneli Kaymakam-ı es-
bakı Hüsnü, Mecidözü Kaymakamlığı’na sınıfıyla Hüseyinâbâd Kaymakamı 
Safvet, Hüseyinâbâd Kaymakamlığı’na Darende Kaymakamı Muhsin, Baf-
ra Kaymakamlığı’na Terme Kaymakamı Süleyman Sırrı, Terme Kaymakamlı-
ğı’na sınıfıyla Bafra Kaymakamı Nuri, Çemişkezek Kaymakamlığı’na sınıfıy-
la Mazgird Kaymakamı Muhterem beylerin nakl ve ta‘yînleri.

Şubat [1]928

 Ordu Vâliliği’ne Mülkiye müfettişlerinden Ali Kemalî, Erzurum Vâli-
liği’ne Erzincan Vâlisi Fevzi, Erzincan Vâliliği’ne Söke Kaymakamı Azmi, 
Mülkiye Müfettişliği’ne Aşâir ve Muhâcirîn Müdürü Abdullah Feyzi, Aşâir 
ve Muhâcirîn Müdüriyeti’ne sâbık Mülkiye müfettişlerinden Necib, Çivril 
Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Poshof Kaymakam-ı sâbıkı Receb, Arabsun 
Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Erzincan Mahkeme-i Asliyye a‘zâsından 
Ahmed Baha, Çıldır Kaymakamlığı’na sınıfıyla Eruh Kaymakam-ı sâbıkı Sab-
ri, Hekimhan Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Ümrâniye Nâhiyesi Müdürü 
Hamdi, Orhangazi
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Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Yörük Nâhiyesi Müdürü Ömer Bâhir, Mazgird Kay-
makamlığı’na üçüncü sınıfla Eftek Nâhiyesi Müdürü Fahri, Eskişehir Tahrîrât Mü-
dürlüğü’ne Çorum Tahrîrât Müdürü Rüşdü, Konya Tahrîrât Müdürlüğü’ne Mekteb-i 
Mülkiye me’zûnlarından İzzeddin, Çorum Tahrîrât Müdürlüğü’ne Gümüşhâne Tah-
rîrât Müdürü Midhat beylerin nakl ve ta‘yînleri.

Mart [1]928

 Edirne Umûr-ı Hukūkiyye Müdürlüğü’ne Bozöyük Kaymakamı Burhaneddin, 
İstanbul Şehremâneti Hey’et-i Fenniye Müdürlüğü’ne Emânet sâbık Harita Müdürü 
Yusuf Ziya, Ilgaz Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Mekteb-i Mülkiye me’zûnların-
dan Kâmil, Bayburd Kaymakamlığı’na sınıfıyla Kiğı Kaymakam-ı esbakı Celal Tayyar, 
Kandıra Kaymakamlığına Pervari Kaymakam-ı sâbıkı Emin, Tefenni Kaymakamlığı’na 
sınıfıyla Mihaliccik Kaymakam-ı esbakı Ali Rıza, Bozöyük Kaymakamlığı’na sınıfıy-
la Burhaniye Kaymakam-ı sâbıkı Rıdvan, Ödemiş Kaymakamlığı’na sınıfıyla Kemâliye 
Kaymakamı Recai, Söke Kaymakamlığı’na sınıfıyla Gerede Kaymakamı Hasib, Kemâ-
liye Kaymakamlığı’na sınıfıyla Şiran Kaymakamı Tevfik, Gerede Kaymakamlığı’na 
üçüncü sınıfla Mekteb-i Mülkiye me’zûnlarından Fâzıl, Beytüşşebab Kaymakamlığı’na 
sınıfıyla Vezirköprü Kaymakamı İslam Ferid, Vezirköprü Kaymakamlığı’na sınıfıy-
la Malazgird Kaymakam-ı sâbıkı İhsan, Gümüşhane Tahrîrât Müdüriyeti’ne Bursa 
Hey’et-i İdâre Başkâtibi Talat beylerin nakl ve ta‘yînleri.

Nisan [1]928

 Üçüncü sınıf mülkiye müfettişliklerine İskân Müdüriyet-i Umûmiyyesi Muhâ-
cirîn ve Aşâir Müdür-i sâbıkı Fâik, Gümüşhane Mutasarrıf-ı esbakı Yahya Sezai beyle-
rin ta‘yîni icrâ olunmuşdur.

-------

Sinn-i kānûnîyi ikmâl eylemesine binâ’en tekā‘üde sevk edilenler
Kânûn-ı Sânî [1]928

 Edirne Vâli-i esbakı Ali Rıza, Bağdad Vâli Muâvin-i sâbıkı Hicri beyler
Mart [1]928

 Kırşehri Nüfûs Müdürü Mustafa Nuri Bey.
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Haklarında Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat birinci mâddesi tatbîk       
olunarak tekā‘üde sevk olunanlar

Kânûn-ı Sânî [1]928

 Bursa Vâli-i esbakı Keşfî, Adilcevaz Kaymakam-ı esbakı Niyazi, Ma-
lazgird Kaymakam-ı esbakı Behcet, Hekimhan Kaymakamı İbrahim Edhem, 
Ilgaz Kaymakamı Reşid, Arabsun Kaymakamı Mustafa Ferid, Tefenni Kay-
makamı Sadık, Çivril Kaymakamı Hamdi, Kandıra Kaymakamı Mesud, Or-
hangazi Kaymakam Şaban, Trabzon Tahrîrât Müdürü Râik beyler.

Şubat [1]928

 Trabzon Vâli-i esbakı Mehmed Galib ve Sason Kaymakam-ı sâbıkı 
Hamdi beyler.

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

Vekâlet Emrine Alınanlar

Kanunsani [1]928

 Ordu Vâlisi Tevfik, Ceyhan Kaymakamı Ata beyler

Nisan [1]928

 Vize Kaymakamı Cevdet, Gelibolu Kaymakamı Asım, Anamur Kay-
makamı Ziya, Çatalca Kaymakamı İbrahim Fuad, Nusaybin Kaymakamı 
Necmeddin beyler.
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Kānûnlar

788 numaralı Me’mûrîn Kānûnu’nun kırk dokuzuncu mâddesine bir fıkra 
tezyîli hakkında kānûn 

 Numara: 1205

 Neşri Târihi: 11 Şubat 1928

 Mâdde 1- 788 numaralı Me’mûrîn Kānûnu’nun kırk dokuzuncu mâd-
desi nihâyetine âtîdeki fıkra tezyîl olunmuşdur:

 Me’mûriyetden ihrâcı müstelzim olmayacak derecede hapis cezâsıyla 
mahkûm olanlar mecbûrî tahvîle tâbi‘ tutalacakdır.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûn ahkâmını icrâya İcra Vekîlleri Hey’eti me’mûr-
dur.

4 Şubat 1928

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

Yol Mükellefiyeti Kānûnu’nun birinci mâddesinin ta‘dîli hakkında kānûn 

 Numara: 1208    Neşri Târihi: 19 Şubat [1]928

 Mâdde 1- 19 Kânûn-ı Sânî 1341 târih ve 543 numaralı Yol Mükelle-
fiyeti Kānûnu’nun yedinci mâddesi aşağıdaki şekilde ta‘dîl edilmişdir:

 Yol mükellefiyeti bedenen veya nakden îfâ etmek isteyen eşhâsın
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isimleri muhtâr ve ihtiyâr meclisleri tarafından her senenin Şubat ayı bidâ-
yetinden Nisan nihâyetine kadar bir cedvel-i mahsûs ile muhâsebe-i husû-
siyyelere bildirilir ve muhâsebe-i husûsiyyelerce o senenin Mayısı zarfında 
tahakkuk etdirilir.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Dâhiliye ve Nâfia vekîlleri 
me’mûrdur.

13 Şubat [1]928

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

Kazanç Vergisi Kānûnu’nun bazı mâddelerini mu‘addil 24 Mayıs sene 
1927 târih ve 1038 numaralı kānûnun 27’nci mu‘addel mâddesine bir fıkra 

tezyîline dâir kānûn 

 Numara: 1209       Neşri târihi: 23 Şubat 1928

 Mâdde 1- Kazanç Vergisi Kānûnu’nun bazı mâddelerini mu‘addil 21 
Mayıs 1927 târih ve 1038 numaralı kānûnun yirmi yedinci mu‘addel mâdde-
sine aşağıdaki fıkra tezyîl olunmuşdur.

 Hükûmetce tevzî‘ olunan beyânnâmeyi her sene-i mâliye Şubatı gāye-
sine kadar doldurup mensûb olduğu Mâliye Tahakkuk İdâresi’ne vermeyen 
mükelleflerin ticârethânelerinin îcâr bedelleri üçüncü fıkrada mezkûr hey’et-
ler tarafından hâricî tahkīkāta müstenid ve emsâline kıyâsen takdîr ve bu 
sûretle 
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tahakkuk edecek vergilerine cezâ’en yüzde on beş zam olunur.

 Mâdde 2- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 3- Bu kānûnun ahkâmını icrâya Adliye, Dâhiliye, Mâliye ve 
İktisâd vekîlleri me’mûrdur.                                                 19 Şubat 1928

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

Seferberlik Kānûnu

 Numara: 1211         Neşri târihi: 1 Mart 1928

 Mâdde 1- Bir harb ihtimâli olduğu veya memleketin dâhilî vaz‘iye-
tince lüzûm görüldüğü takdîrde Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’nin 
mütâla‘ası alındıkdan sonra İcrâ Vekîlleri Hey’eti seferberlik icrâsına karâr 
verir. Mezkûr ahvâlde Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’nin teklîfiy-
lede seferberliğe İcrâ Vekîlleri Hey’etince karâr verilebilir. İşbu karâr Reîsi-
cumhûrun tasdîkini müteâkib mevki‘-i tatbîka konur. Seferberliğin birinci 
günü mezkûr karârın tasdîki târihini ta‘kīb eden günün başından yani gece 
yarısından başlar ve bu târih seferberlik i‘lânnâmesinde ayrıca zikr olunur.

 Mâdde 2- Seferberliğin ilgāsına, Başkumandanlık’ın veya Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’nin mütâla‘ası alındıkdan sonra İcrâ Vekîl-
leri Hey’eti karâr verir. Başkumandanlık
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veya Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’nin teklîfiyle de seferberliğin 
ilgāsına İcrâ Vekîlleri Hey’etince karâr verilebilir. İşbu karâr Reîsicumhûrun 
tasdîkiyle tatbîk olunur. İlgā karârının tasdîk edildiği günün nihâyetini teş-
kîl eden gece yarısında seferberlik hitâm bulur.

 Mâdde 3- Seferberlik îcâba göre ya umûmî veya kısmî olur.

 Mâdde 4- Seferberliğe âid istihzârât tekmîl hazar müddetince ve sefer-
berlikde devamı esnâsında birincisi hükûmet teşkîlât ve şu‘abâtında ikincisi 
sâlifü’z-zikr teşkîlât ve şu‘abâtdaki istihzârâta muvâzâten cumhûriyet or-
dusu aksâm ve teşkîlâtında olmak üzere iki sâhada cereyân eder.

 Bunlardan birincisi “Millî Seferberlik Ta‘lîmâtnâmesi”ne ve ikincisi 
“Cumhûriyet Ordusu’nun kara, deniz, hava kuvvetlerinin ve jandarmanın 
seferberliğine dâir ta‘lîmâtnâme”ye tevfîkan icrâ olunur.

 İşbu ta‘lîmâtnâmeler Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’nin 
mütâla‘ası alındıkdan sonra İcrâ Vekîlleri Hey’etince tanzîm olunur.

 Mâdde 5- Bu kānûn neşri târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 6- Bu kānûnun ahkâmının icrâsına İcrâ Vekîlleri Hey’eti 
me’mûrdur.

1 Mart 1928
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Meclis Karâr ve Tefsîrleri

 Damga Kānûnu’nun dokuzuncu mâddesinin seksen beşinci fıkrasının 
ta‘dîline mütedâir kānûnun birinci mâddesinin muhtâc-ı tefsîr olmadığı hak-
kında

 Numara: 393     21 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Damga Kānûnu’nun dokuzuncu mâddesinin seksen beşinci fıkrasının 
ta‘dîline dâir olan 25 Haziran [1]927 târih ve 1148 numaralı kānûnun birinci 
mâddesinde “resmî ve husûsî bi’l-umûm mü’essesât me’mûrîn ve müstahdemî-
ninin her ne nâm ile olursa olsun almakda oldukları mebâliğa mukābil vere-
cekleri makbûzların Damga Kānûnu’nun on birinci mâddesi mûcebince resm-i 
nisbîye tâbi‘ olacağı” tasrîh kılınmakda ve kānûn-ı mezkûrun esbâb-ı mûcibe 
lâyihasında bu kābil makbûzların me’mûrîn ve müstahdemîn-i mezkûrenin 
maâş ve ikrâmiye ve harc-ı râh gibi menâfi‘i kendilerine âid olarak alacakları 
mebâliğa münhasır olacağı anlaşılmakda ise de mâddenin ihtivâ etdiği “her ne 
nâm ile olursa olsun” ta‘bîrinden vâzı‘-ı kānûnun esbâb-ı mûcibe lâyihasında 
işâret edilen maksadına intikāl mümkün olamamakda ve esbâb-ı mûcibe lâyi-
hasına nazaran mâddenin ber-vech-i ma‘rûz i‘mâli de tefsîr mâhiyetinde gö-
rülmekde olduğundan mâdde-i mezkûrenin tefsîri, Başvekâlet’in 3 Kânûn-ı 
Evvel 1927 târihli tezkiresiyle taleb olunmuş ise de, mezkûr kānûnda mev-
zû‘-ı bahs olan makbûzlar, resmî ve husûsî bi’l-umûm mü’essesât me’mûrîn ve 
müstahdemîninin hizmet ve istihkāk mukābili 
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olarak her ne nâm ile olursa olsun aldıkları mebâliğa münhasır olmak i‘tibâ-
rıyla mâddenin muhtâc-ı tefsîr olmadığı, Hey’et-i Umûmiyye’nin otuz dör-
düncü in‘ikādının birinci celsesinde takarrur etmişdir.

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

Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat mâddesi mûcebince tekā‘üde sevk olu-
nanlar ile kendiliğinden tekā‘üdünü istid‘â eden veya mu‘ayyen olan müd-
det-i kānûniyyeyi ikmâl hasebiyle hükûmetce re’sen tekā‘üd edilen me’mûrî-

nin tekā‘üd maâşının hesâbında bilâ-maâş kaldıkları müddetin nazar-ı 
i‘tibâra alınmayacağı hakkında 

 Numara: 405           25 Şubat 1928

 11 Ağustos 1325 târihli Me’mûrîn-i Mülkiyye Tekā‘üd Kānûnu’nun 
yedi ve sekizinci mâddelerinde fi‘ilen on sene hizmet eden me’mûrların meb-
de’-i hizmetinden târih-i tekā‘üdüne kadar hükm-i kānûnîye mebnî cezâ’en 
olmamak şartıyla kaç def‘a olursa olsun bilâ-maâş geçirecekleri zaman-ı 
ma‘zûliyetin bir nisbet-i mu‘ayyene dâiresinde dâhil-i hesâb olacağı gösteril-
miş ise de ahîren neşr olunan 788 numaralı Me’mûrîn Kānûnu’nun el-yevm 
tatbîk edilmekde olan beşinci mâddesinde yirmi yaşına vusûlünden i‘tibâren 
me’mûriyet ve ma‘zûliyet maâşı alarak veya vekâlet emrinde bulunarak yirmi 
beş sene hizmet edenlerin tekā‘üdünü taleb edebilecekleri … ilh.) musarrah 
olup işbu mâddede me’mûrînin maâşsız geçirdikleri ma‘zûliyet zamânı esâs 
tutulmamış olduğu gibi bu kānûnun doksanıncı mâddesiyle de Me’mûrîn 
Kānûnu’na mugāyir ahkâm ilgā edildiği cihetle tekā‘üd maâşının hesâbında 
bilâ-maâş geçen müddetin nazar-ı dikkate alınmaması îcâb eyleyeceği;

 Ve Me’mûrîn Kānûnu’nun tasfiyeye tâbi‘ tutulan me’mûrîne âid
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muvakkat mâdde-i mu‘addelesinde yirmi beş sene ve daha ziyâde hizmeti 
olanlar hakkında 11 Ağustos 1325 târihli kānûn ahkâmının cârî bulunduğu 
zikr edilmiş ise de bundaki kasd, Me’mûrîn Kānûnu’nun müddet-i hizmete 
göre tekā‘üd maâşının nisbet-i i‘tâsına mütedâir olan yetmiş ikinci mâddesi 
1927 senesi Muvâzene-i Umûmiyye Kānûnu’nun 9’ncu mâddesiyle mü’eccel 
olduğu cihetle tekā‘üdünü taleb eden veya tekā‘üde sevk olunanların tekā‘üd 
maâşlarının hesâbında fi’l-hâl 11 Ağustos 1325 târihli kānûnun on üçüncü 
mâddesi tatbîk edilmekde olması hasebiyle sicilleri i‘tibârıyla kendilerinden 
istifade olunamayanlar ile aczleri tahakkuk ederek hükûmetce tekā‘üde sevk 
olunanlardan müddet-i hizmeti yirmi beş sene ve daha ziyâde olanlar hakkın-
da mezkûr 11 Ağustos 1325 târihli kānûnun tekā‘üd maâşının ta‘yîn-i nisbe-
tine mütedâir olan 13’ncü mâddesindeki emsâlin tatbîk olunacağını îzâhdan 
ibâret olduğu;

 Hey’et-i Umûmiyye’nin kırk yedinci in‘ikādının birinci celsesinde ta-
karrur etmişdir.

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

Tekā‘üd maâşıyla mu‘allim ve müderrislik, doktor, eczâcı, baytar, mühendis 
ve kondüktörlük maâşlarının bir zât uhdesinde ictimâ‘ edebileceğine dâir 

olan kānûnun birinci mâddesinin tefsîrine mahal olmadığı hakkında

 Numara: 407                8 Mart [1]928

 2 Haziran 1926 târih ve 900 numaralı kānûnun birinci mâddesi hük-
münün Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye Vekâleti Müsteşârlığıyla müdür 
ve müfettişliklerinde istihdâm olunan mütekā‘idîn hakında dahi tatbîk edilip 
edilmeyeceğinin
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ta‘yîn ve tefsîri Başvekâlet’in 6/548 numaralı ve 4 Şubat 1928 târihli tezki-
resiyle taleb edilmiş ise de:

 11 Ağustos 1325 târihli Tekā‘üd Kānûnu’nun onuncu mâddesinde 
mezkûr olduğu üzere devletce görülecek lüzûma binâ’en muvâfakatlarıyla 
tekrâr hizmete alınacak mütekā‘idînin tekā‘üd maâşlarının kat‘ı ve infikâk-
larında iâdeten tahsîsi muktezî olduğu hâlde 2 Haziran 1926 târihli kānû-
nun birinci mâddesi memleketimizde mu‘allim, tabîb, eczâcı, baytar, mühen-
dis ve kondüktöre olan şiddet-i ihtiyâcı nazar-ı i‘tibâra alarak bi’l-fi‘il bu 
vezâ’ifi îfâ edebilecek kābiliyeti hâ’iz mütekā‘idînden de istifâdeyi te’mîn 
için kendilerine hizmete alındıkları hâlde tekā‘üd maâşlarının kesilmemesi 
gibi bir müsâ‘ade-i mahsûsa bahş eylemeğe lüzûm görmüşdür. Îzâhât-ı ma‘rû-
zaya göre müsteşârlık, müdür-i umûmîlik ve müfettişliklerin de hükûmet ve 
belediye tabâbetlerine makīs addedilmemesi ve bu kıyâs tarîkiyle müsteşârlık, 
müdür-i umûmîlik ve müfettişlik gibi idârî vezâ’ifde müstahdem mütekā‘idî-
nin dahi tekā‘üd maâşlarının kat‘ edilmemesi tarzında bir istisnânın hükm-i 
mevcûddan istihrâcı mümkün görülememiş, binâ’enaleyh ibâre-i kānûniyye-
deki sarâhata nazaran, tefsîre mahal olmadığı, Hey’et-i Umûmiyye’nin elli 
birinci celsesinde takarrur etmişdir.

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

Kısmî intihâbâtda belediye reîslerinin meb‘ûs olabilmeleri için iki ay evvel 
isti‘fâ etmiş olmaları lâzım gelmediği hakkında

 Numara: 412         12 Nisan 1928

 3 Nisan 1339 târih ve 320 numaralı İntihâb Kānûnu’na göre fi’l-vâki‘ 
belediye reîsleri müntahib-i sânî intihâbına mübâşeretden iki ay evvel
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isti‘fâ etmiş olmadıkca mahall-i me’mûriyetlerinin dâhil bulunduğu dâire-i 
intihâbiyyeden meb‘ûs intihâb edilemezler ve aks-i takdîrde intihâb-ı vâki‘ 
mu‘teber olmaz; ancak, kānûnun bu ibâresinin tahlîlinden ve iki ay evvel 
isti‘fâ edilmediği hâlde intihâb edilememek nehyinin müntahib-i sânî in-
tihâbâtına mübâşeret zamânı ile bir arada zikr ve îrâdından da anlaşıldığı 
üzere bu memnû‘iyet müntahib-i sânîleri yeniden intihâb edilmiş olan umûmî 
intihâbâta ma‘tûf ve evvelce intihâb edilmiş müntahib-i sânîlerle münhal 
vukū‘unda yapılan intihâbların kānûnun maksad ve ifâdesinden hâric ol-
duğu, Hey’et-i Umûmiyye’nin 12 Nisan [1]928 târihli altmışıncı in‘ikādının 
birinci celsesinde takarrur etmişdir.
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Ta‘lîmâtnâmeler
Mıntıka-i iskâniyyelerini tebdîl ve tahvîl edecek muhâcir ve mülteciler ve sâi-
renin nakillerinde mahallî iskân ve mâliye me’mûrlarınca ne sûretle mu‘âmele 
ve tahsîlât icrâ edileceğine dâir İcrâ Vekîlleri Hey’et-i Celîlesi’nin 11 Mart 
1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunan ta‘lîmâtnâme

 Mâdde 1- Muhâcir ve mültecilerle sâireye aynen ve nakden verilip 
Borçlanma Kānûnu’nun birinci mâddesi mûcebince yirmi senede istîfâ edi-
lecek olan âlât ve mevâdd-ı zirâ‘iyye ve sınâ‘iyye ile emvâl-i gayr-ı menkūle 
ve mahrûkāt, i‘âşe ve ilbâsiyye ve sâirenin mâliyet bedelleri ol bâbdaki kānûn 
ve ta‘lîmâtnâme dâiresinde bulunduğu mıntıkada kaldıkca mahalleri ve âher 
mahal ve vilâyete nakl edildikde bakiyye-i zimmetleri nakl olundukları vilâ-
yet mâl me’mûrlukları tarafından Tahsîl-i Emvâl Kānûnu’na tevfîkan târih-i 
tahakkuklarından i‘tibâren altışar ay fâsıla ile mukassatan tahsîl olunacak-
dır.

 Mâdde 2- Borçluların ilk iskân edildikleri ve mevâdd-ı ta‘vîziyye alıp 
üzerlerine zimmet kayd olunduğu mıntıkalardan esbâb-ı muhtelife dolayı-
sıyla bi’l-âhere âher vilâyete nakilleri icrâ edildiği zamân aldıkları emvâl-i 
gayr-ı menkūleyi terk edeceklerine göre bunların bedelleri zimmetlerinden 
tenzîl edilecek yalnız bakiyye-i zimmetleri nakl edilecekleri mahal iskân ve 
mâliye me’mûrlarına bildirilecekdir.

 Mâdde 3- Nakli takarrur eden eşhâsın bir komisyon karârıyla üzerine 
mukayyed kâffe-i gayr-ı menkūlâtın terk edileceği işâret ve âid olduğu
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mâlın bedeli zimmetinden tenzîl edilecekdir. Emvâl-i gayr-ı menkūle verilme-
miş ise bi’t-tab‘ buna hâcet yokdur.

