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İDÂRE 
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘ası

Temmuz [1]928
---------------------------------------------------------------------------

Sayı: 4       Yıl: 1

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

 Resmî Kısım

Ta‘yînler

Vâliler

 Trabzon Vâlisi Said Bey hakkında Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat 
birinci mâddesine tevfîkan mu‘âmele îfâsıyla vâliliğe Sivas Vâlisi Hilmi ve 
Sivas Vâliliği’ne Aydın Vâli-i sâbıkı Süleyman Sami ve Hakkari Vâlisi Ha-
lim Bey hakkında Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat birinci mâddesine tevfî-
kan mu‘âmele îfâsıyla vâliliğe Bitlis Vâli-i sâbıkı Fahreddin beylerin nakl ve 
ta‘yînleri icrâ kılınmışdır.

***

 İstanbul Vâli Vekâleti’ne İstanbul Şehremîni Muhyiddin Bey ta‘yîn 
edilmişdir.



20



21

-2-

Hey’et-i Teftîşiyye Riyâseti

 [1]928 senesi büdcesiyle kabûl edilen Hey’et-i Teftîşiyye Riyâseti’ne 
kadro maâşıyla 1 Haziran [1]928 târihinden i‘tibâren Birinci Sınıf Mülkiye 
müfettişlerinden Mustafa Arif Bey ta‘yîn olunmuşdur.

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

Müdür-i umûmî muâvinleri

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Müdür-i Umûmî Muâvinliği’ne Siverek 
Kaymakamı Salahaddin ve Umûr-ı Mahalliye-i Vilâyât Müdür-i Umûmî 
Muâvinliği’ne Gönen Kaymakamı Naci beylerin ta‘yînleri icrâ edilmişdir.

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

Kaymakamlar

 Gönen Kaymakamlığı’na sınıfıyla Nusaybin Kaymakam-ı sâbıkı Nec-
meddin, Vize Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Kırklareli Ma‘iyyet Me’mûru 
Halil, Nusaybin Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla vekâletinde bulunan Mek-
teb-i Mülkiye me’zûnlarından Osman Sabri, Çal Kaymakamlığı’na üçüncü 
sınıfla Isparta Vilâyeti Ma‘iyyet Me’mûru Edib Yavuz, Manavgat Kay-
makamlığı’na üçüncü sınıfla Bursa Vilâyeti Ma‘iyyet Me’mûru Ömer Bed-
reddin, Göle Kaymakamı Süleyman Bey’in vukū‘-ı isti‘fâsına mebnî yerine 
sınıfıyla Keskin Kaymakamı Feyzi, Keskin Kaymakamlığı’na sınıfıyla Ka-
dınhanı Kaymakamı Kazım, Kadınhanı Kaymakamlığı’na sınıfıyla Sürmene 
Kaymakamı Sadeddin, Sürmene Kaymakamlığı’na sınıfıyla Maçka Kayma-
kamı Mustafa, Maçka Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Trabzon Vilâyeti 
Ma‘iyyet Me’mûru Hilmi Besim, Harran Kaymakamı Şevki Bey’in vukū‘-ı 
isti‘fâsına mebnî yerine sınıfıyla Mutki Kaymakamı Münir Sabri, Mecidiye 
Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Yozgad Vilâyeti Ma‘iyyet Me’mûru Cemal, 
Adapazarı Kaymakamlığı’na sınıfıyla Hendek Kaymakamı Talat, Hendek 
Kaymakamlığı’na sınıfıyla Hâdim Kaymakamı Fuad, Hâdim Kaymakamlı-
ğı’na Konya Vilâyeti Ma‘iyyet Me’mûru Ali
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Rıza Rauf, Silvan Kaymakamlığı’na sınıfıyla Kulp Kaymakamı İsmail Veh-
bi, Kulp Kaymakamlığı’na sınıfıyla Devrek Kaymakamı Memduh, Cizre 
Kaymakamlığı’na sâbık Göle Kaymakamı Hayri, Siverek Kaymakamlığı’na 
sınıfıyla Uzunköprü Kaymakamı Mustafa Reşid, Çapakçur Kaymakamı 
Haydar Bey’in vukū‘-ı isti‘fâsına mebnî yerine sınıfıyla Ulukışla Kaymakamı 
Ali Zarifî, Malazgird Kaymakamlığı’na sınıfıyla Tarsus Kaymakamı Meh-
med Ali, Devrek Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla İstanbul Vilâyeti Ma‘iyyet 
Me’mûru Lütfü, Kartal Kaymakamlığına sınıfıyla Saray Kaymakamı Kerim, 
Erdek Kaymakamlığı’na sınıfıyla Mustafa Kemal Paşa Kaymakamı Receb 
Ragıb, Borçka Kaymakamlığı’na sınıf-ı sâbıkıyla Tirebolu Kaymakam-ı sâbı-
kı Dilaver, Saray Kaymakamlığına üçüncü sınıfla Kütahya Vilâyeti Ma‘iy-
yet Me’mûru İsmail Vasfi, Mustafa Kemal Paşa Kaymakamlığı’na sınıfıyla 
Ayvalık Kaymakamı Haluk Nihad, Beykoz Kaymakamlığı’na sınıfıyla Çorlu 
Kaymakamı Reşad, Çorlu Kaymakamlığına sınıfıyla Şehr-i Kışla Kaymakamı 
Kemal, Şehr-i Kışla Kaymakamlığı’na sınıfıyla Bozkır Kaymakamı Remzi, 
Uzunköprü Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Çanakkale Vilâyeti Ma‘iyyet 
Me’mûru Halid Hakkı, Bozkır Kaymakamlığı’na sınıfıyla Silvan Kayma-
kamı İbrahim, Ulukışla Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Malatya Vilâye-
ti Ma‘iyyet Me’mûru Bedri, Ayvalık Kaymakamlığı’na sınıfıyla Kağızman 
Kaymakamı İbrahim, Tarsus Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Nüfûs Müdü-
riyet-i Umûmiyyesi Mümeyyizi Daniş, Ayvacık Kaymakamlığı’na sınıfıyla 
Karaisalı Kaymakamı Hikmet ve Karaisalı Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla 
Bursa Vilâyeti Ma‘iyyet Me’mûru Nuri beylerin ta‘yînleri icrâ edilmişdir.

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

Tahrîrât müdürleri

 Refahiye Kaymakam-ı esbakı Recai Nüzhet Bey’in Edirne Vilâyeti 
Tahrîrât Müdüriyeti’ne ta‘yîni icrâ edilmişdir.
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Tasfiye edilen kaymakam ve tahrîrât müdürleri

 Kırkağaç Kaymakamı Mustafa Şevket, Görele Kaymakamı Tahsin, 
Vakfıkebir sâbık Kaymakamı Hüseyin Derviş, Birecik Kaymakamı Şükrü, 
Finike Kaymakamı Lütfü, Uluborlu Kaymakamı Hüseyin Sabri, Tavas Kay-
makamı Necmeddin ve Edirne Vilâyeti Tahrîrât Müdürü Hikmet beylerin 
aczleri ve kendilerinden istifâde olunamayacağı anlaşılmağla haklarında 
Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat birinci mâddesine tevfîkan mu‘âmele îfâsı 
tensîb edilmişdir.

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

İskân

 Esbâb-ı sıhhiyeye binâ’en isti‘fâ eden Samsun İskân Müdürü Talat 
Bey’in yerine Muhâcirîn ve Aşâir Şubesi mümeyyizlerinden Kemal, Akdağ 
İskân Me’mûrluğu’na Gümüşhane İskân Me’mûr-ı esbakı Ragıb, Karabu-
run İskân Me’mûrluğu’na İzmir Vilâyeti Tevzî‘-i Arâzî kâtiblerinden Receb 
Bey’in ta‘yînleri icrâ kılınmışdır.
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Karârnâme

 Karârnâme numarası: 1950

 1- Ankara Vilâyeti’nin Ayaş Kazâsı’na merbût Oruş, Saray, Kabaca, 
Üreyil, Zeyde karyelerinin mezkûr kazâdan irtibâtlarının fekkiyle Beypazarı 
Kazâsı’na ve Beypazarı’na merbût Garibce, Adalıkuzu, Akkaya karyeleriy-
le Gönece Çiftliği’nin de Beypazarı’ndan fekkiyle Ayaş Kazâsı’na ilhâkları 
tensîb olunmuşdur.

 2- Bu karârnâme ahkâmını icrâya Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

 24 Temmuz [1]928

Reîsicumhûr Gāzi Mustafa Kemal

Başvekîl İsmet

Dâhiliye Vekîli Şükrü Kaya
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Ta‘mîmler
İdâre-i Umûmiyye

Ahvâl-i umûmiyye raporları hakkında

 Sayı: 3000       2/Temmuz/[1]928

 Ahvâl-i umûmiyye raporlarının vilâyetlerin âsâyiş, maârif, nâfia, ik-
tisâd, sıhhat nokta-i nazarından ahvâl ve vaz‘iyeti, terakkīsini, vech-i in-
kişâfını ve ihtiyâcını, yapılması lâzım gelen tedâbîri, husûsuyla cumhûriye-
tin her sâhada istilzâmetdiği ve husûle getirdiği terakkīyât ve inkişâfâtı ve 
halkın ahvâl-i rûhiyyesini ve temâyülât-ı siyâsiyyesini ihtivâ etmesi lâzım-
dır. Binâ’enaleyh bu esâsâtı ihtivâ etmek üzere tanzîm edilecek raporların 
mu‘ayyen ve müstakar bir esâsa rabtıyla beraber tedkīk ve ta‘kīb ve intâcını 
teshîl için tanzîminde nazar-ı dikkate alınması îcâb eden nikātın şu aşağıda-
ki mâddelere göre tesbîti fâideli telakki edildi. Ma‘a hâzâ bundan raporların 
bu esâsâta kasr edileceği anlaşılmamalıdır:

 1- Vilâyetde âsâyiş-şikenâne ahvâl mevcûd mudur, en çok irtikâb olu-
nan cürümler nelerdir, cürümlerin men‘-i vukū‘u için ne gibi tedâbîr ittihâz 
olunuyor, şekāvet var mıdır, sâik nedir, izâlesi için ne gibi tedâbîr ittihâzı 
lâzımdır, evvelki senelere nazaran cerâim mikdârı nedir.

 2- Halkın ahvâl-i rûhiyye ve temâyülât-ı siyâsiyyesi ne merkezdedir, 
devlet teşkîlâtı ihtiyâc-ı halkı tatmîn ediyor mu, cumhûriyet esâsâtı memle-
ketde ne gibi inkılâbât husûle getirmişdir, kānûnların tatbîkātında müşkilâta 
tesâdüf ediliyor mu, ediliyorsa sebebi nedir.

 3- Vilâyetin idâre teşkîlâtı ihtiyâcât-ı hâzırayı tatmîne kâfî midir.



30



31

     -7-  

Halk ile hükûmet arasında münâsebât ne merkezdedir. Halka telkīn-i 
i‘timâd ediliyor mu, halkda mevcûd i‘timâdın tezyîdi için neler yapılmak lâ-

zımdır.

 4- Vilâyet dâhilinde aşâir-i seyyâre mevcûd ise bunların mikdârı, vaz‘i-
yet-i ictimâ‘iyyeleri, tarz-ı hayâtları, aşâir müte‘addid ise aralarındaki münâ-
sebât hakkında tedkīkāta müstenid ma‘lûmât ve bunların iskânları için ne 
yapılmak lâzım olduğuna dâir mütâla‘ât.

 5- Vilâyetin vaz‘iyet-i iktisâdiyyesi ne merkezdedir. Halk ne gibi işlerle 
meşgūl oluyor. Zirâat, ticâret, sınâ‘at ne derece inkişâf etmişdir. Memleketde 
bunlardan hangisi daha ziyâde hâl-i inkişâfdadır. Evvelce mevcûd san‘atlar-
dan inhitâta uğramışlar varsa nelerdir, esbâbı nedir. İhyâsı neye mütevakkıf-
dır.

 6- Vilâyetin ictimâ‘î vaz‘iyeti nedir. Servet halk arasında ne sûretle 
inkısâm etmişdir. Fakr u zarûretin derecesi ve esbâbı nedir. Memleketde mev-
cûd işsizlerin mikdârı nedir. Bunlara iş bulmak için ne gibi teşebbüsât yapıl-
mışdır. Memleketde mütegallibe var mıdır. Varsa bunlardan ne gibi zararlar 
görülmekdedir. İzâlesi neye mütevakkıfdır. Halk arasında ef‘al-i zemîmeden 
hangileri münteşirdir. İftirâ ve tezvîr var mıdır. Ref‘i neye mütevakkıfdır. 
Nüfûs mes’elesi ne vaz‘iyetdedir. Tezâyüd ve tenâkus var mıdır. Vefeyât 
en ziyâde hangi yaşda olanlar arasındadır. Çocuk vefeyâtı ne merkezdedir. 
Memleketde bâtıl i‘tikādlar hâlâ mevcûd mudur bunların tamâmıyla izâlesi 
için neler yapılıyor.

 7- Vilâyetin sıhhî vaz‘iyeti ne hâldedir, beledî hastalıklar var mıdır, 
izâlesi neye mütevakkıfdır, memleketde en ziyâde ne gibi hastalıklar tahrîbât 
yapıyor, vilâyeti teşkîlât-ı sıhhiyesi nedir, ihtiyâc-ı halkı tatmîn ediyor mu, 
sıtma, verem, frengi hastalıkları tahrîbât yapıyor mu.

 8- Vilâyetin maârif vaz‘iyeti: İlk tahsîl için vilâyetde ne yapılıyor. 
Vilâyet dâhilinde tahsîl mecbûrî sinine dâhil kaç çocuk vardır, bunun kaçı 
mekteblere devâm ediyor, mekteblerin adedi ne kadardır, okumak yazmak bi-
lenlerin mikdârı ne kadardır. (kızlar ve erkekler ayrı ayrı gösterilmek lâzım-
dır)

 9- Vilâyetin umrân noktasından vaz‘iyet: Yolları, köprüleri, hastahâ-
neleri, kütübhâneleri ne mikdârdır. Bunların tevsî‘, ıslâh, ikmâli için ne gibi 
tasavvurlar ve teşebbüsler mevcûddur.
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 10- Kaymakamlar her üç ayda bir mensûb oldukları vilâyetlere kazâ-
nın inzibâtî, sıhhî, iktisâdî, ilmî, ictimâ‘î, umrânî teşebbüsât ve vaz‘iyetine, 
icrââtına müte‘allik bâlâdaki esâsât dâiresinde birer rapor göndereceklerdir. 
Raporlar ikişer nüsha olacakdır.

 11- Bu raporlar, vâliler tarafından bi’z-zât tedkīk olunacak ve münde-
ricâtına nazaran vilâyetce îcâb eden mu‘âmelât îfâ edilecekdir.

 12- Vâliler, her dört ayda bir toplanan raporların birer nüshasını mer-
kezde alıkoyacak ikinci nüshasını vilâyete âid icrââtı ihtiva etmek üzere tan-
zîm olunacak iki nüsha raporla birlikde Vekâlet’e göndereceklerdir. Merkez 
vilâyete âid roparda kazâya âid rapor üzerine vilâyetce îcâb eden mu‘âmelâtın 
îfâ edildiği işâret olunacakdır.

 13- Kaymakamların vilâyetlere gönderecekleri ikişer nüsha raporlar-
dan biri her bir kısma âid mu‘âmelâtı ihtivâ etmek üzere ayrı ayrı kağıdlara 
yazılacak diğeri ise bir kitâb forması hâlinde olacakdır.

 14- Vilâyetlerin vekâletlere gönderecekleri raporlarda aynı sûretle iki 
tarzda olacak, vekâlete kazâlardan gelen forma hâlindeki raporlarla birlikde 
gönderilecekdir.

 15- Forma hâlindeki kazâ ve vilâyet raporları, İdâre Mecmû‘ası kıt‘a-
sında olacakdır.

 16- Sâir vekâletleri alâkadâr eden husûsât âid olduğu vekâlete gönde-
rilmekle beraber ahvâl-i umûmiyye raporuna da derc edilmek îcâb eder. Ancak 
vekâletlere gönderildiği işâret edilmelidir.

 17- Vilâyetlerce Kânûn-ı Sânî, Şubat, Mart, Nisan aylarına âid rapor 
Mayıs zarfında Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına mahsûs rapor 
Eylül zarfında; Eylül, Teşrîn-i Evvel, Teşrîn-i Sânî, Kânûn-ı Evvel aylarına 
âid rapor da Kânûn-ı Sânî zarfında vekâlete gönderilecek ve buna  senelik bir 
hulâsa-i icrâât raporu ilâve olunacakdır.

 18- Ahvâl-i umûmiyye raporlarının, İdâre Mecmû‘asıyla neşr edilmesi 
mukarrerdir.
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 19- Devir ve teftîşden mütehassıl netâyic âid olduğu ahvâl-i umûmiyye 
raporuna derc edilmelidir. Müsta‘cel husûsat müstesnâ olmak üzere bunun 
için ayrıca rapor göndermeğe lüzûm yokdur.

 20- Ahvâl-i umûmiyye raporlarına vilâyetlerce ittihâz olunan umûmî 
tedbîrlerle yapılan ta‘mîmlerin birer nüshasının da rabt ve ilâvesi lâzımdır.

 Bi’l-umûm vilâyetlere Birinci Umûmî Müfettişlik’e yazılmış, berây-ı 
ma‘lûmât Başvekâlet-i Celîle’ye arz edilmişdir.

