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İDARE 
Dahiliye vekâletinin aylık mecmuası 

 

Yıl 2    Ağustus  1929  Sayı 17 
 

Tayinler 
 

 

Vali muavinliği 
 

Mülkiye müfettişlerinden Abdul Hak Hakki beyin Ankara Vali 

muavinliğine tayini 28 / 8 / 1929 tarihinde tastiki aliye iktiran etmiştir. 

    , 

Mektupcular 
 

Münhal bulunan Hakkari vilâyeti mektupçuluğuna vekâlet zat işleri 

tetkiki muamelât memuru Sadettin, Muş vilâyeti mektupçuluğuna da 

Çankırı vilâyeti mektupçuluğu vekâletinde bulunan Refahiye esbak 

kaymakamı Mustafa Tevfik, Konya vilâyeti mektupçuluğuna, Akşehir 

kaymakamı Raif, Kayseri vilâyeti mektubculuğuna Afyon maiyyet 

memuru Tahir, 28 / 8 / 1929 tarihinde tastiki âliye iktiran etmiştir. 

Rize vilâyeti mektubcusu Behçet beyin Gümüşane vilâyeti 

mektubculuğuna Gümüşane vilâyeti mektubcusu Telât beyin Erzincan 

vilayeti mektubculuğuna, Erzincan 
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vilayeti mektubcusu Tacettin beyin Rize vilâyeti mektubculuğuna, 

Denizli vilâyeti mektubcusu Eşref beyin. Mardin vilâyeti 

mektubculuğuna Manisa vilâyeti mektubcusu Hilmi beyin Balıkesir 

vilâyeti mektubculuğuna, Balıkesir vilâyeti mektubcusu Sait Adil beyin 

Denizli vilâyeti mektubculuğuna, Kars vilâyeti mektubcusu Cevdet 

beyin Manisa vilâyeti mektubculuğuna nakilleri 28 / 8 / 929 tarihinde 

tastiki âliye iktiran etmiştir. 

 

 

Kaymakamlar 

 
Çıbık kaymakamlığına sabık mektubu mümeyizlerinden ve 

Darülfünun Hukuk fakültasi mezunlarından Sabri. Konyanın Sultaniye 

kazası kaymakamlığına Mülkiye mektebi mezunlarından Bekir Sıdkı, 

Maraş vilâyetinin Pazarcık kaymakamlığına Mardin mektupçusu Ali 

Rıza, Gümüsane Vilâyeti Şiran kaymakamlığına Trabzon maiyet 

memuru Hıfzı, Mardin vilâyetinin Midyat kaymakamlığına mektebi 

hukuk mezunlarından Tabiiyet kalemi başkâtibi Sait. Bilecik Vilâyetinin 

Gölpazarı kaymakamlığına Ankara maiyyet memuru Nuri Antalya 

Vilâyetinin Serik kaymakamlığına Muğla mektupçuluğu vekâletinde 

bulunmakta olan Kulp sabık kaymakamı Memduh, Tekirdağ 

Vilâyetretinin Hayrabolu kaymakamlığına Edirne umuru hukukiye 

müdürü Sedat. Aziz. İstanbul vilâyetinin Silivri kaymakamlığına Nufus 

umum müdürlüğü mümeyyizlerinden Memduh, Lapseki 

kaymakamlığına mahalli işleri umum müdürlüğü mümeyyizlerinden ve 

mülkiye mektebi mezunlarından Vasfi Akşehir kaymakamlığına Konya 

mektupçusu İzzettin beylerin tayinleri 28/8/929 tarihinde tastiki âliye 

iktiran etmiştir. 
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Arapsun kaymakamlığına İskilip kaymakamı Osman. İskilip 

kaymakamlığına Kığı kaymakamı Rüştü, Kiği kaymakamlığına Çıbık 

kaymakamı Muharrem Remzi, Tavşanlı kaymakamlığına Gölpazarı 

kaymakamı Sabri, Siirt vilâyetinin pervari kaymakamlığına Serik 

kaymakamı Rifat, Bolu yilâyetinin Düzce kaymakamlığına Kanğal 

kaymakami Şükrü, Kanğal kaymakamlığına Hekimhan kaymakamı 

Mehmet Hamdi. Hekimhan kaymakamlığına Van vilâyetinin saray 

kaymakamı Necati, Saray kaymakamlığına Düzce kaymakamı Orhan 

Sami, Malâtya vilâyetinin Kâhta kaymakamlığına Hayrabolu 

kaymakamı Muhtar, Urfa vilâyetinin Harran kaymakamlığına Silivri 

kaymakamı Abdül kerim ve İzimir vilâyetinin Seferihisar 

kaymakamlığına Tuzluca kaymakamı İhsan, Tuzluca kaymakamlığına 

Lapseki kaymakamı Mehmet Ali beylerin nakilleri 28 / 8 / 929 tarihinde 

tastiki âliye iktiran etmiştir. 

 

 

 

 

Tekaüde sevk 

 

Siirt Vilâyetinin Beşiri kazası kaymakamı Mustafa beyin memurin 

kanununun muvakkat Birinci maddesine tevfikan tekaüde sevkı tensip 

edilmiştir. 

 

 

 

Polis Terfileri 

 

Bu kerre icra kılınan müsabeka imtihanında terfi edenlerin 

esamisini mübeyyin cetveldir. 
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Ser Komiserler 

 

İstanbul 70 numaralı ikinci komiser Rifat, 62 Yaşar, 79 Enver, 84 

Süleyman Nazmi, 110 Vasıf, 98 Ahmet Ata, 82 Mehmet Hilmi efendiler 

İstanbul serkomiseliklerine, İzmir serkomiserliğine Edirne ikinci 

komiseri Cevat ve İzmir ikinci komiseriliğine Yaşar efendiler. 

Edirne serkomiserliğine Edirne ikinci komiseri Sadık Samsun 

serkomiserliğine Artvin ikinci komiseri Yusuf Ziya ve Erzurum ikinci 

komiseri Mehmet Cemal efendiler Eskişehir serkomiserliğine Antalya 

ikinci komiseri Sami, Mardin serkomiserliğine Mardin Selim, Gaziantap 

serkomiserliğine Gaziantep Mustafa Sami, Denizli serkomiserliğine 

Kocaeli Mahmut Celalettin, Ankara serkomiserliğine Tekirdağ Şevket 

ve Kırklareli ikinci komiserleri Ali efendiler 

 

 

 

 

İkinci komiserler 

 

İstanbul 244 No. muavin İhsan efendi Edirne 292 Şevket İstanbul, 

309 Hüseyin İstanbul, 188 M.Ali Kırklareli 153 taharri kamiseri Mu. M. 

Hamdi efendi Mardin ikinci komiserliğine. 

İstanbul 201 No. muayin Mehmet tahir efendi Edirne, ikinci 

komiserliğine, 131 muavin Memhmet Hulusi efendi Erzurum ikinci 

komiserliğine, İstanbul 129 muavin Fahri efendi İstanbul ikinci 

komisekliğine, İstanbul taharri 53 komiseri muzaffer efendi Edirne 

taharri komiserliğine, İstanbul, 151 Mehmet Abdullah efendi Balıkesir 

267 muavin İsmail Hakkı efendi İstanbul ikinci komiserliğine İstanbul 

204 muavin Ahmet ziya efendi Tekirdağ ikinci komi 
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serliğine, 220 Talât İstanbul, 262 Ahmet Hamdi efendi Gaziayintap, 

polis mektebi muavini Nazım efendi Bursa, 194 muavin Haşim efendi 

Bursa 119 Mehmet talât efendi İstanbul, Konya ikinci komiserliğine 

Çorum komiser muavini Fehmi, antalya ikinci komiserliğine Ankara 

komiser muavini Latif, Kocaeli ikinci komiserliğine Kocaeli Fethi, 

Konya ikinci komiserliğine Konya İbrahim, Artivin ikinci komiserliğine 

Artvin Hasan basri, Balıkesir ikinci komiserliğine İzmir Ekrem, İzmir 

ikinci komiserliğine İzmir halit Zahit efendiler terfi edilmişlerdir. 