 Mâdde 4- Nakl edilecek eşhâsın üzerinde mukayyed emvâl-i menkū-
lesiyle i‘âşe, mahrûkāt ve melbûsât zimmet bedelâtı kefâlet-i müteselsile se-
nedine rabt edilip buna göre iki nüsha müfredât defterleri tanzîm ve umûmî 
borç mikdârı tahakkuk ve tesbît edildikden sonra bunları tanzîm eden dâire 
veya me’mûr tarafından nakl olunduğu vilâyete irsâl olunarak mâl me’mûr-
ları mâliye ve makām-ı vilâyet dahi Dâhiliye Vekâlet-i Celîlelerine iş‘âr ede-
ceklerdir.

 Mâdde 5- Nakl edilecek eşhâsa emvâl-i menkūle verilmeyip de yalnız 
emvâl-i gayr-ı menkūle verilmiş ise terk etdirilerek hazîneye borcu olmadığına 
dâir yedine bir vesîka verilip nakl edilecekdir.

 Mâdde 6- Nakli mukarrer veya nakline me’zûniyet istihsâl edilen borç-
lunun naklinden evvel bakiyye-i zimmeti hakkında mu‘âmele-i mukteziyye-
nin îfâsı için keyfiyetden mahallî mâl ve iskân ve me’mûrlukları resmen ha-
berdâr edilecekdir.
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Ta‘mîmler

İdâre-i Umûmiyye

Urfa’nın (elif, vav, ra, fe, he) Urfa (elif, vav, ra, fe, elif) yazılması hakkında

 Numara: 222         14 Kânûn-ı Sânî [1]928

 (Edirne), (Urfa) kelimelerindeki müşâbehet; mürâselât ve mu-
harrerâtda hatâlara sebebiyet verdiği Edirne Vilâyeti’nin iş‘ârından anla-
şılmışdır. Bu gibi sehivlerin vukū‘ bulmaması için 18 Ağustos [1]341 târihli 
ve 239 numaralı ta‘mîmle bildirildiği üzere Urfa’nın [elif, vav, ra, fe, he] 
(Urfa) [elif, vav, ra, fe, elif] tarzında yazılması ta‘mîmen teblîğ ve te’kîd olu-
nur, efendim.

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

Himâye-i Etfâl Teşkîlâtı’na kuvvet verilmesi hakkında

 Numara: 224     14 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Memleketin en ehemmiyetli mıntıkalarında Himâye-i Etfâl şubele-
rinin henüz teşekkül etmediği anlaşılmakda ve mevcûdiyet-i milliyemize 
âid en hayâtî bir vazîfeyi deruhde etmiş olan Himâye-i Etfâl Cem‘iyeti 
şu‘abâtının kasaba ve köyler değil hattâ en hücrâ mahallerde bile teşekkü-
lü matlûb ve mültezem bulunmakdadır. Bu şu‘abâtın teşekkülü mütemâ-
dî teşvîkāt ve mü’essir irşâdâta mütevakkıf bulunduğu da müstağnî-i 
îzâhdır, ancak teşkîlâtda bu irşâdât ve teşvîkātın devlet menba‘larından 
ve resmî makāmâtdan îfâsı çok fâideli olduğundan vâliler
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ile kaymakam ve nâhiye müdürlerinin bu husûsda köylere varıncaya kadar 
Himâye-i Etfâl teşkîlâtı yapılması ve mevcûd Himâye-i Etfâl teşkîlâtının da 
takviye ve tevsî‘i için sarf-ı gayret ve faâliyet eylemeleri sûretiyle Himâye-i 
Etfâl teşkîlâtına kuvvet ve ehemmiyet-i mahsûsa atf eylemeleri muktezî gö-
rülmekdedir. Vilâyet-i aliyyelerince de bu sûretle teşvîkāt ve irşâdâtda bulu-
nulmasının te’mîni ta‘mîmen ricâ olunur efendim.

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

Rüesâ-yı idârenin hangi cem‘iyetlerin a‘zâlıklarında bulunabilecekleri     
hakkında

 Numara: 394     25 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Me’mûrîn Kānûnu’nun 9’ncu mâddesinin sarâhati, me’mûrların 
siyâsî cem‘iyet ve kulüblere devâmı memnû‘iyetine münhasır olduğundan 
işbu memnû‘iyet-i kānûniyyenin gayr-ı siyâsî olan Tayyâre, Himâye-i Et-
fâl, Hilâl-i Ahmer cem‘iyetleriyle Türk Ocakları’na şümûlü olmadığı ve 
me’mûrîn-i devletin a‘zâ sıfatıyla devâmlarında mahzûr-ı kānûnî bulun-
mayan mezkûr mü’essesâtda rüesâ-yı me’mûrînin riyâset mevki‘lerinde ve 
hey’et-i idâre a‘zâlıklarında bulunmamalarının muvâfık olduğu 12 Mart 
1927 târihli ve 37 numaralı tahrîrâtla vilâyâta ta‘mîmen teblîğ edilmiş 
olduğu gibi ahîren bazı vilâyetlerden vâki‘ isti‘lâmâta cevâben dahi 
mezkûr vilâyetlere icrâ kılınan teblîgātda Me’mûrîn Kānûnu’nun seki-
zinci mâddesindeki tahsîs ve takyîd hâricinde olarak rüesâ-yı me’mûrî-
nin mârrü’z-zikr cem‘iyetler ile Türk Ocakları’nın riyâsetinde ve hey’et-i 
umûmiyye a‘zâlığında bulunamayacakları gösterilmek sûretiyle teblîğ-ı 
sâbık te’yîd edilmiş ise de zikr olunan mâdde-i kānûniyyedeki tahsîs ve 
takyîd
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şirketlere âid bulunduğuna göre bu mâdde hükmünün gayr-i siyâsî 
olan cem‘iyetler hey’et-i idâreleriyle bir gûnâ alâkası görülemediğinden 
vâli, kaymakam ve nâhiye müdürleriyle devâir ve şu‘abât-ı devlet 
müdür ve reîslerinin de Tayyâre, Himâye-i Etfâl, Hilâl-i Ahmer 
cem‘iyetleriyle, Türk Ocakları›nın riyâsetinde ve hey’et-i idâre 
a‘zâlıklarında bulunabilecekleri tashîhan ta‘mîm ve teblîğ olunur 
efendim.

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

İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu›na tevfîkan vâlilerin vekâletlerle 
muhâbere etmesine dâir 

 Numara: 639      17 Şubat [1]928

 19 Teşrîn-i Sânî 1928 târihli ve 180 numaralı tahrîrâta zeyldir: 

 Vâliler; kānûnen teklîf ve icrâsına salâhiyetdâr oldukları husûsât-
dan mâ‘adâ merkezden muhtâc-ı istîzân gördükleri mu‘âmelât hakkında 
İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun 20 ve 21’nci mâddelerindeki 
sarâhat vech ile âid olduğu vekâlete mürâca‘atla istîzân-ı mu‘âmeleye 
mecbûr bulundukları hâlde bazı vilâyetlerce doğrudan doğruya diğer 
vekâletleri alâkadâr eden husûsât hakkında yine vekâlete mürâcaât 
ve iş‘ârâtda bulunulmakdadır. Bu kābil vekâlete âid olmayan husûsât 
vekâlet-i âidesine iş‘âr veyahud âid bulunduğu vekâlete mürâca‘at olun-
ması zımnında mahallerine cevâben teblîgāt îfâ olunmakda ise de mesâ-
lih-i devletin bu sûretle te’ehhürüne bâdî olan ve mevâdd-ı kānûniyye-i 
mezkûrenin rûh ve hedefine mugāyir bulunan bu kabîl tarzın devâmı te-
cvîz olunmayacağından buna mahal verilmemek üzere –ta‘alluku varsa 
vilâyetin umûmî mesâ‘î ve icrâât raporlarında kemâ fi’s-sâbık gösteril-
mek şartıyla- her iş kānûnen hangi vekâlete âid ise doğrudan doğruya
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o vekâlet ile muhâbere olunması ve vekâletce ıttılâ‘ı îcâb eden mühim husûsât 
hakkında da kezâlik vekâlet-i âidesine yazılmakla beraber vekâlete de 
ma‘lûmât verilmesi ta‘mîmen teblîğ ve ricâ olunur efendim.

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

Mu‘âmelât-ı adliyenin te’ehhürden vikāyesi hakkında

 Numara: 681      14 Şubat [1]928

 Mu‘âmelât-ı adliyemizin te’ehhürden vikāyesini te’mînen mehâ-
kim ve müdde‘î-i umûmîlerce bi’l-umûm devlet teşkîlâtına tahmîl olu-
nan kānûnî vezâ’ifin sür‘at-i îfâsı lüzûmuna dâir Adliye Vekâlet-i Celî-
lesi’nin Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan 7 Şubat [1]928 târih 
ve 34 numaralı tezkiresinin bir sûreti leffen gönderildi. Mahkeme ve 
müdde‘î-i umûmîlerce Dâhiliye me’mûrlarına tahmîl olunan vezâ’if-i 
kānûniyyenin te’ehhürüne mahal bırakılmayarak vakt ü zamânıyla îfâ-
sı husûsunda me’mûrînin ehemmiyetle nazar-ı dikkatlerini celb ederim. 
Keyfiyet mülkiye müfettişleri vâsıtasıyla da müstemirren ta‘kīb etdirile-
cekdir efendim.

Suret

 Ağır Cezâ Müdde-i Umûmîliklerinden mevrûd ma‘lûmât-ı resmiyye-
ye nazaran mehâkimde mevcûd bazı hukūk ve cezâ da‘vâlarının intâcındaki 
te’ehhürât mahkemeden müdde‘î-i umûmîlerce işle alâkadâr bi’l-umûm devlet 
teşkîlâtına tahmîl olunan vezâ’if-i kānûniyyenin vakt ü zamânıyla îfâ edil-
memesinden ileri geldiği anlaşılmakdadır.

 Bi’l-umûm vekâletler me’mûrlarının nazar-ı dikkatlerini ehemmiyetle 
celb etdikleri
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takdîrde bugünkü faâliyet-i adliyenin yüzde yüz fazlasıyla semeredâr olaca-
ğı bedihî bulunmakla bu bâbda teblîgāt-ı lâzımenin îfâsına lütfen müsâ‘ade 
buyurulmasını ricâ ederim efendim hazretleri.

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

Arzuhâllerin mazrûfen gönderileceğine dâir

 Numara: 1164      31 Mart [1]928

 Vekâlete vürûd etmekde olan arzuhâllerin kısm-ı küllîsi, kırtâsî mu‘â-
melâtın tekessürünü mahal verilmemek için tahrîrât yazılmayarak mukte-
zeyât-ı kānûniyyesinin îfâsı zımnında mazrûfen vilâyetlere gönderilmekde 
bulunmuş ve ba‘demâ bu yolda mu‘âmele olunması da usûl ittihâz edilmişdir. 
Vilâyetlerce bu kabîl arzuhâllerin îcâbât-ı kānûniyyesi îfâ ve ikmâl olunduk-
dan sonra be-heme-hâl vekâlete iâdesi muktezîdir. Vilâyet-i aliyyelerince de 
bu sûretle îfâ-yı mu‘âmele olunması ve hiçbir arzuhâlin cevâbsız bırakılma-
ması ta‘mîmen teblîğ ve temennî olunur efendim.

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

Şûrâ-yı Devlet›e verilecek arzuhâl ve merbûtâtının mukābil taraf adedince 
sûretlerinin verilmesi hakkında

 Numara: 1257      3 Nisan [1]928

 Şûrâ-yı Devlet Kānûnu’nun idârî da‘vâların usûl-i muhâkemesine âid 
faslında münderic yirmi dördüncü mâdde idârî da‘vâlar hakkında Şûrâ-yı 
Devlet’e verilecek istid‘ânâme ile merbûtâtının mukābil taraf adedince sûret-
lerinin i‘tâ edilmesini âmir olduğu hâlde ashâb-ı mesâlihin yalnız bir istid‘â 
ile mürâca‘at etdikleri görülmekde ve bu sebeble bir çok istid‘ânâmeler yukarı 
ki mâdde-i kānûniyyenin sarâhati dâiresinde tanzîm edilmek üzere
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mahallerine iâde edilmekde olduğu beyânıyla alâkadârânın işleri te’ehhür et-
memek üzere erbâb-ı mürâcaâtın sâlifü’z-zikr ta‘rîfât-ı kānûniyye dâiresinde 
hareket etmeleri zımnında hükm-i kānûnun vilâyetlerce gazete veya suver-i 
münâsibe ile ahâlîye i‘lânı esbâbının te’mîni Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîle-
si’nden iş‘âr buyurulmuşdur. Mucebince muktezâsının îfâsı ta‘mîmen teblîğ 
ve temennî olunur efendim.

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

Şûrâ-yı Devlet›e gönderilecek müdâfa‘a ve cevâbnâmelerle evrâk-ı 
sübûtiyyenin ikişer nüsha olarak yazılıp gönderilmesi hakkında

 Numara: 1258      5 Nisan [1]928

 Vekâletler veya müdüriyet-i umûmiyyeler aleyhinde Şûrâ-yı Dev-
let’e vukū‘ bulacak idârî da‘vâlar üzerine lede’t-teblîğ alâkadâr devâir 
tarafından yazılacak olan müdâfa‘a ve cevâbnâmelerle evrâk-ı sübûtiy-
yesinin ikişer nüsha olarak yazılıp gönderilmesi Şûrâ-yı Devlet Kānû-
nu’nun 24 ve 28’nci mâddeleri iktizâsından olduğundan ba‘demâ bu 
yolda mu‘âmele îfâsı Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesi’nin iş‘ârına atfen 
Başvekâlet-i Celîle’den vârid olan tezkire-i sâmiyye üzerine teblîğ ve ricâ 
olunur efendim.

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

Mazrûfen gönderilen arzuhâller üzerine yapılacak mu‘âmeleye dâir

 Numara: 1260      3 Nisan [1]928

 Efrâd-ı ahâlî tarafından doğrudan doğruya vekâlete verilip bu bâbda 
müttehaz usûl mûcebince mazrûfen vilâyetlere gönderilen arzuhâller üzerine 
kazâ kaymakamlıkları veyahud devâir-i vilâyet tarafından cereyân-ı
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mu‘âmeleye mütedâir îcâb eden derkenârlar yazıldıkdan sonra bazı vilâ-
yetler mezkûr arzuhâller hiçbir mütâla‘a, tahrîr ve ilâve olunmaksızın 
yalnız “mazrûfen Dâhiliye Vekâleti’ne takdîm kılındı” yolunda der-
kenârlar yazılarak vekâlete iade olunmakdadır. Bu tarz mu‘âmele doğ-
ru olmadığından kazâ kaymakamlıklarının veyahud devâir-i vilâyetin 
bu kabîl arzuhâllere yazdığı derkenârlar vilâyetlerce de tedkīk olunarak 
bunların vekâlete ilâve-i mütâla‘a ile ve bir tahrîrâta rabtan iâdesi îcâb 
edeceğinden bu sûretle mu‘âmele îfâsına ihtimâm olunması ta‘mîmen 
teblîğ ve ricâ olunur efendim.

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

Vekâletleri alâkadâr eden husûsât hakkında âid olduğu vekâletlere       
mürâca‘at edilmesine dâir 

 Numara: 1500      17 Nisan [1]928

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun 20, 21, 33’ncü mâddelerin-
deki sarâhat mûcebince vâlilerin vekâletleri alâkadâr eden husûsât hakkın-
da âid olduğu vekâletlere mürâca‘at eylemeleri lüzûmu 13 Şubat sene 1928 
târihli ve 639 numaralı tahrîrâtla ta‘mîm edilmesine rağmen bazı vilâyetler 
bu kabîl husûsâtda yine vekâlete mürâcaât ve iş‘ârâtda bulunmakda devâm 
ediyorlar. Bu evvelâ kānûna muvâfık değildir. Sâniyyen vilâyetlerin hâ’iz 
oldukları salâhiyeti tahdîd eder. Sâlisen bir çok muhâberâtı ve ekseriyâ vukū‘ 
bulan mürâca‘atların adem-i tervîcini istilzâm eyler. Binâ’enaleyh kānûn 
dâiresinde mu‘âmele îfâsına itinâ ve mühim husûslar hakkındaki iş‘ârların 
birer sûretlerinin berây-ı ma‘lûmât vekâlete irsâlini rica eylerim. Hilâf-ı teblîğ 
vukū‘ bulacak mürâca‘atlara âid evrâk mevki‘-i mu‘âmeleye konulmayarak 
hıfz edilecekdir efendim.
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Halkın işlerinin a‘zamî sür‘at ve suhûletle görülmesi hakkında

 Numara: 1501      17 Nisan [1]928

 Hükûmet me’mûrlarının başlıca vazîfelerinden biri halkın iş-
lerinin a‘zamî sür‘at ve suhûletle görülmesidir. Böyle olduğu hâlde 
merkez-i hükûmete her gün birer sûretle vukū‘ bulan mürâca‘atlar-
dan bazı taraflarda me’mûrların halkın işlerini vakt ü zamânıyla 
görmedikleri ve mahallen halli kābil işlerin lüzûmsuz istîzânlarla 
muhâberelerle uzadıldığı, bir nüfûs kaydının günlerce çıkarılmadığı, 
eski nüfûs tezkirelerinin hüviyet cüzdanlarıyla tebdîli pek basit bir 
keyfiyet olmasına rağmen günlerce ve yapılacak her hangi bir tah-
kīkātın îcâb etdiği zamandan fazla uzadıldığı anlaşılıyor. Husûsuy-
la halkın mu‘âmelât-ı medeniyyesinde pek mühim bir mevki‘ tutan 
nüfûs işlerinin teshîli için vekâlet bir “rehber” de vücûda getirmiş ve 
alâkadârlara tevzî‘ edilmek üzere irsâl etmiş idi. Rüesâ-yı me’mûrîn-i 
mülkiyyenin hakk-ı murâkabe ve âmiriyetlerini tamâmıyla istimâl 
ederek işlerin sürat ve suhûletle cereyân etmesi için tedbîr almalarını 
nihâyet-i vazîfesinde tekâsül ve terâhîleri görülenleri kānûnun bahş 
etdiği salâhiyetle tecziye eylemelerini ve tecziyesi merkeze âid olan-
lar hakkında mensûb oldukları vekâletlerin nazar-ı dikkatini celb 
eylemelerini ricâ eylerim efendim.

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

Mahallî karârlarla köy ve mahalle isimlerinin değişdirilmemesi hakkında

 Numara: 1549      19 Nisan [1]928

 Bazı vilâyetlerce Meclis-i Umûmî karârıyla köy isimleri tebdîl ve yeni 
isimler tevsîm edilerek vekâlete ma‘lûmât verilmekdedir. İkinci 



66



67

-24-

tab‘ kānûnlarımızın birinci cildinin 290’nıncı sahîfesinde aynen yazılı 
olan 13 Şubat 1340 târihli teblîgāt-ı umûmiyyenin ikinci mâddesi mû-
cebince vekâletden istîzân edilmeksizin mahallî kararlarla mahalle, köy 
isimleri değişdirilemeyecekdir. Teblîgāt-ı mezkûrenin nazar-ı dikkate 
alınması ta‘mîmen teblîğ olunur.

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

Umûr-ı Mahalliye

Vilâyet otomobilleri hakkında

 Numara: 134     13 Kânûn-ı Sânî 1928

 11 Mayıs [1]341 târihli ve 60 numaralı teblîgāt-ı umûmiyye ile idâre-i 
husûsiyyeler tarafından mübâya‘a olunup vâlilere tahsîs olunan makām oto-
mobillerinin bazı vilâyetlerce adedlerinin artırılarak iki üçe iblâğ olunduğu 
ve bazı vilâyetlerce de mevcûd otomobilin hizmete yaramayacak ve ta‘mîr 
kabûl etmeyecek derecede hurdalığı tesbît edilmeden satılıp yerine yenisinin 
alındığı ve bir kısım vilâyetlerce de ihtiyâcın ve lüzûmun fevkinde lüks oto-
mobiller mübâya‘a olunduğu ve’l-hâsıl fazla şöför istihdâmı ve hizmet hârici 
benzin sarfiyâtı ve ihtimâmsızlık neticesi olarak makinelerin sık sık ta‘mî-
re sevki gibi sarfiyât ve isrâfâtın günden güne tezâyüd etdiği anlaşılmakla 
mezkûr makām otomobillerinin sûret-i tedârük ve istimâli emrinde ber-vech-i 
zîr şerâ’it ve husûsâtın tesbîtine lüzûm ve zarûret hâsıl olmuşdur:

 1- Vilâyet makāmına otomobil mübâya‘a ve tahsîs için vilâyetin hâl-i
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mâlîsi müsâ‘id olmalı ve evvel emirde bu cihet Meclis-i Umûmîce taht-ı karâra 
alınmalıdır. Büdcesinde otomobil tahsîsâtı mevcûd olmayan vilâyetler münâ-
kale sûretiyle encümen karârıyla mübâya‘âtda bulunamazlar.

 2- Vilâyet arâzîsi ile yollarının vaz‘iyeti vüs‘at ve imtidâd i‘tibârıyla 
otomobil istimâline sâlih bulunmalıdır. Binâ’enaleyh 1 Mayıs [1]341 târihli 
ve 60 numaralı ta‘mîm ile de îzâh olunduğu vechile esâsen otomobil ile seyâ-
hata müsâ‘id yolu olmayan ve arâzîsi dağlık bulunan vilâyetler için mübâ-
ya‘a edilecek otomobiller şehir dâhil ve civârına veyahud pek mahdûd mahal-
lere vâki‘ olacak seyerânlar münhasır kalacağı cihetle bu kabîl vilâyetlerde 
otomobil mübâya‘ası câiz değildir.

 3- Marka ve tiplerini ta‘yîn ve tahdîde imkân bulunmamağla beraber 
tedârük edilecek otomobillerin vilâyet arâzîsinin vaz‘iyetine muvâfık ve da-
yanıklı olmasına dikkat edilmelidir.

 4- Otomobiller lâ-ekal üç sene için mübâya‘a edilir. Bu müddetden ev-
vel ta‘mîr ile kābil-i istimâl bir hâle konmayacağı sûret-i kat‘iyyede tesbît 
olunmayan otomobillerin satılması ve yerlerine yenilerinin alınması veyahud 
diğer bir otomobil ile mübâdelesi câiz değildir. Ta‘mîr ile kābil-i istimâl bir 
hâle getirilmesi mümkün olmayacağı anlaşılan otomobiller encümen karârıyla 
satılarak elde edilen para ve büdcede mevcûd tahsîsâtı kifâyet etdiği takdîrde 
yerine yeninin mübâya‘ası câizdir. Bu takdîrde
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keyfiyet-i hasârda şöförün sun‘ ve taksîri, ihmâl ve terâhîsi bulunmadığı en-
cümen tarafından bir mazbata ile müdellelen tesbît edilmelidir.

 5- Muâvin, makinist ve sâir nâmlarla müte‘addid şöför istihdâmı câiz 
değildir. Her otomobilin makineyi sevk ve idâre ve tathîre muktedir yalnız 
bir şöförü bulunur, şöför ücretlerinin ta‘yîn ve takdîri encümen-i vilâyetlere 
âiddir.

 6- Otomobillerin ilk def‘a mübâya‘asında ve şöförlerin her tebeddülün-
de araba ve makine aksâmının tedkīkiyle müsta‘mel ve yedek âlât ve edevâtı 
mikdâr ve envâ‘ının kazâya uğramaz hasârzede zâyi‘ olmaz kısımlarının bir 
zabıt varakasıyla tesbîti ve mezkûr zabıtların idâre-i husûsiyelerce muhâfa-
zası usûl ittihâz olunmuşdur.

 7- Vâlilerin devr ve teftîş seyâhatleri vilâyetin idâre-i husûsiyyesine 
âid bi’l-umûm husûsât ile alâkadâr bulunmasına ve esâsen müşârun-ileyhi-
min muvâzene-i umûmiyyeden devr ve teftîş harc-ı râhı almakda olmalarına 
binâ’en idâre-i husûsiyyeden harc-ı râh ve yevmiyye almaları ve vilâyet oto-
mobiliyle vâki‘ seyâhatlerinde vâsıta-i nakliyye masrafı te’diye etmedikleri 
cihetle Mâliye’den yalnız yevmiyye almaları îcâb eder.