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

Fekk-i irtibât ve ilhâk mu‘âmelâtı hakkında

 Sayı: 3001       2/Temmuz/[1]928

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun üçüncü mâddesinin ilk fık-
rasına tevfîkan vilâyât mecâlis-i umûmiyyesince icrâsına karâr verilen veya-
hud mâdde-i mezkûrenin son fıkrasındaki salâhiyet vech ile mahallerince icrâ 
ve ale’l-usûl vekâlete ma‘lûmât i‘tâ olunan fekk-i irtibât ve tahvîl muamel-
lerinin hüsn-i sûretle cereyânının te’mîni için ba‘demâ fekk-i irtibât ve tahvîl 
mu‘âmelelerine âid mecâlis-i umûmiyyece ittihâz olunan karârlarda husûsât-ı 
âtiyyenin nazar-ı dikkate alınması muvâfık görülmüşdür:

 1- Gerek salâhiyet-i mahalliye dâhilinde olmasına mebnî vilâyetlerce 
icrâ ve vekâlete ma‘lûmât i‘tâ olunan ve gerek vekâletin tensîbiyle karârnâme-
ye iktirân etdirilmesi îcâb eden fekk-i irtibât ve tahvîl karârlarında vaz‘iyet-i 
hâzıra yani tahvîl-i irtibâtına lüzûm gösterilen köylerin veyahud kasabala-
rın hâlen merbût bulundukları merkezlere kaç sâ‘at mesâfede bulundukları 
turuk-ı muvâsalasının menâ‘at veya suhûlet nokta-i nazarından vaz‘iyet ve 
evsâfı ve işbu merkezlere merbûtiyetlerinden dolayı ahâlînin iktisâdî,
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zirâ‘î işleriyle hükûmete âid işlerinde ne derece müşkilâta ma‘rûz kalmakda 
bulundukları bütün delâiliyle birlikde zikr olunacakdır.

 2- Tahvîl-i irtibâtına lüzûm gösterilen mahallerin rabt edilecekleri yeni 
merkezler arasındaki mesâfelerle bu ilhâk münâsebetiyle ahâlînin iktisâdî, 
zirâ‘î husûsâtında ve hükûmete âid işlerinde ne mertebe suhûlete mazhar ola-
cakları, turuk-ı muvâsalası, nehir ve sâire gibi tabî‘î hudûd teşkîl eden vaz‘i-
yetler bütün delâiliyle tavzîh edilecekdir.

 3- Tahvîl-i irtibâtı istenilen köy veyahud kasabaların 1/400000 mik-
yâsında (mümkün olmadığı takdîrde kābil olan her hangi bir mikyâsa tevfî-
kan) merbûtiyet-i hâzıralarına göre krokisi tanzîm edildikden sonra ilhâkı 
istenilen merkezler bu kroki üzerinde ayrıca kırmızı mürekkeb ile gösterilecek 
ve kroki evrâkına rabt olunacakdır.

 4- Birinci ve ikinci mâddelerdeki îzâhât dâiresinde muvazzah ve muk-
nî‘delâili ve esbâb-ı mûcibeyi hâvî olarak yazılacak umûmî karârlar ve üçün-
cü mâddede zikr olunan krokiler vilâyetlerce bir tahrîrâta rabtan vekâlete 
gönderilecekdir. 

 Bu mâddeler dâiresinde îfâ-yı mu‘âmeleye itinâ olunmasını ehemmiyet-
le ve ta‘mîmen ricâ ederim efendim.

 Bütün vilâyetlere yazılmış ve berây-ı ma‘lûmât Başvekâlet-i Celîle’ye 
arz edilmişdir.
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Devlet arması evsâfının tesbîti için teşkîl edilecek komisyon hakkında 
karârnâme sûretinin leffiyle

 Sayı: 3088        3/7/[1]928

 Devlet arması evsâfının tesbîti için teşkîl edilecek komisyon hakkın-
da İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 17 Haziran 1928 târihli ictimâ‘ında müttehaz 
karâr üzerine tanzîm olunup Başvekâlet-i Celîlesi’nden teblîğ buyurulan 
karârnâmenin musaddak sûreti berây-ı ma‘lûmât ta‘mîmen ve leffen gönde-
rildi efendim.

Karârnâme sûreti

 Sayı: 6760

 Yeni bir devlet arması evsâfının tesbîti için Müdâfa‘a-i Milliye, Dâhi-
liye, Hariciye ve Maârif vekâletlerinden intihâb edilecek murahhaslardan bir 
komisyon teşkîli, Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nin 10 Kânûn-ı Sânî 1928 târih 
ve Yüksek Tedrîsât Dâiresi 881/97 numaralı tezkiresiyle vukū‘ bulan teklîfi 
üzerine İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 17 Haziran 1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb 
ve kabûl olunmuşdur.

 17/6/[1]928

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

Sûret 

 6/2813       12/7/[1]928

 Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesi’nden yazılan 23 Haziran [1]928
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târih ve 162/4474 numaralı tezkirede; İstanbul’da Kuyûd-ı Umûmiyye-i 
Vilâyât Kalemi ketebesinden Tevfik Fahri ve Muhsin efendiler Tapu ve Ka-
dastro Müdüriyet-i Umûmiyyesi Müdürler Encümenince müttehaz karâr 
müdüriyet-i umûmiyye tarafından doğrudan doğruya Şûrâ-yı Devlet’e sevk 
edilmiş olduğundan karâr-ı mezkûrun hükümsüz addıyla vekâlet encümen 
müdîrânınca yeniden bir karâr ittihâzı lüzûmuna dâir Mülkiye Dâiresi’n-
den tanzîm olunan mazbata Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ne 
ba‘de’t-teblîğ müdüriyet-i umûmiyye erkânından teşkîl edilecek hey’et ve ko-
misyonlarca bu bâbda karâr i‘tâsı ahkâm-ı kānûniyeye ve îcâb-ı maslahata 
daha muvâfık olacağından Hey’et-i Umûmiyyece bu bâbda yeniden bir karâr 
ittihâzı lüzûmuna dâir Mâliye Vekâleti’nden yazılan tezkire üzerine Hey’et-i 
Umûmiyyece bi’l-müzâkere Me’mûrîn Muhâkemât Kānûnu’nun onuncu 
mâddesinin ikinci fıkrasında devâir-i merkeziyyede irâde ile mansûb olmayan 
me’mûrîn haklarında icrâ edilecek tahkīkāt üzerine lüzûm veya men‘-i muhâ-
kemelerine karâr i‘tâsı hâlinde gerek ihtisâs ve gerek kesret-i meşâgil sebebiyle 
müşkilât hudûsünü müstelzim olacağı tabî‘î bulunmasına ve şimdiye kadar 
cârî olan te‘âmül de bunu mü’yyid görülmesine nazaran mülhak büdce ile 
idâre olunan müdüriyet-i umûmiyyelerden me’mûriyetleri Reîsicumhûrun tas-
dîkine iktirân eden rüesâ-yı me’mûrîn, merbût bulundukları vekâlet erkânın-
dan ma‘dûd bulundukları cihetle Vekîllerce bi’t-tensîb bu gibi me’mûrlardan 
teşkîl olunacak hey’etlerin bu vazîfeyi îfâ etmeleri rûh-ı kānûna mutâbık ve 
teshîl-i umûr ve mesâliha daha muvâfık olacağı mütâla‘a edilmekle bu yolda 
teblîgāt icrâsına karâr verildiği iş‘âr olunmuşdur.

 Keyfiyet İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 30 Haziran [1]928 târihli ictimâ‘ın-
da bi’t-tezekkür iş‘âr-ı vâki‘ muvâfık görülerek tashîhi tasvîb edilmişdir efen-
dim.

 Bütün vekâletlere ve mülhak makāmâta yazılmışdır.
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Mülhak büdce ile idâre olunan müdüriyet-i umûmiyeler me’mûrîni hakkında 
karâr i‘tâsı ve mezkûr müdüriyet-i umûmiyyelerin me’mûriyetleri Reîsicum-
hûrun tasdîkine iktirân eden rüesâ-yı me’mûrînden teşkîl olunacak hey’etle-

re âid bulunduğuna dâir

 Sayı: 3096        4/7/[1]928

 Başvekâlet-i Celîle’nin 2 Temmuz [1]928 târihli ve 6/2818 numaralı 
tezkiresi sûreti bâlâya naklen ve ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

İzmir İkinci Dokuz Eylül Sergisi›nde yerli mahsûlât ve ma‘mûlâtımızın 
te’mîn-i teşhîri için sarf-ı mesâ‘î olunmasına dâir 

 Sayı: 3097        4/7/[1]928

 İzmir Dokuz Eylül Sergisi ikinci def‘a olarak bu sene yine açılacak ve 
sergiye müte‘allik duvar afişleri i‘lân ve reklamlar sergi hey’eti tarafından 
doğruca mahallerine gönderilecekdir.

 Mezkûr sergi muvaffakiyetinin bu sene muzâ‘af bir şekilde tecellî ede-
bilmesi vilâyetlerin sergiye iştirâk ile yerli ma‘mûlât, masnû‘at ve mahsûlâtı-
mızın teşhirini te’mîn etmelerine mütevakkıf bulunduğundan bu bâbda sarf-ı 
mesâ‘î ve gayret olunmasını ricâ eylerim efendim.

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

Âlî Karâr Hey’eti›ne verilecek vesâik sûretlerinin tasdîkine dâir

 Sayı: 3113       4 Temmuz [1]928

 Âlî Karâr Hey’eti’ne verilecek istid‘âların şekil ve sûreti gazetelerle 
i‘lân edilmiş ve bu istid‘âlara rabt edilecek vesâik sûretlerinin de
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askerler tarafından askerlik şubelerine mülkiyeliler tarafından da kazâ kay-
makamlıklarına veya daha büyük makāmâta tasdîk etdirilmesi lüzûmu ilan 
edilmişken bazı makāmâtın bu gibi mürâca‘atları is‘âf etmedikleri Âlî Karâr 
Hey’eti Riyâseti’nden iş‘âr olunuyor. Bu kabîl mürâca‘atlar vukū‘unda mat-
lûb vesâik sûretlerinin aslına mutâbakatinin tasdîk edilmesi ta‘mîmen teblîğ 
olunur efendim.

 Bi’l-umûm vilâyetlere yazılmışdır.

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

Yunan Hükûmeti’yle akd olunan i’tilâfnâme mûcebince devlete intikāl eden 
ve ashâb-ı hakka verilmesi lâzım gelen emvâle dâir karârnâme ve ta‘lîmât-

nâme sûretinin leffiyle

 Sayı: 3114        4/7/[1]928

 Yunan Hükûmeti’yle akd edilen i’tilâfnâme mûcebince devlete intikāl 
eden ve ashâb-ı hakka verilmesi lâzım gelen emvâlin sûret-i tevzî‘ini mü-
beyyin ta‘lîmâtnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 
6/6/[1]928 târihli ictimâ‘ında müttehaz karâr üzerine tanzîm olunup Baş-
vekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan karârnâme ile mezkûr ta‘lîmâtnâmenin 
musaddak sûretleri leffen ve ta‘mîmen gönderildi efendim.

(Karârnâme sûreti)

 Sayı: 1712        6/6/[1]928

 Yunan Hükûmeti’yle akd edilen 1-11-[1]926 târihli i’tilâfnâme mûce-
bince devlete intikāl eden ve 4-4-[1]928 târihli kānûn mûcebince
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ashâb-ı hakka verilmesi lâzım gelen emvâlin sûret-i tevzî‘ini mübeyyin tan-
zîm ve Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nin 6/6/[1]928 târih ve 139 numaralı tez-
kiresiyle tevdî‘ edilen ta‘lîmâtnâmenin icrâ olunan ta‘dîlât vechile mer‘iyyete 
vaz‘ı, İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 6/6/[1]928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve ka-
bûl olunmuşdur.

Ta‘lîmâtnâme 

Atina İ’tilâfnâmesi’ne tevfîkan intikāl eden ve Nisan [1]928 târihli kānûn-
la gayr-ı mübâdil Türklere tevzî‘i lâzım gelen Yunanlılara âid emlâkın sû-

ret-i tevzî‘ine dâir ta‘lîmâtnâme

 Mâdde 1- Gayr-ı mübâdil oldukları mevcûd ahkâma göre ta‘ayyün 
edenlere Muhtelit Mübâdele Komisyonu Türk hey’et-i murahhasasınca husûsî 
gayr-ı mübâdil vesîkası verilir.

 Mâdde 2- Şimdiye kadar mürâca‘atla vaz‘iyetlerini ta‘yîn etmemiş 
olan gayr-ı mübâdiller bu ta‘lîmâtnâmenin neşrve i‘lânı târihinden i‘tibâren 
iki ay müddet zarfında Muhtelit Mübâdele Komisyonu Türk hey’et-i murah-
hasasına mürâca‘at edeceklerdir. Mürâca‘at edenlerin evrâk ve vesâiki Türk 
hey’et-i murahhasasınca iki ay zarfında tedkīk ve intâc olunarak alâkadârla-
ra lâzım gelen gayr-ı mübâdil vesîkaları verilecekdir.

 Mâdde 3- İkinci mâddede gösterilen müddetin hitâmından a‘zamî bir 
ay sonra Muhtelit Mübâdele Komisyonu Türk hey’et-i murahhasasınca gayr-ı 
mübâdillerin esâmisini nâtık bir defter tanzîm edilerek musaddak olarak Mâ-
liye Vekâleti’ne tevdî‘ olunacakdır.
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 Mâdde 4- Atina İ’tilâfnâmesi mûcebince Türkiye Hükûmeti’ne intikāl 
eden ve Nisan [1]928 târihli kānûn hükmüne tevfîkan gayr-ı mübâdil Türk-
lere tevzî‘i îcâb eyleyen emvâl ve emlâkın takrîbi kıymet-i hâzıralarıyla, mu-
kayyed kıymetleri Mâliye Vekâletince iki ay zarfında ta‘yîn ve telfîk etdirilir.

 Mâdde 5- Türkiye’de kendilerine mâl verilecek gayr-ı mübâdille-
rin ta‘yîn-i istihkākı için, i’tilâfnâme mûcebince Muhtelit Takdîr-i Kıymet 
Hey’etlerince kendilerine âid kıymeti takdîr edilmiş emvâl ve emlâk için veril-
miş olan mazbatalar esâs ittihâz olunur.

 Mâdde 6- Mâdde-i ânifiyyeye tevfîkan henüz kıymeti takdîr edilmemiş 
olan emvâl ashâbının te’mîn-i hukūku için bunlara âid emvâlin takrîbi kıy-
meti ta‘yîn olunur.

 Bu ta‘yîn-i kıymet: İbrâz edilecek:

 A- Tapu senedleri veya kayd sûretli,

 B- Bu hükümde olan hüccet, fermân, temessük,

 C- [1]924 senesinden evveline âid olarak nâmlarına tahakkuk etmiş 
vergi ilmuhaberleri,

 D- Bey‘ bi’l-vefâ ipotek mu‘âmelesi gibi kıymeti müş‘ir evrâk,

 H- Îcâr mukāvelenâmesi [senelik bedel-i îcârın a‘zamî on misli kıymet 
addolunur]

 V- Yunan mehâkim ve devâirince verilmiş istimlâk karâr ve i‘lâmları, 
iştirâ teklîfleri.

 İstitrâd –Emvâli olduğu her hangi sûretle sâbit olup da yukarıdaki 
mâhiyetde vesîka dahi ibrâz edemeyenlere veya vesîkasında kıymet yazılmış 
olmayanlara âid gayr-ı menkūlün kıymet-i hâzırası sekiz misli
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alınmak üzere hâne, dükkân gibi mebânîde yüz altın lirayı –arâzîde beher 
dönümü elli madeni kuruşu tecâvüz edemez. Yukarıda zikri geçen evrâkdan 
tapu senedi ve kayd sûreti, temessük, hüccet, fermânlarda muharrer olup hâl-i 
hâzır kıymete iblâğ için sekiz misli ile darbı lâzım gelen mikdârlardan mâ‘a-
dâsı ta‘yîn-i kıymet için ancak karâinden addolunur.

 Mâdde 7- Ta‘yîn-i kıymet mu‘âmelesi bidâyeten, a‘zâsınddan iki-
si Mâliye Vekâletince münâsib görülenlerden ve ikisi âid olduğu mıntıkaya 
mensûb gayr-ı mübâdillerden yine Mâliye Vekâletince ta‘yîn ve tefrîk olu-
nacak dört kişilik bir hey’et ma‘rifetiyle icrâ olunur. Lede’l-hâce bu hey’etin 
Mâliye Vekâletince ikiye iblâğı mümkündür. Bunlar miyânından re’sen Mâ-
liye’den ta‘yîn olunacak zât riyâset eder. Hey’et refâkatinde müstakillen bu 
işle uğraşacak bir kalem bulunur. Gayr-ı mübâdil a‘zânın, ikisi Makedonya, 
biri Teselya, biri Adalar ve bir Epir mıntıkasından olmak üzere adedi beşdir. 
Biri ihtiyât a‘zâ olarak bunlar mıntıkalarına âid ta‘yîn-i kıymetde ikişer iki-
şer komisyonda bulunurlar.

 Tesâvî-i ârâda reîsin bulunduğu tarafın re’yi râcihdir.

 Mâdde 8- Yukarıda zikri geçen evrâk ve delâile istinâden ta‘yîn olu-
nacak kıymete itirâz edenlerin istid‘â ve mürâca‘atları, bu bâbdaki vesâik ile 
birlikde Mâliye Vekâleti’ne tevdî‘ olunur. Ve Mâliye Vekâleti’nde bir reîs iki 
a‘zâdan mürekkeb teşekkül edecek bir hey’et tarafından temyîzen tedkīk ve 
takrîr olunur.

 Bu hey’ete re’y ve mu‘âmelâtları istişârî olarak lede’l-hâce gayr-ı mü-
bâdiller miyânından ve îcâb eden mıntıkalardan birer zât terfîk olunur. Gerek 
bidâyet ve gerek temyîz heyetlerine verilecek hakk-ı huzûr Mâliye vekîli tara-
fından ta‘yîn ve bu emvâl hâsılâtından tesviye olunur.
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 Mâdde 9- Mâliye Vekâleti hey’etlerince ta‘yîn olunacak kıymetleri 
fazla gördüğü takdîrde başkaca tedkīkāt icrâ etdirmek veya alâkadârlar bu 
kıymetleri noksân görürlerse peşînen masrafı kendilerine âid olarak mahallin-
de tedkīki taleb eylemek hakkını hâ’izdirler.