  

 

 

Komiser Muavinleri  

 

Bolu 4 numaralı polis memuru İbrahim efendi Bitlise Samsun 3 

Nihat samsun, samsun 41 Mehmet Hulusi samsun, Maraş 2 Avni Maraş, 

Diyaribekir 39 Hızır Avni Elazize, Diyarıbekir 15 Sadık Diyaribekir, 

Antalya 27 Salih Hüseyin Kemal Antalya, Çanakkale 24 Ahmet nuri 

İzmir, Çanakkale 40 Hamdi İzmir, Ankara 172 Salim Ankara Ankara 

173 Necip Ankara, Ankara 181 Salim Münir Ankara, Ankara 35 Ömer 

Lütfü Ankara, Ankara 85 Rüşdü Ankara Zonguldak 4 Hakkı Trabzon, 

Zonguldak 15 Mehmet Ali Zonguldak, Kocaeli 41 Ömer Ankara, 

Kocaeli 32 Zeki Kocaeli, Kocaeli 27 Mehmet Ankara, Kocaeli 30 

Cevdet Aydın, Eskişehir 14 Halil Ankara, Eskişehir 27 Abdürrahim 

Ankara, Konya 18 Emin Konya, Sinop 5 Harun Trabzon, Adana 51 

Mahmut Atıf Adana, Amasya Suat Çorum, Malatya 14 Nuri Malatya, 

Balıkesir 28 Nuri Manisa, Balıkesir 12 Kâşif Manisaya, Gaziantap 27 

Bekir Artvin, Giresun 10 Cafer Erzurum, İzmir 327 Nazmi İzmir, İzmir 

237 Osman İzmir, 
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İzmir 340 Reşit İzmir, İzmir 345 İbrahim İzmir, İzmir 32 Yusuf Siret 

İzmir, İzmir 307 Feyzi İzmir, İzmir 304 Hamdi İzmir, Edirne 17 Ahmet 

Salim Edirne, Muğla 10 Tefik oğlu Hayri Muğla, Konya 32 Mustafa 

Trabzon, Adana 69 Durmuş İçel, Adana 21 Emin, Mersin, Adana 24 

Zülfikar İçel, Bursa 34 Süleyman Bursa, Manisa 30 Mehmet Talip 

Ankara. İstanbul 1985 Mustafa Şevket, 1936 Mehmet Rifat, 2461 M. 

Şefik, 1072 İsmail Hakkı, 3112 Mustafa Yusuf, 1137 Mehmet İhsan, 

2057 Hüseyin Hüsnü, 1829 Mehmet Şükrü, 1899 Nüzhet 591 Halil 

Lâmi, 1016 Necati, 1506 Süreyya, 2505 Hasan Basri, Rifat, 941 2657 

İbrahim, 2848 Rağıp 2975 Mehmet, 1194 Mustafa, 936 Mustafa Remzi, 

2286 Mehmet Kemalettin, 1427 Süleyman Veysel, 1761 Ahmet cevdet, 

2290 Mustafa, 1284 İsmail Hakkı, 2720 Hasan, 2508 İzzet, 1319 

Abdurrahman, 987 Hikmet, 2829 Polis Halil, 2115 Polis Halil Kâzım 

2832 Mehmet Niyazı, 1197 Osman Nuri, 1658 Mustafa, 575 Mazlum, 

2028 Osman agâh, 3118 Mehmet Tevfik 2906 Nuh Naci, 1459 

Abdurrezzak 1830 Ömer Hilmi, 1151 Ahmet Fevzi,1763 Ferhat Feyzi, 

1465 Kadri, 3534 Mehmet Şükrü, 2106 Cemal, 491 Hafız Şevket,2107 

Hayrettin, 3470 Mustafa Asım, 1408 Osman, 1959 Alişan İstanbul Polis 

mektebi komiser muavinliğine tayin edilmiştir, 1783 Kadri Ankara 

komiser muavinliğine tayin edilmiştir. 
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Tamimler 

 
 

Vilâyetler idaresi 

 

Hulâsa 

Tabiplerin ihtisas vesikaları 

hakkındaki nizamnamenin 

meriyete vazına dair 

kararname suretinin leffiyle 

: 

No : 4973 

 

Tabiplerin ihtisas vesikaları hakkmdaki nizamnamenin meriyete 

vaz’ına mütedair Başvekâleti celileden tebliğ buyurulan icra vakitleri 

heyetinin 8 / 5 / 1929 tarih ve 8034 No lı kararnamesiyle mezkûr 

nizamnamenin musaddak suretlerinden adet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

1/8/929 

 

 

 

Kararname Sureti 

 

Kararname No : 8034  Neşri tarihi : 29/6/929 

 

Tabiplerin ihtisas vesikaları hakkında Şurayı devletçe tanzim ve 

Şurayı müşarünileyha riyasetinin 28 nisan 1929 tarih ve 3226 numaralı 

tezkeresile tevdi olunan merbut nizamnamenin mer’iyete vaz’ı İcra 

Vekilleri Hey- 
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etinin 8/5/1929 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 8/5/929 

 

Reisicümhur 

GAZİ M. KEMAL 

 

Millî Müdafaa V. Adliye V.         Başvekil 

M. Abdülhalık M. Esat          İsmet 

Maliye V.   Hariciye V. Vekili      Dahiliye V. 

Ş. Saraçoğlu   Ş.Saraçoğlu         Ş. Kaya 

İktisat V.   Nafia. V         Maarif V 

M. Rahmi   Recap          C. Hüsnü 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet V  

.       Dr. Refik 

 

Tababet ve İhtisas vesikaları hakkında nizamname 

 

Madde 1 — Türkiye Tıp fakültesinden veya Sıhhat ve İçtimaî 

Muavenet Vekâletince tayin ve ilân edilecek müessesattan verilmiş ve 

yahut ecnebi memleketlerin maruf bir hastane veya laboratuarından 

verilip Türkiye Tıp fakültesince tasdik edilmiş olan ihtisas vesikaları 

aşağıda yazılı üç nevi ihtisasa şamildir. 

1 - Seririyat ihtisasları, 

2 - Lâboratuvar ihtisasları, 

3 - Hıfzıssıhha ihtisası, 

Madde 2 — Seririyat ihtisasları şimdilik dokuz şubeden 

mürekkeptir. 

1 - Emrazı dahiliye, 

2 - Emrazı hariciye ( Operatörlük ) 

3 - Emrazı akliye ve asabiye, 

4 - Emrazı Enfiye, Üzniye ve Hançereviye. 

5 - Emrazı ayniye, 

6 - Emrazı Cildiye ve Zühreviye, 

7 - Emrazı Etfal, 

 

  



 
 
1009 
 
 ································································································  
 

 

8 - Fennî vilâde ve Emrazı nisaiye. 

9 - Emrazı Bevliye, 

Madde 3 — Lâboratuvar ihtisasları şimdilik altı şubeden 

mürekkeptir. 