 8- Vazîfede mütevellid bir mecbûriyet olmadıkca her ne şekil ve sûretle 
olursa olsun vilâyet otomobiliyle vilâyet hudûdu hâricinde seyâhat men‘ edil-
mişdir.

 9- Makām otomobillerine âid benzin masrafı muhâsebe-i husûsiyye bü-
dcesinden verilir.
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 10- Şimendüfer ve vapur gibi vesaiti olan mahallere müsta‘cel olmayan 
iş için otomobil ile gidilmemelidir.

 11- Vâlilerin efrâd-ı ailesi ve vilâyetce sûret-i mahsûsada resmî bir 
vazîfenin îfâsına me’mûr edilen zevât otomobillerden vâlinin müsâ‘adesiyle 
istifâde edebilir.

 12- Otomobiller tahsîsâtı vilâyet büdcelerine biri mübâya‘a ve ta‘mîr 
bedeli diğeri şöför ücreti ve benzin masrafı nâmıyla iki mâddelik bir fasıl ola-
rak vaz‘ edilir.
 13- Bütün vilâyetlere, mülkiye müfettişliklerine yazılmışdır.

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

İdâre-i mahalliye münâkale mazbataları hakkında
 Numara: 386     8 Kânûn-ı Sânî [1]928
 Vilâyetlerden esbâb-ı müsta‘celeye istinâd etmeyen münâkale mazba-
taları gelmekdedir.

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun ve Muhâsebe Ta‘lîmâtnâ-
mesi’nin mevâdd-ı mahsûsası bu bâbda sarâhat-ı kâfiyyeyi hâ’izdir. Nakl-i 
tahsîsât keyfiyeti münhasıran sene-i âtiyyeye terki kābil olmayan mevâdd-ı 
müsta‘cele için câizdir. Mes’elede müsta‘celiyet olup olmadığının takdîr ve 
ta‘yîni ise derece-i nihâiyyede vekâlete âiddir. Bazı vilâyetlerce bu cihetler 
nazar-ı i‘tibâra alınmayarak her mazbata üzerine münâkala karârnâmesi is-
tihsâli mümkün olacağı farz edilmek sûretiyle nakl-i tahsîsât mu‘âmelesi ik-
mâl ve intâc edilmeksizin sarfiyât ve ta‘ahhüdâtda bulunulduğu ve vekâletin 
emr-i vâki‘ler karşısında bulundurulduğu görülmekdedir.



74



75

-28-

 Evvel ve âhir teblîğ olunduğu üzere büdcede mu‘ayyen tahsîsâtı ol-
mayan ve münâkale karârı da istihsâl edilmemiş bulunan husûsâta para sarf 
eden ve ta‘ahhüde giren encümen-i vilâyet reîsi ve a‘zâlarıyla Muhâsebe-i 
Husûsiyye müdürlerinin mes’ûl edilecekleri tekrâr ta‘mîmen teblîğ olunur.

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

Habishânelerin amelî birer mekteb hâline ifrâğı hakkında

 Numara: 1347          13/21 Mart [1]928

 1- Habishâneleri amelî birer mekteb hâline getirmek mevkūfîn ve mah-
bûsîni atâlet ve cehâletden kurtarmak isti‘dâd ve kābiliyetleri nisbetinde ça-
lışdırarak cem‘iyete nâfi bir uzuv olarak yetişdirmek hükûmet-i cumhûriyye-
mizin başlıca maksadlarındandır.

 2- Bu gāye Habishâneler İdârelerince te’sîs edilecek san‘athânelere 
idâre-i husûsiyyelerin cüz’î bir mikdârda mütedâvil sermâye vaz‘ı sûretiyle 
inzimâm-ı mu‘âveneti ve teşebbüsât-ı vâkı‘anın himâye ve takviyesi muvâfık 
görüldüğünden vilâyet büdcelerinin tanzîmi sırasında bu cihetin de nazar-ı 
dikkatde bulundurulması ve maârif idâreleri tarafından açılmakda bulunan 
halk dershânelerinden mahbûsînin de istifâdelerini te’mînen ta‘lîmât-ı mah-
sûsası dâhilinde büyük habishânelere birer mu‘allim ta‘yîn ve tahsîsi lüzûmu 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

 3- Bütün vilâyetlere mülkiye müfettişlerine yazılmış Maârif, Mâliye, 
Adliye, İktisâd Vekâlet-i Celîlelerine arz edilmişdir.
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Belediyelerce verilen hakk-ı huzûrlarla vâli ve kaymakamlara verilen ikrâ-
miyeler hakkında

 Numara: 1516      9 Şubat [1]928

 Bazı vilâyet ve kazâ belediyelerince belediye reîs ve a‘zâlarına hakk-ı 
huzûr ve bazı mahallerde de vâli ve kaymakamlara belediye meclisleri karâ-
rıyla ikrâmiye verildiği teftîş lâyihalarının tedkīkinden anlaşılmakdadır.

 Cem‘iyet-i umûmiyye ve mecâlis-i belediyye a‘zâlarına hakk-ı huzûr 
ve me’mûrîn-i belediyeye veya rüesâ-yı me’mûrîn-i mülkiyeye ikrâmiye i‘tâ-
sına dâir Vilâyât Belediye Kānûnu’nda bir kayd ve sarâhat mevcûd olma-
masına binâ’en esâsen vâridâtları vezâ’if-i belediyeyi îfâya gayr-ı kâfî bu-
lunan belediyelerimizin fahrî olarak îfâ-yı vazîfe etmesi îcâb eden a‘zâsına 
hakk-ı huzûr vermeleri ve kānûnlarımızın kendilerini belediyeye âid bir takım 
vezâ’ifle mükellef kıldığı vâli ve kaymakamlarımızın da belediyelerden ikrâ-
miye nâmıyla para almaları hiçbir vech ile şâyân-ı tecvîz görülemediğinden 
belediye hey’etlerinin bu gibi mukarrerât ittihâzından tevakkī eylemeleri ve 
bu kābil usûlsüz sarfiyât ve me’hûzât vâki‘ ise istirdâdı ile fîmâ-ba‘d dâ‘î-i 
mes’ûliyet ahvâle meydan verilmemesi ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

 Bütün vilâyetlere Ankara ve İstanbul Şehremânetlerine ve mülkiye 
müfettişliklerine yazılmışdır.

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

Yol vergisi tahsîlâtının münhasıran yol işlerine sarfı hakkında

 Numara: 1819      19 Şubat [1]928

 21 Eylül [1]927 târihli ve 81 numaralı tahrîrât-ı umûmiyyeye zeyldir:

 Maârif vergisi tahsîlâtına başlayıncaya kadar bazı vilâyetlerce ilk 
mektebler mu‘allimîn maâşâtının yol vergisi vâridâtından tesviye
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edilmekde olduğundan mevsim-i inşâât geçmekde ve yol inşâât ve ta‘mîrâtı 
tevakkuf etmekde bulunduğu Nâfia Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmişdir.

 Maârif vergisi tahsîlâtına fazla ikdâm ve gayret edilerek yol vergisi 
tahsîlâtının münhasıra yol işlerine sarfı ve şimdiye kadar umûr-ı maârife sarf 
edilen yol vergisinin yerine konulması ve ba‘demâ bu paranın başka cihetlere 
sarf edilmemesi ta‘mîmen teblîğ olunur.

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

Vilâyet büdceleri hakkında
 Numara: 2124      29 Şubat [1]928
 Meclis-i Umûmî ictimâ‘larının takarrubuna binâ’en bi’l-âhere büd-
celer üzerinde tashîhât icrâsına mahal kalmamak üzere husûsât-ı âtiyyenin 
şimdiden teblîğine lüzûm görülmüşdür:

 1- Büdcelerin kısım, fasıl ve mâddelerinin tertîbi esâs i‘tibârıyla 23 
Teşrîn-i Sânî [1]330 târihli tahrîrât-i umûmiyyeye merbût nümûneye muvâfık 
ve kıt‘aları devlet büdcesinin aynı olacakdır.

 2- Büdceler İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnuyla İdâre-i Husûsiy-
ye Ta‘lîmâtnâmesi’nde mevcûd kuyûd-ı istisnâiyye ve ihtirâziyye de nazar-ı 
i‘tibâra alınmak şartıyla Muhâsebe-i Umûmiyye Kānûnu’nda münderic ah-
kâm ve ta‘rîfât vechile tanzîm olunacakdır. Bu miyânda bi’l-hâssa kānûn-ı 
mezkûrun ikinci faslındaki ta‘rîfat nazar-ı i‘tibâra alınmalı ve mezkûr kānû-
nun 31 ve 32’nci mâddelerinin tamâmî-i tatbîkine itinâ olunmalıdır.

 3- Vâridâtın tahmîn ve tesbîtinde son üç senenin tahakkukāt-ı vasatîsi 
esâs ittihâz ve büdceye üç senelik vâridât mukāyesesini müş‘ir bir de cedvel 
ilâve olunmalıdır.



80



81

-31-

 4- Masraf büdcesi hakīkī ihtiyâcla tekābül edebilecek bir tarzda ve 
ileride münâkaleler ve munzam tahsîsâtlar talebine ihtiyâc göstermeyecek bir 
şekilde tanzîm edilmelidir.

 Gerek vâridât gerek masârıf kısımlarında hayâlî rakamlar vaz‘ından 
sûret-i kat‘iyyede ictinâb edilmelidir.

 5- Bin numaralı kānûn mûcebince alınan küsûrât-ı munzamme kemâ 
fi’s-sâbık vâridât kısmına kayd ve vâridât nisbetinde masraf büdcesine açılan 
menâfi‘-i umûmiyyeye hâdim cem‘iyât-ı hayriyyeye mu‘âvenet nâmıyla bir fa-
sıla vaz‘ olunmalıdır.

 6- 1130 numaralı Maârif Vergisi Kānûnu’nun ikinci mâddesi mû-
cebince Meclis-i Umûmî’nin salâhiyeti dâhilindeki kesr-i munzam mikdârı 
vilâyetin maârif ihtiyâcına tekābül etdiği ve İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin karâ-
rını istihsâle lüzûm görülmediği takdîrde fasl-ı mahsûsu tahtındaki mâddeler 
hizâsına verginin % nisbeti yazılır.

 % yirmi ve otuz nisbetinde kifâyet etmediği ve İcrâ Vekîlleri Hey’e-
ti karârı istihsâline lüzûm görüldüğü takdîrde mâdde karşısına nisbet kayd 
edilmez açık bırakılır. Nisbetler karârın istihsâlinden sonra derc edilir. Maâ-
rif vergileri matrahı i‘tibârıyla ayrı ayrı kānûnlarla tahsîl edilmekde bulun-
duğundan bunların Maârif vergileri unvânıyla açılacak bir fasıla ayrı ayrı 
mâddeler halinde kaydı lâzımdır.

 7- Bazı vilâyetlerce yol mükellefiyeti bedenî ve nakdî olarak bir fasıl 
dâhilinde iki mâddeye derc edilmekdedir. Büdcenin tanzîmi sırasında nakdî 
ve bedenî yol mükellefiyetleri tahakkuk edemeyeceği gibi büdcelerin bedenî 
mükellefiyetleri
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ihtivâ etmesinin usûlen muvâfık olamayacağı ve ale’l-husûs tahmîni olarak 
yapılan işbu tefrîkin bir fâide-i ameliyyeyi de intâc edemeyeceği tabî‘î bulun-
duğundan mezkûr verginin bir kalem olarak vaz‘ı îcâb eder.

 8- Ayrı ayrı kānûnlara istinâden mâhiyeti muhtelif vâridâtın bir fasıl-
da kayd ve irâesi doğru değildir.

 9- İdâre-i Husûsiyye büdcelerine muvâzene-i umûmiyyeden mu‘âve-
neten verilecek mebâliğ mikdârının ta‘yîni büdcesinden tefrîk ve i‘tâ edecek 
vekâlete âid bulunduğundan vekâlet-i müte‘allikasıyla bi’l-muhâbere mu‘â-
venet edilip edilmeyeceği ve takarrur eden mu‘âvenetin derece ve mikdârı 
anlışıldıkdan sonra büdceye derci muktezîdir. Ânifü’z-zikr ma‘lûmât elde 
edilmeksizin daha doğrusu vekâlet-i âidesinden va‘ad-i kat‘î alınmaksızın 
Nâfia, Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye ve Maârif Vekâleti’nden mu‘â-
venet unvânıyla fasıl küşâdı ve vâridât derci, mukābilinde tahsîsât vaz‘ı 
kat‘iyyen muvâfık değildir. Vaz‘ edilecek bu kabîl vâridâtın hangi vekâletin 
hangi târih ve numaralı tahrîrâtı üzerine kayd edildiğinin büdcelere işâret 
edilmesi muktezîdir.

 10- Arâzî vergisinden Zirâat Bankası hissesinin vâridât ve masraf bü-
dcelerine idhâli lâzım değildir.

 11- Vilâyât Muhâsebe-i Husûsiyyelerinde tutulacak kuyûd ve defâtir-i 
hesâbiyye hakkındaki ta‘rîfnâmenin 113’ncü mâddesinde büdceye merbût 
cedvellerin sûret-i imlâsına dâir mevcûd îzâhâta tevfîk mu‘âmele edilmelidir. 
Büdcelere mezkûr ta‘lîmâtnâmede mevcûd olmayan bir (H) cedvelinnin ilâve-
sine lüzûm görülmüşdür. Bu cedvelde (B) cedveline dâhil aksâm
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muhassasâtın sene-i sâbıka tahsîsâtıyla nisbeti ve sâbıka ve hâliye büdcele-
rinde her kısma i‘tâ edilen tahsîsât ile sâbık ve lâhık seneler arasındaki fazla, 
noksân mikdârı gösterilmek sûretiyle mukāyeseli bir fikir verilmelidir. Yalnız 
yeni sene için de her kısma büdcenin vâridât yekûnuna nazaran yüzde kaç 
nisbetinde tahsîsât verildiği gösterilmelidir.

 12- Büdcenin her kısmı dâhilindeki me’mûrîn, müstahdemîn maâşât ve 
ücûrâtı ve tahsîsât-ı fevka’l-âdeleri ve pahalılık zammı kendi kısımları dâhi-
linde ayrı fasıl ve mâddelerde kayd edilmelidir.

 Mesela maârif kısmının tahsîsât-ı fevka’l-âdesiyle me’mûrîn-i nâfia 
ve fenniyye tahsîsât-ı fevka’l-âdesi karışdırılmamalı bi’l-aks her kısmın tah-
sîsât-ı fevka’l-âdesi be-heme-hâl o kısmın nihâyetinde gösterilmelidir.

 Tahsîsât-ı fevka’l-âdeler böyle olduğu gibi büdcenin maârif, nâfia, 
zirâat ilh. gibi aksâm-ı muhtelifesine âid inşâât, ta‘mîrât, müteferrika ve sâi-
re gibi bi’l-umûm masraflar da ayrı ayrı âid olduğu kısımlarda başka başka 
yazılmalıdır.

 13- Bir tarafdan büdcelerin fasıl mâddelerinin tertîbinde âidiyet ve 
münâsebet göz önünde bulundurulmakla beraber diğer cihetlerden de ayn-ı 
kısım dâhilindeki muhtelif husûsâta âid masârıf isrâf ve suistimâle mâni ola-
bilecek bir tarz ve sûretde fasıl mâddelere tevzî‘ olunmalıdır. Bu i‘tibârladır 
ki meselâ hastahâneler masârıf-ı dâimesi nâmı altında hastahânenin tenvîr, 
teshîn, müteferrika âlât ve edevât-ı cerrâhiyye, tefrîş, te’sîs levâzımı … ilh. 
gibi masârıf-ı mütenevvi‘asını mücerred ve mübhem bir yeni ta‘bîr ile fasıl 
veya mâddede cem‘ ve irâe muvâfık olamaz. Kezâlik ilk
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ve ana mektebler masârıf-ı dâimesinin ayrı ayrı fasıl veya mâddelerde irâe 
edilmesi lâzım geleceği gibi meselâ halk dershâneleri maâş ve masraflarının ilk 
mekteblerle ve yatı mekteblerinin sanâyi‘ mektebleri gibi diğer maârif mü’es-
sesâtıyla karışdırılması doğru değildir.

 14- Bazı vilâyetlerde olduğu gibi muvâzene-i umûmiyyeden maâş alan 
me’mûrlara muvâzene-i husûsiyyeden harc-ı râh verilmek gibi yanlış tatbîkā-
ta mahal kalmamak üzere harc-ı râh için vaz‘ edilecek tahsîsâtların ne gibi 
me’mûr ve mu‘allimlere âid bulunduğu kayd ve îzâh edilmelidir.

 15- İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun seksen beşinci mâdde-
sinde bir senenin büdcesinden müdevver mebâliğ ertesi sene büdcesinde âid 
olduğu fasla ilâve edileceği muharrer ise de bu kayd-ı kānûnî daha ziyâde 
fevka’l-âde büdceler ile âdî büdcelerde tahsîsâtın imhâsı muvâfık olamayan 
husûsât ile geçen senelerde başlanmış işlerin mücerred büdce mülâhazasıyla 
sinîn-i müteâkibede terk ve ihmâl edilmemesini te’mîn maksadıyla vilâyetle-
re verilmiş salâhiyet cümlesinden bulunduğundan bi’l-hâssa âdî büdcelerde 
devr-i tahsîsât keyfiyetinin tatbîkāt ve netâyic-i hesâbiyye i‘tibârıyla bir çok 
müşkilât ve intizâmsızlıkları dâ‘î bulunmasına binâ’en yeni sene büdcesinin 
geçen seneden devri muktezî işler ve tahsîsâtlar dahi nazar-ı i‘tibâra alınarak 
tanzîmi ve mümkün olduğu kadar tahsîsât devri cihetine gidilmemesi şâyân-ı 
tavsiyedir.

 16- Bazı meclis-i umûmîler tarafından büdce nizâmnâmelerine encü-
men-i vilâyetce tahsîsât-ı munzamme veya fevka’l-âde istihsâl edilemeyece-
ğini nâtık mâddeler derc edildiği görülmekdedir. İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât 
Kānûnu’nun sarâhaten encümenlere verdiği bu kabîl salâhiyetleri Meclis-i 
Umûmî karârlarının 
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ref‘ edemeyeceği tabî‘î bulunmasına binâ’en nizâmnâmelerin bu gibi zevâid-
den ârî bulunması îcâb eder. Büdce nizâmnâmeleri mahallinin şerâ’it ve ih-
tiyâcına göre ahkâm-ı kānûniyyemize muvâfık sûretde tanzîm edilmelidir.

 17- İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun 144’ncü ve İdâre-i Husû-
siyye Muhâsebe Ta‘lîmâtnâmesi’nin onuncu mâddelerine tevfîkan tahsîsât-ı 
mütehavvile fazla-i vâridât veya tasarrufâtdan karşılık tedârük edilerek en-
cümen-i vilâyetce tezyîd edilebilir bunun için karârnâme istihsâline lüzûm 
yokdur. Ancak diğer fasıllardan nakl-i tahsîsât sûretiyle tahsîsât-ı mezkûre-
nin tezyîdi istenildiği takdîrde keyfiyetin tasdîk-i âlîye arzı zarûrîdir.

 Hulâsa: Cumhûriyet İdâresi’nin vilâyetlerden ve vilâyet meclis-i 
umûmîlerinden beklediği en feyizli ve kudretli neticeleri elde edecek yegâne 
yol vâlilerimizin icrâat programları mâhiyetinde bulunan büdcelerin hakīkī 
rakamlara istinâd etdirilmesinden ve vilâyetin hakīkī ihtiyâclarına tekābül 
edecek tahsîsât fasıl ve mâddelerini muhtevî bulunmalarından ibâret olduğu 
îzâhdan müstağnî olmakla büdcelerin tanzîm ve meclis-i umûmîlerce tedkī-
ki sırasında ihtiyâcât-ı müstakbele dûr-endîşâne bir sûretde pîş-i te’emmül-
de bulundurularak bi’l-âhere büdceler üzerinde ta‘dîlâtı müstelzim sebeb ve 
vaz‘iyetler ihdâsına ve hâssaten kānûnlarımıza mugāyir ve idâre-i husûsiy-
yelerin hukūk ve menâfi‘i ile gayr-ı kābil-i te’lîf tahsîsâtlar kabûlüne meydân 
bırakılmamasını ricâ ederim efendim.

 Bütün vilâyetlere ve mülkiye müfettişliklerine yazılmışdır.
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Köy mu‘allimlerinin kazanç vergisinden muâf tutulmaları hakkında

 Numara: 2400      14 Mart [1]928

 Kazanç Vergisi Kānûnu’nun birinci mâddesindeki kazanç vergisinden 
muâfiyeti mutazammın birinci fıkrasında mevzû‘-ı bahs mu‘allimler miyânı-
na idâre-i husûsiyye büdcesinden maâş alan mu‘allimlerin dâhil olup olmadığı 
bazı vilâyetlerce mûcib-i tereddüd olmakdadır.

 Mükellefiyet i‘tibârıyla köy sandıklarından maâş alan mu‘allimlerle 
idâre-i husûsiyye büdcesinden maâş alan mu‘allimler arasında fark olmama-
sına, köy, gece, çırak mektebleri mu‘allimleri hakkındaki muâfiyet mâhiyet-i 
iştigāllerine ma‘tûf ve keyfiyet kānûnda mutlak sûretde mezkûr bulunmasına 
mebnî muvâzene-i umûmiyye ve husûsiyyeden maâş alan köy mu‘allimleri-
nin kazanç vergisinden muâf tutulmaları îcâb edeceği ta‘mîmen teblîğ olunur 
efendim.

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

Evkāfa ve İdâre-i Husûsiyye’ye devri lâzım gelen mebânî hakkında

 Numara: 2507      14 Mart [1]928

 Vâkıfların evlâd ve ensâbından olmayıp da sırf bir tekyenin şeyhi ol-
masından ve tevliyetin şeyhliğe meşrût bulunmasından dolayı vaktiyle mü-
tevellî olan kimselerin tekyelerin seddi ve şeyhliklerin ilgāsıyla tevliyetleri 
de mürtefi‘ olmakla vakıfların umûruna cihet-i evkāfca vaz‘-ı yed ve idâresi 
zarûrî bulunduğundan bu bâbda me’mûrîn-i vakfiyyeye müzâheret ve mu‘â-
venet gösterilmesi husûsunun me’mûrîn-i mülkiyeye teblîği Evkāf Müdüri-
yet-i Umûmiyyesi tarafından Başvekâlet-i Celîle’ye takdîm kılınıp tevdî‘ bu-
yurulan tezkirede iş‘âr kılınmışdır.
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 Tekyelerin sed ve şeyhliklerin ilgāsıyla tevliyetler de tabî‘aten mürtefi‘ 
olduğundan ve esâsen bu kabîl mebânîden mekteb ittihâzına elverişli olan-
ların mekteb olarak istimâli ve elverişli olmayanların nakd ile bi’l-istibdâl 
mekteb inşâsı ve idâre-i husûsiyyelere devri tekâyâ ve zevâyâ hakkındaki 
karârnâme muktezâsından bulunduğundan mesdûd tekyelere Evkāf İdâre-
since vaz‘-ı yed edilmesi husûsunda müzâheret ve teshîlât gösterilmesi ve idâ-
re-i husûsiyyelere devri lâzım gelen mebânînin de devir mu‘âmelesinin ta‘kībi 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Köylülerin birer mektebe mâlikiyetlerinin te’mîni hakkında

 Numara: 2791      21 Mart [1]928

 Köy Kānûnu’nun köylülere tahmîl etdiği hidemâtdan mekteb inşââtın-
da bazı rüesâ-yı me’mûrîn-i idârenin mesbûk hizmeti şâyân-ı takdîr ve mû-
cib-i memnûniyet olduğundan vilâyât-ı sâirenin de esâsen köylüler için taham-
mül-fersâ bir mecbûriyet teşkîl etmeyen bu husûsla daha yakından alâkadâr 
olarak köylülerin muhtâc oldukları birer mektebe mâlikiyetlerinin te’mîni 
esbâbının istikmâli Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmiş ve iş‘âr-ı vâ-
kı‘a vekâletce de iştirâk edilmiş olmakla köylerde maârifin neşr ve ta‘mîmine 
hasr-ı mesâ‘î ve faâliyet buyurulması ta‘mîmen temenni olunur efendim.