 Mâdde 10- Takdîr-i kıymet mu‘âmelesinin intâcında gayr-ı mübâdile 
mâlının nev‘ ve kıymetini müş‘ir bir mazbata verilir.

 Mâdde 11- Gerek muhtelif takdîr-i kıymet hey’etlerince ve gerek âni-
fü’z-zikr şekilde tesbît olunacak kıymetlerin yekûnu dördüncü mâdde mûce-
bince ta‘yîn olunacak Yunan emvâlinin kıymetleriyle karşılaşdırılarak gayr-ı 
mübâdillere verilmesi mümkün olan mikdâr yüzde nisbeti hesâbıyla tesbît ve 
bu mikdâra tekābül edecek mebâliği muhtevî birer bono verilir. Bu bonolar 
i’tilâfnâme mucebicne hükûmete intikāl edip bi’l-müzâyede satılacak olan 
emvâlin satış bedellerinde, nakd gibi kabûl ve mahsûb olunur.

 Mâdde 12- Mâliye Vekâletince verilecek defterler üzerine i’tilâfnâme-
ye tevfîkan devlet uhdesine geçip satılması lâzım gelen emlâkın satışı, be-
dellerinin ta‘kīb ve tahsîli, bonoların mahsûbu Zirâat Bankası tarafından 
deruhde edilmişdir. Buna mukābil bankaya satış hâsılâtından yüzde bir ko-
misyon verilecekdir.

 Mâdde 13- Müzâyedeye iştirâk etmeyen veya edip de uhdesine mâl 
ihâle olunmayan gayr-ı mübâdiller, bu emvâlin satışlarının arkası alındıkdan 
sonra, tahassul edecek satış hâsılâtından, bonoları muhteviyâtı nisbetinde 
nakden istîfâ-yı hak edebilirlir.

 Mâdde 14- Yunan Hükûmeti’nin muhtelif sebeblerle vaz‘-ı yed etdiği 
emvâlin îcâr bedelâtı,vaz‘-ı yed târihi resmî vesâik ile tevsîk edilmek üzere 
başkaca tesbît olunarak 7’nci mâddede gösterilen hey’et kaleminde
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tutulacak bir deftere ve ashâbı nâmına açılacak hesâba bi’l-âhere mu‘âvaza-
da nazar-ı dikkate alınmak üzere kayd olunacakdır.

 Mâdde 15- Gayr-ı mübâdillere, Yunan Hükûmetince emvâllerine vaz‘-ı 
yed edilmesinden dolayı mahrûm-ı intifâ‘ kaldıkları îcâr ve menâfi‘a mukābil 
verilmiş olan avansların istihkāk fazlası, mazbatalarının tanzîm ve hakları-
nın ta‘yîninde nazar-ı dikkate alınır.

 Mâdde 16- Gayr-ı mübâdillerin mazbataları muhteviyâtına göre ta-
hakkuk edecek istihkākları tamâmen tesviye edilememiş olduğu takdîrde ba-
kiyesi Yunanistan’dan alınacak mebâliğ ile te’mîn olunacakdır.

 Mâdde 17- Atina İ’tilâfnâmesi mûcebince mu‘âvazaya dâhil olmayıp 
iâdeleri lâzım gelen ve Yunan Hükûmetince iâde edilmemiş olan emvâl ve 
emlâk ashâbına Muhtelit Mübâdele Komisyonu Türk hey’et-i murahhasası-
nın göstereceği lüzûm üzerine Mâliye Vekâletince 19 Kânûn-ı Sânî [1]341 
târihli ve 543 numaralı kānûn mûcebince, mu‘âvazadan istisnâ edilen Yunan 
emlâkından seyyânen ve kendi istihkākları istihsâl olununcaya kadar istifâde 
hakkı verilir.

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

Vâliler merkezde bulundukları zaman muharrerâtları bi’z-zât imzâ etmele-
rine dâir

 Sayı: 3203        6/7/[1]928

 Vâlilerin merkezde bulundukları sırada vekâlete hitâben yazılan mu-
harrerât ve telgrafları bi’z-zât imzâ eylemeleri îcâb ederken bu lâzımeye ri‘â-
yet 
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etmemekde oldukları Vekâlet’e vürûd eden bazı tahrîrât ve telgraflardan an-
laşılmakdadır. Bu husûsa bi’l-hâssa itinâ ve muharrerât ve telgrafların bi’z-
zât imzâ edilmesini ricâ ederim efendim.

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

Devlet Demiryolları ve Limanları me’mûrîn ve müstahdemîni haklarında 
doğrudan doğruya müdde‘î-i umûmîliklerce ta‘kībât icrâsına dâir

 Sayı: 3206       10/7/[1]928

 Devlet Demiryolları ve Limanları İdâre-i Umûmiyyesiyle şu‘abâtına 
mensûb me’mûrîn ve müstahdemînin vazîfe-i me’mûriyetlerinden münba‘is 
olsun olmasın haklarında icrâ edilecek ta‘kībât-ı kānûniyyenin doğrudan 
doğruya ahkâm-ı kānûniyye dâiresinde müdde‘î-i umûmîliklerce âdiyyen icrâ-
sına dâir Nâfia Vekâlet-i Celîlesi’nin 27/6/[1]928 târih ve 28/9531 numaralı 
tezkiresi sûreti leffen irsâl kılındı. Mûcebince mu‘âmele îfâsı ta‘mîmen teblîğ 
olunur efendim.

Sûret 

 Anadolu-Bağdad Demiryolları İdâresi’nin [1]341 senesi büdce kānû-
nunun dokuzuncu ve Erzurum-Sarıkamış-Kars Demiryolları İşletme İdâre-
si’nin [1]926 senesi büdce kānûnunun altıncı ve Devlet Demiryolları İdâ-
re-i Umûmiyyesi’nin teşkîlât ve vezâ’ifi hakkındaki kānûnun kezâlik altıncı 
mâddeleri mûcebince mezkûr idârelerle Devlet Demiryolları
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İdâre-i Umûmiyyesi›ne tâbi‘ diğer bi›l-umûm inşâât ve işletme idâreleri 
mu‘âmelât-ı dâhiliyelerinde ve eşhâs ve mü’essesât ile vukū‘ bulan 
münâsebetlerinde husûsî mü’essesât ahkâm ve kavâ‘idine tâbi‘ ve me’mûrîn 
ve müstahdemîni hakkında ayn-ı ahkâm cârîdir. Binâ’enaleyh mezkûr idâreler 
me’mûrîn ve müstahdemîninin [vazîfe-i me’mûriyetlerinden münba‘is olsun 
olmasın] îkā‘ etdikleri cürümlerden dolayı haklarında ta‘kībât-ı kānûniyye 
icrâsı lâzım geldiği takdîrde sâir şu‘abât-ı devlet me’mûrîni gibi ahkâm-ı 
istisnâiyye ile idâre heyetlerince haklarında tahkīkāt icrâsına ve lüzûm veya 
men‘-i muhâkeme karârları ittihâzına lüzûm olmaksızın diğer efrâd-ı halk 
hakkında olduğu gibi doğrudan doğruya müdde‘î-i umûmîliklerce ta‘kībât-ı 
kānûniyye icrâsı lâzım gelirken sâlifü›l-arz mevâdd-ı kānûniyye bazı 
devâir-i adliye ve idâre hey’etlerince yanlış telakki ve tefsîre ma‘rûz kalmak 
yüzünden mehâkim-i adliye ve müstantıklarca vazîfe hâricinde görülerek 
selbî mukarrerâtla evrâk-ı tahkīkiyye idâre hey’etlerine tevdî‘ olunmakda ve 
mezkûr hey’etlerce de demiryollar me’mûrîni hakkında sâlifü›l-arz ahkâm-ı 
istisnâiyye dâiresinde tedkīkāt icrâ ve karâr ittihâzı vazîfe dâhilinde 
görülmek ve karâr ittihâz edilmek sûretiyle hilâf-ı kānûn ve salâhiyet vukū‘a 
gelen yanlışlıklardan dolayı Demiryollar idârelerince bu kabîl mukarrerâtın 
fesh ve nakzı husûsunda turuk-ı kānûniyyeye tevessül edilmekde ise de bu 
hâl de‘âvînin te’hîr-i intâcını ve alâkadârânın beyhûde yere sürüklenmesini 
mûcib olmakdadır.

 Ez-cümle Sarıkamış Hızar Fabrikaları sûistimâlâtına dâir Müdür 
Şevki Bey ve rüfekāsı haklarında Demiryollar İdâresince tanzîm edilmiş olan 
evrâk-ı tahkīkiyye ahkâm-ı kānûniyyeye tevfîkan doğrudan doğruya ta‘kī-
bât-ı kānûniyye icrâ kılınmak üzere müdde‘î-i umûmîliğe tevdî‘ kılınmış
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ise de Sarıkamış Müstantıklığı maznûnün-aleyhlerin Nâfia Vekâleti’ne mer-
bût ve me’mûrîn-i devletden ma‘dûd olduklarından bahisle bu husûsda tah-
kīkāt icrâsına vazîfedâr olmadığına karâr i‘tâsıyla evrâkı idâre hey’etine tev-
dî‘ etmiş ve mezkûr hey’et de vazîfesi dâhilinde görerek lüzûm-ı muhâkeme 
karârı ittihâz etmişdir.

 Devlet Demiryolları İdâre-i Umûmiyyesi’ne tâbi‘ diğer demiryollar 
idârelerine mensûb me’mûrîn ve müstahdemîn haklarında diğer bazı devâir-i 
adliyye ve idâriyye tarafından bu yolda hilâf-ı kānûn mukarrerât ittihâz edil-
diği vâki‘dir.

 Bâlâda arz edilen mevâdd-ı kānûniyyenin rûh ve sarâhatine muhâlif 
bulunan bu gibi mukarrerâtdan dolayı bi’t-tab‘ da‘vâlar sırf bir nokta-i nazar 
ihtilâfından dolayı uzun müddet sürüncemede kalıyor, ve bi’n-netice mücrim 
olanlar vaktiyle tecziye ve idârelerin hukūku da vaktiyle te’mîn edilememek 
sûretiyle bu iki düstûr-ı esâsîden kānûnun kasd etdiği gāye fevt ediliyor.

 Binâ’enaleyh, ba‘demâ işlerin fuzûlî yere uzamaması sûretiyle rûh-ı 
kānûnun rencîde edilmesinden başka bir netice vermeyen bu gibi nokta-i na-
zar ihtilâfâtına mahal kalmamak üzere bâlâda arz edilen esbâb-ı kānûniy-
yeye binâ’en Devlet Demiryolları ve Limanları İdâre-i Umûmiyyesiyle bi’l-
umûm şu‘abâtına mensûb me’mûrîn ve müstahdemîn haklarında icrâ edilecek 
ta‘kībât-ı kānûniyyenin doğrudan doğruya ahkâm-ı kānûniyye dâiresinde 
müdde‘î-i umûmîliklerce âdiyyen icrâsı lüzûmunun bi’l-umûm vilâyât idâre 
hey’etlerine ta‘mîmen iş‘ârıyla neticesinin inbâsı husûsuna müsâ‘ade-i celîle-i 
vekâlet-penâhîleri arz ve ricâ olunur efendim.
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Vilâyâta ta‘yîn olunan İnhis

âr me’mûrlarının keyfiyet-i ta‘yînlerinin İnhisâr müdüriyetlerinden vilâyet-
lere resmen bildirileceğine dâir 

 Sayı: 3262       11/7/[1]928

 İnhisâr idârelerinin salâhiyetleri dâhilinde vilâyâta ta‘yîn etmekde ol-
dukları me’mûrlar hakkında vilâyâta teblîgāt îfâ etmemekde olduklarından 
dolayı bazı vilâyetlerce me’mûriyetleri bilinememesi yüzünden hatta hazî-
nenin hukūkuna ta‘alluk eden mu‘âmelâta sârî olacak vaz‘iyetler tahaddüs 
etmekde olduğu anlaşıldığından vilâyetlerin bütün mu‘âmelât-ı umûmiyye-
sinden mes’ûl olan vâlilere İnhisâr kanularıyla da mühim vazîfeler verilmiş 
olmasına nazaran İnhisâr dâirelerinin vilâyâta ta‘yîn edecekleri me’mûrla-
rın sıfat-ı me’mûriyetlerini resmen vilâyetlere bildirmeleri esbâbının te’mîni 
Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’ne yazılmışdı. Cevâben alınan tezkirede vilâyâta 
me’mûren ta‘yîn edilen zevâtın keyfiyet-i ta‘yînlerinden vâlilerin resmen ha-
berdâr edilmesinin Tütün İnhisârı Müdüriyet-i Umûmiyyesiyle İspirto ve 
Meşrûbât-ı Ke’ûliyye ve Tuz İnhisârı Müdüriyeti’ne teblîğ edilmiş olduğu 
bildirilmişdir. Ta‘mîmen teblîğ-i keyfiyet olunur efendim.

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

Hariciye Vekâleti umûrunun vekâleten Mâliye Vekîli Şükrü Beyefendi tara-
fından tedvîr edileceğine dâir:

 Sayı: 3263       11/7/[1]928

 Berây-ı tedâvî Avrupa’ya azîmet eden Hariciye Vekîli Doktor Tevfik
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Rüşdü Beyefendi’nin avdetlerine kadar vekâlet-i müşârun-ileyhâ umûrunun 
vekâleten Mâliye Vekîli Saraçoğlu Şükrü Beyefendi tarafından îfâsı husûsu-
nun Reîsicumhûr hazretlerinin tasdîk-i riyâset-penâhîlerine iktirân eylediği 
Başvekâlet-i Celîle’nin 9-7-[1]928 târih ve 6/2863 numaralı tezkiresiyle iz-
bâr buyurulmuşdur. Ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Bankaların müstefîd olacakları muâfiyetler hakkında Hey’et-i Vekîle karâr-
nâmesinin musaddak sûretinin gönderildiğine dâir

 Sayı: 3283       12/7/[1]928

 Türkiye Zirâat, Sanâyi‘ ve Maâdin, Emlâk ve Eytâm ve İş bankala-
rının müstefîd olacakları muâfiyetler hakkında İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 27 
Haziran [1]928 târihli ictimâ‘ında müttehaz karâr üzerine tanzîm olunup 
Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan karârnâmenin sûret-i musaddakası 
leffen irsâl ve ta‘mîm olunur efendim.

Karârnâme

 6814

 Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nden yazılan Haziran [1]928 târihli tezki-
rede 24 Mayıs [1]928 târih ve 1301 numaralı kānûnun beşinci mâddesi mû-
cebince muâfiyetleri ilgā edilmiş olan Türkiye Zirâat Bankasıyla Sanâyi‘ ve 
Maâdin, Emlâk ve Eytâm ve İş bankaları tarafından teşekküllerinin yeni 
olması ve muâfiyetin ilgāsı sebebiyle te’diye edecekleri vergi ve rüsûmun
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terakkī ve inkişâflarına icrâ-yı te’sîr edeceği cihetle kānûn-ı mezkûrun beşin-
ci mâddesinin son fıkrasına tevfîkan Osmanlı Bankası’nın mukāvelenâmesi 
mûcebince hâ’iz olduğu müsâ‘ade ve muâfiyetlerin ilgāsına kadar kendilerinin 
de ayn-ı müsâ‘ade ve muâfiyetlerden istifâdeye devâmlarına karâr i‘tâsının 
taleb edildiği bildirilmiş ve Osmanlı Bankası İmtiyâz Mukāvelenâmesi’nin 
18’nci mâddesinde mu‘ayyen muâfiyetlerin ilgāsına kadar mevzû‘-ı bahs ban-
kaların da mezkûr muâfiyetlerden istifâdeleri hakkında bir karâr ittihâzı 
teklîf edilmiş ve keyfiyet İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 27 Haziran [1]928 târihli 
ictimâ‘ında tezekkür edilerek teklîf mûcebince muâfiyetden istifâdeleri tasvîb 
ve kabûl olunmuşdur.

 30 Haziran [1]928

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

Damga Resmi Kānûnu’nun 11’nci mâddesindeki hatânın tashîhine dâir

 Sayı: 3284       12/7/[1]928

 Türkiye Büyük Millet Meclisince kabûl ve tasdîk buyurulan 1324 nu-
maralı Damga Resmi Kānûnu’nun 11’nci mâddesinin 55 numaralı fıkrasında 
(pasaportlar) kelimesinin karşısındaki (1) rakamı lira hânesinde gösterilecek 
iken teblîğ edilen nüshada kuruş hânesine vaz‘ edilmiş olduğundan tashîhi 
lüzûmu Meclis-i müşârun-ileyhâ Kâtib-i Umûmîliği’nin iş‘ârına atfen Baş-
vekâlet-i Celîle’den izbâr buyurulmakla tashîh-i keyfiyet olunması ta‘mîmen 
teblîğ olunur efendim.
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Türkiye Cumhûriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti arasındaki Ticâret ve Seyr-i 
Sefâin Mukāvelesi hakkında

 Sayı: 3286       12/7/[1]928

 Türkiye Cumhûriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti arasında mün‘akid Ti-
câret ve Seyr-i Sefâin Mukāvelenâmesi’nin tasdîkine mütedâir olup Türki-
ye Büyük Millet Meclisince kabûl ve tasdîk olunduğu Cumhûriyet Riyâset-i 
Celîlesi’nin iş‘ârına atfen Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan 1310 nu-
maralı kānûn ile muâhedenâme Resmî Gazete’nin 907 numaralı nüshasında 
mündericdir. Mûcebince muktezâsının îfâsı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Çek-Eslovak Cumhûriyeti ile akd olunan İkāmet Mukāvelesi hakkında

 Sayı: 3309       14/7/[1]928

 Ahîren Hükûmet-i Cumhûriyemizle Çek-Slovak Cumhûriyeti beyninde 
akd ve imzâ edilen ve 6 Mayıs 1928 târihinde mevki‘-i mer‘iyyete giren İkā-
met Mukāvelenâmesi Resmî Gazete’nin 786 numaralı nüshasında münderic-
dir. Mûcebince muktezâsının îfâsı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Bir Numaralı Kānûnlarımız’ın 119’ncu sahîfesindeki hatânın tashîhine 
dâir 

 Sayı: 3415       18/7/[1]928

 Kānûnlarımız’ın birinci cildinin 119’ncu sahîfesinde münderic İdâre-i 
Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun 62’nci mu‘addel mâddesine kānûnun as-
lında mevcûd maârif müdürlerinin derci sehven unutulduğundan bu def‘a in-
tişâr eden yedinci cildin 1102’nci sahîfesinde tashîh edilmiş olduğu ta‘mîmen 
teblîğ olunur efendim.