1 - Bakteriyoloji,  

2 - Teşrihi marazi, 

3 - Kimyayı tıbbî, 

4 - Tababeti ruhiye ve adliye, 

5 - Radiyoloji, 

6 - Hikemî tedavi, 

Madde 4 — Yukarıki maddelerde yazılı olan şubelerden Emrazı 

Dahiliye ve Hâriciyede ihtisas sahibi olmak için bu şubelere ait seririyat 

ve lâboratuvarlarda lâakal üç ve diğer şubeler için ait oldukları seririyat 

ve lâboratuvarlarda lâakal iki sene çalışmış olmak lâzımdır. 

Hıfzıssıhha ihtisası için mecmuu dört seneye baliğ olmak üzere 

Bakteriyoloji, Parazitoloji ve hifzıssıhha lâboratuvarlarında ve emrazı 

intaniye seririyatıhda çalışmış olmak şarttır. Ancak Bakteriyoloji ve 

Parazitoloji ile meşgul olmuş olanlar için bu müddet üç seneye indirilir. 

Bu nizamnamenin neşrinden evel geçen müddetlerde bu ihtisas 

müddetlerine dahildir. 

Madde 5 — Gerek hastane ve gerek Lâboratuvarda daimî Asistan 

olarak kalan tabipler ile tabip diploması almazdan evvel Türk Tıp 

Fakültesinde entern olarak çalışanlar hıfzıssıhha ihtisası için üç, dahiliye 

ve hariciye seririyatları için iki ve diğer seririyat ve lâboratuvar 

ihtisasları için bir buçuk sene sonra mütehassıslık imtihanına girebilirler  

Madde 6— Dördüncü ve beşinci maddelerde yazılı 
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müddetleri ikmal eden namzetlerin liyakati İlmiyeleri bilimtihan tespit 

olunur. İmtihanlar Tıp fakültesinde namzedin devam ettiği şube 

müderrisi veya muallimi ile fakülte meclisi tarafından müntahap diğer 

iki müderristen mürekkep bir Jüri huzurunda icra edilir. Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet vekâleti tarafından tayin ve ilân edilecek diğer 

müessesatta imtihan o müesseselere mensup seririyat veya 

lâboratuvarlar şefleri arasından intihap ve Vekâletçe tasvip edilen bir 

Jüri heyeti tarafından yapılır. imtihanlar nazarî ve amelî olup nazarî 

imtihanlar tahriridir. 

Madde 7 — Ecnebî memleketlerde mar'uf bir hastane veya 

lâboratuvardan alınmış olup dördüncü veya beşinci maddelerde yazılı 

müddetlere tevafuk eden vesikaların Türkiye Tıp Fakültesince tasdiki 

için namzedin fakülte meclisince intihap edilecek iki hoca ile o ihtisas 

şubesi mualliminden mürekkep bir Jüri huzurunda imtihanının icrası 

lâzımdır. 

Şukadar ki Türkiye dahilinde herhangi bir şubede ihtisas 

şehadetnamesi alınış mütehassısların fazla olarak şubei ihtisaslarına ait 

olmak üzere Avrupada maruf bir hastane veya lâboratuvardan aldıkları 

vesikalar bilâ imtihan tasdik edilir. 

Madde 8 — Tıp fakültesiyle Sıhhiye Vekâletince tayin ve ilân 

edilen müessesattan başka bir müessesenin seririyat veya 

lâboratuvarlarından dördüncü ve beşinci maddelerde gösterilen şerait 

dairesinde ikmali müddet eden namzetlerin ihtisas vesikaları Tıp 

fakültesince veya Vekâletçe tayin ve ilân olunan müessesattan biri 

tarafından tasdik edilmedikçe muteber olmaz, bu vesikaların tasdiki için 

namzetlerin Sıhhat ve İçtimî Muavenet Vekâletince gösterilecek bir 

lâboratuvar ve seririyatta üç 
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ay müddetle çalıştıktan sonra altıncı maddede zikredilen Jüri heyetleri 

müvacehesinde ait olduğu şubeye ait malûmattan imtihanlarının icrası 

lâzım gelir. 

Madde 9 — Bu nizamnamenin neşri tarihinde lâakal beş 

senedenberi bir müessesede müstemirren mütehassıslık etmekte olan ve 

ihtisas vesikasına malik olmayan tabipler bu nizamnamenin 

meriyetinden itibaren bir sene zarfında müracaat ettikleri takdirde altıncı 

madde de muharrer jüri Heyetleri tarafından kendilerinin de evrak ve 

vesaiki resmiyeleri ve mevcut ise aşari fenniyeleri ve İlmî ve amelî 

iktidarları tetkik olunduktan sonra şayanı kabul görülenlere bilâ imtihan 

ihtisas vesikası verilir. 

Madde 10 — İhtisas vesikaları namzedin liyakatine göre ya bir 

şubei tababette o şubeye ait bir seririyat veya lâboratuvarı müstakillen 

idare edebileceğini veyahut o şubede mütehassıs olarak yalnız serbest 

icraya sanat eyleyebileceğini gösterir bir surette tertip olunur. 

Bu iki neviden başka suret ve muhteviyatta ihtisas vesikası ita 

edilmez. 

Madde 11 — Onuncu madde de zikredilen vesikalardan birinci 

sınıfa dahil olanları hamil olmayanlar bir müessesei resmiye veya 

hususiyede seririyat veya lâboratuvar şefliklerini idare edemezler. 

Ancak serbest mütehassıslık vesikasını hamil olup ta üç sene 

müstemirren ihtisae dahilinde çalıştıklarını ispat edenlere vekâletçe 

kendilerinin seririyat veya lâboratuvar mütehassıslığını ifa 

edebileceklerine dair vesika verilebilir. Bir seririyat veya lâboratuvar 

mütehassıslığını ifa iktidarını gösteren vesikaların ait olduğu şubede 

mütehassıs olarak ta icrayı sanat hakkını haizdir. 

Madde 12 — Bu nizamnamenin mevkii meriyete vaz’ından 

mukaddem Tıp fakültasinden veya Gülhane taba – 
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beti askeriye tatbikat mektep ve seririyatından veya ecnebi 

memleketlerin maruf bir hastane veya lâboratuvarından bu 

nizamnamede musarrah müddetler zarfında usulü dairesinde verilmiş 

olan ihtisas vesikaları mer’i ve muteberdir. Başka taraflardan 

verilenlerin hükmü olmayıp bunların sahipleri dokuzuncu maddeye 

tevfikan müracaatla yeniden ihtisas vesikası almağa mecburdurlar. 

Madde 13 — Tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrasına dair 

kanunun dokuzuncu maddesi mucibince tanzim olunan ve Şurayi 

Devletçe görülen bu nizamname neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 14 — Bu nizamnamenin icrasına Sıhhat ve İçtimaî 

muavenet ve Maarif Vekilleri memurdurlar. 

8 / 5 / 1929 

 

 

 

Hulâsa : 

Ziraat bankası umum 

heyetine gönderilecek 

murahaslar hakkında 

No 5035 

 

Teşrini sanide ankarada toplanacak olan Ziraat bankasının umumî 

heyetine vilâyetlerce gönderilecek olan murahasların intihabına 

Ağustosta başlanacağından bu hususta mezkûr banka memurlarına 

teshilât gösterilmesi tamimen tebliğ olunur efendim. 

4/8/29 

 

 

       Hulâsa 

İdare yıllığı hakkında 

No : 5079 

 

Neşr edilecek olan İdare yıllığına konmak üzere bir kıta 

fotoğrafınızla birlikte isim, Şöhret, tarih ve ma- 
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halli tevellüdü, bulunulan memuriyetleri tarih itibarile güsterir bir 

tercümei hal hulâsasının irsalini rica ederim efendim  

Vekâlet devairine yazılmiştır.   6/8/929 

 

Hulâsa 

Devlet davalarını intaç 

edenlere verilecek vekâlet 

ücreti kakkında. 