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

İdâre-i Husûsiyye me’mûrlarının me’mûrîn-i devletden olduğuna dâir

 Numara: 3260      11 Nisan [1]928

 Me’mûrîn Kānûnu’nun İdâre-i Husûsiyye me’mûrlarına da şâmil olup 
idâre-i mezkûre me’mûrlarının ilk me’mûriyete ta‘yînlerinde mezkûr kānûnun 
yedinci
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mâddesi mûcebince asgarî altı ay a‘zamî iki sene nâmzedlik devresi geçirerek 
ehliyeti hâ’iz oldukları tebeyyün etdikden sonra usûlüne tevfîkan me’mûriyete 
kabûl edilmeleri lâzım iken bazı vilâyât idâre-i husûsiyyeleri zirâat me’mûr-
luklarına mahallerince ta‘yîn edilenler hakkında işbu ahkâm-ı kānûniyyenin 
nazar-ı dikkate alınıp alınmadığı tasrîh edilmemekde olduğu cihetle nâmzed-
lik devresinden ol sûret-i kat‘iyyede me’mûriyete kabûl edilmekde oldukları 
vukū‘ bulan iş‘ârâtdan anlaşılmakda olduğu İktisâd Vekâlet-i Celîlesi’nden 
izbâr buyurulmuşdur.

 İdâre-i Husûsiyye me’mûrları da me’mûrîn-i devletden ma‘dûd ve 
bi’n-netîce Me’mûrîn Kānûnu ahkâmına tâbi‘ bulunduklarından yeniden 
me’mûriyete alınacak zirâat me’mûrlarının ta‘yîni esnâsında kānûn-ı mezkû-
run yedinci mâddesinin nazar-ı dikkate tutulması ta‘mîmen teblîğ olunur 
efendim.

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

Arâzî ve musakkafât vergisinden alınan hisselerin maârife muhtass vâridât 
ile karışdırılmaması hakkında

 Numara: 4436      24 Nisan [1]928

 Arâzî vergisinden alınan hisselerin bazı vilâyetlerce maârife muh-
tass vâridât ile karışdırıldığı vâki‘ iş‘ârâtdan anlaşılmakdadır. Her ne ka-
dar mezkûr hisse Maârif Vekâleti tarafından eminliklere gönderilen büdce 
formül ve ta‘lîmâtnâmesinin 12’nci mâddesinde maârif işleri karşılığı olarak 
gösterilmiş ise de maârif hidemâtına tekābül eden vâridât Mekteb Vergisi 
Kānûnu’nun mu‘addel üçüncü mâddesiyle mahdûd ve mu‘ayyen bulundu-
ğundan arâzî ve musakkafâtdan alınan hisselerin vilâyetlerin zirâat,



96



97

-39-

sıhhiye gibi hidemât-ı sâiresi karşılığı bulunduğu tashîhan ve ta‘mîmen teblîğ 
ve keyfiyetin büdcelerin tanzîmi sırasında nazar-ı i‘tibârada bulundurulması 
lüzûmu tavsiye olunur. Maârif Vekâleti’nden de eminliklere teblîgāt yapıl-
mışdır.

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

İskân

Mu‘âmelât-ı tefvîziyyenin yeknesakîsini te’mîn için cedvel gönderildiğine 
dâir 

Numara: 45412                Kânûn-ı Sânî [1]928

 Bazı vilâyâtdan irsâl kılınmakda olan tefvîz dosyalarının ekserîsinde 
bir hulâsa-i hesâbiyye cedveli mevcûd olmadığı gibi yapılanların da matlûb 
îzâhât ve tafsîlâtı muhtevî bulunmadığı cihetle esnâ-yı tedkīkde pek ziyâ-
de müşkilâta tesâdüf edilmekde ve bî-hûde izâ‘a-i evkāta mecbûriyet hâsıl 
olmakda bulunduğundan yapılacak tedkīkātın teshîli ve her mübâdil hak-
kındaki mu‘âmelenin neden ibâret olduğunun yek-nazarda anlaşılabilmesi 
ve aynı zamanda her mu‘âmele hakkında buradaki dosyasında mücmel bir 
ma‘lûmât bulunması ve mu‘âmelât-ı tefvîziyyenin yeknesakîsini te’mîn mak-
sadıyla tab‘ etdirilen cedvellerden vilâyet-i aliyyelerine ( ) adedi leffen tesyâr 
kılınmışdır. 24 Nisan sene [1]926 târihli teblîgāt-ı umûmiyye nazar-ı dikkate 
alınarak ba‘demâ gönderilecek evrâk-ı tefvîziyyenin be-heme-hâl müteselsiz 
numaralar tahtında tasnînfiyle mübâdilin memleketinde mutasarrıf olduğu 
emvâlin müstenid olduğu vesâikin nev‘ ve mâhiyetine göre beher kalemi için 
cedvelin sütûn-ı mahsûslarında irâe edilecek hânelerin ayrı ayrı imlâsı ve hâsıl 
olacak neticeye göre beher kalemden olan istihkākının ve mukābilinde verilen 
emvâlin de kezâ cinsiyle numarasınun ve kâin olduğu mahal ve sâhib-i evveli 
ve kıymet-i mukayyede ve mukaddere ve sâiresinin
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kalem kalem ayrıca mücmel, vâzıh ve noksansız bir sûretde cedvel zîrine imlâ-
sıyla mu‘âmele-i mahsûbiyyesinin icrâsıve inde’l-hâce fazla emvâl sâhibi olan 
bir mübâdil için birkaç cedvel tanzîm edilmeyerek bunların yek-diğerine ilsâkı 
sûretiyle mu‘âmelenin tevhîdi ve bu cedvellerden başka tesbît veya hesâb ced-
veli tanzîmine mahal olmadığı gibi bir tefvîz mu‘âmelesi hakkında kazâ veya 
vilâyete tefvîz komisyonlarınca zaman zaman ittihâz edilen ibtidâî karârla-
rın irsâl edilmeyerek en son olarak mücmel bir karâr ittihâzı ve aynı zamanda 
kazâ komisyonları karârlarının zîrinin tasdîkiyle iktifâ edilmeyip tefvîz ko-
misyonlarınca be-heme-hâl ayrı karârlara rabtı husûsâtının usûl ittihâzı ve 
bu şerâ’iti câmi‘ olmayan dosyaların bilâ-tedkīk aynen iâde edilmesi mukarrer 
olduğundan ona göre îfâ-yı mu‘âmele olunmasının îcâb edenlere ehemmiyetle 
teblîğ buyurulması ricâ olunur efendim.

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

Borçlanma Kānûnu’na tevfîkan verilen emvâlin taksît müddetleri hakkında

 Numara: 45642     18 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Borçlanma Kānûnu ahkâmına tevfîkan verilmiş olan emvâlin birinci 
taksîtlerinin 928 senesi Kânûn-ı Sânîsi ibtidâsında mütebâkī tekāsîtin dahi 
gelecek senelerin aynı târihlerinde tahsîli lâzım geleceği me’mûrîn-i mâliyeye 
teblîğ edilmiş olduğu Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nin 7 Kânûn-ı Sânî [1]928 
târih ve 16794 numaralı tezkiresiyle iş‘âr buyurulmuş olduğundan teblîgāt-ı 
umûmiyye ve ta‘rîfnâmeler dâiresinde ta‘vîzât müfredât defterleriyle icmâlle-
rinin bilâ-noksân sür‘at-i imlâsıyla müfredât defterlerinden birer nüshaları-
nın
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me’mûrîn-i mâliyeye tevdî‘ ve icmâlleri vekâlete irsâl edilerek tahsîlâtın te’eh-
hürüne meydân verilmemesi ricâ olunur efendim.

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

Emvâlin tapuda mukayyed kıymeti üzerinden tefvîzi hakkında
 Numara: 48958      Şubat [1]928

 Bazı mahallerde mübâdillere tefvîz edilmekde olan tapu kıymetli em-
vâlin bir takım esbâb serdiyle kıymetlerinden tenzîlât icrâ edildiği yahud tapu 
kıymeti nazar-ı dikkate alınmayarak kıymet takdîri sûretiyle mübâdilîne ve-
rilmekde olduğu anlaşılmakdadır.

 1- Bu şeklin bir çok mehâzîri câmi‘ bulunması hasebiyle hîn-i tefvîzde 
tapuda kıymeti mukayyed olan emvâlin bugünkü şekli her ne olursa olsun 
tapu kıymetinden hiçbir sûretle tenzîlât yapılmayarak ve hiçbir şekilde tak-
dîr-i kıymetetabi tutulmayarak tapuda mukayyed kıymeti üzerinden tefvîzi 
îcâb eder.

 2- Bu sûretle tenzîlâta tâbi‘ tutulmuş olan emvâli muhtevî evrâk-ı 
tefvîziyye dosyalarının bilâ-mu‘âmele mahallerine iâdesi takarrur etmişdir.

 3- Bu şeklin tatbîkinde mübâdilînin tefevvüzden sarf-ı nazar edecek-
leri emvâlin berây-ı fürûht Mâliye emrine terki muktezîdir efendim.

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

İskân mu‘âmelât-ı umûmiyyesi hakkında
 Numara: 50677      4 Nisan [1]928

 İskân mu‘âmelât-ı umûmiyyesine müte‘allik olarak bazı vilâyâtdan 
gelen muharrerât; yâ esâs maksadı te’mîn edecek derecede îzâhâtı hâvî olma-
ması veyâ usûl-i muhâberede hâvî bazı kavâ‘id-i umûmiyyeye ittibâ‘ olunma-
ması
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ba‘zen teksîr-i muhâberâtı istilzâm ve ba‘zen de tedkīkātı işkâl eylemekde 
olduğu anlaşıldığından bu mehâzîrin ref‘ ve izâlesi için fîmâ-ba‘d ta‘rîfat-ı 
âtiyye dâiresinde hareket olunması îcâb etmekdedir.

 Şöyle ki:

 1- Gerek re’sen ve gerekse cevâben yazılacak muharrerâtın sol baş tara-
fına –yazılan mes’elenin efrâdını câmi‘ ağyârını mâni‘ olacak bir sûretde- be-
heme-hâl hulâsa-i meal yazdırılması,

 2- Vekâlete yazılacak gerek tahrîrât ve gerekse telgraflarda ve muhar-
rerâtın zarfları üzerinde unvân-ı vekâlet hizâsına bir hatt-ı fâsıl çekildikden 
sonra mu‘teriza içinde [iskân] kelimesinin şu: Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’ne 
– [iskân] şeklinde ilâve edilmesinin usûl ittihâzı

 3- İskan Müdüriyet-i Umûmiyyesi’nin şu‘abât-ı muhtelifesine ta‘al-
luk eder mesâilin yek-diğerine karışmamasını te’mîn için yazılacak cevâblar-
da iskânın hangi şubesinin hangi târih ve numaralı tahrîrât veya telgrafına 
cevâb olduğunun gösterilmesi,

 4- Re’sen yazılacak muharrerâtda mevzû‘-ı bahs edilecek husûsâtın 
yalnız bir mes’eleye hasrı ve ancak bunda da yazılacak bir mâdde şayed bir-
kaç ihtimâlât ve mevzû‘âtı şâmil olduğu takdîrde her birisinin ayrı ayrı mâd-
delerde açık ve sarîh olarak zikr ve ta‘dâd edilmesi,

 5- İskan mu‘âmelât-ı umûmiyyesi ahkâm-ı umûmiyyeyi hâvî müdevven 
kavânîn ve mu‘âmelât-ı mütenevvi‘ayı tavzîh eden ta‘lîmât ve evâmir-i umû-
miyye ve sâire ile tedvîr edilmekde olduğundan iskân ve ikdâr-ı muhâcirîne ve 
ale’l-husûs 
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muhtelif san‘at ve vaz‘iyetleri hâ’iz mübâdil ve gayr-ı mübâdil muhâcirîn 
ile mültecî ve harîkzede ve sâirelere müte‘allik husûsât-ı muhtelife hakkında 
vâki‘ olacak her nev‘ istîzânların be-heme-hâl sâlifü’z-zikr kavânîn ve evâ-
mirde ahkâm-ı sarîhası münderic olmayan aksâm-ı mesâile hasrı,

 6- Kavânîn ve evâmir-i umûmiyyede bu bâbda olunacak mu‘âmelâtı 
musarrah olan iskân mu‘âmelât-ı mütenevvi‘asının ve buna müteferri‘ sâir 
husûsâtın bunlarda sarâhat-i kâfiyye mevcûd iken bî-hûde yere istîzânlarla 
izâ‘a-i vakt edilmesine ve bu sebeble ehemmiyeti müstağnî-i îzâh olan iskân 
mu‘âmelât-ı umûmiyyesine sû’-i te’sîrât icrâsına meydan verilmemek ve bî-
lüzûm iş‘ârâta nihâyet verilmek üzere idârenin bidâyet-i teşekkülünden beri 
iskân mu‘âmelât-ı umûmiyyesine müte‘allik olarak teblîğ olunan ve hâlen 
ma‘mûlün-bih bulunan kavânîn ve nizâmât ve evâmir-i umûmiyye ve sâire-
nin aşk-ı vazîfe ile iş gören ve vazîfesine rûhan merbût bulunan me’mûrlar-
dan mürekkeb iskân dâirelerince rehber-i mu‘âmelât ve harekât olmak üze-
re mevcûd bulunmuş olması pek tabî‘î bulunan bu gibi kavânîn ve evâmir-i 
için teshîl-i mürâca‘at zımnında bunların nev‘-i mu‘âmele üzerine numara ve 
târih sırasıyla bir merci‘-i mürâca‘at olacak sûretde dosya hâlinde müretteb 
olarak tanzîm etdirilecek bir fihriste rabt edilmesinin te’mîn ve hâdis olacak 
her hangi bir mes’elenin halli sırasında evvel emirde bu Mecelle’ye mürâca‘at 
lüzûmunun alâkadârânına ehemmiyetle teblîğ buyurulması,

 7- İskân mu‘âmelât-ı umûmiyyesine müte‘allik olarak dâire-i müte‘al-
likasınca gerek re’sen veya cevâben yazılacak muharrerât ve gerekse mübel-
lağ kavânîn ve evâmirde sarâhat-i kâfiyye olmayan husûsâtda vâki‘ olacak 
istîzânlar için:

 A- Evvel emirde bu mu‘âmeleye mütekaddim mesâilin safahât-ı umû-
miyyesi
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ve bu babda akdemce cereyân etmiş olan muhâbere evrâk ve evveliyâtı bir 
kerre gözden geçirildikden,

 B- Nasıl yapılacağına veya neden yapılamayacağına kanâat getirilen 
bir maslahatın temâs eylediği mevâdd-ı kānûniyye veya evâmir-i umûmiyye-
nin mes’ele-i mevzû‘un-bihânın rûh-ı muhteviyâtına derece-i mutâbakatı ve 
zât-ı maslahat ile sûret-i münâsebeti kemâliyle tedkīk olundukdan,

 C- Şu hâle ve tedkīkāt neticesinin göstereceği lüzûma göre bu keyfiye-
tin mahallince halledilecek mesâilden mi yoksa müdevvinâtın mütâla‘asın-
da ahkâm-ı sarîha görülememesinden nâşî merkezden istîzâna ta‘lîk edilecek 
husûsâtdan mı olduğu tefrîk kılındıkdan sonra hakīkat-i mes’elenin sarîh ve 
vâzıh kelimeler ve gayr-ı müselsel ve hükm-i kat‘îyi hâvî kısa ve bir nev‘ ih-
timâle mahmûl açık ibâreli cümlelerle mevzû‘-ı bahs edilmesi ve kezâlik bun-
da da birkaç nikātı muhtevî mesâil hâdis olduğu takdîrde her biri için ayrı 
ayrı mâdde tahtında keyfiyetin ayn-ı vechile vâzıh ibârelerle îzâh-ı mâdde 
olunması,

 8- Bir tahrîrâta melfûfât rabtı îcâb eylediği veya her hangi bir evrâk-ı 
tahkīkiyyenin merbûtâtı olduğu takdîrde bunların nev‘ ve aded ve târih ve 
numarasıyla hulâsa-i meâlini muhtevî zîri alâkadâr dâire me’mûrları tara-
fından musaddak bir merbûtât listesinin –gerek ziyâ‘ evrâka mahal kalma-
mak ve gerekse ziyâ‘ı hâlinde müsebbibinin ta‘yînine medâr olmak üzere- rabt 
etdirilmesinin ve ale’l-husûs gönderilecek evrâkın merbûtâtı müte‘addid ve 
muhtelif olduğu ve yek-diğerine usûlü dâiresinde bir sûret-i muntazamada 
merbût bulunmadığı takdîrde bu gibilerin –muhteviyâtından noksân
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zuhûruna meydân verilmemesini te’mîn için de- sâlifü’z-zikr ta‘rîfât dâire-
sinde müfredâtı üzerinde muharer olarak ayrıca bir zarf derûnunda sevkinin 
usûl ittihâzı,

 9- Muharrerât veya müsted‘ayât sathî o iş üzerine derkenârlı mu‘â-
meleyi isti‘âba kâfî gelmediği takdîrde -şimdiye kadar yapılageldiği üzere 
muhtelif eşkâl ve eb‘âdda ufak tefek varakalar yerine- mu‘âmeleli evrâkın 
eb‘âdında ve ayn-ı kıt‘ada muntazamca ya zamk ile yapışdırılacak veya iğne 
ile rabt edilecek temiz kağıdlar üzerine mu‘âmelât-ı mütebâkiyyenin tab‘-i 
selîmin müstahsen göreceği bir tarz-ı muntazamda ve ale’l-husûs bu mu‘âme-
leler birbirini müteâkib sırasıyla ve yek-diğerinin altına gelmek sûretiyle yaz-
dırılmasının ve bunların ibâreleri arasında hak veya silinti veyahud çizilmiş 
kelimeler bulundurulmamasının sûret-i kat‘iyyede te’mîni,

 10- Ashâb-ı mesâlihin iskân mu‘âmelât-ı umûmiyyesine müte‘allik ola-
rak verip isti‘lâm-ı keyfiyet zımnında bir tahrîrâta rabtan veya mazrûfen 
gönderilen her nev‘ evrâk ve muharrerât veya müsted‘ayât mündericâtında 
muhtelif mevzû‘ üzerine vâki‘ olacak ihbârât, şikâyât ale’l-infirâd ayrı ayrı 
tedkīk kılınarak her birisine numara tahtında ayrı ayrı ve isti‘lâmdan vâreste 
kalacak sûretde muvazzah cevâblar i‘tâsı,

 11- İskân mu‘âmelât-i umûmiyyesine müte‘allik olarak kavânîn ve 
nizâmâta muhâlif gördükleri husûsât hakkında halkın gerek doğrudan doğ-
ruya makām-ı vekâlete ve gerekse re’sen makām-ı vilâyete vukū‘ bulup is-
ti‘lâm kılınacak her nev‘ şikâyet üzerine kānûn dâiresinde icrâ etdirilecek 
tedkīkāt ve tahkīkāt neticesine göre tebeyyün edecek hakīkat müştekîye göre
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müsbet veya menfî olarak ne sûretle tezâhür ederse etsin ol vechile müsted‘îye 
Teşkîlât-ı Esâsiyye Kānûnu’un 82’nci mâddesi mûcebince tahrîrât ile teblîğ 
etdirilmesi,

 12- Muhâberât-ı resmiyyede hakīkat-i maslahatla gayr-ı kābil-i te’lîf 
görülen ta‘bîrât-ı kadîmenin ve ale’l-husûs zât-ı maslahatın tenvîrine fâi-
de vermeyen bî-lüzûm ibârelerin istimâlinden tevakkī edilmesi husûsunun ve 
bâlâda îzâh edilen mevzû‘âta ta‘alluk eden mu‘âmelâta sûret-i dâ’ime ve müs-
tekallede meşgul olan ve vazîfe-i mevdû‘asının mütehassısı olması lâzım ge-
leceği nokta-i nazarıyla iskân mu‘âmelât-ı umûmiyyesinin gavâmızına vâkıf 
olmakla eldeki müdevvenâta göre muhtâc-ı istîzân olan ve olmayan mevâddı 
yek-diğerinden tefrîka sâhib-i liyâkat bulunan alâkadâr iskân me’mûrlarının 
nazar-ı dikkat ve sımâh-ı ıttılâ‘ına lâzımı vechile vaz‘ı,

 13- Bu ta‘mîmin hilâfında hareket ve vazîfesini kavânîn-i mevzû‘a 
dâiresinde hüsn-i îfâdan her ne sûretle olursa olsun tegāfül edecek olan iskân 
me’mûrlarının doğrudan doğruya ve Me’mûrîn Kānûnu’nun ta‘rîfâtı vechi-
le derhâl tecziyesi cihetine gidilerek dolayısıyla muhît-i memleketin teksîr-i 
nüfusuna ve kudret-i mâddiyye ve iklimiyyesinin tezâyüdüne hizmet edecek 
ve bi’n-netîce iktisâdiyâtının i‘tilâsına bâ‘is olacak iskân mu‘âmelât-ı umû-
miyyesinin halelden vikāyesi zımnında bu keyfiyetin bir alâka ve ehemmiyet-i 
mahsûsa ile nazar-ı dikkatden dûr tutulmaması,

 14- İskân mu‘âmelâtının hüsn-i temşiyetine medâr olacak ve mül-
hakātda ta‘rîfâtı dâiresinde mu‘âmele îfâsı husûsu nazar-ı murâkabe-i vilâ-
yet-penâhîlerinde 
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bulundurulacak olan işbu ta‘mîmin alındığının tahrîrâtla iş‘ârı ricâ olunur 
efendim.

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

Muhâcir ve mültecilere âid tescîl mu‘âmelâtı hakkında

 Numara: 50880      4 Nisan [1]928

 Memâlik-i ecnebiyyeden Türkiye’ye hicret sûretiyle gelenlerin adedi gel-
dikleri yerlerde hukūk-ı mütesâviyyeye mazhar edilememelerine ve bi’n-netîce 
nâil-i sa‘âdet olamamalarına mukābil sîne-i vatana ilticâ eden ırk ve dîndaş-
larımızın vazîfe-i mukaddese-i vataniyyesini bi-hakkın müdrik alâkadâr ma-
hallî me’mûrîninin cenâh-ı şefkat ve sahâbetinde mazhar olageldikleri mu‘â-
venet te’sîrâtıyla günden güne çoğalmakdadır. Binâ’enaleyh bu muhâcir ve 
mültecilerin tescîllerine ta‘alluk eden mu‘âmelât ve muhâberâtın iskân dâire-
lerince îfâsı esâsa taallük eden iskân ve tefvîz ve sâire mu‘âmelâtının te’eh-
hürünü intâc eylemekde olduğu cereyân eden muhâbereden anlaşılmakdadır. 
Bu mahzûrun ref‘ ve izâlesi ile devâir-i iskâniyyenin esâs maksadla iştigāle 
müsâ‘id bir hâle ifrâğının te’mîni zımnında ba‘demâ vürûd edecek muhâcir ve 
mültecilere âid tescîl mu‘âmelâtının teblîgāt-ı âtiyye dâiresinde îfâsı münâsib 
görülmüşdür.

 Şöyle ki:

 1- Memâlik-i ecnebiyyeden vilâyetiniz dâhiline vürûd edip de mu‘âme-
le-i tescîliyyesi henüz yapılmayan ve bundan sonra vürûd edecek olan ecnebî 
tâbi‘iyetini hâ’iz muhâcir ve mültecilerin tescîllerine ta‘alluk eden mu‘âmelât 
ve tahkīkātın evvelce olduğu üzere usûl-i mevzû‘a-i kānûniyyesi dâiresinde 
polis ve nüfûs devâirince intâcı.

 2- Ecnebî tâbi‘iyetini hâ’iz olarak gelenler haklarında usûl ve kānûnu-
na
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tevfîkan devâir-i mezkûrece tanzîm kılınacak evrâk-ı tescîliyyelerin evvel 
emirde Emniyet-i Umûmiyye İkinci Şubesi ifâdesiyle icrâ kılınan 9 Şubat 
[1]928 târih ve 1176/17/155 sayılı teblîgāt-ı umûmiyye mûcebince vilâyetler-
ce doğrudan doğruya Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’ne takdîmi.