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

407 numaralı karârdaki mâdde-i mahsûsa ta‘bîrinin müsâ‘ade-i mahsûsa ol-
duğuna dâir

 Sayı: 3429       19/7/[1]928

 1 Nisan [1]928 târihli ve 1934 numaralı tahrîrât-i umûmiyye ile teblîğ 
edilen 407 numaralı Büyük Millet Meclisi karârı sûretinin sekizinci satırın-
daki (müsâ‘ade-i mahsûsa) ta‘bîrinin tebyîz sehvi olarak bir (mâdde-i mahsû-
sa) şeklinde yazıldığı anlaşılmışdır. Bu ta‘bîrin müsâ‘ade-i mahsûsa şeklinde 
tashîhi ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Bazı karâr numaralarının tashîhine dâir

 Sayı: 3440       19/7/[1]928

 Büyük Millet Meclisi karârlarından 434, 425, 426,427 numaralı 
karârların numaralarında yanlışlık olduğu Meclis-i müşârun-ileyhâ Kâtib-i 
Umûmîliği’nin 



72



73

-28-

iş‘ârına atfen vekâlet-i celîlenin 9 Temmuz [1]928 târih ve 1856 numaralı 
tezkire-i celîlesiyle izbâr buyurulmağla mezkûr karâr numaralarının melfûf 
cedvel mûcebince tashîh edilmesi ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

Karâr numarası Karârların hulâsaları
Yanlış Doğru

434 425 Resmî dâirelerde istihdâm 
olundukları hâlde henüz 
istihdâm tarz ve şekille-
ri tesbît olunmayanların 
Kānûn-ı Medenî’deki 
umûmî hükümlere tâbi‘ 
tutulup tutulmayacakla-
rının tefsîri hakkında

455 426 Susığırlık Kazâsı Nüfûs 
Me’mûru Ali Galib Efen-
di’nin kırmızı şeridli is-
tiklâl madalyası ile taltîfi 
hakkında

426 427 Yılancızâde Bekir Bey’in 
istiklâm madalyası şeridi 
hakkında

427 428 Ticâret Kānûnu’nun 
330’ncu mâddesinin tef-
sîrine mahal olmadığına 
dâir 
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Devlet Sâlnâmesi gönderildiğine dâir 

 Sayı: 3457       21/7/[1]928

 Matbû‘ât Müdüriyet-i Umûmiyyesince tab‘ etdirilen [1]927-[1]928 
senesine mahsûs Devlet Sâlnâmesi’nden bir nüshası irsâl kılınmışdır, efen-
dim.

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

Mühendislik ve Mimârlık Kānûnu mûcebince verilecek ruhsatnâmeler hak-
kındaki karârnâme ve ta‘lîmâtnâme sûretlerinin leffiyle

 Sayı: 3480       22/7/[1]928

 Mühendislik ve Mimârlık Kānûnu mûcebince verilecek ruhsatnâmele-
rin sûret-i i‘tâsına mütedâir ta‘lîmâtnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında İcrâ 
Vekîlleri Hey’eti’nin 17 Haziran [1]928 târihli ictimâ‘ında müttehaz karâr 
üzerine tanzîm olunup Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulduğu beyânıyla 
Nâfia Vekâlet-i Celîlesi’nden teblîğ kılınan karârnâme ile merbûtu ta‘lîmât-
nâme sûretlerinin birer aynı leffen ve ta‘mîmen gönderildi efendim.

Karârnâme sûreti

 Mühendis ve mimârlık hakkındaki 1035 numaralı kānûn mûcebince 
verilecek ruhsatnâmelerin sûret-i i‘tâsına dâir bütün vekâletlerin mütâla‘anâ-
meleri alınarak tanzîm ve Nâfia Vekâlet-i Celîlesi’nin 14 Haziran 1928 târih 
ve Me’mûrîn Müdüriyeti 1067 numaralı tezkiresiyle teklîf olunan merbût 
ta‘lîmâtnâmenin ta‘dîlen mer‘iyyete vaz‘ı, İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 17 Ha-
ziran 1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunmuşdur.
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Mühendislik ve mimârlık hakkındaki 1035 numaralı kānûnda musarrah 
ruhsatnâmelerin usûl i‘tâsına dâir ta‘lîmâtnâme

-Tescîl- 

 Mâdde 1- Türkiye dâhilinde mühendislik ve mimârlık unvân ve salâhi-
yeti ile icrâ-yı san‘at hakkını bahş eden ruhsatnâmeler ihtisâsı cihetiyle alâ-
kadâr olan vekâletler tarafından verilir.

 Mâdde 2- Yüksek mühendislik ve mimârlık tahsîlini gösteren Türk mek-
teblerinden verilen diploma ruhsatnâme mâhiyetini hâ’izdir. Bu diplomalara 
mâlik olan bi’l-umûm mühendis ve mimârlara ayrıca ruhsatnâme verilmeyip 
diplomalarının âid olduğu vekâletler tarafından tescîliyle iktifâ olunur. Ve 
yedlerine hüviyet varakası i‘tâ olunur.

 Mâdde 3- Diplomalarına yapışdırılan fotoğraflardan bir nüshasının 
ahz ve hıfzıyla mu‘âmele îfâ edilen bi’l-umûm mimâr ve mühendislerin diplo-
ma ve sicil numaralarıyla isimleri tescîl târihinden nihâyet bir hafta zarfında 
âid oldukları vekâlet tarafından Resmî Gazete ile neşr ve i‘lân olunur.

 Mâdde 4- Yollar, demiryollar, sular, limanlar, elektrik, makine, şehirci-
lik ve sıhhiye mühendisliği ve tayyâre inşâât mühendislerine müte‘allik tescîl, 
tedkīk ve imtihân gibi mu‘âmelât Nâfia Vekâleti’ne ve mimârlığa müte‘allik 
mu‘âmelât Maârif Vekâleti’ne, ve maden, zirâat, orman ve sanâyi‘-i nesciyye 
ve kimyeviye mühendislerinin ki İktisâd Vekâleti’ne ve inşâât-ı bahriyye mü-
hendisliğininki Müdâfa‘a-i Milliye Vekâleti’ne merbût yüksek meslek mek-
tebleri tarafından îfâ ve icrâ olunur.

Ecnebî mekteblerde tahsîl görmüş olan mühendis ve mimârlara verilecek ruh-
satnâmeler

 Mâdde 5- Ecnebî mühendis ve mimâr yüksek mekteblerinin diplomala-
rını
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hâ’iz olup Türkiye dâhilinde icrâ-yı san‘at etmek arzu edenler yukarıda dör-
düncü mâddede gösterildiği üzere ihtisâsları nokta-i nazarından mensûb bu-
lundukları vekâletlere bir istid‘â ile mürâca‘at edecekler ve bu istid‘âya hâ’iz 
oldukları diplomanın kâtib-i adllikden musaddak bir sûretiyle kendi fotoğ-
raflarının üç kıt‘asını rabt eyleyecekler ve taleb vukū‘unda diplomalarının 
asıllarını da ibrâz etmeye mecbûr olacaklardır.

 Mâdde 6- Müsted‘înin diploması tedkīk edilerek diplomayı i‘tâ eden 
mekteblerin yüksek mühendis veya mimâr mektebi olduğu kabûl edilmiş ise 
melfûf nümûnesi vechile bir kıt‘a ruhsatnâme imlâ ve zîri ruhsatnâmeyi i‘tâ 
eden vekâlet-i müte‘allikasınca tasdîk edildikden sonra müsted‘îye verilir.

 Mâdde 7- Altıncı mâddede yazılan ruhsatnâmelerin vekâlet-i âidele-
rinin husûsî bir sıra numarasınu ta‘kīb edecek ve tedkīkātı îfâ eden Yüksek 
Meslek Mektebi Müdüriyeti ile vekâlet-i müte‘allikası vekîlinin imzâsını 
hâvî olacakdır.

Bi’l-imtihân i‘tâ edilecek mühendislik ve mimârlık ruhsatnâmesi

 Mâdde 8- Yüksek tahsilli mühendis veya mimâr mektebinden diploma 
almamış olduğundan dolayı mühendis veya mimâr sıfat ve unvânıyla icrâ-yı 
san‘at edebilmek için bi’l-imtihân ruhsatnâme istihsâli teşebbüsünde bulu-
nanlar görmüş oldukları tahsîle âid vesâikin sûretlerinin ve üç kıt‘a kendi 
fotoğraflarının rabtı ile icrâ-yı san‘at edecekleri ihtisâs şubesinin mensûb bu-
lunduğu vekâlete bâ-istid‘â mürâca‘at edeceklerdir.
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 Mâdde 9- İmtihân programlarının tanzîmi ve hey’et-i mümeyyizelerin 
intihâbı ve imtihân zamanlarının ta‘yîn ve tesbîti imtihânı icrâ edecek vekâ-
letlere merbût mekâtibin tedrîs hey’etlerine âiddir.

 Mâdde 10- Hey’et-i mümeyyize raporları tedrîs hey’etlerince tedkīk 
edilir ve ruhsatnâme i‘tâ veya adem-i i‘tâsı lüzûmu taht-ı karâra alınır.

 Mâdde 11- Onuncu mâdde mûcebince ruhsatnâme i‘tâsı taht-ı karâra 
alındığı takdîrde melfûf nümûnesine tevfîkan matbû‘ bir kıt‘a ruhsatnâme 
imlâ ve zîri vekâlet-i müte‘allikasınca bi’t-tasdîk sâhibine verilir.

 Mâdde 12- 11’nci mâddede mezkûr ruhsatnâmelerin de bir sıra numa-
rası olacak ve zîri imtihânı icrâ eden mekteb müdürleriyle vekâlet-i müte‘alli-
kası vekîli tarafından imzalanacakdır.

 Mâdde 13- Bi’l-umûm ruhsatnâmelerin târih ve sıra numarası ile kime 
ve ne iş için verildiği alâkadâr vekâletler tarafından Resmî Gazete ile neşr ve 
i‘lân edilir.

Mevâdd-ı müteferrika

 Mâdde 1- Yüksek tahsîl gösteren bir mühendis veya mimâr mektebi 
diplomasını hâ’iz olmayıp el-yevm mühendis ve mimâr san‘at ve unvânıyla 
devâir-i hükûmet veya belediyede her hangi bir me’mûriyet-i resmiyye îfâ et-
miş veya etmekde bulunanlar miyânında ihtisâsları cihetiyle alâkadâr vekâ-
letler tarafından 1035 numaralı kānûnun târih-i neşrinden evvel bi’l-imtihân 
mühendislik veya mimârlığa irtikā etdirilmiş bulunanlara bi’l-imtihân ruh-
satnâme verilir.
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     Nümûne -1-  [Fotoğraf mahalli]

 İsim ve şöhreti :

 Babasının ismi :

 Anasının ismi  :

 Doğduğu mahal ve târih:

 Tâbi‘iyeti  :

 Yukarıda isim ve şöhreti yazılı ve fotoğrafisi yapışmış olan ……… oğlu 
………Bey’in ………… hey’etince imtihânı icrâ edilerek …………….
mühendisliği/mimârlığı unvân ve salâhiyetiyle Türkiye Cumhûriyeti dâhilin-
de icrâ-yı san‘at etmeğe me’zûn bulunduğunu mübeyyin ruhsatnâmedir.

         192…

        …………..Vekîli
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      Nümûne -2- [Fotoğraf mahalli]

 İsim ve şöhreti :

 Babasının ismi :

 Anasının ismi  :

 Doğduğu mahal ve târih:

 Tâbi‘iyeti  :

 Yukarıda isim ve şöhreti yazılı ve fotoğrafisi yapışmış olan ……… 
oğlu ………Bey’in ………… memleketin ……….. mektebinde tahsîli-
ni bitirerek …………târih ve …………….numaralı diplomasını istihsâl 
eylediği ve binâ’enaleyh …………. mühendisliği/mimârlığı unvân ve salâ-
hiyetiyle Türkiye Cumhûriyeti dâhilinde icrâ-yı san‘at etmeğe me’zûn bulun-
duğunu mübeyyin ruhsatnâmedir.

         192…

        …………..Vekîli
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Yedinci Cild Kānûnlarımız’dan vilâyete …. nüsha irsâli İstanbul Vilâye-
ti’ne yazıldığına dâir 

 Sayı: 3635       30/7/[1]928

 Kānûnlarımız’ın bu def‘a vekâletce mübâya‘a edilen yedinci cildinden 
…. adedinin doğruca vilâyet-i aliyyelerine irsâli İstanbul Vilâyeti’ne teblîğ 
olunmuşdur. Vürûdunda vilâyet, kazâ ve nâhiye merkezlerinde birer takım 
bulunan ve altı cildden ibâret olan Kānûnlarımız’a ilâveten tevzî‘ edilecek-
dir. Yedi cilde bâliğ olan mezkûr Kānûnlarımız’ın ale’l-usûl demirbaş eşyâ 
miyânına kaydı ve musaddak tevzî‘ cedvelinin müsâra‘aten irsâli temennî 
olunur efendim.

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

Şûrâ-yı Devlet›de gönderilecek istid‘ânâme ve müdâfa‘anâmelerin ikişer 
nüsha olarak irsâline dâir 

 Aded: 3654       30/7/[1]928

 Şûrâ-yı Devlet’e ikāme olunacak idârî da‘vâlara müte‘allik istid‘ânâ-
meler ve merbûtâtı ile teblîgāt-ı tahrîriyye üzerine tanzîm kılınacak müdâ-
fa‘anâme ve lâyiha-i cevâbiyyelerin Şûrâ-yı Devlet Kānûnu’nun yirmi yedi ve 
yirmi sekizinci mâddeleri mûcebince ikişer nüsha veya mukābil taraf adedince 
i‘tâsı lâzım geldiği 3 Nisan 1928 ve 23 Haziran 1928 târihli ve 1257, 1258, 
2943 numaralı muharrerât-ı umûmiyye ve 5 Mayıs 1928 târihli ve 1756 nu-
maralı telgrafnâme ile teblîğ edildiği hâlde yine bu lâzıme-i kānûniyyeye ri‘â-
yet edilmemekde olduğu ve Damga
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Kānûnu mûcebince resme tâbi‘ evrâka da pulu ilsâk olunmaması yüzünden 
zâid bir takım muhâberâta meydân verilerek bi’n-netîce işlerin sürünceme-
de kalmakda bulunduğu Şûrâ-yı Devlet Riyâset-i Celîlesi’nden bu kerre de 
vâki‘-i iş‘ârdan anlaşılmakdadır. Teblîgāt-ı sâbıka ahkâmının harfiyen na-
zar-ı dikkate alınarak mevzû‘-ı bahs evrâkın ikişer nüsha olarak irsâli ve 
resme tâbi‘ evrâka da pul ilsâkının te’mîni ve keyfiyetin vilâyet gazetesiyle ve 
vesâit-i sâire ile de halka i‘lânı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

İhtiyâr hey’etlerinin her ay nihâyetinde askerlik şubeleriyle Vesâit-i 
Nakliyye Komisyonlarına kānûnen vukū‘ât cedveli vermelerinin tefhîmine 

dâir

 Sayı: 3913       29/7/[1]928

 İhzârât-ı seferiye cedvellerine esâs olan vesâit-i nakliyye kuvvelerin-
deki tebeddülâtı dâimâ kayd ve tesbît etmek maksadıyla köy ve mahallât ih-
tiyâr hey’etlerinin her ay nihâyetinde mensûb oldukları askerlik şubeleriyle 
Tedârük-i Vesâit-i Nakliyye Komisyonlarına birer vukū‘ât cedveli vermesi 
827 numaralı kānûn iktizâsından olmakla beraber ihtiyâr hey’etleri vezâ’ifi-
nin teshîli maksadıyla tab‘ edilen cedvellerden de her köy ve mahalle ihtiyâr 
hey’etlerine tevzî‘ olunmak üzere fazla mikdârda irsâlât yapıldığı hâlde bu 
kerre Üçüncü Kolordu mıntıkasında ve bi’l-hâssa İstanbul’da icrâ kılınan 
teftîşde kurâ ve mahallât ihtiyâr hey’etlerinin bu bâbda ve bu şekilde bir 
ma‘lûmât vermedikleri anlaşıldığı beyânıyla ber-mûceb-i kānûn vazîfeden im-
tinâ‘ eden ihtiyâr hey’etlerinin tecziyesi de aynı kānûnla
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tasrîh edildiğine nazaran mezkûr 827 numaralı kānûnun her mahalle ve her 
köy hey’et-i ihtiyâriyyesine bir def‘a daha teblîği esbâbının te’mîni Müdâ-
fa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlesi’nden iş‘âr buyurulmakla mûcebince muktezâ-
sının îfâsı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

Umûr-ı Mahalliyye

Muhâsebe-i Umûmiyye, Me’mûrîn ve Maâş Kānûnlarının mütâla‘asıyla 
Vekâlet’den isti‘lâmda bulunulmaması hakkında

 Sayı: 6774        3/7/[1]928

 Bazı vilâyet idâre-i husûsiyye ve belediyelerince kendi dâirelerine ta‘al-
luk eden kavânînin tatbîkātında tereddüd edilmekde olduğu cereyân eden 
muhâberâtdan anlaşılmakdadır.