 No : 5137 

 

Devlet davalarını intaç eden avukat ve saireye verilecek vekâlet 

ücreti hakkında Maliye Vekâletinin 6/8/929 tarih ve 904 Nolı tamiminin 

bir sureti leffen gönderildi efendim  . 8/8/29 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

 

 

 

Devlet davalarını intaç eden 

avukat ve saireye verilecek vekâlet 

ücreti hakkında ki 4/ 2 / 929 tarih ve 

1389 numaralı kanuna tevfikan 

tanzim olunan talimatname:  

No 904 

 

 

Madde 1 — Devlet lehine intaç edilen dava bir vekil tarafından 

ikame, takip ve nihaî derecede intaç edilmiş ve tenfiz dahi ettirilmiş ise 

mahkûmun bih vekâlet ücretinin tahsilinden sonra yüzde yetmişi 

kendisine verilir. Birden fazla vekil istihdam edilen mahallerde mezkûr 

miktarın ancak yüzde ellisi davayı takip ve nihaî derecede intaç eden ve 

infaz ettiren vekile verilir. ve yüzde yirmisi mezkûr mahalde istihdam 

edilen vekillere sureti mütesaviyede tevzi olunur. 
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Madde 2 — Dava müteaddit vekiller tarafından ikame, takip ve 

intaç edilmiş ise işbu yüzde yetmiş hizmeti sepkat etmiş olan vekillere 

derecei mesailerine göre Hukuk müşavirliklerince ve bulunan 

mahallerde muhakemat müdürlüğünce tevzi olünur. 

Madde 3 — Hazine avukatı veya Dava vekili olmayan yerlerde 

işbu yüzde yetmiş davayı takip eden kaza mal müdürlerine verilir. 

Mahkûmun bili ücreti vekâletin yüzde otuzu dava hangi vekâlet 

veya umum müdürlüğe ait ise o vekâlet ve ya umum müdürlük hukuk 

müşavirine ve muhakemat müdürlerine ve takibi icra memurlarile 

memurini saireye aşağidaki tertibe tevfikan tevzi edilir. 

A — Muhakemat müdürü bulunan yerlerde intaç olunacak davalara 

ait ücreti vekâletin yüzde on beşi o mahaller muhakemat müdürlerde 

takibi icra memurlarına maaş ve ya ücretleri nisbetinde tevzi edilir. 

B — ( A ) fıkrasında yazılı mahallerden artan yüzde on beş ile 

devlet lehine intaç olunacak bilumum davalara ait ücreti vekâletin yüzde 

otuzu ait olduğu dairenin hukuk müşaviri ile heyeti kalemiyesine maaş 

ve ücretileri nisbetinde tevzi edilir. 

C — Muhakemat müdürlüğü teşkilâtı olmayan mahallerde istihdam 

olunan takibi icra memurlarına mahkûmun bili ücreti vekâletten hukuk 

müşavirliği hissesi olan yüzde otuzun yedi buçuğu maaş ve ya ücretleri 

nisbetin de aralarında tevzi olunur. 

Madde 4 — İşbu talimatname ahkâmı 1339 numaralı kanunun 

tarihi meriyeti olan 4 / 2 / 929 tarihinden muteberdir. 
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……………Defterdarlığına 

 

.Devlet davalarını takip ve intaç eden avukatlarla sair memurine 

verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 4 / 2 / 929 tarih ve 1339 No lı 

kanunun sureti tatbikiyesini mübeyyin talimatname icra vekilleri 

heyetinin 19/6/929 tarihli içtimamda kabul edilmiş olmakla yukarıya 

derç edildi. 

1333 No lı kanunun meriyet tarihi olan 1 Haziran 928 tarihinden 4 

Şubat 928 tarihine kadar tahsil edilecek vekâlet ücretleri miktarının 

mezkûr kanunun suveri tatbikisini mübeyyin 19 / 2 / 929 tarihli 

talimatname dairesinde ve mezkûr tarihten sonra dahi sureti yukariye 

derç edilen talimatname ahkâmı dairesinde tesbit edilerek tebligat 

tarihine kadar tahsil edilmiş olanlar miktarının bir cetvel halinde 

hâzineye bildirilmesi ve bundan sonra tahsil edilecek vekâlet ücretleri 

miktarlarının dahil her üç ayda bir cetvelinin tanzim ve irsali lüzumu 

tamimen tebliğ olunur efendim. 

6 / 8 / 929 

 

 

Hulâsa 

Telgraf muhaberatı 

hakkındaki 8146 No lı 

kararname suretinin leffiyle 

No : 5176 

 

Telgraf muhaberatının müstacel işlere hasrına dair İcra vekilleri 

heyetince ittihaz olunan 12/6/1929 tarih ve 8146 No lu kararname 

suretinin musaddak bir ayni leffen gönderildi. 

İşbu kararname ahkâmi müstemiren nazarı dikkatte 
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bulundurularak telgrafların mühim ve acele ve şifrelerinde gayet 

mahrem ve müstacel hususata hasrile beraber müfit ve muhtasar 

yazılmasına ve birbirlerine demir yolu veyahut yevmi posta ile bağlı 

bulunan mahaller arasında yapılacak telgraf muhaberatının da fevkalâde 

hal ve zamanlara hasrına ve bu ahkâm haricinde yazılacak telgraf 

ücretleri 1361 No lu kanun mucibince tazmini istilzam edeceğinden 

buna mahal birakılmamasına itina olunmasını olunur efendim. 

      11/8/929 

 

Kararname Sureti 

 

Kararname : 8146 

Ücretsiz olarak taati olunan Resmî telgraf muhaberatının 

azaltılmasına dair olan kanun ahkamına resmî dairelerce riayet 

edilmemesi yüzinden muhaberatta günlerce ve haftalarca arkası 

alınmayan izdiham ve teahhurat husule gelmekte ve bir kısım 

telgrafların postay verilmeme zaruret hasıl olmakta ve ücretli telgrafların 

bile mahallerine postadan daha geç vermesine sebebiyet vermemekte ve 

bu hal dolayisiyla varidatında azaltılmasını intaç eylemekte bulunmasına 

mebni bundan böyle telgraf muhaberatının hakikaten pek müstacel, 

şifrelerin gayet mahrem ve çok müstacel işlere hasrı ve gerek açık ve 

gerekse şifre telgraf ibarelerinin son derecede kısaltılması ve bilhassa 

İstanbul - Ankara - Kayseri - İzmir - Adana - Afyon ve Konya gibi 

birbirine demir yolu veyahut yevmi posta ile bağlı bulunan yerler 

arasında yapılacak telgraf muhaberatının yalnız fevkalâde hal ve 

zamanlara hasrı ve Anadolu ajanslarının vereceği haberlerin nihayet 

ikiyüz kelmeye tahdidi hakkında Dahiliye vekâletince 108 numaralı ve 

8/6/929 tarihli tezkere ile yapılan teklif icra vekilleri heyetinin 12/6/929 

tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

12/6/929 
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Hulâsa 

Memurine ait mevkuflu 

tahkikat evraklarının 

sur’atle tetkik edilmesine 

dair 

No : 5202 

 

İlk tahkikat evrakının tanzimi sıralarında görülen lüzum üzerine 

müzekkere ile tevkif edilmekte olan maznun memurlara ait evrakın diğer 

evraka takdimen tetkik edilmesi icap ederken ilk nazarda mevkuflu 

olduğu anlaşılmadığı için diğr evrak arasında sıraya konularak bazen 

mevkufiyetin devamına zaruret ve zuhul hasıl olduğundan tecviz 

edilmemesi lâzım gelen bu kabil hadiselere mahal bırakılmamak üzere 

bu gibi evrak üzerine göze çarpacak serette “Mevkuflu„ işaretinin vazı 

usulünün daima mürakaba edilmesi Şurayı Devlet riyasetinin işarına 

atfen Beşvekâleti celileden tamimen tebliğ buyrulmuş olduğundan 

mucibince muamele ifasına itina olunması temenni olunur efeddim. 