 3- Türkiye tâbi‘iyetini hâ’iz olarak gelenlerden muhtâc-ı mu‘âvenet 
olanların vilâyet dâhilinde tescîllerinde mahzûr olmayanların mahall-i mü-
rettebleri ta‘yîn olunmak üzere unvân-ı vekâlet hizâsında bir hadd-ı fâsıl 
keşîdesinden sonra ayn-ı hizâya mu‘terize içinde hem tahrîrât ve hem de 
telgrafın ve bunların zarfının üzerine [iskân] kelimesinin de ilâvesi sûretiyle 
yalnız isim ve memleketlerini ve mikdâr-ı ailelerini mübeyyin musaddak bir 
defterin irsâliyle iktifâ olunması.

 4- Tâbi‘iyetimize kabûllerinde bir mahzûr-ı siyâsî ve idârî ve inzibâtî 
olmadığı tahakkuk ederek mu‘âmele-i tescîliyyeleri yapılmak üzere evrâk-ı 
tescîlleri mahallerinden iâde olunacak muhâcir ve mültecilerden sırf Türk 
harsına dâhil olanlardan mu‘âvenet-i iskâniyye talebinde bulunmayan ve 
vilâyet dâhilinde tescîllerinde kezâlik bir mahzûr-ı idârî ve inzibâtî görülme-
yenlerin mu‘âmele-i tescîliyyelerinin bilâ-istîzân vilâyetlerince usûl ve kānûn 
dâiresinde icrâ ve tescîllerini müteâkib isim, memleket ve târih-i vürûdlarını 
mübeyyin olarak musaddak bir defterin nüfûs dâirelerinden iskân dâirelerine 
verdirilmesinin te’mîni.

 5- Bunlardan iskân ve hükûmetden mu‘âvenet talebinde bulunanlarla 
Türk harsına dâhil olmayanların vilâyet dâhilinde tescîlleri mahzûrdan sâlim 
görülmeyenlerin evrâk-ı tescîliyyeleri iskân dâirelerine tevdî‘ olunmakla 
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beraber bu gibilerin mahall-i mürettebleri Vekâletce ta‘yîn ve teblîğ olunmak 
üzere isim ve memleketleri ve târih-i vürûdları bir defter hâlinde Vekâlet’e 
bildirilerek alınacak cevâba göre evrâk-ı tescîliyyeleriyle birlikde ta‘yîn kılı-
nacak mevâki‘a sevkleri

 6- İmâr ve İskân Vekâleti’nin târih-i teşekkülü olan Teşrîn-i Sânî 
[1]339 târihinden i‘tibâren Şubat [1]928 gāyesine kadar vilâyet-i aliyyelerine 
vürûd ve tescîl edilmiş muhâcir (mübâdiller hâric) ve mültecilerin memleket-
lerini hâne ve nüfûslarını mikdârını târih-i vürûdlarını mübeyyin bir cedve-
lin müsâra‘aten tanzîm ve irsâliyle beraber sene-i hâliyye Martı ibtidâsından 
i‘tibâren de vürûd ve tescîl edilecekler hakkında ânifü’l-beyân ma‘lûmâtın 
her ay gāyesinde muntazaman bildirilmesi husûsuna dikkat ve itinâ edilmeli-
dir.

 Şimdiye kadar gelmiş ve bundan böyle gelecek olan muhâcir ve mülte-
cilerin müddet-i medîde hâl-i intizâr ve atâletde bırakılmayarak en serî‘ bir 
sûretde tavattun edecekleri mahallin ta‘yîni ile mu‘âmele-i tescîliyyelerinin 
îfâsı ve bu sûretle bir ân evvel müstahsil bir vaz‘iyete geçmelerinin te’mîni 
iskân ve iktisâd siyaseti nokta-i nazarından ehem ve elzem bir keyfiyet bu-
lunmuş olduğundan bunlar hakkında yapılacak mu‘âmelenin bâlâda ta‘rîf ve 
irâe kılınan mevâdda tevfîkan ve kānûnen mahallinin salâhiyeti dâhilinde 
bulunanların müsâra‘aten bilâ-iş‘âr ve istiş‘âr îfâsını ve matlûb cedvelin de 
te’kîde mahal bırakmaksızın muntazaman irsâlini ricâ eylerim efendim.
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Emniyet-i Umûmiyye

Birinci Şube

Serseriler hakkında

 Numara: 9/210     17 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Serseriliklerinden dolayı cezâ mahkemelerince verilen hükümler üzeri-
ne nâfia işlerinde çalışdırılmak için vilâyâta gönderilen eşhâsdan bir kısmının 
orada iş bulunamadığı sebebiyle âher vilâyete gönderildikleri muhâberât-ı câ-
riyyeden anlaşılmışdır. Bu gibilerin sevkinden mukaddem gönderilecek vilâ-
yetden iş olup olmadığı suâl olunmak ve vârid olacak cevâba göre hareket 
edilmek hâdis olan müşkilâtı men‘a hâdim bir tedbîr olacakdır. Ona göre îfâ-
yı muktezâsı ta‘mîmen teblîğ olunur, efendim.

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

Emrâz-ı Zühreviye Komisyonları hakkında
 Numara: 17/375     28 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Vilâyâtda in‘ikād etmekde olan Emrâz-ı Zühreviyye Komisyonlarına 
bu husûsdaki nizâmnâmede bir sarâhat olmamasına rağmen te‘âmül hükmün-
de olarak polis müdürleri ve müdür bulunmayan mahallerde zâbıta âmirleri 
riyâset etmekde idiler. Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye müdürleri fennî 
husûsât ile mütevaggıl bulunmaları hasebiyle ba‘d-ezîn bu komisyonların 
Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye müdürlerinin riyâseti altında teşkîli ve 
bu komisyona a‘zâ olarak polis komiserlerinden birinin teşrîki tensîb edildi. 
Ancak bu komisyonun vazîfesi fennî olmakdan ziyâde idârî husûsâta inhisâr 
etdiğinden
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komisyona polisin tavsîti sûretiyle getirilecek erkek ve kadınların hîn-i celb-
lerinde şikâyet ihdâs edecek bir mu‘âmeleye tevessül edilmemesi ve bu bâbda 
iltizâm-ı te’ennî ve basîret olunması husûsunun îcâb edenlere teblîği müte-
mennâdır efendim.

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

Kaçakçılık hakkında

 Numara: 1516     31 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Kaçakçılığın men‘ ve ta‘kībi hakkındaki 1126 numaralı kānûnun yir-
mi üçüncü mâddesinin “d” fıkrası mûcebince müsâdere edilen eşyâ ve vesâit-i 
nakliyenin başka bir mahalde tevkīf edilmeksizin en yakın gümrük veya in-
hisâr idâresine makbûz mukābilinde teslîmi muktezî iken bazı mahallerde 
me’mûrîn-i zâbıta tarafından doğrudan doğruya derdest edilen bu gibi ka-
çak mevâddın uzun müddet alıkonularak inhisâr idârelerine teslîm edilme-
diği ve kaçak vukū‘âtından inhisâr idârelerine pek geç ma‘lûmât verildiği 
ve mevâdd-ı mezkûrenin âher mahallerde uzun müddet kalmasının her han-
gi bir ihtilâfın hudûsüne sebebiyet vermesi melhûz bulunduğu gibi kaçak 
vukū‘âtından me’mûrîn-i âidesinin vaktiyle haberdâr edilmemesi de kaçakçı-
ların gaybûbet ederek haklarında yapılacak ta‘kībât-ı kānûniyyeden bir müd-
det için kurtulmalarını veya kābil-i hacz olan emvâl ve eşyâ-yı mevcûdelerini 
ihfâ ile rüsûm ve cezâ-yı nakdîlerin gayr-ı kābil-i tahsîl bir hâle gelmesini îcâb 
etdirecek esbâbda bulunduğu beyânıyla bu gibi ahvâle meydân verilmemesi 
Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr kılınmış olmakla alâkadâr me’mûrlara 
teblîği ta‘mîmen beyân olunur efendim.
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Şehîdlikleri İmâr Cem‘iyeti›nin menâfi‘-i umûmiyyeye hâdim cem‘iyetler 
miyânına idhâl edildiğine dâir

 41/992       14 Mart [1]928

 İstanbul’da müteşekkil “Şehîdlikleri İmâr Cem‘iyeti”nin menâfi‘-i 
umûmiyyeye hâdim cem‘iyetler miyânına idhâli hakkındaki mürâca‘at üzerine 
cem‘iyetin şimdiye kadar göstermiş olduğu faâliyetin daha ziyâde inkişâfına 
medâr olmak üzere menâfi‘-i umûmiyyeye hâdim mü’essesât-ı hayriyye idâdı-
na idhâli muvâfık görülmüşdür. Ta‘mîmen teblîğ-i keyfiyet olunur efendim.

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

İkinci Şube
Haleb’e firârla sâhte nüfûs tezkiresi tedârük edenler hakkında

 Numara: 134     9 Kânûn-ı Sânî 1928
 Ayıntâb, Malatya, Tokad taraflarında askerlik çağında bulunan bazı 
gençlerin Haleb’e firârla orada para mukābilinde nüfûs tezkiresi tedârük ey-
lediklerine ve Lozan Muâhedenâmesi mûcebince hakk-ı hıyârlarını lehimize 
bi’l-istimâl avdet ederek muhâcir sıfatıyla hizmet-i vazîfe-i askeriyeden muâ-
fiyetlerini te’mîne sâ‘î olduklarına dâir Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîle-
si’nden vârid olan tezkirenin bir sûreti leffen irsâl kılındı. Gerçi hakk-ı hıyâr 
müddetinin münkazî olması dolayısıyla alâkadâr şehbenderliklerimizce bu 
husûsda hiçbir vechile mu‘âmele cereyân etmemekde ise de keyfiyet müsteb‘id 
görülemediğinden melfûf tezkirenin son fıkrasına tevfîkan bu gibiler hak-
kında muktezî tahkīkāt ve tedkīkātın ehemmiyetle icrâsıyla mütecâsirlerinin 
mensûb oldukları ahz-ı asker şubesine hemen teslîmi ta‘mîmen teblîğ olunur 
efendim.
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Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlesi Ordu Dâiresi İkinci Şubesi’nden yazı-
lan 29/12/[1]927 târih ve 9/3444 numaralı tezkire sûretidir:

 Ayıntab, Malatya ve Tokad taraflarında askerlik çağında bulunan pek 
çok gençlerin Haleb’e firârla orada para mukābilinde nüfûs tezkiresi tedârük 
eyledikleri ve binâ’enaleyh bu gibi firârîler hakkında a‘zamî takayyüdât ve te-
dâbîr ittihâzı lüzûmu Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâset-i Celîlesi’nden 
iş‘âr buyurulmuşdur. Bu sûretle firârın, Lozan Ahidnâmesi’nin ahkâm-ı mah-
sûsasına tevfîkan hakk-ı hıyârlarını Türkiye lehine istimâl ederek bi’l-âhere 
yine vatan-ı aslîye avdet eylemek ve muhâcir sıfatıyla hizmet-i muvazzafe-i 
askeriyeden muâfiyetlerini te’mîn eylemekden ibâret olduğu ve bu keyfiyetin 
mezkûr ahidnâme ve bu bâbda cârî kavânîne vâkıf bulunanlar tarafından 
telkīn edildiği cârî muhâbereden anlaşılmış ve bu noktaya Altıncı ve Yedinci 
Kolordu Kumandanlıklarının dikkat-i nazarı celb edilmiş ve tedâbîr-i mâni‘a 
ittihâzı lüzûmu teblîğ olunmuşdur. Binâ’enaleyh Filistin, Irak ve Suriye’den 
vürûd edenlerle mahâll-i mezkûreden nüfûs tezkiresi istihsâl eylemek üzere 
şehbenderlikler vâsıtasıyla mürâca‘atda bulunanların sicill-i nüfûsa esnâ-yı 
kaydlarında tahkīkāt-ı amîka îfâsıyla hudûd-i millî dâhiline sûret-i duhûl 
ve nakillerinin ve mezkûr mahallerde sûret-i ikāmetleriyle esâsen ve mahal-
lerin yerli halkından olup olmadıklarının tedkīki ve hüviyetlerinin alâkadâr 
makāmâtdan istîzâhı ile neticeye göre mu‘âmele-i kaydiyye îfâsı sûretiyle te-
dâbîr-i mâni‘a ittihâzı lüzûmunun îcâb edenlere emir buyurulması rica olu-
nur efendim.



126



127

-54-

Romanya’ya gidecek teba‘amız hakkında

 Numara: 375     15 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Romanya’dan transit sûretiyle geçen teba‘amızdan bazılarının nezd-
lerindeki meblağın memleketden çıkdıkları hudûd noktasındaki gümrük 
me’mûrlarınca tevkīf edilmekde olduğu ve bu misillü mürâca‘atları müteâkib 
hükûmet nezdinde teşebbüsde bulunularak tevkīf edilen mebâliğin ahz ve sâ-
hiblerine irsâl kılındığı ve müşkilât-ı vâkı‘anın yolcuların Romanya’dan para 
imrârına müte‘allik usûle vâkıf olmadıklarından ve istasyonlara bu husûsda 
ta‘lîk olunan levhaları okumamalarından ileri geldiği anlaşıldığından bahisle 
Romanya’dan transit sûretiyle geçecek teba‘amıza bir suhûlet olmak üzere 
bir sûreti zîre naklen teblîğ olunan ma‘lûmâtın alâkadârâna tefhîmi Bük-
reş Elçiliğimizin iş‘ârına atfen Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmekle 
ba‘demâ Romanya’ya gidecek teba‘amıza sûret-i iş‘âra göre hareket etmeleri 
lüzûmunun tefhîmi ta‘mîmen teblîğ olunur, efendim.

Sûret 

 Romanya’dan ley ihrâcı memnû‘ ve beş bin leyin muâdilinden fazla ec-
nebî parası ihrâcı hükûmetin müsâ‘ade-i mahsûsasına tâbi‘dir. Bu esâsa meb-
nî Romanya’dan transit sûretiyle geçecek olanların memlekete dâhil oldukları 
hudûd noktasındaki gümrük me’mûruna beraberlerindeki ecnebî parası mik-
dârını bildirerek bunu pasaportları kenârına kayd etdirmeleri veyahud güm-
rük me’mûrlarından bu mikdârı müş‘ir imzâlı bir 
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varaka almaları ve bunu memleketden çıkacakları hudûd noktasındaki güm-
rük me’mûruna ibrâz etmeleri hükûmetce bu bâbda müttehaz mukarrerât 
cümlesindendir.

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

Türkiye tâbi‘iyetini kabûl edecek ecânib hakkında

 Numara: 1175      6 Şubat [1]928

 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 ve ba‘demâ bu yolda mürâca‘at edenlerin 
Tâbi‘iyet Kānûnumuzun ahkâmına tevfîkan Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’ne 
hitâben i‘tâ edecekleri istid‘ânâmeleriyle hâl ve hüviyetleri hakkında tutu-
lacak evrâk-ı tahkīkiyye ve vesâik-i ecnebiyyesiyle üç kıt‘a fotoğrafîlerinin 
doğrudan doğruya Vekâlet’e irsâl irsâli ez-her-cihet muvâfık-ı maslahat gö-
rülmüş olduğundan bahisle teksîr ve te’ehhür-i mu‘âmelâta meydân verilme-
mek üzere keyfiyetin vilâyâta ta‘mîmi Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nden vârid 
olan tezkirede izbâr buyurulmuş ve iş‘âr-ı vâki‘ muvâfık-ı mütâla‘a görülmüş 
olduğundan ba‘demâ tâbi‘iyetimize kabûllerini taleb edecek kesân hakkında 
bu sûretle mu‘âmele îfâsı dahi ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Memleketimizde seyâhat edecek Macarlar hakkında

 Numara: 2225      18 Nisan [1]928

 Memleketimize seyâhat edecek Macarlara Macar Hükûmeti’nce veri-
lecek pasaportlar hakkında bazı takyîdâtı hâvî olarak mezkûr hükûmet Dâ-
hiliye Nezâretince ittihâz edilen mukarrerâtdan bâhis ve mahallî gazetelerde 
münteşir beyânâtı muhtevî olarak Budapeşte Elçiliğimizden gönderilip Hari-
ciye Vekâlet-i 
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Celîlesi’nden tevdî‘ olunan gazete-i maktû‘asının tercümesi zîre naklen 
berây-ı ma‘lûmât teblîğ olunur efendim.

Sûret 

 Dâhiliye Nezâretince geçen sene mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ olunan ta-
kayyüdâta rağmen bir çok muhâcirler ellerinde “bütün Avrupa’da mute-
ber” kaydını hâvî pasaportlarla Türkiye’ye dâhil olmuşlardır. Bu nev‘ eşhâs 
vesâit-i hayâtiyyelerini te’mîne muvaffak olamadıklarından Türkiye’de Ko-
minist Teşkîlâtı’na girmişler ve bi’n-netîce memleketden ihrâc edilmişlerdir. 
Macar Dâhiliye Nezâreti’nin verdiği karâr-ı ahîr mûcebince ba‘demâ bütün 
Avrupa’da mu‘teber kaydlı pasaportlar üzerine “Türkiye için mu‘teber değil-
dir” ibâresi kayd ve tasrîh edilecekdir. Türkiye’ye seyâhat için pasaport almak 
isteyenlerin ictimâ‘î, siyâsî, mâlî nikāt-ı nazardan şâyân-ı i‘timâd olduklarını 
isbât etmeleri ve Türkiye devâirine bâr olmayacaklarını ve hükûmet aleyhinde 
harekât-ı siyâsiyyeye iştirâk etmeyeceklerini taht-ı te’mîne almaları lâzımdır. 
Bu sûretle hayâtlarını kazanmak üzere Türkiye’ye gidenlerin siyâsî te’mînât-
dan mâ‘adâ Türkiye’de iş bulduklarını isbât zımnında Türkiye’deki patronla-
rıyla akd etdikleri kontrato metnini Türkiye’deki Macar Sefâreti’nden tasdîk 
etdirerek Macar pasaport devâirine ibrâz etmeleri lâzımdır. İşbu kontrato-
larda maâş veya yevmiyyeler mikdârıyla mevzû‘-ı bahs amelenin azîmet ve 
avdet yol masraflarının patron tarafından te’diye edileceği musarrahan mu-
kayyed bulunmalıdır.
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Bulgaristan’a gidecek teba‘amız hakkında

 Numara: 2274      10 Nisan [1]928

 Bulgaristan dâhilinde bir aydan fazla kalan bi’l-umûm ecnebî teba‘a-
sının memleketi terk etmek üzere vize taleb etdiklerinde Bulgar Hükûmeti’ne 
borçları olmadığına dâir tahsîldâr şehâdetnâmesi ibrâzına mecbûr tutulmaları 
bi’t-tab‘ vatandaşlarımızı da iz‘âc ve hattâ bu yüzden te’hîr-i azîmet dolayı-
sıyla ızrâr etdiği anlaşılarak bu husûsda Sofya Elçiliğimizle mezkûr hükûmet 
Hariciye Nezâreti arasında yapılan i’tilâf-ı şifâhî netîcesinde “Bulgaristan’da 
bir aydan fazla kalan Türk vatandaşlarının Bulgaristan’da icrâ-yı ticâret et-
mediklerine ve mâl mülkleri bulunmadığına dâir şehbenderliklerimizce tanzîm 
ve i‘tâ olunacak bir vesîka ibrâz eyledikleri takdîrde tahsîldar şehâdetnâmesi 
ibrâzından vâreste kalacakları” takarrur etmiş ve husûsî mâhiyeti hâ’iz olan 
bu sûret-i tesviye bi’l-âhere mezkûr nezâretce bir takrîr-i umûmî ile bütün 
ecânib teba‘asına teşmil edilmiş olduğu mezkûr elçiliğimizin iş‘ârına atfen 
Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmişdir. Bulgaristan’a gitmek isteyen 
teba‘amıza tefhîmi ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Yoguslavya’ya gidecek teba‘amız hakkında

 Numara: 2501      17 Nisan [1]928

 Yoguslavya’ya giden ecnebî teba‘asına Yoguslavya konsolatolarınca 
yalnız bir ay müddetle vize verilmekde ve bilâ-istisnâ bi’l-umûm ecnebîlere 
şâmil 
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olup Bulgar komitecilerinin ba‘zen diğer devletler pasaportlarıyla Yogus-
lavya’ya ajanlar sevk etmeleri hasebiyle Yoguslavya Hükûmetince îfâsında 
zarûrî görülen işbu bir aylık vize mu‘âmelesinden teba‘amız müstesnâ tu-
tulmamakla beraber Yoguslavya’ya Türk pasaportuyla giren kimselere arzu 
etdikleri müddetce temdîd-i ikāmet müsâ‘adesi hükûmet-i mezkûrece dirîğ 
edilmemekde ise de bazı vilâyetler me’mûrîn-i kalemiyyesinin işbu umûmî 
tedbîrden bi’l-istifâde ba‘zen teba‘amızın tasfiye etmek istedikleri emvâl-i 
gayr-ı menkūleyi yed-i işgāllerinde bulundurmak isteyen müteneffizânın 
te’sîriyle bir iki Türkiyeli’nin Yoguslavya’da temdîd-i ikāmeti husûsunda 
ahîren müşkilat ihdâsına temâyüz eylemesi üzerine elçiliğimiz vâsıtasıyla 
hükûmet-i merkeziyyeden îcâb eden ikāmet müsâ‘adesini istihsâl için işbu te-
ba‘anın vilâyet merkezine ve ba‘zen Belgrad’a kadar seyâhat ve bu sûretle 
fuzûlî masârıf ihtiyâr etmelerine meydan verilmemesi maksadıyla Belgrad El-
çiliği’ne icrâ edilen teşebbüsâta ba‘demâ teba‘amızın Yoguslavya’da ikāmeti 
husûsunda kendilerine a‘zamî teshîlât irâe edeceği hakkında te’mînât veril-
diği ve keyfiyetin bi’l-cümle alâkadârâna bu sûretle emir ve teblîğ edildiği 
mezkûr elçiliğin iş‘ârına atfen Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmişdir. 
Binâ’enaleyh fîmâ-ba‘d işlerini tesviye etmek üzere Yoguslavya’ya gidip de 
bi’l-ahere memleketimize avdet edecek olan teba‘amızdan orada temdîd-i ikā-
met husûsunda müşkilâta uğrayan bulunursa bunlara kimler tarafından ne 
gibi müşkilât ihdâs edildiğinin me’mûrîn-i âidesi vâsıtasıyla kendilerinden 
tahkīk etdirilerek tekrâr lâzım gelen teşebbüsâtın icrâsına tevessül olunmak 
üzere vekâlet-i müşârun-ileyhâya inbâsı ilâveten izbâr buyurulmakdadır.
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 Sûret-i iş‘âra göre Yoguslavya’ya gidip avdet eden teba‘amızdan tah-
kīkāt icrâ ve istihsâl kılınacak ma‘lûmâtın inbâsı mütemennâdır efendim.