 1- Me’mûrîn Kānûnu ahkâmının belediye me’mûrlarına teşmîli Şûrâ-yı 
Devlet Hey’et-i Umûmiyyesince ittihâz edilen karâr muktezâsından bulun-
duğundan karâr-ı vâki‘ dâiresinde mu‘âmele îfâsı.

 2- Hâlen idâre-i husûsiyye ve belediye me’mûrlarının maâşât ve ücûrâtı-
nın sûret-i tesviyesi hakkında başkaca bir kānûn ve ta‘lîmâtnâme mevcûd 
olmadığından Maâş Kānûnu’nun ve bu bâbdaki îzâhnâme ahkâmının idâre-i 
husûsiyye ve belediyelerce tatbîki.

 3- Muhâsebe-i Husûsiyye Kānûnu’nun 118’nci mâddesinde husûsî bü-
dcelerin hesâbât ve mu‘âmelâtı, husûsî kānûnlarında muharrer kuyûd
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mahfûz kalmak üzere bu kānûn ahkâmına tâbi‘dir denilmekde bulunmasına 
binâ’en belediye ve idâre-i husûsiyyeler mu‘âmelât-ı hesâbiyyesi Muhâsebe-i 
Umûmiyye Kānûnu ahkâm-ı umûmiyyesine tâbi‘dir.

 Binâ’enaleyh hükümleri idâre-i husûsiyye ve belediyelere de şâmil olan 
Muhâsebe-i Umûmiyye, Me’mûrîn ve Maâş Kānûnlarının belediye ve idâre-i 
husûsiyye me’mûrları tarafından dikkatle mütâla‘ası ve mezkûr kānûnlar-
da sarîh olan mâddelere müte‘allik husûsâtın vekâletden isti‘lâm edilmemesi 
lüzûmunun alâkadârâna teblîği ta‘mîmen ricâ olunur efendim.

 4- Bütün vilâyetlere mülkiye müfettişliklerine yazılmışdır, efendim.

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

21 Haziran [1]927 târih ve 1113 numaralı Kefâlet-i Müteselsile Kānû-
nu’nun idâre-i husûsiyye ve belediyeler me’mûrîn-i mükeffelesine de şâmil 

olduğuna dâir Şûrâ-yı Devletce ittihâz olunan karârın teblîğine dâir

 Aded: 7090       12/7/[1]928

 1- 21 Haziran [1]927 târihli ve 1113 numaralı Kefâlet-i Müteselsile 
Kānûnu ahkâmının idâre-i husûsiyye ve belediyeler me’mûrîn-i mükeffelesi-
ne de şâmil olduğuna dâir Şûrâ-yı Devlet Tanzîmât Dâiresince ittihâz olu-
nup Şûrâ-yı müşârun-ileyhâ Riyâset-i Celîlesi’nin iş‘ârına atfen Başvekâlet-i 
Celîle’den tevdî‘ buyurulan karâr sûreti karşıki sahîfeye nakl edilmişdir.

 2- Hîn-i neşrinde ta‘mîmen teblîğ olunan 1113 numaralı Kefâlet



94



95

-39-

Kānûnu’nun vilâyetlerde kâfî mikdârda matbû‘ nüshaları yok ise gerek vekâ-
letce mukaddemâ gönderilen ve gerek defterdârlıkda mevcûd bulunan aslın-
dan ihtiyâc nisbetinde tab‘ ve teksîr edilerek idâre-i husûsiyye ve belediye 
me’mûrlarına birer nüshasının tevdî‘i muktezîdir.

 3- Kānûn-ı mezkûrun mer‘iyyeti târihinden i‘tibâren idâre-i husûsiy-
ye ve belediyelerimizin mükeffel me’mûrları maâşâtından tevkīfât yapılması 
îcâb edeceğinden 21-7-[1]927 târihli ve umûm 68 numaralı telgrafımıza kadar 
kat‘ edilmeyen sekizde bir yüzde üçlerin me’mûrîn-i mûmâ-ileyhim maâşâtın-
dan ber-vech-i zîr tevkīfi lâzımdır:

 A- Kānûnun neşri târihinden işbu teblîgāt-ı umûmiyyenin vürûdu 
târihine kadar me’mûrîn-i mükeffele maâş ve ücûrâtından tevkīf edilmeyen 
yüzde üçlerin tamâmı Ağustos ve Eylül aylarında olmak üzere iki taksîtde 
tevkīf edilecekdir.

 B- Kānûn-ı mezkûrun ikinci mâddesinin (A) fıkrası mûcebince kat‘ı 
iktizâ eden sekizde birler Ağustos târihinden i‘tibâren dört ay zarfında tamâ-
men tahsîl olunacakdır.

 C- Kat‘ edilen sekizde bir ve yüzde üçlerin her ay nihâyetinde Me’mûrîn 
Kefâlet-i Müteselsile Sandığı nâmına Zirâat Bankası’na teslîmi ve tevkīfât-ı 
mezkûrenin sûret-i tevdî‘i ve buna âid hesâbâtın şekl-i tanzîmi husûsâtının 
Mâliye Vekâlet-i Celîlesi ile bi’l-muhâbere halli îcâb eder.

 D- Kefâlet-i Müteselsile Kānûnu sarîhdir. Kānûn-ı mezkûrun dâire-i 
şümûlüne dâhil olan veznedâr tahsîldâr ve anbar me’mûru gibi nakde ve ayne 
vâzı‘u’l-yed bulunan me’mûrîn-i mükeffelenin işbu kānûn ahkâmına tâbi‘ 
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tutulması lüzûmunun idâre-i husûsiyye ve belediyelere teblîği ta‘mîmen tav-
siye olunur efendim.

 Vilâyetlere ve şehremânetlerine, mülkiye müfettişlerine yazılmışdır.

Sûret 

 Devlet devâir ve mü’essesâtında nükūd ve ayniyâta vâzı‘u’l-yed olan 
me’mûrîn ve müstahdemîn için kefâlet-i müteselsile usûlü ihdâsı üzerine idâ-
re-i husûsiyye ve belediyelerce müstahdem nakde vâzı‘u’l-yed me’mûrîn ve 
müstahdemînin de mezkûr kānûn ahkâmına idhâl edilmesi hakkında Mâliye 
Vekâleti’ne yazılan tezkireye alınan cevâbda devlet devâir ve mü’essesâtın-
dan maksad, muvâzene-i umûmiyye dâhilinde veya Mâliye Vekâleti’ne mer-
bûtan idâre olunan devâir ve mü’essesât olduğu ve kānûn-ı mezkûrun idâre-i 
husûsiyye ve belediyelerin nakde ve ayne vâzı‘u’l-yed me’mûrîni hakkında da 
tatbîk olunabilmesi için ayrıca bir kānûn teklîfi lâzım geleceği beyân olun-
duğundan ve Yeni Kefâlet Kānûnu’nun neşr ve tatbîkine kadar belediye ve 
idâre-i husûsiyye me’mûrîn-i mükeffelesine tatbîk edilmekde olan 1295 târihli 
nizâmnâme ahkâmının da ilgā edilmesi Kefâlet-i Müteselsile Kānûnu’nun 
belediye ve idâre-i husûsiyye me’mûrlarına şâmil olduğu mütâla‘asında bu-
lunduğundan bahisle keyfiyetin bir kerre de Şûrâ-yı Devletce tedkīk ve bir 
karâra rabtı hakkında olup Başvekâlet-i Celîle’den tevdî‘ ve dâiremize havâle 
buyurulan Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’nin 2187/233 numaralı 10/21 Mart 
[1]928 târihli tezkiresi okundu.

 Bu husûsda yapılan tedkīkāt ve müzâkerât neticesinde:

 İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât Kānûnu’nun 75’nci mâddesinde (emvâl-i
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husûsiyye-i vilâyet mahfûziyet ve masûniyet i‘tibârıyla emvâl-i umûmiyye-i 
devletden ma‘dûddur) ve 77’nci mâddesinde dahi (me’mûrîn-i husûsiyye-i 
vilâyetin vazîfe-i me’mûriyetlerine müte‘allik sû’-i harekâtdan dolayı muhâ-
kemeleri me’mûrîn-i devlet hakkındaki usûl ve mukarrerâta tâbi‘dir) denilme-
sine nazaran idâre-i husûsiyyelerin nakde ve ayne vâzı‘u’l-yed me’mûrlarının 
Yeni Kefâlet Kānûnu’na tâbi‘ olmaları tabî‘î olmakla beraber 1295 târihli 
nizâmnâme ahkâmının el-yevm mülgā bulunması da mezkûr idârenin o kabîl 
me’mûrlarının devletin umûmî ahkâmına tâbi‘ olmalarını îcâb etdirmekdedir.

 Belediye me’mûrlarına gelince: Yeni Kefâlet Kānûnu (devlet devâir ve 
mü’essesâtında nükūd ve aynıyâta vâzı‘u’l-yed olan me’mûrîn) ta‘bîriyle Mâ-
liye Vekâlet-i Celîlesi’nin vermek istediği (hükûmet devâir ve mü’essesâtında) 
manasını ifâde etmiyor. Devlet câmi‘ası dâhilinde bulunan her türlü devâir ve 
mü’essesâtı kasd etmiş olmasına ve şehremânetlerinin ve belediyelerin devlet 
mefhûm dâhilinde ve devlet mü’essesâtından ma‘dûd bulundukları şübhesiz 
ve 3 Eylül 1306 târihli Vilâyet Belediye Kānûnu zeylinde de zimmeti zuhûr 
eden belediye me’mûrlarının Cezâ Kānûnu’nun emvâl-i emîriyyeye dâir olan 
mevâddı ahkâmına tevfîkan mücâzât edilecekleri muharrer bulunmasına ve 
1295 târihli Kefâlet Nizâmnâmesi’nin el-yevm belediye me’mûrları hakkında 
da mümkünü’t-tatbîk bulunmamasına binâ’en belediyelerin nakde ve ayne 
vâzı‘u’l-yed me’mûrlarının da Yeni Kefâlet Kānûnu ahkâmına tâbi‘ olmala-
rına ve binâ’enaleyh Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’nin bu husûsdaki mütâla‘ası-
nın muvâfık görüldüğüne 21 Nisan 1928 târihinde müttefikan karâr verildi.
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Melfûf cedvellerin bi’l-imlâ 15 Ağustos [1]928 târihine kadar Vekâlet’e ir-
sâli hakkında

 Sayı: 7091       12/7/[1]928

 Vilâyet idâre-i husûsiyyelerinin vazîfedâr oldukları müte‘addid hi-
demât-ı mühimme-i mahalliye ma‘lûmdur. Büdceleri yekûnu kırk bir milyonu 
tecâvüz eden mezkûr idârelerin pek şümullü ve mütenevvi‘ olan vazîfelerini 
ne dereceye kadar îfâ etdiklerini ve memleketi tevsî‘-i me’zûniyet ve tefrîk-i 
vezâ’if prensiplerinin feyzkâr netâyicinden ne vechile istifâde etdirdikleri-
ni, on on beş senelik bir tecrübe devresinden sonra mu‘âmelât-ı hesâbiyye ve 
mâliyyelerinde nasıl bir mertebe-i intizâma vâsıl olduklarını el-hâsıl mu‘â-
melât-i umûmiyyesi ve istihsâl eylediği netâyic i‘tibârıyla devletimizin bu 
mühim mü’essesesinin ta‘kīb etdiği  seyr-i terakkī ve tekâmülün neden ibâret 
bulunduğunu sahîh erkāma müstenid ma‘lûmât ile tesbît ve mütâla‘a etmeği 
vekâlet lüzûmlu ve fâideli gördüğünden on altı numara üzerine tertîb olunan 
cedvellerden üçer nüshası leffen gönderilmişdir. Cedvellerin iki nüshası imlâ 
olunarak Ağustos on beşine kadar vekâlete gönderilecek ve üçüncü nüshası 
vilâyetde hıfz olunacakdır.

 Cedvellerin sûret-i imlâ ve tanzîmi mümkün olduğu kadar zîrlerinde 
ta‘rîf edilmişdir. Cedvellerin ihtivâ edeceği erkām ve ma‘lûmât geçmiş seneler 
için hesâb-ı kat‘îlere ve hesâb-ı kat‘îsi henüz tanzîm edilmemiş bulunan do-
kuz yüz yirmi yedi senesi için de kuyûd-ı mevcûdeye ve dokuz yüz yirmi sekiz 
senesine müte‘allik ma‘lûmâtın ise sene-i hâliyye büdcesine tamâmen mutâbık 
ve gelecek senelere âid olmak üzere taleb olunan muhammenâtın 
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en az hatâ ile hakīkate muvâfık ve ihtiyâc derecesiyle mütenâsib olmasına 
sûret-i mahsûsada itinâ buyurulması lâzımdır.

 Geçen senelerde icrâ edilen taksîmât-ı mülkiye ile lağv, fek ve ilhâk olu-
nan vilâyet ve kazâ hesâblarının taksîmât-ı sâbıka (fek ve ilhâk olunan kazâ-
nın mukaddemâ tâbi‘ bulunduğu vilâyet) nazar-ı i‘tibâra alınmaksızın hâlen 
merbût olduğu vilâyet hesâbına idhâli ve binâ’enaleyh mülgā vilâyet kazâları 
hesâbât-ı atîkasının el-yevm tâbi‘ bulunduğu vilâyet hesâbına zam sûretiyle 
memzûcen ifâde ve irâesi muktezîdir. Cedvellerin ta‘rîfâta muvâfık ve hakī-
kate tamâmen mutâbık bir sûretde tanzîm olunup olunmaması Muhâsebe-i 
Husûsiyye müdürleri için vekâletce birer mîzân-ı ehliyet add ü telakki ve te-
dkīkāt neticesinde her muhâsebe-i husûsiyye müdürü hakkında mu‘âmele-i 
kānûniyye îfâsına tevessül olunacağının kendilerine tefhîmini temenni ede-
rim. Vekâletce neşri musammem bir istatistik mecmû‘ası müstenidâtını teşkîl 
edecek olan mezkûr cedvellerin imlâsında asgari ihmâl ve lâ-kayînin büyük 
hesâb hataları tevlîdine bâ‘is olacağı tabî‘î bulunduğundan bu işle doğrudan 
doğruya zât-ı âlîlerinin alâkadâr olmasını ve işbu tahrîrât-ı umûmiyyenin 
târih-i vürûdu ile matlûb cedvellerin hangi târihde vekâletde bulundurulabi-
leceğinin iş‘âr buyurulmasını ricâ ederim efendim.
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İskan

[1]928 senesinde açıkda kalan iskân me’mûrlarının harc-ı râhları hakkında

 55944        10/7/[1]928

 Dokuz yüz yirmi sekiz senesi kadrosunda ilgā dolayısıyla açıkda kalan 
bazı iskân me’mûrları tarafından ihtiyâr-ı ikāmet edecekleri yere kadar harc-ı 
râhlarının tahakkuk ve i‘tâsı hakkında mürâca‘atlar vukū‘ bulmakda ise de 
bu bâbda ahîren Mâliye Vekâleti Muhâsebe-i Umûmiyye Müdüriyeti’nden 
keyfiyet isti‘lâm edilmiş ve vürûd eden tezkire-i cevâbiyede kadro hasebiyle 
açıkda kalan me’mûrînin sâbık vazîfeleri mahallinde teklîf olunacak me’mû-
riyet emrine intizâr etmeleri muktezî bulunduğundan her ne sebeble olursa 
olsun mahall-i âhere gideceklere harc-ı râh i‘tâsına imkân olmadığı iş‘âr kılın-
mış olduğundan keyfiyetin ona göre alâkadâr me’mûrîne tefhîmi ricâ olunur 
efendim.

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

Nüfûs

İzinnâme ibrâz eden Müslimlerle ta‘addüd-i zevcât cârî olmayan gayr-ı 
Müslimlerin mahkemeye sevk edilmeden münâkehâtlarının tescîli hakkında

 4927         3/7/[1]928

 4-6-[19]28 târih ve 4555 numaralı tahrîrât-ı umûmiyyeye zeyldir.

 Kānûn-ı Medenî’nin mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ından evvel vukū‘ bulup 
mezkûr târihden sonra bildirilen evlenme vukū‘âtının evvelâ mahkemelerce 
tevsîki
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lüzûmuna dâir olan tahrîrât-ı umûmiyye ile ihtiyâr edilen tedbîr doğrudan 
doğruya mezkûr zamana atfen vukū‘ bulacak ta‘addüd-i zevcâta mâni‘ ol-
mak maksadına ma‘tûfdur. Bu i‘tibârla esâsen ta‘addüd-i zevcâtı men‘ eden 
bir takım ahkâm ve esâsâta tebe‘an izdivâc etmiş olan gayr-ı Müslimler ile 
izinnâme ibrâz eden Müslimlerin mahkemeye sevk edilmeden nüfûsca mu‘â-
mele-i tescîliyyelerinin icrâsında mahzûr yokdur o yolda mu‘âmele îfâsı ta‘mî-
men teblîğ olunur efendim.
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 Dâhilî Şu’ûn

Teşkîlât-ı mülkiyede tebeddülât

Adana Vilâyeti

 1- Adana Vilâyeti’nin merkeze merbût Karataş Nâhiyesi dâhilindeki 
Adalı mevki‘i bir karye hâline getirilerek müstakil bir karye teşkîl ve Adalı 
nâmıyla tevsîm, Kozan Kazâsı dâhilinde Na‘lbendoğlu Çiftliği nâm mevki‘in 
müstakil bir karye hâlinde idâresi ve Ufacıkören nâmıyla tevsîmi icrâ edilmiş-
dir.

Ankara Vilâyeti

 2- Ankara Vilâyeti’nin Polatlı Zîr Nâhiyesi arasındaki köylerden Kö-
tüoba nâmındaki karyenin ismi Türkobası olarak tebdîl edilmişdir.

Erzurun Vilâyeti

 3- Erzurum Vilâyeti’nin Oltu Kazâsı’nın Kusur Nahiyesi’ne merbût 
(Semirdon Kışla) karyesi mezkûr nâhiyeden fek edilerek merkez kazâya ilhâk 
edilmişdir.