 

2 - Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

13/8/1929 

 

 

 

Hulâsa 

Hâzinece müteahhitlere 

yapılacak tediye günü 

hakkında  

No : 5218 

 

Merkezce müteahhitlere 2000 liradan fazla tediyat için yalnız Salı 

ğünleri intihap edildiğinden müteahhitlerle aktolunan 

mukavelenamelerde tediye tarihlerinin hini tesbıtinde tediyatın mezkûr 

tarihleri takip edecek olan Salı günü icra edileceğine dair kayt ve şerh 

ilavesi 

 

  



 
 

1018 
 

 ································································································  
 

 

hakkında Maliye vekâletinin 11/8/928 tarih ve 2408 No lu tezkeresinin 

sureti leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

13/8/929 

 

MALÎYE VEKÂLETİNİN 11-8-1929 TARİH VE 2408  

No LU TEZKERESİ SURETİ 

 

Devlet hizmetlerinin ifası için müteahhitlerle aktolunan 

mukavelenamelerde şeraiti tediyeye müteallik olan maddelerin 

Hâzinenin tediye günlerine tevafuk etmemesi yüzünden müteahhitlerle 

ekseriya itilâf hadis olmakta ve hâzinenin teahhüdatını günü gününe ifa 

hususundaki itimadı ihlâl ve düçar zaf eylemektedir. 

Merkezde mütaahhitlere 2,000 liradan fazla tediyat için hâzinece 

haftanın yalnız salı günleri intihap ve kabul edilmiş ve tediye vaziyetleri 

de bu esas dahilinde tanzim edilmekte bulunmuş olmasına ve bu tertibe 

mugayir olarak sair günlerde tediyat icrası, matlubatın tesviyesi 

hususunda takip edilmekte olan intizamı haleldar ettirecek bir vazıyetin 

budusuna sebebiyet vermekte bulunmasına binaen badema akt edilecek 

mukavelelerde tediye tarihlerinin hini tesbitinde mukavelenamelere 

tediyatın ancak mezkûr tarihi takip edecek Salı günü icra edileceğine 

dair bir kayt ve şerh ilâvesine müsaadei Vekâletpenahileri rica olunur 

efendim. 

 

 

 

Hulâsa : 

Resmî zarflar içine hususî 

müraselât konulmamasuna 

dair  

No 5281 

 

Resmî zarflar içinde şahsî ve hususî mektuplar teati edilmemesine 

dair Başvekâleti celileden varit olan 10 / 
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8 / 1929 tarih ve 6/ 2986 No lı tezkerenin bir sureti leffen göderildi. 

        Bermucibi Emrü iş’ar resmî müraselât derunlarına hususî mektup 

konulmasına meydan verdirilmesi tamimen tebliğ ve temenni olunur 

efendim. 

Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

18 / 8 / 1929 

 

BAŞ VEKÂLETİ CELİLENİN 10/8/1929 TARİH 

VE 6 - 2986 No lı TEZKERESİ SURETİ 

 

Resmî zarflar içinde devairin ikinci üçüncü derecede ki memurları 

arasında ücrete tabi olması iktiza eden şalisi mektuplar teati edilidiği 

anlaşıldığı ve buna en ziyade zarfları kapayan ve açan memurların 

mücaseretleri muhtemel bulunduğundan reşmî müraselât derunlarına 

hususî mahiyeti haiz mevat konulmaması için icap edenlere lâzım gelen 

tebligatın ifasını Dahiliye Vekâletinin iş’arı üzerine tamimen arz ederim 

efendim. 

 

Hulâsa 

İktisat vekâleti vekilliği 

hakkında  

5282 

 

Sıhhî mazeretine mebni iktisat vekili Şakir Beyfendiye mezuniyet 

verilmesi ve avdetine kadar kendisine M. M. Vekili Abdulhalik 

Beyfendinin vekâlet etmesi Reisicumhur hazretlerinin yüksek 

tasviplerine iktiran eylediği Başvekâleti celileden iş’ar buyrulmakla 

tebliğ olunur efendim.    18 - 8 - 929 

Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerinede yazılmıştır 
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hesabile bu muamelâtın vilâyetler idaresi umum müdürlüğü tarafından 

tedvir edilmesi vekâletçe tensip edilmiştir. Binaenaleyh vilâyetlerce 929 

senesinde mukavele ile isticar edilmiş olan Vilâyet, Kaza, Nahiye 

hükümet konaklarının jandarma, Emniyet, İskân, devairi hariç olmak 

üzere Dahiliye dairelerinin icar bedelâtını gösterir Vilâyet, Kaza, Nahiye 

itibarile merbut numune mucibince tanzim olunacak bir kıt’a cetvelinin 

sur'ati irsali ve 927 malî senesi nihayetine kadar tahakkuk etmiş ve 

havalesi gönderilmemiş olan borçlar hakkında 1513 numaralı kanun 

ahkâmına tevfikan muamele ifasile ve bunlara ait düyun ilmihaberlerinin 

badema Vekâlete gönderilmesi ve 928 senesine ait olup havalenin ademi 

kifayesinden dolayı tediye edilmeyerek düyuna kalan icra bedellerinin 

düyun ilmihaberlerinin usulen tanzimde gönderilmesi tamimen tebliğ 

olunur efendim. 

Vilâyetlere yazilmiştır. 

22 - 8 929 
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Vilayetinin Dahiliye daireleri icar bedellerini gösterir listedir. 

 

         Hülasa 

Ecnebi Sefaretleri tarafından 

devaire vakı olacak müracaatlar 

hakkında  

No: 5519 

Ecnebi Sefaretleri tarafından devaire vaki olacak tahriri ve şifahi 

müracaatlarda olunacak muameleye dair. 

  

Dahiliye devairi 

 

İcra bedeli 

miktarı 

Sene 
 

Ait olduğu 

sene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mülâhazat 

Vilâyet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaza 

 

Nahiye 

 

Şehrisi 

 

Senevisi 
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Hariciye Vekâletinden varit olan 24/8/1929 tarih ve 71653/79 Nolı 

tezkerenin bir sureti leffen gönderildi efendim. 26 - 8 - 929 

Vekâlet Dairelerine yazılmıştır. 

 

HARİCİYE VEKÂLETİNİN 24/8/929 TARİH  

VE 71633/79 NOLI TEZKERESİ SURETİ 

 

Memleketimizdeki bazı ecnebi sefaretlerin, mevcut usule muhalif 

olarak, bir kısım devairimize tahriren müracatlarda bulundukları 

Vekâletimize vaki işarlardan anlaşılmaktadır. Bunun önüne geçmek için 

ecnebi sefaretlerin bilumum tahrirî müracaat ve teşebbüslerini 

münhasıran Vekâletimize yapmaları lüzumu mezkûr sefaretlere tamimen 

tebliğ edilmiştir. 

Binaenaleyh badema yüksek makamlarına ecnebi sefaretlerce vaki 

olacak tahrirî müracaatların muameleye konmaksızın aynen 

Vekâletimize gönderilmesi ve ancak gümrük, polis, posta telgraf ve 

devlet demir yolları gibi dairelerimize ecnebî sefaret memurlarının 

şifahen vaki olacak müracaatlarının, esas prensibe halel gelmemek üzere 

nezaketen reddedilmemesi için icap edenlere tebligat ifa buyrulması rica 

olunur efendim 
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Mahallî işler 

 

Hulâsa : 

Barem kanununun idarei 

hususiye belediye ve Şeh 

remanetlerinden bu sene 

tatbik edilmiyeceğine 

dair No: 
1630

6
 

 

Barem kanunu bu sene idarei hususiye, belediye ve 

Şehremanetlerinde tatbik edilmiyecektir gelecek sene için ayrıca tebligat 

yapılacağı tamimen. 