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

Memâlik-i ecnebiyyeye gideceklerin hüviyet cüzdanlarıyla askerî vesîkaları-
nı me’mûrîn-i zâbıtaya ibrâz etmeleri hakkında

 Numara: 2502     19 Nisan sene [1]928

 Şehbenderhânelerimize mürâca‘atla memleketlerine avdet ve memâlik-i 
ecnebiyyede seyahat etmek için vize talebinde bulunan eşhâsın pasaportların-
dan mâ‘adâ hüviyet cüzdânıyla askerlik vesîkalarını ibrâza mecbûr oldukla-
rını son zamanlarda memleketimizden pasaport alarak memâlik-i ecnibeyyeye 
giden teba‘amızdan ekserîsinin bu usûle ri‘âyet etmedikleri ve bu lüzûmun 
kendilerine me’mûrîn-i zâbıta tarafından ihtâr edilmediğini beyân eyledikleri 
ve bu yüzden bu kabîl kesânın memleketimize avdet veyahud askerlik mu‘â-
meleleri husûsunda müşkilât tahaddüs etdiği gibi esnân dâhilinde bulunanla-
rın işbu vesâiki yedlerinde bulunmadığından askerliklerine âid mu‘âmelâtın 
bi’z-zarûr te’ehhüre uğradığı ve bir kısmı da (nüfûs tezkiresi olmadan pasa-
port alınamayacağını bildiklerinden) nüfûs tezkirelerini zâyi‘ etdiklerini söy-
leyerek vazîfe-i vataniyyelerinin icrâsını te’cîl etmelerine sebebiyet veridikleri 
Marsilya Şehbenderliğimizin iş‘ârına atfen Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nden 
bildirilmişdir. Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun 74’ncü mâddesi mûcebin-
ce askerlik çağı dâhilinde her ferd vilâyet hudûdu hâricine esnâ-yı seyâhatla-
rında hüviyet cüzdanlarıyla askerî vesîkalarını yanlarında bulundurmağa ve 
taleb vukū‘unda
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me’mûrîn-i zâbıtaya bi’t-tab‘ memâlik-i ecnebiyyeye gidenler de şehbender-
lerimize ibrâza mecbûr olduklarından keyfiyetin alâkadârâna ehemmiyetle 
tefhîmi esbâbının te’mîni ta‘mîmen teblîğ ve beyân olunur, efendim.

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

Me’mûrîn ve Sicil

Me’mûrîn Kānûnu’nun târih-i neşrinden sonra on sekiz yaşını ikmâl etme-
den me’mûr olanların me’mûriyetlerine nihâyet verilmesine dâir

 Numara: 58     24 Kânûn-ı Evvel [1]927

 Me’mûr olabilmek için Me’mûrîn Kānûnu’nun dördüncü mâddesinin 
her fıkrasında “hizmet-i fi‘iliyye-i askeriyesini îfâ etmiş veyâ sınıf-ı ihtiyâta 
nakl edilmiş olmak veya hizmet-i askeriyyeye elverişli olmadığı sâbit bulun-
mak veyâ te’cîl edilmek” diye muharrer olmasına göre kānûn-ı mezkûrun tâ-
rih-i neşrinden sonra on sekiz yaşını ikmâl etmeden veyahud edip de askerliği-
ni îfâ etmemiş veya te’cîl edilmemiş bulunanlardan me’mûriyete ta‘yîn edilmiş 
olanlar var ise sâlifü’z-zikr fıkra-i mâddeye muhâlif olduğundan vilâyetiniz 
dâhilinde bu kabîl müstahdem me’mûr var ise me’mûriyetlerine nihâyet veril-
mesi iktizâ edeceği ta‘mîmen teblîğ olunur.

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

Hasta me’mûrlara me’zûniyet-i seneviyyelerine mahsûben a‘zamî üç ay maâş 
verileceğine dâir 

 Numara: 705    22 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Me’mûrîn Kānûnu’nun 84’ncü mâddesinin “A, B, C” fıkralarının 
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mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ına kadar hastalanan me’mûrlara kānûn-ı mezkû-
run 79’ncu mâddesine istinâden ve müterâkim me’zûniyet-i seneviyyelerine 
mahsûben a‘zamî üç ay kadar me’zûniyet ve maâş i‘tâ edilebileceği Mâliye 
Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmekle ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

On sekiz yaşını ikmâl etmiş olanların me’mûr olabileceklerine dâir

 Numara: 1436      21 Şubat 1928

 2/1/[1]928 târihli ve 58 numaralı teblîgāt-ı umûmiyyeye zeyldir. İlk 
me’mûriyete alınacakların kaç yaşında bulunmaları lâzım geleceğine dâir 
Me’mûrîn Kānûnu’nda sarâhat yoksa da me’mûr ve müstahdem olacakla-
rın evsâfını ta‘dâd eden mâddede hukūk-ı siyâsiyyeye sâhib olmaksızın ve 
bir cezâ ile mahkûm bulunmamakdan bahs edilmesine ve Teşkîlât-ı Esâsiy-
ye Kānûnu’nun onuncu mâddesinde on sekiz yaşında bulunan her Türk’ün 
meb‘ûs intihâbına salâhiyeti olacağı tasrîh olunmasına ve Cezâ Kānûnu’nun 
elli altıncı mâddesinde on sekiz yaşını bitirmiş olan bir kimsenin ehliyet-i 
cezâiyyesi kabûl edilmiş bulunmasına ve Kānûn-ı Medenî de on sekiz yaşın-
da bulunan bir kimseyi reşîd addetmesine binâ’en on sekiz yaşını ikmâl etmiş 
bulunan bir kimsenin me’mûr olmağa hakkı olduğu ve me’mûrînin askerlikle 
alâkası olmamak îcâb eder ise de on sekiz yaşında bulunan bir kimsenin bu 
alâkası henüz bed’ etmemiş ve binâ’enaleyh te’cîl edilmiş bulunduğuna göre 
bu cihetin de bir mahzûr tevlîd etmeyeceği ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Me’mûrîn Kānûnu’nun târih-i neşrinden mukaddem me’mûr olanların istih-
dâmlarında mâni‘-i kānûnî olmadığına dâir 

 Numara: 1263      11 Mart 1928

 21 Şubat [1]928 târihli ve 1136 numaralı teblîgāt-ı umûmiyyeye zeyl-
dir.

 Me’mûrîn Kānûnu’nun 91’nci mâddesinde “işbu kānûnun maâş zam-
mına âid kısmı 1927 Mâlî senesi ibtidâsından mu‘teber olup târih-i mezkûr-
dan i‘tibâren cereyâna başlar. Sâir ahkâmı neşri târihinden mu‘teberdir” diye 
muharrer olmasına ve dördüncü mâddesinin “h” fıkrasının hükmü dahi neşri 
târihinden mu‘teber olup mâ-kabline şümûlü olmadığı cihetle işbu kānûnun tâ-
rih-i neşrinden mukaddem ahkâm-ı mevzû‘a-i kānûniyye dâiresinde me’mûri-
yete ta‘yîn edilmiş olanların henüz mu‘âmele-i askeriyye görmemiş olsalar dahi 
hâlen istihdâmlarına mâni‘-i kānûnî bulunmadığı sebk eden iş‘âra cevâben 
Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmekle ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

On altı yaşını ikmâl etmiş olanların mu‘allimliğe ta‘yînlerine dâir 

 Numara: 1363      11 Mart 1928

 Maârif Teşkîlâtı’na dâir 22 Mart [1]926 târihli ve 789 numaralı 
kānûnun yirmi üçüncü mâddesinde “maârif hizmetine dâhil olan mu‘allim-
lerin maâşlarından yirmi yaşına kadar âidât-ı tekā‘üdiyye tevkīf edilmez” ve 
yirmi beşinci mâddesinde de” diğer kānûnların bu kānûna uymayan ahkâmı 
mu‘allimler hakkında mer‘î olamaz” denilerek yirmi yaşına vâsıl olmayanların 
mu‘allimliği kabûl edilmiş olduğundan on altı yaşını ikmâl etmiş bulunanların
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mu‘allimliğe ta‘yînlerinde mahzûr olmadığı Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nden 
bildirilmekle ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Seferberlik bidâyetinde te’cîl olunması lâzım gelen ihtiyât zâbitlerine dâir 

 Numara: 2141      15 Nisan [1]928

 Yeni İhtiyât Zâbitleri ve Askerî Me’mûrları Kānûnu’nun yirmi be-
şinci mâddesi mûcebince seferberlik bidâyetinde tecîl olunması lâzım gelen 
ihtiyât zâbitlerinden vilâyet-i aliyyelerinde müstahdem olanların askerî sınıf 
ve rütbeleri ile sicil veya kayd numaraları yazılı olduğu hâlde el-yevm mev-
ki‘-i istihdâmlarını müş‘ir bir cedvelin bi’t-tanzîm serî‘an irsâl buyurulması 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Nüfûs
Mehâkimden sâdır olan i‘lâmların nüfûs idârelerine tevdî‘i hakkında

 Numara: 61      3 Kânûn-ı Sânî 1928

 Tashîh-i sin, isim ve kayd da‘vâları hakkında mehâkimden sâdır olan 
hüküm ve i‘lâmların vakt ü zamânıyla nüfûs dâirelerine teblîğ edilememesin-
den dolayı temyîzi îcâb edenlerin müddet-i kānûniyyenin inkızâsı sebebiyle 
temyîz edilemediği bazı vilâyâtdan bildirilmesi üzerine bu kabîl hüküm ve 
i‘lâmların derhâl nüfûs dâirelerine tevdî‘i husûsu Adliye Vekâlet-i Celîlesi’ne 
yazılmışdı. Bu bâbda müdde‘î-i umûmîliklere teblîgāt-ı lâzıme îfâ edildiği 
Vekâlet-i müşârun-ileyhâdan cevâben bildirilmişdir ta‘mîm olunur efendim.
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Evlenme işlerinin tesrî‘i hakkında

 Numara: 203     7 Kânûn-ı Sânî [1]928

 Evlenme ve sâir mu‘âmelât için kaydlarının çıkarılması hakkında 
mürâca‘atlarda bulunanların nüfûs dâirelerince işlerinin günü gününe görül-
mediği vekâlete kadar vukū‘ bulan şikâyetlerden anlaşılmakdadır. Bu bâbda 
îcâb edenlere teblîgāt-ı ekîde icrâsını ihmâl ve lâ-kaydîsi görülenlerin tecziye-
sini ehemmiyetle ricâ ederim efendim.

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

Hastahânelerde vefât edenler hakkında
 Numara: 1003     2 Şubat 1938 [1928]

 Mu‘âmelât-ı kuyûdiyyenin selâmetini te’mîn için hastahânelerde vukū‘ 
bulacak vefeyât vukū‘âtının Nüfûs Kānûnu’nun 33’ncü mâddesi mûcebince 
bir defterde tesbît ve hüviyet cüzdanlarıyla beraber mahallî nüfûs idârelerine 
tevdî‘ edilmesi husûsunun mü’essesât-ı sıhhiyeye teblîğ edilmek üzere vilâyât 
Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye Müdüriyetlerine yazıldığı sebk eden iş‘â-
ra cevâben Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâiyye Vekâlet-i Celîlesi’nden bildiril-
mişdir. Keyfiyet ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Türkiye’den ayrılan mahaller ahâlîsinden lehimize hakk-ı hıyârlarını istimâl 
edenlerin tescîli hakında

 Numara: 1149      4 Mart 1928

 Lozan Muâhedenâmesi mûcebince Türkiye’den ayrılan arâzî ahâlî-i 
asliyesinden olup da lehimize hakk-ı hıyârlarını istimaleden fakat tescîle âid 
mu‘âmeleler bitirilmeden Türkiye’ye gelenler aşağıdaki tarzda tescîl edilecek-
lerdir:
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 1- Bu sûretle gelenlerden kendilerinin; Lozan Muâhedenâmesiyle terk 
olunan yerler ahâlî-i asliyesinden olup oralarda mütemekkin olduklarını ve 
mezkûr muâhede ahkâmına tevfîkan hakk-ı hıyârlarını Türkiye lehine istimâl 
ederek kat‘iyyen temekkün maksadıyla Türkiye’ye geldiklerini, ve o sûretle 
sicill-i nüfusa kaydlarını taleb etdiklerini mübeyyin bir istid‘ânâme alınacak-
dır.

 2- Bu istid‘ânâmelere hakk-ı hıyârlarını Türkiye lehine istimâl etdikle-
rini gösterir ve ahâlî-i asliyyesinden bulundukları mahallerdeki şehbenderlik-
lerimizden verilmiş bir vesîka merbût bulunacakdır.

 3- Bu kabîl kimseler birinci ve ikinci fıkrada zikr edilen istid‘ânâme ve 
vesîkayı verdikleri takdîrde mahalle ilmuhaberiyle nüfûsa kayd edileceklerdir.

 4- Ancak bu kabîl kesândan bazılarının evvelce kaydlarının icrâ edil-
miş olması muhtemel bulunduğundan mükerrer kayda mahal kalmamak üzere 
mürâca‘at vukū‘unda bir tarafdan tescîl edilmekle beraber Sultanahmed’deki 
defter-i mahsûsda kaydı olup olmadığı tedkīk edilmek üzere keyfiyet Vekâ-
let’e bildirilecekdir.
 Bâlâdaki mâddeler vechile mu‘âmele îfâsı ta‘mîm olunur efendim.

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

Numarataj mu‘âmelâtının tashîhi hakkında
 Numara: 1651      21-2-[1]928

 Bazı vilâyâtda 1003 numaralı kānûn ve ol bâbdaki numarataj ta‘lîmât-
nâmesi mûcebince yapılan numaratajın ahkâm-ı ta‘lîmâta münâfî ve munta-
zaman 
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tahrîr icrâsını mâni‘ bir tarz-ı müşevveşde vaz‘ edildiği tahrîr komisyonla-
rının iş‘ârı üzerine Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nden bildirilmekdedir. Mu‘â-
melât-ı devlete esâs ittihâz edilecek olan numaraların ta‘lîmâtnâme ahkâmı 
dâiresinde vaz‘ ve terkīm edilmiş olması lâzımeden olmakla tahrîr-i musak-
kafât devâm eden vilâyâtda hilâf-ı ta‘lîmât numara vaz‘ olunduğuna mezkûr 
komisyonlarca ıttılâ‘ hâsıl olduğu takdîrde işbu hatâların mahallî belediyeler 
ile müştereken tashîhi ve ahkâm-ı ta‘lîmât dâiresinde ıslâh-ı mu‘âmeleye te-
vessül olunması ve keyfiyetden vekâletin haberdâr edilmesi lüzûmu ta‘mîmen 
teblîğ olunur efendim.

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

Evlenme ve boşanma vak‘alarına dâir
 Numara: 1662      22-2-[1]928

 1- Kānûn-ı Medenî’nin mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ından evvelki zamana 
muzâf olarak dermiyân olunan evlenme vukū‘âtının mezkûr zamâna atfen 
vukū‘ bulacak ta‘addüd-i zevcâta mâni‘ olmak maksadıyla her hâlde mahke-
meler tarafından tevsîki ve mahkemeden alınacak hüküm ve karârları mübey-
yin vesâik üzerine nüfûsca mu‘âmele-i tescîliyyesinin icrâsı

 2- Boşanma vukū‘âtı hakkında ise 1-5-[1]927 târih ve 1611 numaralı 
ve buna zeylen yazılan 25-2-[1]927 târih ve 3695 numaralı teblîgāt-ı umû-
miyye dâiresinde mu‘âmele îfâsı

 Ancak boşanma vukū‘âtını tevsîk eden –Yeni Hukūk Usûl-i Muhâke-
meleri Kānûnu mûcebince yalnız sahteliğinin isbâtı sûretiyle hükümden iskā-
tı mümkün olan ve i‘lâm mâhiyetinde bulunan- kâtib-i adl senedleri üzerine 
mu‘âmele



152



153

-67-

îfâsında mahzûr olmadığı Adliye Vekâlet-i Celîlesi›nden cevâben iş‘âr 
edilmişdir. 
 O yolda mu‘âmele îfâ edilmek üzere keyfiyet ta‘mîmen teblîğ olunur 
efendim.

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

Nüfûs rehberi gönderildiğine dâir
 Numara: 2174       11-3-1928
 Nüfûs işlerinin istinâd etdiği kānûnları, nizâmnâmeleri, ta‘lîmâtları, 
karârları ve umûmî emirleri ihtivâ etmek üzere tab‘ etdirilen nüfûs rehbe-
rinden merkez-i vilâyet için üç ve kazâlar için de ikişer nüsha olmak üzere 
cem‘an ( ) adedi postaya tevdî‘an irsâl kılınmışdır. Birer nüshasının nüfûs 
dâirelerine tevzî‘iyle nüfûs mu‘âmelâtının mihver-i matlûbda cereyân etdiril-
mesi esbâbının istikmâl buyurulması temennî olunur efendim.

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

Zâbitândan te’ehhül edecekler hakkında

 Numara: 3187       19-4-[1]928

 Zâbitândan te’ehhül etmek isteyenlerin resmî akdlerinin icrâsı için 
Kānûn-ı Medenî’nin umûma bahş etdiği hukūkdan bi’l-istifâde mahallî bele-
diyelere mürâca‘atlarında bazı devâir-i belediye makām-ı vekâletden bir emir 
ve müsâ‘ade olmadan mezkûr akdleri icrâ etmekde tereddüd etdiği Askerî Cezâ 
Kānûnu’ndaki (Zâbit vekîli, yüzbaşı, rütbesindeki zâbitânın bilâ-me’zûni-
yet te’ehhülleri müstelzim-i cezâdır) kaydının bu me’zûniyetin be-heme-hâl 
vekâletden istihsâl edileceğine dâir bir hükmü muhtevî olmadığı
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fırka kumandanlıklarıyla Ankara ve İstanbul merkez kumandanlıklarından 
izin istihsâlinin de te’mîn-i maksada kâfî bulunduğu Müdâfa‘a-i Milliye 
Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr edilmişdir. Ba‘demâ mezkûr rütbedeki zâbitâ-
nın te’ehhülleri hakkında belediyelere vukū‘ bulacak mürâca‘atlarda o yolda 
mu‘âmele îfâsı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Dâhiliye büdcesinin müzâkeresi esnâsında
Dâhiliye vekîli beyefendi tarafından îrâd olunan nutuk

(25 Nisan [1]928 târihli Meclis Zabıt Cerîdesi’nden aynen alınmışdır.)

 Muhterem efendiler! Dâhiliye Vekâleti’ne mevdû‘ esâslı işlerden biri 
ma‘lûm-ı âlîniz olduğu üzere vilâyetlerimizin idâresidir. Vilâyetlerimizin 
idâresinde esâs; tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’ifdir. Teşkîlât-ı Esâsiyye 
Kānûnumuzla mü’eyyed olan bu prensip-şi‘ârı halk tarafından halk için olan 
Cumhûriyet Halk Fırkası’nın da esâslı programlarından biridir ve bu esâs, 
sarîh ve müsbet sûretde fırkamızın büyük liderleri tarafından ifâde olunmuş-
dur. Zâten bugünkü İdâre-i Vilâyât Kānûnu da bu esâs üzerine tertîb edilmiş 
bir kānûndur. Fakat İdâre-i Vilâyât Kānûnumuzun tatbîkātında görülen 
noksanlarını ikmâl ve ıslâh etmek zamanları da gelmişdir. Vekâletimiz bu 
prensip dâhilinde bir kānûn lâyihası hazırlamışdır. Vilâyetlerimizin teşkîlât-ı 
esâsiyyesi demek olan böyle bir kānûnun evvel emirde mütehassıslar ve bugün 
vilâyetlerimizin idâresini deruhde eden mes’ûller tarafından görülmesini de 
arzu etdiğim içindir ki bütün arzuma rağmen lâyihayı bu sene meclis-i âlîye 
yetişdiremedim. Noksânı ikmâl endîşesine ma‘tûf olan bu te’ennîyi ma‘zûr ve 
hattâ makbul göreceğinizden eminim.

 Vilâyetlerimizin idâresinde hükûmeti, meclis-i âlîyi ve efkâr-ı umûmiy-
yemizi meşgūl eden diğer bir esâs da taksîmât-ı mülkiyemizdir. Ma‘lûm-ı âlî-
nizdir ki



158



159

-70-

taksîmât-ı mülkiyye az çok eşkâl-i hükûmete tâbi‘ olan bir keyfiyetdir. Orta 
devirlerin cabbâr ve kahhâr tâcdârları memleketleri derebeylik usûlüyle idâre 
ederlerdi. Zâten o vakit milletin idârede dahlî de yokdu. Millet toprağa bağlı 
idi. Millet ve toprak da tâcdârın mâlı idi. Millet derebeylikle idâre olunur 
ve hükûmet derebeylerle idâre olunurdu. Milletlerde millî şu‘ûr uyanıp da 
mütesânid bir kitle hâlinde devlet etrâfında toplanmağa başladığı vakitdir 
ki derebeylik usûlü kalkdı. Yerine eyâletler kāim oldu. fakat iftirâkcılık ve 
havâlî-perverlik yine yaşadı. Bizim târihimizde bu iftirâkcılık ve havâlî-per-
verlik son devirlere kadar yaşamışdır. Müterakki ve medenî memleketlerde 
bu taksîmât ve vilâyetlerin, eyâletlerin küçülmesi bizden daha evvel vâki‘ ol-
muşdur. Bi’l-âhere vilâyetler livâlara inkısâmetdi. Vilâyât hudûdlarının dâi-
resinin küçülmesi demokrasinin menfa‘ati olduğu gibi halkın lehinedir. Vilâ-
yet hudûdlarının dâiresi her vilâyetin gerek hidemât-ı umûmiyyesi ve gerek 
hidemât-ı mahalliyesi îfâ, kudret ve kuvvetiyle ölçülür. Bugün bu kuvvet ve 
kudreti irâe eden vilâyetlerimiz ise pek azdır. Harb daha dün denecek kadar 
yakın bir zamanda bitdi. Ahvâl-i tabî‘iyyenin avdet edip devâm etmesi lâzım 
gelir ki şu veya bu vilâyetin idâre kābiliyetinde olup olmadığı anlaşılabilsin. 
Hükûmetimiz bu mes’eleyi çok yakından tatbîk ve ta‘kīb etmekdedir. Vilâ-
yetlerin küçük olmasında halkın çok menfa‘ati olduğunu söylemişdim. Bazı 
vilâyetlerin ilgāsı yolunda ara sıra gazetelerde çıkan havâdisler yüzünden 
halkın geçirdiği heyecâna elinizdeki telgraflar misâldir. Halk hiss-i selîmi ile 
bu menfa‘ati idrâk etmişdir. Halk lehine atılan bir adım Türkiye Cumhûriye-
ti’nden
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geri alınmamalıdır. Ancak fevka’l-âde bir zarûret-i idâriyye neticesindedir ki 
böyle bir karâr verilebilir. Bugün o zarûret-i idâriyye de yokdur.

 Efendiler! Memleketin idâresinde vilâyetler kadar esâslardan biri de 
köylerdir. Köyler bi’l-fi‘il teşkîlât-ı idâriyyenin cüz’-i ferd-i tâmmıdır. Son 
zamanlara kadar Türkiye köyleri kānûnen bir usûle ve nizâma tâbi‘ değildi. 
An‘anelerle ve mahallî teşekküllerle ve tertîblerle idâre olunuyordu. Köyün 
ve köylülerin işleri muhtârların iktidârlarına, çalışkanlıklarına ve keyfine 
tâbi‘ idi. Her iyi şeyimiz gibi köylerimizin de ıslâhı yine cumhûriyete nasîb 
olmuşdur. Cumhûriyet kabûl ve vaz‘ etdiği Köy Kānûnu ile köylerimize bir 
şahsiyet-i ma‘neviyye vermiş ve kendilerini bir usûl ve nizâma rabt etmiş-
dir. Bu kānûn tâm manasıyla komün kānûnu değildir ve zâten köylerimizin 
vaz‘iyeti, hâli ve nüfûsu da esâsen komün teşkîlâtına müsâ‘id ve müsta‘idd 
değildir. Yapılan kānûn komüne doğru bir adımdır ve tatbîk edileli bir bu-
çuk sene olduğu hâlde kendisinden muntazar olan neticeleri de vermekdedir. 
Mevcûd köylerimizin adedi 40921’dir. Bir buçuk sene zarfında yirmi bir bin 
küsûr köyümüzde Köy Kānûnu tatbîk edilmişdir ve kānûnun şerâ’itini hâ’iz 
köylere ta‘mîm ve tatbîk için de vekâlet çok çalışmakdadır. Sırf bu kānûnla 
ve köylerimizle meşgūl olmak üzere elimizdeki büdce ile merkezde bir büro 
teşkîl edilmişdir. Bu kānûnun müsbet, fi‘ilî semerelerini gösterebilmek için 
bazı erkāma mürâca‘at edeceğim. Vilâyetlerden aldığımız ma‘lûmâta göre bu 
köylerde kānûnun tatbîkinden yani bir buçuk seneden beri 12748 kilometre 
yol yapılmışdır. Vaktiyle atla gidilemeyen bazı köylere bugün araba ve oto-
mobillerle gidilmekdedir. 427 köprü yapılmışdır. 834
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yeni mekteb ve 212 köye yeniden su getirilmişdir. İki bin kilometrelik batak-
lık kurutulmuş ve iki milyona yakın ağaç dikilmişdir. Bütün bunlar umûmî 
mükellefiyetler hâricinde Köy Kānûnu neticesinde yapılmışdır. Tabî‘î köyle-
rimizin adedine göre bu mikdâr hiçdir. Fakat Köy Kānûnu’ndan evvel bun-
lar da yokdu. Köy Kānûnu’nun tatbîkātı neticesinde ihtiyâcla mütekābil ve 
mütenâsib olmayan noktaları tesbît etmekdeyiz. Belki gayr-ı kābil-i tatbîk 
ve hayâlî cihetleri de vardır. Bunları da ayrıca tesbît etmekdeyiz. Köy Kānû-
nu’nun gerek idâre sâhasında ve gerek iktisâdiyât sâhasında verdiği neticeyi 
Vekâlet mâddî olarak gelecek sene daha iyi arz edebilecekdir. Köy Kānûnu 
mâhiyet-i hukūkiyyesi i‘tibârıyla komün kānûnu değildir demişdim. Halbuki 
memleketde komün teşkîl etmek ve komünün vezâ’ifi ile, hidemâtı ile muvaz-
zaf ve mükellef câmi‘alar yapmak zarûrîdir.