Eskişehir Vilâyeti

 4- Eskişehir Vilâyeti’nin Kurbanpınar karyesi ilgā ve Tandır karyesine 
rabt ve ilhâk, Sivrihisar’ın Kötüyüzü Nahiyesi’ne 
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tâbi‘ Genç Ali karyesi Ömerler karyesine bir mahalle olarak rabt ve mezkûr 
Ömerler karyesiyle Sazılar, Köseler karyelerinin de mezkûr nâhiyeden fekk-i 
irtibâtlarıyla Sivrihisar’a ilhâkları icrâ kılınmışdır.

İçel Vilâyeti

 5- İçel Vilâyeti’nin Gülnar Kazâsı’nın Yeniceköy ve Çukurasma karye-
leri tevhîd, Torza ve İdimli (Aydımlı) karyelerinin tevhîdiyle Torza nâmıyla, 
Bağda Nâhiyesi’ne merbût Bağdakoyuncu karyesinin ifrâzen Ciriş nâmıyla 
bir karye teşkîl edilmişdir.

Balıkesir Vilâyeti

 6- Diyarbekir’in Mehmedban ve Van’ın Gölesor nâhiyelerinin teşkî-
linden sarf-ı nazar olunarak Edremid Kazâsı dâhilindeki Havran karyesiyle 
Muğla Vilâyeti dâhilinde Kaya karyelerin de nâhiye teşkîli takarrur etmişdir. 
Balıkesir Vilâyeti’nin Gönen Kazâsı Taban Nâhiyesi merkezi Çakır karyesine 
nakl, Bandırma Kazâsı’nın Erdek Nâhiyesi’nin Avşa, Arablar, Ekinlik kar-
yeleri Marmara Nâhiyesi’ne, Balya Kazâsı’nın Orhanlar Nâhiyesi’nin Pazar 
ve Kuru karyeleri Balya merkez kazâsına, merkez kazâsına tâbi‘ Ortaman-
dıra karyesine merbût Dere Çiftliği Mahallesi’nin Dereköyü’ne, Dursunbey 
Kazâsı’nın Sarnıç Nâhiyesi’ne tâbi‘ Karapınar karyesi Dursunbey merkezine 
rabt ve ilhâk ve Susığırlık Kazâsı’nın Taşbaşı “Batak” karyesinin Çanacık, 
Çaloba mahalleleri müstakīm bir karye hâline ifrâğ edilmişdir.

Bilecik Vilâyeti

 7- Bilecik Vilâyeti’nin Pazarcık Nâhiyesi’nin Karaköy karyesi müşte-
milâtından Karaköy istasyonundaki câmi‘anın “Demirköy”
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nâmıyla ayrıca bir karye hâlinde idâresi takarrur etmişdir.

Tokad Vilâyeti

 8- Tokad Vilâyeti’nin Erba‘a Kazâsı Cedîd Mahallesi’nden seksen 
dört hâne bi’t-tefrîk “Cumhûriyet” Mahallesi nâmıyla tevsîm, Melal ve Ha-
cıbükü köyleri bi’t-tefrîk ayrı ayrı karye hâline ifrâğ edilmişdir.

Cebel-i Bereket Vilâyeti

 9- Cebel-i Bereket Vilâyeti’nin merkez kazâsına merbût Dereobası 
karyesi hudûdu dâhilinde iken belediye hudûdu dâhiline alınan Karaboyun-
lu mevki‘indeki altmış hânenin tefrîkiyle Karaboyunlu nâmıyla müstakīl bir 
mahalle teşkîl edilmişdir.

Çorum Vilâyeti

 10- Çorum Vilâyeti merkez kazâsına tâbi‘ ve birlikde idâre olunan Ke-
mend’le Yakub, Arpa ve Kuşviran karyelerinden Kemend karyesi bi’t-tefrîk 
müstakil köy hâline ifrâğ edilmişdir.

Diyarbekir Vilâyeti

 11- Diyarbekir Vilâyeti’nin Karaköy karyesi Devegeçidi Nâhiyesi’n-
den fek edilerek merkez nâhiyesine rabt edilmişdir. Diyarbekir Vilâyeti mer-
kez kazâsının Seyyid Hasan Nâhiyesi merkezinin Seyyid Hasan köyünden 
Bismil karyesine nakliyle mezkûr nâhiyenin Bozpınar, Telgaz, Çernik, Ça-
nakcı, Hacı Osman, Huneynikpınar, Hızır İlyas, Zorava, Satıarzıoğlu, Ab-
bas Harâbesi, Arab Arslanoğlu karyeleri merkez nâhiyesine ilhâk ve Kopuzu 
Nâhiyesi merkezi mezradan Sinan Köyü’ne nakl edilmişdir.
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Rize Vilâyeti

 12- Rize Vilâyeti’nin Hopa Kazâsı’nın Arhavi Nâhiyesi’ne merbût 
Kaynaroba ve Odalaha mahalleleri ayrı ayrı birer karye hâline ifrâğ, mer-
kez kazâsına merbût Kışlak karyesi, ittisâlinde bulunan Küçükköy karyesine 
rabt ve ilhâk, Karadere Nâhiye merkezi Dağdibi nâm karyeye nakl edilmişdir.

Zonguldak Vilâyeti

 13- Zonguldak Vilâyeti’nin Ereğli Kasabası mahallâtından Sultân 
Süleyman Mahallesi Süleymanlar ve Sultân Orhan Mahallesi de Orhanlar 
tesmiye, On Temmuz Mahallesi’nin Çaydamarı Deresi’nden Kokak? Su’ya ve 
Üzülmez Deresi’nden Gökgöl’e kadar kısmı tefrîkan ve müstakillen Karael-
mas nâmıyla bir mahalle teşkîl edilmişdir.

Konya Vilâyeti

 14- Konya Vilâyeti’nin Ereğli Kazâsı’na merbût Armağanlı ve Bur-
haniye karyeleri bi’t-tevhîd Armağanlı nâmıyla bir karye teşkîl, Ermenak 
Kazâsı’na merbût Halimiye Nâhiyesi’nin merkezi Davudas karyesinden kal-
dırılarak Halimiye karyesine nakl, Aladağ Nâhiyesi merkezi köyünün Kışla 
karyesinden Bademli karyesine nakl, Cihanbeyli Kazâsı’na merbût Kayışoğlu 
ve Harâbe nâmıyla ma‘rûf iki yaylanın bi’t-tevhîd Zaferiye nâmıyla, Çum-
ra Kazâsı’nın Küçükören karyesiyle Dinlendi Yaylası’nın İnli Yaylasıyla 
bi’t-tevhîd İnli nâmıyla bir karye teşkîl edilmişdir.

Kayseri Vilâyeti

 15- Kayseri Vilâyeti’nin Bünyan Kazâsı Kadılı karyesi ile Kızılca
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karyeleri bi’t-tevhîd Kızılcain nâmıyla yâd, merkeze merbût Hacılar karye-
sinin Karpuzsekisi nâm mahallinin tefrîkiyle ayrıca Karpuzsekisi nâmıyla 
başlıbaşına bir karye teşkîli, Fekere nâhiye merkezi Gesi’ye nakl ve Gesi Nâ-
hiyesi nâmıyla tevsîm edilmişdir.

Kütahya Vilâyeti

 16- Kütahya Vilâyeti’nin Bağıllar karyesine merbût Alabaşlar karye-
sinin mezkûr karyeden fekkiyle Karapınar köyüne rabtı icrâ edilmişdir.

Malatya Vilâyeti

 17- Malatya Vilâyeti’nin Merdis Nâhiyesi merkezi Pötürge karyesine 
nakl, Hekimhan Kazâsı’na merbût Hacılar, Güvenç, Sazlıca karyeleri kazâ 
merkezinden fek edilerek Hasançelebi Nâhiyesi’ne rabt ve ilhâk edilmişdir.

Niğde Vilâyeti

 18- Niğde Vilâyeti’nin merkez kazâsı Bereketli Maden Nâhiyesi’ne 
merbût Bereketli karyesinin mahalle hâlinde nâhiye merkezi olan Maden kar-
yesine merkez kazâsının Orhaniye, Sulucaova, Ferheng, Kavlaktepe, Koca-
pınar karyelerinin merkezden irtibâtlarının fekkiyle Bereketli Maden Nâhi-
yesi’ne rabtları icrâ edilmişdir.

Van Vilâyeti

 19- Van Vilâyeti’nin Başkale Kazâsı Şivelan Nâhiyesi merkezi Haz-
kiyan karyesinden Meniklü karyesine nakl edilmişdir.
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Vilâyetlerin husûsî büdceleri

 Vilâyetlerin meclis-i umûmîlerce tanzîm edilen 1928 husûsî büdcele-
ri peyderpey tasdîk-i âlîye iktirân etmekdedir. Şimdiye kadar tasdîk olunan 
28 vilâyetin büdcelerinin vâridât ve masârıfını gösterir bir cedveli zîre derc 
ediyoruz. Gelecek nüshamızda diğer vilâyetlerin büdceleri yekûnlarını derc 
edeceğiz.

Vilâyeti Vâridât Masârıf
Fevka’l-âde Âdî

Lira Kuruş Lira Kuruş Lira Kuruş
Giresun Vilâyeti 438300 132071 306229
Çorum “ 775458 328482 16 441975 84
Kayseri “ 714544 208917 60 505626 40
Bayezid “ 405837 89934 308576
Sinop “ 349107 100945 30 248161 70
Zonguldak “ 939071 423785 515286
Van “ 394737 128059 266678
Trabzon “ 611807 34 100465 61 511341 73
Malatya “ 825104 360066 465038
Kırklareli “ 484478 000000 484478
Bilecik “ 592296 25 207835 339460 68
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Vilâyeti Vâridât Masârıf
Fevka’l-âde Âdî

Lira Kuruş Lira Kuruş Lira Ku-
ruş

Erzincan Vilâyeti 311681 70 114954 196727 70
Eskişehir “ 659875 289415 370460
Kocaeli “ 11898746 76 393949 68 804797 8
Sivas “ 792241 325586 20 466654 80
Amasya “ 400869 132551 268318
Gümüşhane “ 363695 24 79800 283895 24
İstanbul “ 4250058 1246900 3002249 50
Balıkesir “ 1951082 634508 20 1267573 80
Ankara “ 1727500 736950 990500
Cebel-i Bereket “ 297057 66792 230265
Kastamonu “ 1058346 392380 660966
Aydın “ 1169737 479415 690322
Hakkari “ 75877 15489 60 60387 40
Tekirdağ “ 543062 86834 456228
Mersin “ 483041 144211 338830
Bitlis “ 266241 50097 216144
Siird “ 309447 148561 160886
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Maârif kesr-i munzamları

1130 numaralı kānûna tevfîkan arâzî, musakkafât, sayım ve kazanç ver-
gilerine zamîmeten tarh ve istîfâ edilmekde bulunan maârif vergilerine âid 
kesr nisbetleriyle vilâyet isimlerini ve karârnâme târihlerini gösterir cedvel.

Maârif kesr-i munzamları %20 ve %30’dan fazla olan vilâyâtın isimleri
Vilâyetler Arâzî ve

musakkafâtdan

Sayım ve

kazançdan

Karârnâme

târih

Mülahâzât

Erzincan 25 50 10 Haziran [1]928
Erzurum 25 50 27 “ “
İzmir 20 38 10 “ “
İstanbul 25 50 16 Mayıs  “
Isparta 25 50 2 “ “
Adana 25 40 2 “ “
Afyon 25 35 30 Haziran “
Aksaray 25 50 10  “
El-Aziz 25 50 10 “ “
Amasya 25 50 16 Mayıs “
Ankara 25 50 10 Haziran “
Urfa 25 50 9 Mayıs “
İçel 25 50 10 Haziran “
Aydın 25 50 28 Mayıs “
Bayezid 25 40 28 “ “



124



125

-54-

Maârif kesr-i munzamları %20 ve %30’dan fazla olan vilâyâtın isimleri
Vilâyetler Arâzî ve

musakkafât-
dan

Sayım ve

kazançdan

Karârnâme

târih

Mü-
lahâzât

Burdur 25 50 16 Mayıs [1]928
Tekirdağ 25 50 15 Nisan “
Cebel-i Bereket 25 50 10 Haziran “
Çankırı 25 40 16 Mayıs “
Çanakkale 25 50 2 Mayıs  “
Çorum 25 50 10 Haziran “
Denizli 25 50 2 Mayıs “
Diyarbekir 25 50 19 Haziran “
Zonguldak 25 40 9 Mayıs “
Siird 25 50 16 “ “
Sinop 25 50 2  “
Manisa 25 50 2 “ “
Karesi (Balıkesir) 25 50 10 Haziran “
Kırklareli 25 50 10 “ “
Karahisar-ı Şarkī

(Şebinkarahisar)

25 50 17 “ “

Kastamonu 25 50 16 Mayıs “
Kayseri 25 50 26 “ “
Gümüşhane 25 50 2 “ “
Mardin 25 50 10 Haziran “
Maraş 25 50 16 Mayıs “
Mersin 25 50 2 “ “
Muğla 25 50 27 Haziran “
Niğde 25 50 24 “ “
Yozgad 25 50 24 “ “
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1130 numaralı kānûna tevfîkan arâzî, musakkafât, sayım ve kazanç ver-
gilerine zamîmeten tarla ve istîfâ edilmekde bulunan maârif vergilerine âid 
olup karârnâme istihsâline lüzûm-ı kānûnî olmayan kesr nisbetleri ve vilâ-

yet isimlerine gösterir cedvel:

Maârif kesr-i munzamları %20 ve %30’dan dûn olan vilâyâtın 
isimleri

Vilâyetler Mülahâzât
Ordu 
Ertuğrul
Artvin
Eskişehir
Antalya
Hakkari
Sivas
Samsun
Trabzon
Gāzi Ayıntab
Kars
Konya
Kütahya
Giresun
Malatya
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Mahbûsînin mikdârı

 [1]928 Temmuzu ibtidâsında Türkiye habishânelerinden mevcûd 
mevkūfîn ve mahkûmînin mikdârı 17266’ya bâliğ olmakdadır. Bunun 4651’i 
mevkūf, 12645’i mahkûmdur. Mahkûmînin 6870’i üç sene veyahud daha 
ziyâde habs cezâsına mahkûm olanlardır.

Vilâyât esâmisi Mevkūf

aded

Mahkum

aded

Mevcûd mahkûmlardan üç

sene ve daha ziyâde habs

cezâsı çekecek olanlar aded
Artvin 15 38 8
Edirne 11 105 32
Ordu 38 152 97
Erzincan 33 63 39
Erzurum 38 180 83
İzmir 267 820 390
Isparta 74 188 122
İstanbul 319 367 207
Eskişehir 14 150 80
Adana 99 353 244
Afyonkarahisar 97 343 215
Aksaray 87 77 21
El-Aziz 29 30 21
Amasya 62 157 59
Antalya 91 135 85
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Vilâyât esâmisi Mevkūf

aded

Mahkum

aded

Mevcûd mahkûmlardan üç

sene ve daha ziyâde habs

cezâsı çekecek olanlar aded
Ankara 200 369 166
Urfa 30 25 1
İçel 46 74 61
Aydın 156 262 80
Balıkesir 12 408 170
Bayezid 5 5 5
Bitlis 7 36 32
Bursa 81 565 416
Burdur 45 240 181
Bolu 66 194 169
Bilecik 49 118 82
Tekirdağ 34 73 43
Tokad 14 224 118
Cebel-i Bereket 115 59 24
Çankırı 60 174 82
Çanakkale 40 158 79
Çorum 117 309 140
Hakkari 1 5 5
Denizli 129 265 131
Diyarbekir 16 38 33
Rize 50 37 25
Zonguldak 111 127 69
Siird 2 4 2
Sinop 0 454 338
Sivas 119 610 260
Şebinkarahisar 32 73 34
Samsun 127 199 99
Trabzon 82 207 139
Gāzi Ayıntab 0 292 119
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Vilâyât esâmisi Mevkūf

aded

Mahkum

aded

Mevcûd mahkûmlardan üç

sene ve daha ziyâde habs

cezâsı çekecek olanlar aded
Kars 0 140 140
Kırklareli 44 117 70
Kastamonu 136 483 268
Kocaeli 59 211 72
Konya 264 457 258
Kırşehri 81 97 39
Kayseri 155 276 77
Gümüşhane 30 49 7
Kütahya 131 279 152
Giresun 56 152 89
Mardin 6 80 68
Maraş 0 134 94
Mersin 22 207 104
Muğla 103 215 135
Manisa 162 461 234
Malatya 33 43 35
Niğde 161 246 74
Van 0 1 0
Yozgad 79 206 148

4651 12615 6870
04651 Mevkuf

12615 Mahkûm

17266 Yekûn-i umûmî
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  Gayr-ı Resmî Kısım

Demokrası ve avâmil-i mahsûsası
 4-Hürriyet ve müsâvât

 Demokrasinin esâsını teşkîl eden kāidelerden; mâddelerden biri de hür-
riyet ve müsâvât’dır. Bizim burada bahs edeceğimiz [hürriyet ve müsâvât]
ın öyle hukūk-ı esâsiyye ve idâre kitâblarında envâ‘ ve aksâmı [*] ve şerâ’it-i 
adîdesi uzun uzadiye tafsîl ve beyân edilen geniş mevzû‘larla münâsebeti pek 
azdır.

 Bizce matlûb olan şey; demokrat memleketlerde [hürriyet ve müsâvât] 
mefhûmlarının umûmî sûretde telakkisini göstermek, yani bu iki mefhûmu 
demokrasi nokta-i nazarından temâşâ ve tedkīk etmekdir.

 A- Hürriyet:

 [Başkalarını ızrâr, mevcûd kānûnlar ahkâmını ihlâl etmeksizin her 
ferdin arzu etdiği fi‘il ve hareketi icrâda, bir şeyi düşünmek ve her hangi bir 
şeye inanmak eya inanmamakda serbestlik olması] manasına gelen “hürriyet”; 
nez‘ olunmaz bir hakdır, fıtratın mukaddes bir bahşâyişidir.