 

 

Hulâsa : 

Bütçe haknda tel  

No : 
412

35
 

 

Yeni sene bütçesi tastik oluncaya kadar geçen sene bütçesinin 

tatbiki kanun ve teamül ve zaruret iktizasından isede bu zaruret yeni 

sene için meclisi umumice kabul edilen ve tastikı âliye arazı derdest 

bulunan bütçe lâyihasında ki esaslar ile mukayyet bulunmasına binaen 

geçen sene mevcut olupta meclisi umumice bu sene için tay edilen fasıl 

ve maddelerde ki tahsisatın mücerret geçen sene bütçesinde mevcut 

olduğundan dolayı istimaline hiç bir veçhile cevaz verilemiyeceğinden 

ve esasen bu kabil sarfiyat meclisi umumice ittihaz olunmuş kararlara 

münafi ad olacağından bütçeniz tastikı âliye iktiran edinceye kadar yeni 

sene için meclisi umumice kabul edilen bütçede tahsisatı esasen mevcut 

olup olmadığına dikkat edilerek yapacağınız sarfiyatın bu dairede icrası» 

tamimen. 
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Emniyeti umumiye müdürlüğü 

Ş:1 

 

Hulâsa 

Tabiiyetden iskat olunan bir 

şahıs hakkında 

No : 2409/105 

 

İsim ve hüviyeti aşağıda yazılı olan şahıs tabiiyetimizden iskat 

olunmuştur, bir daha memleketimize girmesine müsaade olunınıyacaktır 

efendim. 

1/8/929 

 

İsmi ve babasının ismi : Yuda oğlu Hodara İsak  

Doğum tarihi : 1300  

Memleketi : İzmir 

Müseccel olduğu yer : Tirenin Yahudi mahallesi 208 Nolı hane 

İskat sebebi : Resmi izin almadan tebdili tabiiyet  

Heyeti vekile kararınin tarihi :   12/6/1929 

 

 

 

Hulâsa 

Tabiiyetten iskat olunan bir 

şahıs hakkında  

No : 2410/104 

 

İsmi ve hüviyeti aşağıda yazılı olan şahıs tabiiyetimizden iskat 

olunmuştur, bir daha memleketimize girmesine müsaade olunmıyacaktır 

efendim. 

5/8/1929 

 

İsmi ve babasının ismi : Artin oğlu Aram Karamanyar  

Doğum tarihi :1294 
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Memleketi : İstanbul 

Müseccel olduğu yer : İstanbul Beyoğlu Hüseyin ağa 

 mahallesi caddei kebir sokak 181 No lı ev  

İskatı sebebi : 1041 Nolı kanun mucibince  

Heyeti vekile kararı tarihi : 5/8/1929 

 

 

 

     Hulâsa 

Tabiiyetten iskât olunan 

 bir şahıs hakkında 

 No : 2411-103 

 

İsim ve hüviyetleri aşağıda yazılı olan şahıslar tabiiyetimizden iskât 

olunmuşlardır, bir daha memleketimize girmelerine müsaade 

olunmayacaktır efendim. 

 

İsim ve babasının ismi  :1 -  Moses oğlu Bedros ve karısı 

     2 - 2 Boğus kızı Marisa 

 

 

Değduğu tarih  1282 

       1296 

Memleketi : İstanbul. 

Müseccel olduğu yer :  Kartal kazası, poedik nahiyesinde 

145 No. lu hane 

İskâtı sebebi ;  1041 No lu kanun mucibince 

Heyeti vekile kararı tarihi  12/6/929 

 

Hulâsa  

İrak tebasının 

memleketimizdeki 

vaziyetlerine  dair  

2491-110 

Irak tebaasından ve bilhassa Türkiye doğumlu kadınların 

memleketimize geldikleri vakit bazı müş-  
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kilâta maruz kaldıklarından şikâyet olunuyor. Lozan muahenamesinin 

tabiiyet faslına ve Irak hükümetile akt olunan 5 haziran 926 tarihli hudut 

ve münasebati hasenei hemcivari „ muahedenamesinin 4 üncü 

maddesini tefsiren icra vekilleri heyeti celilesince kabul ve Reisicümhur 

hazretlerinin tasvibine iktiran eden itilâfnamenin sureti leffen irsal 

kılındı, münderecatına göre hareket olunması tamimen tebliğ olunur 

efendim. 

 

Suret 

 

Irak Sefaretinin 10 teşrinisani 1928 tarih ye 336 numaralı takririne 

cevaben şifahen de takarrür ettirildiği veçhile Türkiye Hariciye Vekâleti 

berveçhi ati hususatı beyan ile kesbi şeref eyler. 

1 - Lozan muahedenamesinin mevkii mer’iyete ğirdiği 6 ağustos 

1924 tarihinde Irakta mukim olanlar Irak tabiiyetini iktisap etmişlerdir. 

2 - Türkiye doğumlu ve merkezden tayin edilmiş olup 1918 

tarihinde Irakta ifayı vazife etmekte bulunan bilumum memurlar ve 

zabitlerden gayrisinin mukim tabirinin dairei şumulüne girecektir. 

3 - Kadınlar kocalarına ve çocuklar babalarına tabi olup balâdaki 

esasat dairesinde muamele görürler. Binaenaleyh ikamet vaziyeti tam 

olarak Irak tabiiyetini iktisap etmiş bir adamın işbu iktisabı tabiiyet 

tarihinde tahtı nikâhında bulunan zeveesi Türkiye doğumlu da alsa Irak 

tebaası tanıtacaktır. 

4 - Berveçhi balâ hususat hakkında Dahiliye vekâletine 

lâzımgelen tebligat ifa edilecek ve Irak pasaportlarının kabul edilmesi ve 

bunlardan işbu itilâf esasatının tam olduğu hususta tereddüt edildiği 

takdirde keyfiyetin berayi tatkik vekâletimize tevdii rica edilecektir. 

5 – Türkiye lrak muahedesinde Musullular için tesbit 
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edilmiş olan hakkı hiyar müddeti zarfında Musulda bir Türk 

konsolusluğu bulunmaması dolayisiyle yapılması icabeden ilânat ve 

muamelâtın yapılıp yapılmadığı malum olmadığı gibi işbu hakkı hiyar 

müddetinin imkân husulile de mukayyet olması tabii bulunduğundan 

Musul ve havalisinde hakkı hıyar müddeti zarfında icapeden ilânat ve 

kuyudatın Irak makamâtınca her mucibi muahede yapıldığı merkezden 

alınacak malumatı mevsukaya müstenit olarak Irak sefaretince tahriren 

beyan ve mevzubahs ilâdan ve kuyudat suretlerinden bir nüshası irsal 

buyurulacaktır. 

 

 

Hulâsa 

Tabiiyetten iskat olunan bir 

şahıs hakkında 

No : 2492-112 

 

İsmi ve hüviyeti aşağıda yazılı olan şahıs tabiiyetimizden iskat 

olunmuştur. Bir daha memleketimize girmesine müsaade 

olunmayacaktır efendim. 

 

İsmi ve babasının ismi: Artin oğlu ardaşes zümrütyan  

Doğum tarihi : 1308 

Memleketi : sivas. 