 Efendiler! Bu zarûrete cevâb vermek üzere bu sene meclisinize yep-
yeni bir şekil teklîf ediyoruz. Kabûlünü ricâ etdiğimiz bu teşekküller, tam 
teşkîlâtlı nâhiyelerdir. Vâkı‘a Türkiye’de [12]92 târihli nizanmane ile nâhiye 
teşkîlâtımız vardı. Bu teşkîlat [1]329 kānûnuyla ilgā edildi. Bugünkü nâ-
hiyeler ihtiyâca tekābül edemeyen nâkıs teşekküller, ta‘azzuvlardır. Evvelâ 
bunların başında yalnız bir nâhiye müdürü vardır. Pek az istisnâ ile nüfûs 
kâtibi, tapu kâtibi vardır. Sâniyyen; memleketin ötesine berisine rastgele ge-
lişigüzel serpilmişdir. Yüz köylü nâhiyeler olduğu gibi iki köylü nâhiyeler de 
mevcûddur. Binâ’enaleyh bu teşekküllerden beklenilen menfa‘atler elde edile-
mezdi. Yapılması lâzım gelen nâhiyeler teklîf etdiğimiz
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ve kabûlünü ricâ etdiğimiz tam teşekküllü nâhiyelerdir. Yani başda mes’ûl 

müdürüyle, kâtibi ile, nüfûs kâtibi ve tapusuyla, vergisiyle ve büdcesinde-

ki müsâ‘adesi nisbetinde sulh hâkimiyle tam teşekküllü taksîmâtlardır ve bu 

taksîmâtı kabûl etdiğiniz takdîrde memleketin şurasına burasına gelişigüzel 

serpişdirmek niyyetinde değiliz. Bunların teşkîlinde âmil olarak üç esâs in-

tihâb etdik; mesâfe esâsı, aded-i nüfûs esâsı ve köy mikdârı esâsı; öyle düşün-

dük ki bir köylü yaya olarak köyünden merkez-i idâreye gitsin, işini halletdik-

den sonra ve yine yaya olarak geceye kalmadan yine köyüne gitsin.

 Efendiler! Bugün kazâ merkezlerinin uzaklığı dolayısıyla köylülerimi-

zin gördüğü ve geçirdiği müşkilât hepinizin gözü önündedir. Köylü ve iş sâ-

hibi münâsebât-ı medeniye ve hukūkiyyesini ve mükellefiyât-ı hukūkiyyesini 

ve mükellefiyât-ı kānûniyyesini îfâ edebilmek için kazâ merkezine belki iki 

günde ancak gidiyor ve orada günlerce kalıyor. İş sâhibi köylü bunu iş gün-

lerinden yani güzel havalı ve çalışabileceği günlerden sarf eder. Köylüye bu 

güzel, bu iyi günlerini tasarruf etdirmek demokrasinin vazîfesidir. Mesâfede 

aldığımız vasatî mikyas on iki ile on beş kilometre arasındadır. A‘zamî 15 

yani muhîtin merkeze olan uzaklığı 15, asgarî 12’dir, ve ihtivâ etdiği köyün 

adedi a‘zamî yirmi beşden fazla olmamalıdır ve nüfûsu da on bini tecâvüz 

etmemelidir ki, bu teşekkül halkın ihtiyâcâtını görebilsin. Ve o ihtiyâcâtın 

başında bulunan me’mûr da köylülerle temâs ederek onların ihtiyâclarına an-

layabilsin bu üç anâsırı ihtivâ etmek üzere 
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yapılacak nâhiyelerden Türkiye için 1500 aded lâzımdır. Her bir nâhiye teşkî-
latı bütün masârıfâtı dâhil olduğu hâlde üç bin liraya mâl oluyor. Demek ki; 
hey’et-i umûmiyyesi dört buçuk milyon lira eder. Millet bu kadar iyilik için bu 
kadar bir parayı esirgemez.

 Şükrü Bey (Bolu)- Hattâ sekiz milyon olsun.

 Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Bey (devâmla) – ve zâten köylünün gü-
nünden, çarığından, zahmetinden hayvanından edeceği istifâde buna tekābül 
edecek mâhiyetdedir. Bu teşekkül köylerin imârına da yardım edecekdir. Ve 
devletin sahâbet ve himâyesinin köylerin yanı başında bulunmasına da yar-
dım edecekdir. Bu sene bu nâhiyelerden büdcemizin müsâ‘adesi ancak yüz 
tane te’sîs edebilecekdir. Diğer nâkıs teşkîlâtlı nâhiyelerimizle beraber bugün-
kü nâhiyelerimizin mecmû‘u 570 oluyor. Demek ki 650 nâhiyenin teşkîlâtını 
önümüzdeki ilk senelerde ikmaledecek olursak geriye 750 nâhiye kalacakdır. 
Bu 750 nâhiye de az zamânda senelere taksîm ederek ikmâl edebiliriz. Bu, 
hayâle, nazariyâta müstenid bir te’essüs ve teşekkül değildir. Doğrudan doğ-
ruya toprağın ve halkın ihtiyâcına göre alınmış ve tatbîkinde fâide görülmüş 
bir esâsdır. Hükûmetiniz bunu teklîf etdikce Meclis-i Âlî’nin müzâheretine 
mazhar olacağına kāni‘dir.

 Efendiler, Teşkîlât-ı Esâsiyye Kānûnumuzun 91’nci mâddesiyle vilâ-
yetlere bahş olunan tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if-i salâhiyetlerinden 
bir kısmı da meclis-i umûmîler tarafından görülür. Meclis-i umûmîler ve on-
ların nâmına haraketeden vilâyet encümenlerinin verdikleri karârlar vâliler 
tarafından icrâ olunur.
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 Meclis-i umûmîlerin teşekkülü, [1]329 senesinde idi. [1]329 senesin-
den cumhûriyetin i‘lânı senesine kadar olan seneler harb seneleridir. Harb, 
her yerde yapdığı tahrîbâtı mahallî idâreler üzerinde de yapmışdır. Ve bir 
çok seneler mahallî idârelerinin alacağı paralar verilememişdir. Binâ’enaleyh 
mahallî idâreleri muhâkeme etmek için yalnız harb senelerini nazar-ı i‘tibâra 
almak kâfî değildir. Harbden sonra yani cumhûriyetin te’essüsünden sonra 
olan ef‘âl ve harekâtı nazar-ı dikkate alınmak lâzım gelir. Cumhûriyetin i‘lâ-
nından bu güne kadar geçen beş sene zarfında mahallî idârelerin inkişâfı, nis-
beti yüzde yüzden ve yüzde yüz ondan fazladır. [1]923’de husûsî büdcelerin 
yekûnu 17 milyon idi. [1]924’de 19 milyon, [1]925’de 21 milyon, [1]926’da 
34 milyon, [1]297’de ise 41 milyon 353 bin liradır. Bu tezâyüde bazı kānûn-
lar mü’essir olmuşdur.

 Fakat bunda en büyük ve mü’essir âmil, memleketimizdeki inkişâfdır. 
Şübhesiz ki bu rakamlar muhammen rakamlardır. Fakat tahakkukātı hiçbir 
zaman yüzde ondan noksân olmamışdır. Vilâyetlerimiz mahallî ve millî te-
şekkülleriyle bu vâridâtı müsmir ve nâfi‘ bir şekilde sarf etmekdedirler. En 
büyük masrafları maârif ve yoldur. Bu sene maârife verdikleri para 19 mil-
yondur. İbtidâi mekteblerinin vaz‘iyeti hakkında muhterem refîkim Necati 
Beyefendi lâzım gelen ma‘rûzâtda bulundular. Bunu geçeceğim.

 Vilâyetlerin bu sene yol olarak yapdıkları ve gördükleri hizmetler şun-
lardır:

 Bu sene zarfında 1089 kilometre yeni yolyapılmış, 822 kilometre taş 
döşenmiş ve 2096 kilometre tesviye-i türâbiyye ve yeniden 434 köprü yapılmış 
ve 248 köprü ta‘mîr edilmişdir. Şübhesiz 
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vilâyetlerin ihtiyâcâtı bundan ibâret değildir. Bu sene toplanan ve el-yevm 
hâl-i ictimâ‘da bulunan meclis-i umûmîler beş senelik bir program yapmakla 
meşgūldurler. Bu program merkezde tedkīk ve tasdîk edildikden sonra tatbî-
ka konulacakdır. Bu programın mukāvelenâme ile şirketlere verilebilmesine 
mesâğ-ı kānûnî vardır.

 Yol Mükellefiyeti Kānûnuyla mükellef olan nüfûs mikdârı [1]928 se-
nesinde iki milyon yirmi iki bindir. Bunlardan bir milyon 348 bini nakden ve 
673 bini de bedenen îfâ-yı mükellefiyet etmişdir.

 İdâre-i husûsiyyemizin diğer masrafları da vardır. Büdcelerinde umûr-ı 
sıhhiye ve zirâ‘iyyeye masraf ve tahsîsât ayırmakla beraber bu işlerde merkez-
le iştirâk etmekdedir. Ve merkez emrinde çalışmakdadırlar. Fakat Mâliye’de 
pek sakīm olan tahsîs-i vâridât usûlü, meclis-i umûmîlerimizin ve vilâyet-
lerimizin büdcelerinde daha çok serbestîlerine mâni‘ olmakdadır. Bu usûlü 
kaldırmak lâzımdır. (bravo sesleri)

 İdâresi mahallerine âid husûsâtdan bir kısmı da belediyeler tarafından 
tedvîr ve rü’yet olunur. Türkiye’de 628 belediye teşkîlâtı vardır. Bunların 
1925 senesinde mecmû‘-ı vâridâtı takrîben 16 milyon, 1927’deki vâridâtları 
yirmi iki buçuk milyona bâliğ olmuşdur. Tezâyüd nisbeti yüzde kırk ikidir. 
Bu fark da görünüşün ve söylenişin hilâfına olarak şehirlerimizin inkişâfın-
dan mütevelliddir. Hidemâtı çok mütenevvi‘, müşkil fakat menâbi‘-i vâridâtı 
az olan teşekküllerimizden biri de belediyelerimizdir. Eski, harâb, metrûk, 
mühmel bırakılmış şehirlerimizi ta‘mîr ve imâr etmek, karanlık, dar ve ta‘mîr-
siz, kaldırımsız, lağımsız, çamurlu yollarını tanzîm etmek ve temizlemek, so-
kakları tenvîr
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etmek tanzîfâtda bulunmak hep belediyelere mevdû‘ vezâ’ifdir. Buna karşı 
belediyelerin gördüğü mukābele; ekseriyâ takdîrden teşvîkden ziyâde tenkid-
dir. Belediyelerin kuvvet ve salâhiyetini artırmak, menâbi‘-i hayâtiyyesini 
korumak ve vâridâtını artırmak zamanı çokdan gelmişdir. Belediyelerin te-
şekkülüne ve salâhiyetlerine âid Dâhiliye Vekâleti ayrıca bir kānûn lâyihası 
hazırlamışdır. Yalnız Vilâyet Kānûnu’nda söylediğim ihtiyâca binâ’en bunu 
da ancak gelecek sene devre-i ictimâ‘iyyesine yetişdirebilecekdir. Belediyeler-
den bahs ederken bir nebze Ankara Şehremâneti’nden bahs etmek isterim: 
Meclis-i âlînize tevdî‘ etdiğimiz bir kānûn münâsebetiyle daha mufassal 
ma‘rûzâtda bulunacağım tabî‘î ise de, Ankara şehri meclis-i âlînizi ve efkâr-ı 
umûmiyyemizi pek ziyâde alâkadâr etdiği için birkaç gün de olsa zât-ı âlîle-
rinizi intizârda bırakmak istemiyorum.

 Evvel emirde ve derhâl söylemek lâzımdır ki; Ankara şehri devletin 
merkezi olmak i‘tibârıyla bir takım güç ve yapılması çok paraya mütevakkıf 
vazîfeler ve hizmetler deruhde etmişdir. Bir belediyenin kendi vâridâtıyla ve 
kendi teşkîlâtıyla devlete âid bir vazîfeyi alması tabî‘î böyle bir netice vere-
cekdi. Bu netice tabî‘î ve zarûrî idi. Ankara şehrinin merkez-i hükûmet ol-
ması i‘tibârıyla yapması ve yapılması lâzım gelen hidemât ve vezâ’if devlete 
âid olmak lâzım gelir. Bu da ancak devlet masrafıyla ve devlet teşkîlâtıyla 
yapılabilir. Hükûmetiniz bu prensip üzerine yapdığı kānûnu meclis-i âlînize 
tevdî‘ etmişdir.

 Efendiler! Ankara Şehremâneti dört senelik hayâtını kâmilen boşda 
geçirmiş değildir. Ankara’nın eski hâlini hatırlarız; bugün Ankara’ya bu me-
denî
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çehreyi vermekde, o kudretsiz, o âciz ve o nâkıs Şehremâneti›nin haylice 
hizmeti sebk etmişdir. Şübhesiz halkımızın, erbâb-ı yesârımızın bunda çok 
dahli olmuşdur. Fakat yapılan şeyleri görmemek de insâfsızlık olur. 

 Receb Zühdü Bey (Sinop)- Masraf kıyâs edilirse netice menfîdir.

 Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Bey (devamla) – Derler ki; tenkid kolay 
inşâ güçdür. Bence bu da doğru değildir. Müsbet ve hakīkī tenkid de güçdür. 
Ankara Şehremâneti’nin a‘zamî randımanını nihâyet eline verdiğimiz vesâit 
ve menâbi‘ ile ölçmek lâzım gelir. Biz bunu bilmekle beraber Ankara şehrinin 
daha iyi olmasını, daha mükemmel olmasını çok arzu etdiğimiz içindir ki: bu 
tenkidlerimizde hassâs, şiddetli ve sert oluyoruz ve şiddetde haklıyız. Ankara 
şehrinin ve Şehremâneti’nin bu nekāyisine Vekâlet muttali‘ olduğu içindir 
ki; çok sıkı murâkabeye tâbi‘ tutmuş ve nihâyet bu azîm işin bu teşekkül ile 
becerilemeyeceğine kāni‘ olduğu için meclis-i âlîye yeni şekli arz etmişdir. Sıkı 
murâkabe ve teftîşât sâyesinde âsârını gördüğümüz noksânlara, bilgisizlikle-
re, vukūfsuzluklara, idâresizliklere bir daha şâhid olmayacağımızı çok ümid 
etmek isterim. (bravo sesleri) Teftîş işi, devletin bütün şu‘abât-ı idâresinde 
lâzımdır. Onun içindir ki; yalnız Şehremâneti değil, devletin bütün devâi-
rini teftîş etdirmekdeyiz ve bu teftîş bir usûl-i muttaride tahtında ile’l-ebed 
devâm edecekdir.

 Onun içindir ki; kabûlünü ricâ etdiğimiz büdcede hey’et-i teftîşiyye-
mizi de takviye etdik. Tahkīkāt ve teftîşât lâyihalarını intâc etdirmek için 
merkezde birde müdüriyet ihdâs etdik.
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 Çok sıkı teftîşâta tâbi‘ tutduğumuz dâirelerden biri de iskân dâireleri-
dir.

 Muhterem efendiler! İskân mu‘âmelâtı hadd-i zâtında muğlak ve müş-
kildir. Mübâdele neticesinde gelen bir milyona yakın öz kardeşlerimizi yer-
leşdirmek mes’elesi de bu vazîfeyi daha ziyâde iğlâk ve işkâl ve hakkını ver-
mek kendisini mâl sâhibi etmek, bu bir milyon kardeşin hayâtını ve hakkını 
hakkıyla ödemek, hakkıyla vermek ve memleketde yerleşdirmek, gerek meclis-i 
âlînizi gerek hükûmeti ve gerek efkâr-ı umûmiyyeyi çok alâkadâr etmişdir. 
Bu haklı arzu ile imkân-ı mâddî arasındaki tesâdüm ve tezâd bugün şâhidi 
olduğumuz gayr-ı memnûniyet hislerini tevlîd etmişdir. Hükûmetiniz meclis-i 
âlînize tevdî‘ etdiği bir kānûnla bu teşebbüse, bu idâresizliklere bir nihâyet 
vermek karâr-ı kat‘îsindedir. Vatandaşlarımıza hakkını vermek ve verdiği-
miz hakkı kendilerine temlîk etmek, iskân etmek tefvîz ve sâir farkları kaldı-
rarak herkesi bir mâla az çok kendi hakkına yakın olan emlâka sâhib kılmak, 
bu kānûnun te’mîn edeceği esâslardandır.

 Efendiler! İskân Dâiresi’nin meşgūl olduğu vezâ’ifden biri de Türk 
vatandaşlığı hâricinde kalan kardeşlerimizin memlekete celbini teshîl ve on-
ların burada yerleşmelerini te’mîn etmekdir. Kendi vesâiti ile memleketimize 
gelecek ve yerleşmek isteyecek olan vatandaşlarımız memleketin her hangi bir 
yerini de intihâbda serbestdir. İstedikleri yerde ve istedikleri şekilde oturabi-
lirler. Fakat hükûmetin vesâtatıyla, hükûmetin mu‘âvenetiyle yerleşmek is-
teyenlere kendi tabâyi‘ ve temâyüllerine ve vaz‘iyetlerine göre yer ayırmak ve 
yerleşdirmek hükûmetin vazîfesidir. Millî hudûdlarımız hâricinde kalan
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bu Türklerin memleketimize gelmesi hem onların, hem de bizim menfa‘atimiz 
iktizâsındandır. Nüfûsumuzu da alâkadâr eden bir keyfiyetdir.

 Türkiye nüfûsu ma‘lûm-ı âlîniz son tahrîre nazaran on dört milyon-
dur. İşgāl etdiği [760.000] kilometrelik sâhaya bu nüfûs taksîm olunursa, 
her kilometre başına on sekiz nüfûs isâbet eder. Fakat efendiler; herkesce 
bilinmesi lâzım bir hakīkat vardır ki Anadolu kıt‘asında nüfûsun kilometre 
nisbeti Belçika Hükûmeti gibi ölçülmez. Anadolu kıt‘ası coğrafî vaz‘iyetiy-
le, iktisâdiyâtıyla, tabî‘atıyla, seviyesiyle, dağlarıyla, sularıyla veya susuz-
luğuyla başlı başına ve ayrıca bir mâhiyeti hâ’iz bir kıt‘adır. Bazı işleri çok 
sathî görenlerin zannetdiği gibi, bu memleket Belçika ve sâir memleketlerin 
nüfûsuyla kıyâs edilmez, hâdisât-ı târihiyyenin bu topraklarda oturmağa 
mecbûr etdiği Türkler, tabî‘atın hasetiyle, iklimin aksiliğiyle çok uğraşmağa 
mecbûr olmuş bir milletdir ve böyle uğraşdıkları içindir ki çok çetin ve metîn 
olmuşlardır. Onların mesâ‘îsinden arta kalan her hangi bir karış toprak, ya 
hudûdları hâricinde bırakdıkları Türklerin veya kendi evlâdlarınındır. Onun 
içindir ki, Türk Milleti toprağın her bir karışını gözü gibi sever ve çocuğu gibi 
esirger. (bravo) Ba‘demâ  memleketimizin nüfusiyâtı ile uğraşacak İstatistik 
Dâiresi’dir. Fakat nüfûsa âid olan kısım; kemâ kân Nüfûs Müdüriyeti’nde 
kalacakdır. Ahvâl-i medeniyye, askerlik, vergi ve sâire gibi kuyûdât kemâ kân 
nüfûs dâirelerinde kalacakdır. Nüfûs mu‘âmelâtı hayliden hayliye teshîl edil-
mişdir. Ve daha ziyâde teshîli için bir kānûn da teklîf edilmek üzeredir.
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 Her vatandaşın bir nüfûs cüzdanı almasını ve yanında bulundurması-
nı esâs ve usûl ittihâz etdik. Bidâyetde bu bir külfet veya zahmetdir, ve belki 
bu külfet ve zahmetden şikâyet edenler de bulunacakdır, fakat vatandaşla-
rın gerek kendi mu‘âmelâtını teshîl ve gerek âsâyiş ve tertîbât-ı hükûmete 
müzâheret için bu kadar zahmete katlanmaları zarûrîdir. Memleketimizin 
emniyet ve âsâyişi, her hangi bir memleket emniyet ve âsâyişinden dûn değil-
dir. Gerek mâhiyet ve gerek aded i‘tibârıyla cerâim mikdârı da her sene azal-
makdadır. Asıl dikkat edilmesi lâzım gelen keyfiyet mücrimlerin az zamanda 
zâhire ihrâc edilmeleri ve derdest edilmiş olmalarıdır. İki sene zarfında îkā‘ 
edilen cerâim mücrimlerinin ve müteşebbislerinin ancak yüzde biri mektûm 
kalmışdır. Tutulmayan da yüzde ikiyi geçmez. Cerâimin mürtekiblerinin zâ-
hire ihrâcında ve mücrimlerin tutulmasında halkımız zâbıtaya çok yardım 
etmekdedir. Gerek jandarma ve gerek polisimiz muhâfaza-i âsâyiş ve emniyet 
husûsunda dâimâ halkımızdan mazhar-ı himâye ve müzâheret olmakdadırlar. 
Efendiler; bu da halkın cumhûriyeti ne kadar benimsediğini ve ne kadar sev-
diğini gösterir. (bravo sesleri) Jandarmamız gerek teşkîlât ve gerek techîzât 
i‘tibârıyla muntazam adımlarla terakkī etmekde ve ilerlemekdedir. Jandar-
mamızın zâbıta kadrosunu ikmâl için her sene Mekteb-i Harbiye’den mu‘ay-
yen mikdârda zâbit almağı ve bunu bir iki sene jandarmada staj gördürerek 
kadroda istihdâmı esâsını kararlaşdırdık. Karakol ve takım kumandanları-
nın gedikliden yani mesleği jandarma olan efrâddan alınması esâsı takarrur 
etmişdir. Bugün köylerimizin ve kırlarımızın muhâfaza-i emniyeti kâmilen 
jandarmanın elindedir ve güzel idâre olunmakdadır. Şark vilâyetlerinin
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âsâyiş ve emniyeti de jandarmaya mevdû‘ bulunuyor. Şarkdaki vilâyetlerimiz 
sene başında bi›l-münâsebe meclis-i âlîye arz etdiğim vaz‘iyet dâhilinde devâm 
etmekdedir. Yani sükûn hüküm-fermâdır. Ondan sonraki vekāyi‘-i hâdisât 
da tahmînâtımızı geçmemişdir ve vücûduna ihtimâl verdiğimiz her hâdisât 
ve tahmînâtımız, karşısında tedbîrlerimizi bulacakdır. Şarkdaki idâremizin 
esâsı her şeyde olduğu gibi basîretdir. Birinci devre-i tedâbîrimiz olarak 
kabûl etdiğimiz esâsı bir kānûn ile meclis-i âlîden taleb ediyoruz. Bu da ilk 
kānûn üzerine memleketimize ilticâ edenlerin te’cîl-i ta‘kībâtıdır. Hâricde 
pek az rüesâ kalmış ve onlar da hergün mektûbla ilticâ etmekdedirler. Bu da, 
tedbîrlerimizin isâbetini gösterir.