 Her ferd [hür] olarak doğar, mücrim değilse [hür] olarak yaşar, [hür] 
olarak ölür.

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

 [*] Meselâ: Şahsî hürriyet, mesken hürriyeti, vicdân hürriyeti, mat-
bû‘ât hürriyeti, ukūd hürriyeti, tedrîs ve tederrüs hürriyeti, ictimâ‘ hürriyeti, 
intihâb hürriyeti, seyâhat ve sâire hürriyeti gibi, müsâvât da böyledir: Siyâsî 
müsâvât, hukūkī müsâvât, ictimâ‘î müsâvât, tabî‘î müsâvât
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 Çünkü: O; düşünmek için bir mefküreye, hareket için müstakil bir irâdeye mâlik-
dir. Hiçbir kimse benim ahvâl-i dâhiliyeme, vicdânî mu‘tekadâtıma karışmak hakkını 
hâ’iz değildir.[*]

 Ben hiçbir ferdin şahsî mefküre ve irâdâtına teba‘iyyete mecbûr değilim. [**] 

 Bununla beraber [hürriyet]; mutlak ve gayr-ı mahdûd da değildir. Kānûnî, 
hukūkī, ahlâkī, medenî, ictimâ‘î, millî bir takım kaydlar ve şartlar ile tahdîd edilmişdir. 
Kavânîn-i inzibâtiyyeden âzâde değildir. Binâ’enaleyh; hürriyet zâbıta ile, adliye ile, 
lede’l-hâce habishâne ile kāimdir.

 Yani herkesin hudûd-ı hürriyeti başkalarının hudûd-ı hürriyetine mümâsdır. Ben 
kendi hürriyetimin hudûdu içinde hürüm, serbestim ve kendi hürriyetim kendimce çok 
mukaddesdir. Meşhûr (John Stuart Mill)in dediği gibi “herkes kendi âleminin pâdişâhı-
dır!” Fakat dünyada yalnız [ben] hür değilim. Herkes de benim gibi hürdür. Onların da 
benim gibi kendilerine göre çizilmiş bir hürriyet dâireleri, mıntıkaları vardır. Onlarca 
da bu dâire, bu mıntıka mübecceldir, mübârekdir.

 İşte hürriyeti böyle bilen ve böyle anlayan her ferd; başkalarının da benim hisde 
benim iddiâmda olduklarını takdîr ederek âherin hürriyeti hüduduna tecâvüzden çeki-
nirler.

 Yoksa ben hürüm; diye tramvaylarda, şimendüferlerde, el-hâsıl umûma mahsûs 
yerlerde uzanıp yatmağa, bağırıp çağırmağa, yerleri telvîs etmeğe hakkım yokdur. Çün-
kü; bu yoldaki hareketim başkalarının hürriyetini ihlâl eyler.

 Hulâsa: Ferdler; ne birbirinin hürriyet hudûdlarını tahdîde, ne de oraya tecâ-
vüze salâhiyetdâr değillerdir. Yalnız [menâfi‘-i âmme] ile karşılaşıldığı zaman devlet; 
hürriyet envâ‘ından her hangi birini veya bir kaçının birden kasr ve tahdîd etmek hak-
kını hâ’izdir.

 Farazâ hükûmetlerin en büyük vazîfesi sıhhat ve âdâb-ı umûmiyyeyi, halkın re-
fah ve sa‘âdetini muhâfaza ve te’mîndir. Bugün demokrasinin en yüksek mertebesinde 
bulunan Müttehide-i Amerika Hükûmeti işreti inhimâk yüzünden sıhhat-i umûmiyye-
nin bozulduğunu,

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

 [*] Hiçbir kimse efkâr ve mütâla‘âtından ve dînî mu‘tekadâtından dolayı tazyîk 
ve tecâvüze dûçâr olamaz.

 =Fransızların 1781 târihli Hukūk-ı Beşer Beyânnâmesi=

 [**] “Bir ferdin diğer bir ferde tâbi‘iyeti kendi ihtiyârıyla değilse: hilâf-ı tabî‘at-
dır.” Carllayll
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bir takım ictimâ‘î facî‘alar tekevvün etdiğini görerek halkın bu bâbdaki hür-
riyetini kānûnla men‘a mecbûr oldu. Çok demokrat olan halk da bundan dola-
yı hükûmeti mu’ahaze etmedi, bu hareketi devlete âid hukūkdan addetdi. [*]

 Kezâlik her memleketde vatanı muhâfaza maksadıyla bütün erkek 
vatandaşlar askerlikle mecbûr ve mükellef tutulmuşlardır. Bir adamı şahsî 
arzusu hilâfında evinden, barkından, işinden, kazancından ayırıp kışlaya 
götürmek, orada kendisine bir takım vazîfeler gördürmek hürriyet kāideleri-
ne uymaz gibi görünürse de sırf vatanın menâfi‘-i âliyyesine âid bir hizmet 
ve mecbûriyet olduğundan rûhen demokrat olan milletlerde herkes askerliği 
umûmî bir vatan borcu bilerek vakt ü zamânı gelince gidip kıt‘asına iltihâke-
der ve bunu hürriyete tecâvüz diye telakki etmez.

 Ve yine ba‘zen memleketde umûmun selâmetini te’mîn için devlet -mu-
vakkat bir zaman için- matbû‘ât hürriyetini kasr ve tahdîd edebilir. [Menâ-
fi‘-i âmme]yi tehdîd eden esbâb ortadan kalkınca eski hürriyet iâde olunur.

 B-Müsâvât

 Müsâvât kelimesinin medlûlü de çok kimselerce yanlış telakkilere uğra-
mışdır.

 Müsâvât; bütün vatandaşların husûsî kānûn sahasında aynı hak ve 
ahkâma sâhib ve tâbi‘ olmalarından ibâretdir. Yoksa her husûsda insan-
lar mâddeten ve ma‘nen birbirinin aynıdır; demek değildir. Bu gibi ayniye-
te kānûn-ı tabî‘at bile müsâ‘ade etmez. Küre-i arz üzerindeki milyarlarca 
insanlardan hiç birinin hutût-ı vechiyyesi uzvî teşkîlâtı, ahlakī temâyülâtı, 
mizâc ve bünyesi, zekâ ve kābiliyeti başka birine benzemez.

 Esâsen insanlar nazarında bile bir cahil ile bir âlim, bir ahlaksız ile bir 
halûk, bir âlî-cenâb ile bir hasîs müsâvî addedilemez. Yine tekrâr edelim ki: 
Müsâvât ister siyâsî, ister ictimâ‘î sâhalarda olsun, hukūkan insanlar arasın-
daki tesâvî ve muâdelet demekdir. Yani her ferdin kānûn nazarında bir ol-
masıdır. Meselâ: kānûnen memnû‘ olan bir fi‘ili işleyen her kim olursa olsun; 
hakkında aynı mâdde-i cezâiyye tertîb ve tatbîk olunur.

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

 [*] Evet, Amerika Hükûmeti bu tahdîdâtı icrâ etdi. Fakat bu icrâ kuv-
vetinin menba‘ı millet idi, millet meclisi idi. Millet vekîlleri olan meb‘ûslar 
hükûmetin şu teklîfine muhâlefet etselerdi; Men‘-i Müskirât Kānûnu meydâ-
na çıkamazdı.
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 Demokrat memleketlerde [müsâvât] bu manada telakki edilir. Yoksa 
bi’l-farz şimendüferde üçüncü mevki‘a binen bir adamın; başkalarının birinci 
ve ikinci mevki‘lere binmesini, bir mahalle yayan gitmek ıztırârında bulunan 
bir kimsenin oraya diğerlerinin araba veya otomobil ile gitmesini, küçük evler-
de oturanların diğer zengin adamların mükellef kâşânelerde ikāmet etmesini 
[müsâvât] kāidesine münâfî görmesi doğru değildir.

 Demokrasi esâsâtında imtiyâz-ı şahsî olmamakla beraber herkesin 
hayâtda kuvve-i mâliyyesiyle mütenâsib olarak istîfâ-yı huzûz edebilmesi, 
herkesin zekâ ve kābilileyet ve sa‘y ve gayreti derecesinde bir mevki‘a sâhib 
olması müsâvât gibi tanınmış, kabûl edilmiş bir hakdır. Aksi hâl insanları 
kominizme, bolşevizme sevk eyler ki: menâfi‘-i âmmenin, refâh-ı umûmînin 
hâdimi olan hükûmetler; bu telakkiye şiddetle mukâvemet etmek mecbûriye-
tindedirler.

5- İntihâbâta ve hidemât-ı umûmiyyeye iştirâk bir hakk-ı tabî‘îdir.

 Demokratik memleketlerde efrâdın pek tabî‘î bir hak olarak telakki 
eylediği bir şey daha vardır ki: o da intihâbâta ve umûmî hidemâta iştirâk 
keyfiyetidir.

 Demokrasiyi “hâkim olan arzusunu re’y varakalarıyla izhâr eden bü-
tün bir kavmin hükümrân olmasından ibâretdir” diye ta‘rîf eden Viconte Ja-
mes Brise’ın nokta-i nazarı da buradan başlıyor.

 Evet; demokrasi fikri; her ferdin –hakk-ı re’yini serbestce istimâl ede-
bilmesi sûretiyle- en basitinden başlayarak en âlî, en nâfiz olan hüküm ve 
kuvvete, iştirak etmesi neyl-i cibilliyesinin mâddî neticesi olduğuna göre her 
medenî insan intihâba iştirâk hakkını kendisinin tabî‘î ve meşrû‘ bir matlûbu 
hükmünde kabûl eyler. Ve bu matlûbu tahsîl etmedikce huzûr-ı kalbe nâil 
olamaz. Çünkü; intihâb etmek ve intihâb edilmek her ferdin hem medenî ve 
siyâsî bir vatandaşlık borcudur, hem de bir alacağıdır.
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 Halkın mensûb olduğu hükûmetin idâre ve siyâsetine mümkün olduğu 
kadar yakından, şu‘ûrlu bir sûretde nüfûz ve iştirâk etmesi ve onunla alâka-
dâr olması demokrasinin en mühim prensiplerinden biridir.

 Hakk-ı re’yini istimâlden âciz ve mahrûm olan veya hükûmetin idâre-i 
dâhiliye ve siyâsiyesiyle alâkası olmayan ferdlerden müteşekkil bir millet; de-
mokrasiye istihkākını isbât edememiş demekdir.

Şimdiye gelelim intihâbâta iştirâkden maksadın ne olduğuna:

 Yine tekrâr edelim ki: Mahalle ihtiyâr hey’etinden başlayarak esnâf 
loncalarına, ticâret sanâyi‘ odalarına, mu‘allimler derneğine, talebe kulüble-
rine, nihâyet belediye ve vilâyet meclis-i umûmîlerine ve daha sonra kuvvet-i 
teşrî‘iyyeyi hâ’iz millet meclisine a‘zâ intihâb etmek, oralara a‘zâ intihâb 
olunmak millet efrâdından her birinin tabî‘î ve medenî bir hakkıdır.

 Bu hakkını istimâl etmeyenler o hey’etlerdeki, o derneklerdeki o meclis-
lerdeki a‘zâyı kendi vekîli, müntehabı olarak tanımak salâhiyetinden kendile-
rini mahrûm ve iskāt etmişlerdir,hiçbir işden dolayı onlara mürâca‘at hakları 
yokdur.

6- Mühim bir mes’ele 

 Şimdi mühim bir mes’ele karşısında daha bulunuyoruz:

 Acaba hakk-ı intihâb her yerde tamâmıyla istimâl olunabiliyor mu?

 Evet; bugün en demokrat memleketlerde bile efrâdın kâffesi hakk-ı in-
tihâbını serbestce istimâl etmiyor, yahud edemiyor. Niçin?!. Çünkü; farazâ 
bir mahallede, bir semtde oturanlar veya aynı meslek ve san‘atda çalışanlar; 
az çok birbirini tanır, birbirinin kıymetini, kifâyet ve mâhiyetini ölçmüş bulu-
nur. Binâ’enaleyh mahalle ihtiyâr hey’etine, esnâf loncasına, ticâret ve sanâ-
yi‘ odalarına, mu‘allimler, spor, talebe birliklerine, hatta küçük kasabalarda 
belediye meclisine intihâb olunacak a‘zâyı alâkadârân uzakdan, yakından 
tanır,yüzde on nisbetinde aldansa bile kendi kanâat-i vicdâniyyesine tebe‘an 
onlara re’yini serbestce verir.

 Lâkin büyük, kalabalık şehirlerde belediye [veya şehremâneti meclisi] 
ile umûmî vilâyet meclisine ve ale’l-husûs [millet meclisine] a‘zâ intihâbında, 
halk –ne derece 
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münevver ve müterakkī olursa olsun– tamamıyla serbest bırakılacak olur-
sa; öyle intihâbda kat‘iyyen isâbet olamaz. Ve belki de re’yler mümtâz eşhâs 
üzerinde temerküz edemez, ekseriyet husûle gelemez. Çünkü; bu tarzdaki in-
tihâbâtda binlerce veya yüz binlerce nüfûsdan müteşekkil olan bütün bir hal-
kın içlerinden seçip ayıracakları beş altı kişinin hakīkī liyâkat ve kifâyetini 
takdîrde isâbet ve ittifâk edemeyecekleri âşikârdır.

 O hâlde tabî‘âtıyla (meziyet)den ziyâde (servet veya şeytanet) hâkim 
olabilir. Zenginler, kurnazlar para ve lisân kuvvetiyle halkın ekseriyetini ve 
hele fukarâ kısmını elde edebilirler, yani re’ylerini satın alabilirler.

 Meclislere hep erbâb-ı servet ve cerbeze a‘zâ olur. Şu sûretle ferdler hâ-
kim olan re’ylerini sandık başında bi-hakkın istimâl etmiş değil satmış demek 
oluyor.

 Hatta bütün Avrupa ve Amerika’da cârî olduğu gibi yalnız bir dereceli 
intihâb değil, beş dereceli intihâb usûlü bile kabûl edilse yine suistimâlin önü-
ne geçilemez.

 Bu kabîl tahakkümlerin, suistimâllerin tahdîdi için intihâb zamanla-
rında muhtelif fırkaların faâl uzuvları ortaya atılırlar. Bu fırkaların organı 
olan gazeteler; intihâbâtdan evvel propagandaya başlarlar. Her fırka kendi-
sine mensûb efrâd içinde kimlerin a‘zâlığa lâyık olduğunu teşrîh ile efkâr-ı 
umûmiyyeyi ihzâr ve tenvîr ederler. İntihâb başladığı zaman; halk müsta-
har bulunur. Her ferdin kendinin mensûb ve mütemâyil bulunduğu fırkanın 
bilâ-vâsıta veya bi’l-vâsıta tanıdığı, meziyetlerini takdîr etdiği veya öğrendi-
ği zevâta re’yini verir.

Ali Seydi
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İdâre nedir?
 İdâre bir ilim midir, fen midir, yoksa husûsî meziyet, kābiliyet ve evsâf 
ve bilgileri iktizâ eden bir meslek-i mahsûs mudur? Bu suâllerin cevâbı anla-
şıldıkdan sonradır ki idârenin mâhiyetini, bir idârecinin neleri bilmesi lâzım 
geldiğini, nasıl ve ne gibi şerâ’it altında yetişeceğini ve amelî hayâtda ne sû-
retle muvaffak olacağını ta‘yîn edebiliriz. İdârenin mâhiyetini anlamak için 
bir kerre hayâta ve tatbîkāta bakalım, derler ki falan zât âlî mekteb bitirmiş 
belki hukūkda mütebahhir bir âlimdir, fakat değil bir vilâyet hatta bir nâ-
hiye idâresini te’mînden âcizdir, filanın pek derin okuması, yazması yokdur 
ammâ ayağına çarıkları çekince hakkından gelemeyeceği hiçbir idârî vak‘a ve 
hâdise yokdur; her vesilede söylenen bu kabîl sözlerden ne anlarız? Hukūk ve 
idârenin nazariyâtıyla meşgūl olanların idâre hayâtında muvaffak olamaya-
caklarını mı? Yoksa faâl ve cevvâl bir idâreci olmak için mutlaka çeri ve cesûr 
bir câhil bulunmak lâzım geldiğini mi? Hayır, bunların hiç birisini anlama-
malıyız. İdâre bir ilimdir,sarîh bir ifâde ile hukūk ilminin bir cüz’üdür. Her 
memleketin hukūk ve idâre mekteb ve dârulfünûnlarında öğrenilir; fakat bir 
idâreci olmak için bu ilim, ma‘lûmât ve mükteseb nazariyât asla kâfî değildir, 
iyi bir idârecinin kuvvetli seciyle, karakter ve mefkûre sâhibi olması lâzımdır, 
bu kadarı da kâfî değildir. Çünkü idâre öyle bir meslekdir ki bunda muvaf-
fak olmak için onun inceliklerine, husûsiyetlerine iyiden iyiye vâkıf olmak 
lâzımdır; zamane pâdişâhının veya idâre ve zâbıta reîsinin dilenci kisvesine, 
kayıkcı ve balıkcı kıyâfetine girerek tebdîl gezmesinin parmak ısırtacak hâ-
riku’l-âde bir idâre mahâret ve muvaffakiyeti telakki edildiği devirler artık 
keyfî işârelerin cehâlet kümelerini istismâr etdiği zamanlarla beraber karanlık 
ufukların içine mü’ebbeden gömülüp gitmişdir. Piskoloji ve sosyoloji ilimleri-
nin müsbet ve mu‘ayyen kāide ve ma‘lûmâtları sâyesinde idâre bugün artık 
nazarî ilim sâhasından çıkarak amelî fen hâline girmişdir; yani idâre meselâ 
ekonomi politik de olduğu gibi ilim çerçevesinden çıkarak hayâta ve hâdisâta 
tatbîk edilen ve fi‘ilî neticeler te’mîn eden bir fen hâline girmişdir.