Miiseccel olduğu yer : Sivasın divriki kazasında 190 No lu hane 

İskâtı sebebi : Resmî izin almadan tebdili tabiiyet  

Heyeti vekile kararı tarihi :  12/6/929  

19/8/1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
1029 
 
 ································································································  
 

 

Hulâsa 

Tabiiyetten iskat olunan  

bir şahıs hakkında 

No : 2493-111 

 

Aşağıda ismi ve hüviyeti yazılı olan şahıs tabiiyetimizden iskat 

olunmuştur. Bir daha memleketimize girmesine müsaade 

olunmayacaktır efendim. 

İsmi ve babasının ismi : Şahin tayyibe, Derviş oğlu 

 Doğum tarihi : 1300. 

Memleketi Tarsus. 

Müseccel olduğu yer : Tarsusun debağhane mahallesi  1 No. 

İskatı sebebi : 1041 Ho. kanun mucibince. 

Heyeti vekile kararı tarihi : 8/5/929 

18/8/929 

 

 

 

Ş : 2 

 

Hulâsa 

Yunan tabaasına yapılacak 

mukabele hakkında  

No 
119

563
 

Yunanistan için vize talep eden tebamızdan yunan 

konsolosluklarınca mübadil olmadıklarına ve hüsnühal esbabından 

bulunduklarına dair oturdukları mahaller zabıtasınca verilmiş ve müddei 

umumilikçe musaddak bir şehadetname ve yunanistanda kaldıkları 

müddet zarfında kendilerini iaşeye muktedir bulunduklarını mösbit en az 

dürt bin dırahimilik garanti göstermeleri talep edilmekte ve bu suretle 

verilen vizelerin de on gün ilâ üç ay gibi kısa bir müddete münhasır 

kaldığı anlaşılmıştır. Memleketimize gelen yunan tebasının hiç bir 

tahdidat 
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ve takyidata tabı tutulmadığı nazarı itibare alınarak vatandaşlarımız 

hakkında tatbik ettikleri bu müşkülâtın ref’i Atina elçiliğimizce yunan 

hükümeti nezdinde icra edilen mütemadi teşebbüsattan bir netice 

istihsali kabil olamayacağı kat’î bir şekilde anlaşılmış olmasına ve 

lozanda münakit ikamet ve salahiyati adliye mukavelenamesinin 1 inci 

faslı ahkâmı mütekabiliyet esasına müstenit bulunmasına mebni badema 

memleketimize gelecek yunan tebasınada vatandaşlarımız hakkında 

tatbil edilen işbu muamelenin aynen tatbikile memleketimizde nekadar 

müddet kalacaklarının vize verilirken işaret edilmesinin bilumum 

konsolosluklarımıza tebliğ kılındığı Hariciya Vekâletinden bildirilmiştir. 

Evelce gelmiş olan yunanlılara şimdilik şumuli olmamak şartile badema 

konsolosluklarımızdan bu suretle vize alup gelecek olan yunanlıların 

vize müddetleri zabitaca nazarı dikkate alınarak ikamet müddetlerinin 

hitamında hemen mevritlerine iadesi ve makul esbap tahtında 

ikametlerinin temdidi zaruri görülenler hakkında da vekâletten istizan 

olunması ehemmiyetle tebliğ olunur efendim. 
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İskan 

 

Hulâsa  

Teffiz ve tahsis harici kalan 

emval hakkındadır 

 No : 80457 

 

Kumlardan metruk emvali gayri menkuleden teffiz ve tahsis harici 

kalan ve atiyen de teffizi mutasavver olmayan ve bililân talibi de zuhur 

etmeyen emvalin nevi ve cinslerile miktarını natık bir kıta defterin 

tanzim ve irsali tamimen tebliğ olunur. 

11/8/1929 

 

 

 

 

Hulâsa 

Emvalin muhacirlere dun 

fiyatla borçlandırılmaması 

hakkında 

No : 80762 

 

Marifeti hükümetle muhacir ve mültecilere ve mübadillere iskânı 

adî suretile verilmiş olan meskenlerin istirdat ‘edilmemesi halikındaki 

22/6/929 tarihli ve 79200 No lu tebligatı umumiyenin istihdaf ettiği gaye 

muhacirlerin senelerdenberi tahtı işgal ve istifadelerinde bulunarak az 

çok hakları taalluk eden emvalin ademi istirdadile istikrarın muhafazası 

maksadına matuf olup bu emvalin dun kıymetlerle borçlandırılması 

manasını tezammun etmediğinden muhacirinin esbabı terfihleri teemmül 

edildiği sırada hukuku hâzineninde vikayesi akdem vezaifden bulunduğu 

nazarı dikkatten dur tutulmayarak hiç bir malin hiç bir sebeple 

diğerinden dun 
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kıymet takdiri ile tahsisine meydan verilmemesi ve vilâyetlerce tetkikati 

amika icrasıyle değerinden dun kıymet takdiri ile emval tahsis edildiği 

anlaşıldığı takdirde müsebbipleri hakkında takibatı kanuniye icrasiyle 

beraber birer suretle dun kıymet takdir edilmiş olan emvalinde varidatı 

gayrı safiyesi hesap ve ana göre kıymetleri takdir ettirilerek hukuku 

hâzinenin vikayesine itina edilmesi tamimen tebliğ olunur efendim. 

 

 
 

Nüfus 

 

      Hulâsa 

1513 numaralı kanun 

hakkında 

No : 2439 

 

927 senesi nihayetine kadar ifa edilen hizmetlerden mütevellit 

alacağı olanların 5, 9 temmuz 929 tarih ve 2383 / 471 Nolı tahriratı 

umumiye ile tebliğ olunan 1513 Nolı kanunun birinci maddesi 

mucibince mahalleri en büyük Mal memurluklarına müracaat eylemeleri 

lâzımgeleceğinden doldurdukları tahriri nufus fiş ücretinden henüz 

istihkaklarını alamamış olanlar varsa bunların bulundukları mahallerde 

en büyük Mal memuruna müracaat etmelerinin temini rica olunur 

efendim. 

27/8/929 
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Tabiiyet 

 

Hulâsa 

Türk Tabiiyetine kabul-

lerini istida edenlerin 

memleketlerindeki maddi 

alâkalarını tamamen 

kesmeleri hakkında  

No :
605

540
 

 

11/7/929 tarih ve 605 / 447 numaralı tamime zeyldir: 

Ecnebi memleketlerden gelen ve memleketimize geldikleri tarihten 

itibaren beş sene geçmeksizin muhacir ve mülteci olduklarından bahisle 

Türk vatandaşlığına kabullerini talep eden müslimanların hakkında 1312 

numaralı vatandaşlık kanunu ahkâmına tevfikan yapılacak muamelenin 

şekli 11/7/929 tarih ve 605/475 numaralı tamimle bildirilmiştir. 

Bu suretle Türk vatandaşlığına kabullerini istida ve talep eden 

eşhastan bir kısmının memleketlerindeki emlâk ve arazilerini tasfiye 

ederek maddî alâkalarını kesmeden geldikleri ve hatta karıları ve küçük 

çocuklarını memleketlerinde bıraktıkları görülmekte ve bu kabil 

müracaatlar arasında kendileri memleketlerinde meskûn kadınların 

muamelesine bile tesadüf edilmektedir. Bu gibilerin memleketimize 

gelip Türk vatandaşlığı iktisap ettikten sonra gerek emlâk ve gerek ailevî 

alakalan dolayısiyle Türk vatandaşı sıfatile ve Türk pasaportiyle tekrar 

memleketine gidecek oldukları takdirde o memleket tebaai asliyesinden 

olduklarından tabiatiyle o memleket hükümetince ekseriyetle Türk 

vatandaşı olarak tanımamakta ve her hükümet kendi memleketinde 

kendi kanunlarını tatbikte serbest olacağından bunları Türk 
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vatandaşı sıfatıyle himaye etmek mecburiyetinde kalan Hariciye 

memurlarımızın pek müşkül bir vaziyet karşısında kalacakları ve bu 

yüzden ekseriyetle semeresiz bir çok muhaberat ve teşebbüsata meydan 

verileceği derkârdir. 