 Hudûdlarımızın emniyeti de Dâhiliye Vekâleti’ne merbût ve mev-
dû‘dur. Hudûd kıt‘aları da yine 1078 numaralı kānûnla aldığımız tertîbât 
dâiresinde takviye edilmekdedir. İdâresi ve mes’ûliyeti Dâhiliye Vekâleti’ne 
mevdû‘ esâslı işlerimizden birisi de postalar ve telgraflardır. Posta ve telg-
raflar da büdcenin müsâ‘adesi nisbetinde tekâmül etmekdedir. Bu sene kışın 
şiddeti dolayısıyla bazı vilâyetlerdeki posta mürâselâtımız te’ehhüre uğradı 
fakat bu sene aldığımız salâhiyetle postayı otomobil ile nakl etmeği düşün-
dük. Bu sâyede bu sûretle hen sefer adedi artacak, hem de sürat te’mîn edilmiş 
olacakdır. Kezâ bu sene köylerimize de posta tevzî‘ etmek fikrindeyiz. Tabî‘î 
bunu büdcemizin müsâ‘adesi nisbetinde evvelâ merkezden başlayarak yavaş 
yavaş muhîta doğru gideceğiz. Telgraf hatlarımız ta‘mîr edilmekdedir. Ve bu 
sene sekiz yüz kilometreden fazla yeni telgraf hattı çekilmişdir. Ankara’da ve 
İstanbul’daki telsiz
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telgraf te’sîsâtımız bütün cihânın merkezleriyle hâl-i muhâberedir. Anka-
ra’daki telefon te’sîsâtımız işletmemiz ve intizâmı gözünüzün önündedir. 
Buna dâir söz söylemek zâid olur. Posta ve Telgraf Müdüriyet-i Umûmiyye-
si’nin aldığı tertîbât ve çizdiği program neticesinde diğer büyük şehirlerimiz-
de de telgraf ve telefon şebekeleri te’sîs edilecek ve büyük şehirlerimiz belki 
beş sene zarfında yek-diğerine bağlanmış bulunacakdır. Posta ve telgrafdan 
bahs ederken fedâkârlığı ve ferâğati bir an‘ane gibi dilden dile dolaşan telg-
rafcıları hâtırlamamak kābil değildir. Telgrafcılar ve postacılarımız için bu 
sene ancak maâşlarında yüzde on nisbetinde bir tezyîdde bulunabildik. Az 
olduğu ma‘lûmdur. Fakat büdcemizin müsâ‘adesi bu nisbetdedir. Zâten pos-
tacı ve telgrafcılarımızı işe bağlayan yalnız para değildir. Çünkü verilen para 
ile kimse o işi görmez. Onu oraya bağlayan vatan muhabbeti vazîfe aşkıdır. 
Vatan muhabbeti ve vazîfe aşkı onun damarlarında dolaşan kanın asâletin-
den gelmekdedir. Bu fedâkârlık karşısında bu vereceğimiz mikdârı kāle bile 
almak câiz değildir. Bendeniz ancak bu husûsda tutduğumuz yolu göstermek 
istiyorum. Ma‘işet i‘tibârıyla polislerimiz de aynı vaz‘iyetdedir. Polislerimize 
de yapabildiğimiz mu‘âvenet nihâyet bundan ibâret kaldı. Yani maâşlarına 
yüzde on nisbetinde zam yapmak şübhesiz ki bu da kāle alınmamak lâzım 
gelir. Her gün vazîfe başında donan ve vazîfesi başında ölen ve yaralanan ve 
bizim huzûr ve istirâhatımız için kendi huzûr ve istirâhatlarını fedâ eden bu 
Türk çocukları elbetde daha iyi mu‘âmeleye lâyıkdırlar.

 Fakat büdcemizin vaz‘iyetini onlar da bizim kadar müdrikdirler. Telg-
rafcılar 
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hakkında söylediğim gibi bunları da bu güç işle bağlayan, vazîfe ve vatan 
aşkıdır. Yalnız bu sene polisimiz için yepyeni bir esâs ittihâz etdik. Bu da, 
kendilerini, hayâtlarını, ma‘lûliyetlerini çocuklarını hazîne vâsıtasıyla sigor-
ta etdirmekdir. (çok iyi sesleri) Jandarmaya teşmil etdiğimiz bu sigorta neti-
cesinde vazîfe başında ma‘lûl kalan bir polis jandarmamız zâten kānûnen 
aldığı mükâfât ve tekā‘üdiyyeden mâ‘adâ ayrıca kendisine beş yüz lira kadar 
tazmînât alacakdır. Bu da hiç olmazsa en âcil ihtiyâclarını tatmîn eder. Vefât 
edenlerin çocuklarına, haremlerine, eğer yoksa i‘âşesi kendilerine terettüb eden 
ekāribine verileecekdir. Polisin vazîfesi şehirlerdedir. Zâbıta-i mâni‘a-i adliy-
ye ve siyâsiyye ile meşgūldürler. Cezâ Kānûnu’nun men‘ etdiği ahlâkiyyât ve 
ictimâ‘iyyâta dâir fuhş, kumar ve serhoşluk gibi cerâim husûsunda bi’l-hâssa 
takayyüd göstermekdedirler. Şehirlerimizdeki bu takayyüd şimdiden neticele-
rini vermişlerdir. Fakat zaman kısa olduğu için bu husûsdaki muvaffakiyeti 
arz etmek istemiyorum. Gelecek sene asıl hakīkat anlaşılacakdır. Ve eminim 
ki netice de müsbet olacak tedbîrin musîb olduğunu isbât edecekdir. Polis 
memleketimizde ma‘yûb san‘atlarla iştigāl eden yabancılara çıkarmışdır ve 
çıkarmakda devam edecekdir. Memleketimizi yabancı ahlâksızların müstek-
reh san‘atlarında sâha-i istismar bırakmamak asli bir vazîfedir. Aksi millî 
iffete bir tecâvüz olur. Polis siyâsî olsun, ictimâ‘î olsun hâricden ister sağdan 
ister soldan gelen her telkīne ve cereyânlara ve teşekküllere karşı memleketi 
sıyânet etmek vazîfesi karşısındadır.
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 Muhterem efendiler; Türklerin müsâfirperverliği ve herkesce ma‘lûm-
dur. Bu an‘aneyi bugünkü nesil her vakitden ziyâde muhâfaza etmekdedir. 
Fakat Türkiye’ye ilticâ edenlerin ve Türkiye’ye müsâfir olanların da ev sâhi-
binin hissiyâtına, menâfi‘ine ri‘âyetkâr olması en ibtidâî lâzıme-i nezâketden-
dir. Bu şarta ri‘âyet etmeyenleri veyahud etmek istemeyenleri memleketimizin 
hudûdları hâricine da‘vet etmek elbette bir vazîfedir. Türkiye kānûnları Tür-
kiye topraklarında bulunan herkesin hayâtını, haysiyetini, menâfi‘ini taht-ı 
zamân ve kefâletine almışdır. binâ’enaleyh ister cem‘iyet, ister ferd olsun 
hiçbir teşekkülün kānûnun fevkinde ve hâricinde kānûna karşı hareketine 
müsâ‘ade etmemek aynı zamanda kendi mevcûdiyetini za‘afa veya tehlikeye 
düşürecek veya vahdet-i câmi‘a ve milliyesini ihlâledecek teşekkül ve tertîb-
lere ve hareketlere ve tezâhürâta mâni‘ olmak modern devletlerin en esâslı 
şi‘âr ve kuvvetidir. Türkiye milletinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
kurduğu ve yed-i kefâletinde bulundurduğu Türkiye Cumhûriyeti bu kuvvet 
ve mâhiyetde bir devletdir. (bravo sesleri alkışlar)
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  Gayr-ı resmî kısım

İdâre-i husûsiyyeler kalmalı mı yoksa kalkmalı mı

 Ankara, 29/4/[1]928

 Vilâyetlerin idâre-i husûsiyye denilen mahallî idârelerinin lağvı hak-
kında arasıra bazı temennîler ve mütâla‘alar serd edilmekde olduğundan biz 
makālemizde bu idârelerin kalkmasının hukūkan mümkün ve fi‘ilen memleke-
tin menâfi‘ine uygun olup olmadığını mütâla‘a ve tedkīk edeceğiz.

 Bizce idâre-i husûsiyyeler kaldırılamaz, yani inkılâbın, halk idâre-
si usûlünün ve Teşkîlât-ı Esâsiyye Kānûnu’nun rûhlarını hırpalamadan bu 
sistemin ilgāsına imkân yokdur. Dünyâda mâddî ve ma‘nevî her mevcûdun 
kendisine göre bir mâhiyet ve seyr-i istikāmeti vardır, ve bunları zarûret-i 
eşyâ ta‘yîn ve tahdîd eder, yoksa biz arzu ve keyfimize göre tebdîl ve tağyî-
lere kalkamayız; inkılâb demek keyfe mâ-ettefak mevcûdu ve hâl-i hâzırı 
bozup değişdirmek değildir; inkılâbımızın şöyle umûmî sûretde mâhiyet ve 
hüviyetini tedkīk etdiğimiz zaman görürüz ki Türk İnkılâbı halkın arzu ve 
irâdesine istinâd eden ve onun inkişâf ve sa‘âdetini te’mîn etmek isteyen bir 
idâreyi umde ve gāye ittihâz etmişdir. Ana kānûnumuz olan Teşkîlât-ı Esâ-
siyye Kānûnu’na bakdığımız zaman ise görürüz ki vilâyetlerin idâresi tevsî‘-i 
me’zûniyet ve tefrîk-i vezâ’if esâsına göre kurulmuşdur, mahallî idârelerin 
lağvı hâlinde inkılâbımızın istihdâf etdiği halk idâresi gāyesinden açıkdan 
açığa ric‘at edilmiş olur; Başvekîl İsmet Paşa hazretleri
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Cumhûriyet Halk Fırkası Kongresi’ndeki nutuklarında şahısları kadar yük-
sek bir ihâta ve salâhiyetleri nisbetinde geniş bir vukūf ile mahallî idârelere 
kâfî salâhiyet verilmesi lüzûm ve ehemmiyetine kāni‘ olduklarını beyân bu-
yurmuşlardı. 

 Şu hâlde Türk İnkılâbı’nın kurduğu halka doğru düstûru, Teşkîlât-ı 
Esâsiyye Kānûnu’nun vaz‘ etdiği tefrîk-i vezâ’if esâsı ve hükûmetimizin 
sarîh nokta-i nazarları mahallî idârelerin ibkāsını ve hatta tevsî‘ini âmirdir. 
Biz burada bu târihî, kānûnî ve fi‘ilî zarûretleri bir tarafa bırakarak na-
zarî sûretde idâre-i husûsiyyelerin lağvının memleket için lüzûmlu ve fâideli 
olup olmadığını tedkīk edeceğiz: idâre-i husûsiyyelerin meşgūl oldukları işler 
maârif, nâfia, sıhhiye gibi vilâyetlerin şehirleri kasabaları ve köyleri arasında 
müşterek olan mahallî işleri ve ihtiyâclarıdır; devlete âid olan maslahatların 
devlet, şehir ve kasabalara râci‘ olan umûrun belediyeler ve köylere müte‘allik 
işlerin köy heyetleri tarafından temşiyet ve tedvîri ne kadar tabî‘î ise vilâyet 
işlerinin dahi kendi meclis-i umûmîleri ma‘rifetiyle te’mîn ve rü’yet edilmesi 
o kadar zarûrî ve mantıkīdir. Bir işin te’mîni için evvel emirde onu müşâhede 
etmek, sâniyyen icrâsına karâr vermek, sâlisen bu karârı tatbîk etmek, râbi‘an 
meydâna gelen eseri hüsn-i idâre ve muhâfaza etmek gibi dört esâslı ameliyeye 
lüzûm vardır. Müşâhede edilmeyen bir iş hakkında bi’t-tab‘ bir karâr verile-
mez. (meselâ bir câddenin çarpıklığını, kaldırımın bozukluğunu belediye reîsi 
görmez, bir bataklığın kurutulmasının zarûrî olduğunu alâkadârı fark et-
mezse bunlar hakkında bir karâr verilmesine imkân yokdur.) Hakkında karâr 
verilmeyen bir mes’elenin icrââtına geçilmesine bi’t-tab‘ imkân yokdur.
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 Yapılan icrâât idâme ve hüsn-i muhâfaza edilmezse vukū‘ bulan sar-
fiyât ve fedâkârlıklar heder olur. Vilâyetlere âid mahallî umûru ele alalım. 
Bu gibi işleri en iyi kim müşâhede edebilir? Ve kimler daha iyi bir sûretde 
görebilecek mevki‘dedirler. Devlet merkezinde bulunan devlet mü’esseseleri 
mi, yoksa o işin yanında ve bi’n-nefs içinde bulunan vilâyet mü’esseseleri mi? 
Sonra bu husûsda verilecek karârları tatbîk ve icrâ edecek, meydâna gelen 
işin ve eserin hüsn-i muhâfazasıyla mükellef olabilecek unsurlar kimlerdir? 
Bir çok mühim işlerle meşgūl olan devletin merkezî mü’esseselerini bir de ya-
kın veya uzak vilâyetlerin mahallî umûruyla meşgūl olmasını taleb etmek 
her hâlde maslahatın îcâbına pek aykırı bir temennîdir. Bu talebde merkezi 
temsîl etmek üzere gönderilen me’mûrların liyâkatine i‘timâdsızlık çıkmasa 
bile millî ve mahallî liyâkat ve kābiliyetlerin henüz kemâl ve inkişâf hâline 
gelmediği zannını istişmâm etmek mümkündür. Millet mümessilleri devletin 
mukadderâtına vâzı‘u’l-yed bulunurken, vilâyet müntahiblerinin kendi ma-
hallî ve mıntıkavî işleri müşâhede ve tesviyede en salâhiyetdâr bir mevki‘ ve 
şahsiyet sâhibi olduklarını kabuletmek kadar tabî‘î bir keyfiyet olamaz. İdâre 
ile alâkadâr olan herkes bilir ki mâzînin dar merkeziyetciliği zamanında me-
selâ birkaç yevmiyye ile kapanması ve ta‘mîr edilmesi mümkün olan bir köprü 
rahnesi formaliteler iş‘âr ve istiş‘ârı yüzünden aylarca ve senelerce tahsîsâtı 
merkezden getirilemez ve o köprü de takımıyla çöker ve giderdi.

 Vilâyet işlerinin mahallerine terki hâlinde bir takım yolsuzluklar ve 
suistimâller vukū‘a gelebilir şübhesi veya gelmişdir keyfiyeti bize bu sistemin 
lağvı zarûretini isbât etmez.
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 Nitekim kolumuza ârız bir romatizma sancısından dolayı kolumuzu 
mafsalından kesip atmağa kıyâm etmeyiz, böyle bir neticeye karşı ya evvelin-
den hıfzu’s-sıhha kavâ‘idine göre tedbîr alırız yahud hastalanırsak tedâvisi-
ne tevessül ederiz.

 Suistimâl, yolsuz hareketler her zaman, her yerde her idârede vukū‘a 
gelebileceği gibi bunun vukū‘unu men‘ edecek tedbîrler ittihâz ve zâbıtalar 
vaz‘ olunabilir. Şurası nazar-ı dikkatden uzak tutulmamalıdır ki fâideleri 
olan her usûl ve sistemin aynı zamanda bazı mahzûru da olabilir; fakat me-
selâ tayyârelerden kazâ vukū‘a geliyor diye tayyâreleri imhâ etmek kimsenin 
hatırından geçmez. Tefrîk-i vezâ’if nazariyesi vilâyetlere bahş edilen hukūk 
ve salâhiyetlerin selbi ve icrâî sûretde vukū‘a gelecek suistimâllerine karşı 
aynı zamanda devlete nezâret ve vesâyet hakkını dahi bahş etmiş olduğun-
dan vilâyetlerin kendilerine mevdû‘ vazîfeleri yapmamalarına veya kānûnî 
hak ve hudûdlarını tecâvüz etmelerine nazariyâtda hiçbir zaman imkân yok-
dur. Eğer bunan fi‘iliyâtda imkân görülürse bu takdîrde merkez nezâret ve 
vesâyet hakkını ihmâl ediyor demekdir. Mahallî umûr hakkında vukū‘a gel-
mekde olan itirâzları biz şu üç noktada hulâsa edebileceğimizi zannediyoruz: 
1- Vilâyetlerin mecbûrî hizmetleri lâyıkıyla ve bir usûl tahtında îfâ etmeme-
leri. 2- Vilâyet tahsîsâtını lüzûmsuz ve îcâbsız sarf etmeleri. 3- Vâridât ve 
rüsûmun tahsîl ve cibâyeti husûsunda yapılacak teşkîlât gibi te’sîslerle fazla 
masârıf ihtiyâr olunması.

 Hakīkatde bu üç mahzûrun hiç biri vârid değildir, çünkü
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vilâyetlerin mecbûrî hizmet ve vazîfelerinden birini îfâ etmemesi için onu bü-
dcesine idhâl etmemesi lâzımdır.

 Eğer bu noksân vâlinin meclis-i umûmîye karşı vazîfesini hakkıyla îfâ 
etmemesinden mütevellid ise Dâhiliye Vekâleti büdcenin tedkīk ve tasdîki 
sırasında bunu müşâhede ederek büdceyi li-ecli’l-ikmâl mahalline iâde eder. 
Yapılacak işlerin usûl tahtında yapılması lüzûmunu vekâletler, vilâyetlere 
bahş edilen salâhiyetlerin rûhuna mugāyir olmamak şartıyla verecekleri direk-
tifler ve ta‘lîmâtlarla te’mîn ederler. Vilâyet tahsîsâtının lüzûmsuz ve îcâbsız 
sarfına dahi hiç imkân yokdur. Hiçbir vilâyetin hiçbir me’mûru vilâyet büdce-
sinin bir kuruşunu dahi mâ-vuzi‘a-ileyhinden gayrısına veya mu‘ayyen resmî 
usûller hâricinde keyfî olarak sarf edemez tahsîlât ve sâire gibi masrafların 
çokluğuna gelince bunun dahi asgarî hadde indirilmesi imkânı mefkūd değil-
dir. Meselâ vilâyet vâridâtı tahsîlâtının devlet tahsîldârlarına yahud dev-
let tahsîlâtının vilâyet tahsîldârlarına tahmîli sûretiyle bu kabîl masârıfâtın 
taksîmi mümkündür.

 Bugün ilmin nûruna müstağrık olan dünyâyı idâre eden nazariyyeler 
ve onların vaz‘ etdiği sistemlerdir. Bir kumandan bi’n-nazariyye planlarında 
gālib olduğu için fi‘ilen gālibdir. Yoksa bu gālibiyet ne bir tâli‘ ve tesâdüf 
eseri ne de fevka’l-beşer bir cehd cesâret mahsûlüdür. Bugünkü müsbet ilimler 
ve fenler bu gibi âmillerin te’sîrlerini hemen hemen sıfıra indirmişdir. Muhâ-
rebelerde Haydârâne savlet ve şecâ‘atlerin kıymeti kalmadığı gibi idârede de 
ulüvv-i himmetlerin mevki‘i kalmamışdır. Bir memleket idâre mevzû‘ât ve 
sistemlerinin mükemmeliyetinden dolayı ancak terakkī ve inkişâfa mazhar 
olur; bir nazariyenin 
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usûl ve sistemin mahsûlü olmayan işler ve eserler ya umûmî ihtiyâcâta tekābül 
etmeyen perâkende ve ehemmiyetsiz şeylerdir, yahud zamanın elinde yıpranıp 
mahv olmağa mahkûm muvakkat mevcûdiyetlerdir, idâre târihimiz tedkīk 
edilirse görülür ki bir Midhat Paşa Tuna’dan Basra Körfezi’ne kadar me’mûr 
olduğu vilâyetlerde bir çok umrân eserleri vücûda getirmiş, bir Halil Rıfat 
Paşa Sivas ovalarına çadırını kurdurarak başına topladığı nefîr-i âmlarla ki-
lometrelerce yollar yapdırmış, bir Abdurrahman Paşa i‘âne tarîkiyle Kasta-
monu kazâlarında güzel hastahâneler inşâ etdirmiş; bu müteşebbis, çalışkan 
ve mukaddim vâlilerin vücûda getirdikleri eserler takdîre şâyân olmakla bera-
ber bu memleketin muhtâc olduğu umrân ve imâr ihtiyâcı karşısında ciddî bir 
kemiyet teşkîlinden bi’t-tab‘ uzakdı. Vâlinin veya idâre me’mûrunun rü’yet 
ve himmetine kalmış ve bırakılmış olan işler vilâyetlerin muhtâc olduğu esâslı 
şâmil ve umûmî icrââtı hiçbir zaman tatmîn edemez. Bunu te’mîn ve tatmîn 
edecek usûl ve sistem hâline ircâ‘ edilen idâre kāideleri ve onun tatbîkini de-
ruhde eden ve memleketin her tarafında muntazaman ve mütemâdiyyen işle-
yen idâre makineleridir. Vâliler ve idâre me’mûrları umrân ve irfân işlerini bir 
amatör olarak değil vazîfenin tahmîl etdiği bir mecbûriyet ve zarûret dolayı-
sıyla ve bir metod ve program dâiresinde îfâ ederlerse ancak umûmî ihtiyâcâta 
cevâb verecek ciddî ve pâydâr eserler meydâna gelir.

 Cumhûriyetin, sâbık idârelerin elinden teslîm aldığı vilâyetlerin harâb 
ve yoksul manzarası görüldükden sonra idârî merkeziyet sisteminin kat‘î ifla-
sına hükm etmemeğe imkân yokdur. Bu usûlün bütün isti‘dâd ve kābiliyetleri 
imhâ eden ve ihtiyâcları susduran muhrib ve boğucu te’sîrâtı
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karşısında yukarıda arz etdiğimiz vechile bazı gayur ve müteşeb-
bis idâre adamlarının himmet ve gayretleri, mâhiyet-i te’sîr ve eser 
i‘tibârıyla bir nev‘ idârî sporun ilerisine geçememişdir.

 Memleket evlâdının azîz ve mukaddes kanları bahâsına elde 
edilen inkılâba hıyânet etmiş olmadan mâzînin sakīm ve mü‘el-
lim merkeziyetine rücû‘ edilemez. Ve Türk vatanı vilâyetlerinin 
muhtâc olduğu mu‘azzam umrân ve irfân işlerini falan veya fi-
lan me’mûrun himmet ve mürüvvetinden beklediği devirleri çok-
dan geride bırakmışdır. İnkılâb bize şahsî kerâmetler ve inâyetler 
yerine ilmin usûl ve sistemlerine imânı telkīn etdiği içindir ki biz 
onu müsbet bir hakīkat olarak ve onun vâzı‘ı Büyük Gāzi’yi mem-
leketin kurtuluş ve ihyâ düstûrlarının vâzı‘ı büyük bir lejislatör 
sıfatıyla tebcîl ediyoruz.

 Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya Beyefendi Büyük Millet Mecli-
si’ndeki birkaç gün evvelki nutuklarında ihtisâsdan mütevellid bir 
vukūf ve nüfûz-ı nazarla ifâde buyurdukları vechile Meşrûtiyet’de 
mütevâlî harbler yüzünden feyzini ve semeresini gösteremeyen ma-
hallî idâreler usûlünün Cumhûriyet’in feyizli sînesinde merkezin 
basîretkâr murâkabesine bilgili ve nûrlu nezâretine mazhar olmak 
şartıyla a‘zamî ve ihyâkâr randımanını vereceğinden hiç şübhe et-
memelidir.

 Merkezî devlet mü’esseseleri içinde idârî merkeziyet gibi 
hodgân fikirlerden doğan zihniyetlerin akāmetine saplanıp kal-
makdansa vilâyetlere bahş edilen hukūk ve salâhiyetleri mü’essir 
bir nezâret ve müsmir bir murâkabe ile tanzîm ve idâreye muvaf-
fak olmak elbedde büyük bir liyakat ve o nisbetde büyük bir şeref 
te’mîn eder.
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