 Fi’l-hakīka fenn-i idâre bugün henüz usûl ve kavâ‘idiyle ve vâzıh 
düstûrlar hâlinde
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tesbît edilmiş değilse de ferdlerin ve cemâ‘atlerin ahvâl-i rûhiyyesi hakkında 
müsbet ve vâzıh ma‘lûmât veren, ferdleri müte’essir eden, harekete getiren 
hisler, kanâatler, imanlar ve akidelerle cemâ‘atleri her hangi bir istikāmet ve 
şiddetde dalgalandıran mü’essirâtın mâhiyetini, kuvvet ve şiddetini ve bun-
ların tâbi‘ oldukları kāide ve şartları bize öğreten ilimler sâyesinde bugün 
idârecilik berrî, bahrî veya havaî kuvvetleri harekete getiren sevku’l-ceyş gibi 
kat‘î ve riyâzî kāidelerden mürekkeb bir fen hâline girmişdir. Hâdiselere lâ-
yık oldukları kıymetleri veren, esbâb ile âmillerin fi‘ilde te’sîrlerini muhâkeme 
edebilen idârecilerin tatbîkāt sâhasında geçirdikleri tecrübeler sâyesinde, idâ-
re mukarrer kavâ‘id ve şerâ’ite tâbi‘ bir meslek hâline girmiş ve girmekdedir. 
Ma‘lûm olduğu üzere milletleri yaşatan manevî kuvvet ve imân ve mefkû-
redir, bu îmân ve mefkûreler de doğar, büyük ve ölür, imanı zayıflamış veya 
bitmiş bir millet de ölmeğe mahkûmdur, bir milletin yaşaması mukadderse 
onun içinden bir ulu, bir dâhî ve halâskâr doğar o millete yeni bir îmân yeni 
bir mefkûre halk ve nefh eder. Bir milletin imanı henüz zayıflamamış iken 
ona yenisini telkīne çalışmak adem-i muvaffakiyetle neticelenecek tehlikeli 
bir teşebbüsdür, milletlerin müceddidleri işte bu vaz‘iyeti sezer, görür ve bi-
lir, kezâlik bir milletin güzîde idârecileri de müceddid ve mü’essislerin ibdâ‘ 
etdikleri yeni mefkûreleri te’sîs eyledikleri yeni umdeleri, halk tabakaları ara-
sında kuvvetli sarsıntılara, mü’essif aksü’l-amellere meydan vermeden temsîl 
etdirmeğe muvaffak olur. İşte üç aydan beri Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’nin 
himmet ve fedâkârlığıyla neşr edilmekde olan İdâre Mecmû‘ası bu ilim, fen 
ve mesleğin memleketimizin irfân, hukūk ve idâre muhîtinde ilmin ziyâdâr 
ve tecrübenin feyz-bahş yardımlarıyla daha ziyâde tenemmüv ve inkişâfına 
hizmet gāyesini ta‘kīb etmekdedir. Sırası geldikce idâreyi alâkadâr eden kāi-
de ve nazariyeleri bu mecmû‘ada mütâla‘a ve münâkaşa edeceğiz, bugün bu 
makālemizde idâreyi bir meslek olmak i‘tibârıyla tedkīk etmek istedik; hesâb 
nasıl kat‘î kāidelerden mürekkeb ise ve buna rağmen meselâ hileli bir cebir 
muâdelesinin halli umûmî ve mu‘ayyen hiçbir kāide ile mümkün değilse idâre 
mes’eleleri de bir çok ahvâlde hâdisenin nev‘ ve mâhiyetine, zemîn ve zama-
nın îcâbâtına, muhîtin şerâ’it ve vaz‘iyetine nazaran değişen hal kāidelerine 
tâbi‘dir. Kāideten ve mantıkan bir idârecinin meselâ mu‘ayyen vazîfe sâ‘at-
lerinde resmî mesâ‘îden mes’ûl olması lâzım gelir, fakat fi‘iliyâtda böyle değil-
dir, o bütün me’mûriyet hayâtındaki harekât ve sekenâtından, bunların te’sîr 
ve aks-i te’sîrlerinden mes’ûldür, yine kāideten ve mantıkan bir idâreci yalnız 
kendi mesâ‘îsi ve a‘mâli ile hükûmetine karşı ta‘ahhüd altına girmişdir, ailesi



150



151

-67-

efrâdından birinin yollu veya yolsuz hareketinden onun leh ve aleyhine bir 
te’sîr yapmaması lâzım gelir; halbuki tatbîkātda böyle değildir. Bir idârecinin 
mesâ‘î bilançosu üzerine meselâ ailesinin münâsib veya gayr-ı münâsib bir 
hareketi mü’essir olur. Bir idâreci için zamanına ve yerine göre söz söylemek 
veya sükût etmek, yerine göre hafif söylemek, îcâbında bağırmak, kâh sâkin 
olmak, kâh şiddetle hareket etmek birer muvaffakiyet âmilidir. Her hâl, hâdi-
se, vak‘a karşısında idârecinin ona mahsûs ölçülmüş, biçilmiş, mikdârı ta‘yîn 
edilmiş hareket kāideleri vardır, mu‘ayyen bir mikdâra vâsıl olamayan, ye-
rinde ve yolunda verilmeyen bir ilâcın te’sîri sıfır ve yine mu‘ayyen derecesini 
geçen diğer bir ilâcın te’sîri mühlik olduğu gibi idârede tedbîrler ve hareketler 
tâbi‘ olduğu şartlara ve devirlerine nazaran semere verirler. Büyük bir idâreci 
mühim hâller ve hâdiseler için yeni usûller ve kāideler îcâb ve tatbîk eden bir 
mübdi‘dir. Bir tabur kumandanı taburunu, bir kapudan gemisini kendisine 
emr edilen hedefe sevk etmekle mükellef olduğu gibi bir idâreci de idâresi ken-
disine tevdî‘ edilen halkı emr edilen gāyeye îsâl etmekle mükellefdir; burada 
yürütülecek olan şey dümenin istikāmetine tâbi‘ bir gemi veya kumandaya 
göre ayak uydurmakla mükellef disipline bir tabur değil zâbıtasız ve râbıta-
sız bir cemm-i gafîr olduğundan dolayıdır ki idârecinin vazîfesi bazı ahvâlde 
pek müşkil ve çetin bir mâhiyet arz eder.

 Diğer makālelerimizde arz etdiğimiz vechile Türkiye muntazam idâre-
ye Tanzîmât ile başlamışdır, o zaman bu güne kadar geçen müddet zarfında 
Türkiye idâre târihi üç safha geçirmişdir: İstibdâd, Meşrûtiyet ve Cumhûriyet 
devreleri. İstibdâd devrinde idârecilere gösterilen hedef “pâdişâha du‘â te’mî-
ni ve idâre-i maslahat” idi. O ahdin idâre me’mûrları hergün saraya “sâye-i 
şâhânede âsâyiş ber-kemâldir” diye rapor vermekle mükellef idiler; bu demek-
dir ki Osmanlı İmparatorluğu’nu teşkîl eden memleketler ve milletler bir günü 
isyân ve ihtilâl etmeden geçirdiler mi idâre me’mûrları vazîfelerini hakkıyla 
îfâ etmiş oluyorlardı, anlaşılan memleketde sükûn ve huzûru te’mîn etmek o 
zaman için fevka’l-âde işlerden ma‘dûd oluyordu.

 Kezâlik istibdâdın gāyesi olan “idâre-i maslahat” demek her şeyi bu-
lunduğu hâl üzere bırakmak, her hâdiseyi oluruna bağlamak, yerinden kıpır-
damamak ve bi’n-netice bu hareketsizlik ve durgunluk içinde tefessüh etmek 
ve ölmek demekdi. Memleketin bu tefessühü ve ölümünü gören vatanperverler 
Meşrûtiyeti i‘lân ve te’mîn etdiler. O zamanın ictimâ‘î ve siyâsî şerâ’iti için-
den meşrûtiyetciler “hürriyet, müsâvât, adâlet, uhuvvet” şi‘ârını te’sîs etdiler. 
Ve memleketin 
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idârecilerinin eline bunu gāye ve hedef olarak verdiler; bu hedefin memleketi 
selâmet ve sa‘âdete götürmediğini zaman acı tecrübelerle gösterdi. Gāzi’nin 
rehâkâr eli eğer tâm vaktinde yetişip de milleti uçurumun kenarından çekip 
kurtarmasaydı ma‘âza’llâh felâket ve ölüm muhakkakdı; Cumhûriyet mem-
lekete ve idârecilere şi‘ar olarar asrîleşmek ve medeniyet düstûrunu verdi, gö-
rüyor ve fi‘iliyâtla kāni‘ oluyoruz ki bu düstûr milleti hayâta ve memleketi 
muhtâc olduğu terakkī ve medeniyete hergün yaklaşdırmakdadır. Millet ve 
memleketi yegâne hedef olan bu gāyeye götürecek kudret ve himmetin mühim 
bir kısmı idârecilere, onların liyâkat, ehliyet, zekâ, kābiliyet, dirâyet ve fe-
dâkârlıklarına mevdû‘dur. Safvet ve samîmiyetle i‘tirâf etmelidir ki mâzîdeki 
iki devrin de idâre me’mûrları vazîfelerinde bi-hakkın muvaffak olmuşlardır; 
istibdâdın eli tesbihli veya kamçılı vâli paşaları kâh ibâdet ve du‘â ve kâh 
zulüm ve işkence ile idâre-i maslahata çalışmışlar, Meşrûtiyet’in kibâr ta-
vırlı ve redinkotlu vâlileri muhtelif milletlerden mürekkeb Osmanlı câmi‘ası 
arasında müsâvât ve uhuvvet te’sîsine fedâkârâne gayret etmişlerdir. Bunla-
rın neticeleri ma‘lûm olduğu için bu husûsda söz söylemeyeceğim yalnız bir 
hatıra nakl edeceğim. Bir gün âteşîn milliyet mefkûresi arkasından kan ve 
âteşle yürümüş olan Balkan milletlerinden bir kazâ ahâlîsinin Osmanlılık-
dan ayrılarak kendi millî hükûmetlerine iltihâk etmelerinden pek çok zaman 
sonra, Osmanlı idâresini yana yakıla aradıklarına şâhid olduğum zaman ev-
velâ hayret etdim, sonra memleketimin idâreciliği nâm ve hesâbına, ne yalan 
söyleyeyim, fahr ve gurûr duydum, fakat biraz düşündükden ve muhâkeme 
etdikden sonra hayretimle beraber fahr ve gurûrum da zâil oldu ve yerleri-
ni acı bir mülâhaza istîlâ etdi, kendi kendime dedim ki… saltanat idârele-
ri Osmanlı câmi‘asının Türk’den gayrı unsurlarına Türk’ün zararına olarak 
her türlü imtiyâzları vermişlerdi, Rum, Ermeni, Bulgar, Arnavud ve Arab’ın 
mes‘ûd ve müreffeh yaşaması için zavallı Türk Balkanlarda ve çöllerde durup 
dinlenmeksizin kanını dökerdi. Devlet gayr-ı Türk unsuru memnûn etmek ve 
onların hoşnudsuzluklarını celb eylememek için Türk’ün aleyhine her türlü 
fedâkârlığı yapardı, bu sûretledir ki bugün Osmanlı nâmı altındaki bu gayr-ı 
tabî‘î ve çapraşık idâreden şu veya bu devlet matlûbuna arta kalan sâbık şı-
marık teba‘ayı kendi millî hükûmetleri de bir türlü memnun edemiyor.

 6-8-[1]928

Âtıf



154



155

Fihrist
Resmî Kısım

Ta‘yînler

Sahîfe

Numarası
1 Dâhiliye
4 İskan

Karârnâme

Sahîfe

Numarası
5 Ankara Vilâyeti’nin Ayaş Kazâsı’na merbût bazı köylerin irti-

bâtlarının fekkiyle Beypazarı Kazâsı’na ve Beypazarı’nın bazı 
köylerinin Ayaş Kazâsı’na ilhâklarına dâir.

Ta‘mîmler

Sahîfe

Numarası
6 Ahvâl-i umûmiyye raporları hakkında
9 Fek ve ilhâk mu‘âmelâtı hakkında

11 Devlet arması evsâfının tesbîti için teşkîl edilecek komisyon 
hakkındaki karârnâmenin leffiyle

11 Mülhak büdce ile idâre olunan müdüriyet-i umûmiyyeler 
me’mûrîni hakkında karâr i‘tâsı mezkûr müdüriyet-i umûmiy-
yelerin me’mûriyetleri Reîsicumhûrun tasdîkine iktirân eden rü-
esâ-yı me’mûrînden müteşekkil hey’etlere âid bulunduğuna dâir
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-70-

Sahîfe

Numarası
13 İzmir İkinci 9 Eylül Sergisi’nde yerli ma‘mûlât ve mahsûlâtımızın 

te’mîn-i teşhîri için sarf-ı mesâ‘î olunmasına dâir 
13 Âlî Karâr Hey’eti’ne verilecek vesâik sûretlerinin tasdîkine dâir 
14 Yunan Hükûmetiyle akd olunan i’tilâfnâme mûcebince devlete 

intikāl eden ve ashâb-ı hakka verilmesi lâzım gelen emvâle dâir 
karârnâme ve ta‘lîmâtnâmenin irsâl olunduğuna dâir

14 Karârnâme sûreti
15 Atina İ’tilâfnâmesi’ne tevfîkan intikāl eden ve Nisan [1]928 

târihli kānûnla gayr-ı mübâdil Türklere tevzî‘i lâzım gelen Yu-
nanlılara âid emlâkın sûret-i tevzî‘ine dâir ta‘lîmâtnâme 

19 Vâliler merkezde bulundukları zaman muharrerâtları bi’z-zât 
imzâ etmelerine dâir

20 Devlet Demiryolları ve Limanları me’mûrîn ve müstahdemîni 
haklarında doğrudan doğruya müdde‘î-i umûmîliklerce ta‘kībat 
icrâsına dâir 

23 Vilâyâta ta‘yîn olunan İnhisâr me’mûrlarının keyfiyet-i ta‘yîn-
lerinin İnhisâr müdüriyetlerinden vilâyâta resmen bildirileceği-
ne dâir

23 Hariciye Vekâleti umûrunun vekâleten Mâliye Vekîli Şükrü 
Beyefendi tarafından tedvîr edileceği hakkında

24 Bankaların müstefîd olacakları muâfiyetler hakkındaki Hey’et-i 
Vekîle karârnâmesinin gönderildiği hakkında

25 Damga Resmi Kānûnu’nun on birinci mâddesindeki hatânın 
tashîhi hakkında

26 Türkiye Cumhûriyeti ile Bulgaristan Kraliyeti arasındaki Ticâ-
ret ve Seyr-i Sefâin Mukāvelesi hakkında

26 Çek-Slovak Cumhûriyeti ile akd olunan İkāmet Mukāvelenâmesi 
hakkında

27 Bir numaralı kānûnlarımzın 119’uncu sahifesindeki hatânın 
tashîhî hakkında

27 407 numaralı karârdaki mâdde-i mahsûsa ta‘bîrinin müsâ‘ade-i 
mahsûsa olduğuna dâir 
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-71-

Sahîfe

Numarası
27 Bazı karâr numaralarının tashîhine dâir
29 Devlet Sâlnâmesi’nin gönderildiğine dâir
29 Mühendislik ve Mimârlık Kānûnu mûcebince verilecek ruhsat-

nâmeler hakkındaki karârnâme ve ta‘lîmâtnâme sûretlerinin 
leffen gönderildiği hakkında

35 Birinci Cild Kānûnlarımız’dan vilâyete nüsha irsâlinin İstan-
bul Vilâyeti’ne yazıldığı hakkında

35 Şûrâ-yı Devlet’e gönderilecek istid‘ânâme ve müdâfa‘anâmelerin 
ikişer nüsha olarak irsâli hakkında

36 İhtiyâr hey’etlerinin her ay nihâyetlerinde askerlik şubeleriyle 
vesâit-i nakliyye komisyonlarına kānûnen vukū‘ât cedveli 
vermelerinin tefhîmine dâir

37 Muhâsebe-i Umûmiyye-i Me’mûrîn ve Maâş kānûnlarının 
mütâla‘asıyla isti‘lâmda bulunulmaması hakkında

38 21 Haziran [1]927 târih ve 1113 numaralı Kefâlet-i Mütesel-
sile Kānûnu’nun idâre-i husûsiyye ve belediyeler me’mûrîn-i 
mükeffelesine de şâmil olduğuna dâir Şûrâ-yı Devlet karârının 
teblîği hakkında

42 İdâre-i husûsiyyeye âid cedvellerin 15 Ağustos [1]929 târihine 
kadar irsâli hakkında

44 [1]928 senesinde açıkda kalan iskân me’mûrlarının harc-ı râhı 
hakkında

44 İzinnâme ibrâz eden Müslimlerle ta‘addüd-i zevcât cârî 
olmayan gayr-ı Müslimlerin bilâ-muhâkeme münâkehatlarının 
tescîli hakkında

46 Teşkîlât-ı mülkiyede tebeddülât
52 Tasdîk-i âlîye iktirân eden yirmi sekiz vilâyetin husûsî büdceleri
54 Maârif kesr-i munzamları yüzde yirmi ve yüzde otuzdan fazla 

olan vilâyâtın isimleri
56 Maârif kesr-i munzamları yüzde yirmi ve yüzde otuzdan dûn 

olan vilâyâtın isimleri
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-72-

Sahîfe

Numarası
57 Vilâyât habishânelerinde bulunan mevkūfîn ve mahkûmîn ve 

mahkûmînden üç sene veya daha ziyâde habs cezâsı çekecek 
olanlar hakkında ihsâî ma‘lûmât 

Gayr-ı resmî kısım

59 Demokrası ve avâmil-i mahsûsa “Ali Seydi”
65 İdâre nedir? “Âtıf”
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