Binaenaleyh karı ve küçük çocuklarını memleketin de birakmış 

oldukları anlaşılan eşhas ile kocaları memleketlerinde kalmış kadınlar 

esasen memleketlerinden kati alâka ile hicret etmiş 

addolunmayacaklarından bu gibilerin hakkında marüüzzikir 605/470 

numaralı tamim ahkâmının tatbiki cihetine gidilmeyecek karı ve küçük 

çocuklarını da getirdikten ve kadın iseler kocaları da hicret ve iltica 

ettikten sonra birlikte müracaat etmeleri lüzumunun kendilerine tefhim 

ve memleketi asliyelerinden ailece alâkalarını tamamen kesmiş fakat 

oradaki emlâk ve arazilerini henüz tasfiye etmemiş olanlarda bir an 

evvel tasfiye edilerek kat’i alâka etmeleri muvafıkı maslahat olacağının 

ve memleketleri hükümetinden tebdili tabiiyet için izin almaksızın Türk 

vatandaşlığına geçtikten sonra memleketlerinde kalan menkul ve gayri 

menkul malları hakkında ora kanunlarınca yapılacak mumeleden dolayı 

şikâyetlerinden ve bu bapta teşebbüsat ve müzaheret taleplerinden kat’î 

semere hasıl olamayacağının ve küçük herhangi bir hükümetin kendi 

memleketinde kendi kanunlarını tatbik etmesine müdahele 

edilemeyeceğinin anlayabilecekleri bir lisan ile izah buyurulması 

ehemmiyetle tavsiye ve rica olunur efendim. 

13/8/1929 
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Devlet memurları maaşatının tevhit ve 

teadülüne dair Kanun izahnamesi 

 

Devlet memurlarının maaşatının tevhit ve teadülüne dair olan 

18/5/929 tarihli ve 1452 numaralı kanun ahkâmı aşağıda izah edildiği 

vechile tatbik edilecektir. 

Yeni bir teşkilât kanunu yapılıncaya kadar ayni zamanda teşkilât 

kanunu mahiyeti dahi verilen bu kanun yalnız maaşların tevhit ve 

teadülünü temin ile kalmayıp karışık hesaplardan azade salim bir maaş 

sistemi tesis etmektedir. 

Teadül kanunu ahkâmının ne suretle tatbik edileceği bu 

talimatnamede gösterilmiştir. 

1 — Hakimler ve muallimler dahil olmak üzere bilumum devlet 

memurları üç seri dahilinde on dokuz dereceye ayrılmıştır. Zabitan ve 

memurini askeriye hariçtir. 

A - Serisi 1 inci dereceden 5 inci dereceye kadar ( beş dahil ) 

B - Serisi 6 ıncı dereceden 12 inci dereceye kadar ( on iki dahil | 

C - Serisi 13 üncü dereceden 19 uncu dereceye kadar ( on dokuz 

dahil ) 

Dereceleri ihtiva etmekte ve her derecenin mukabili maaşı asliler 

kanunun bir numaralı cetvelinde gösterildiği üzere. 

 

1 inci derece maaşı aslisi 150 lira 

2 “ “ “ “ 125 “ 

3 “ “ “ “ 100 “ 

4 “ “ “ “ 90 “ 

5 “ “ “ “ 80 “ 

6 “ “ “ “ 70 “ 

7 “ “ “ “ 55 “ 

8 “ “ “ “ 45 “ 
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9 inci derece maaşı aslisi 40 lira 
10 “ “ “ “ 35 “ 

11 “ “ “ “ 30 “ 

12 “ “ “ “ 25 “ 
13 “ “ “ “ 22 “ 

14 “ “ “ “ 20 “ 

15 “ “ “ “ 17,5 “ 
16 “ “ “ “ 16 “ 

17 “ “ “ “ 14 “ 

18 “ “ “ “ 12 “ 

19 “ “ “ “ 10 “ 

Lira itibar edilmektetir. 
Gerek tekaüt maaşlarının hesabında ve gerek harcırah tahakkukatın 

da ve muhtelif kanunların maaşlara ait hükümlerinde bu cetvelde yazılı 
maaşı asliler esas olacaktır  

Bilfarz sekizinci derecede bulunac bir memer muvakkat bir 
memuriyetle bir mahalle günderildiği zaman harcirah kararnamesine 
tevfikan verilecek harcirah ve ikamet ve seyyahat yevmiyesi 45 lira 
maaş asli üzerinde» hesap edilecektir. 

Kezalik tekaütlüklerinde de hangi derece maaşile tekaüt edilmiş ise 
o dereceye isabet eden maaşı aslî tekaüt maaşının hesabında esas ittihaz 
edilecektir. 

2 — Kanunun üçüncü maddesinde bir numaralı cetvelde gösterilen 
maaşı aslilerin derecelere göre darp edilecek emsalleri tayin 
edilmektedir  

 
İşbu emsaller ile maaşı aslî hasılı darplarının baliğ olduğu miktarlar 

derece itibarile aşağıda hesap edilmiştir. 
Derece Maaşı aslı Emsali  Baliğı 
1 150  X 4           =    600 

2 125  X 4           =    500 

3 100  X 4           =    400    (A) serisi 

4 90  X 3,2           =    288 

5 80  X 3,2           =    256 

6 70  X 3           =    210 

7 55  X 3           =    165 

8 45  X 2,8           =    126 

9 40  X 2,7           =    108     (B) serisi 

10 35  X 2,8           =    98 

11 30  X 2,8           =    84 

12 25  X 3           =    75  
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13  22  X 3 =   66 

14  20  X 3 =   60 

15  17,5  X 3.2 =   56 

16  16  X3,25 =   52              (C) serisi 
17  14  X 3,5 =   49 

18  12  X 3,75 =   45 

19  10  X 4 =   40 

Bu Maaşlar tekaüt aidati kazanç vergisi ve maktu vergi ile kazanç 

vergisi munzam kesirlerine ve maarif vergisine tabi değildir. Damga 

pulu diğer mükelleflerden olduğu gibi bordrolarda her memurun 

maaşına İsabet eden miktar üzerinden pul ilsakı suretiyle ve yol yergileri 

de tevkifat şeklinde dairelerince yapılmayip îdarei hususiyelerce diğer 

mükellefler gibi tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

3 — Ankaranın bilhassa mesken ihtiyacı noktai nazarından 

hususiyeti nazarı dikkate alınarak kanunun 18 inci maddesinde bazı 

şerait dairesinde Ankara da bulunan memurlara muhtelif derecelere göre 

mütefavit bir şekilde muvakkat tazminat verilmesi esası kabul edilmiştir 

Ankarada bulunan memurlara hangi dereceye ne miktar tazminat 

verileceği aşağıda derece sırasiyle gösterilmiştir. 
Derece  Maaşı asli      emsal    baliği    Mesken tazminatı     baliği 

    1 150 X   4   =   600 

    2 125 X   4   =   500    

    3 100 X   4   =   400    

    4 90 X   3,2   =   288       +  30  = 318 

    5 80 X   3,2   =   256       +  30  = 286 

    6 70 X   3   =   210       +  22  = 232 

    7 55 X   3   =   165       +  22  = 187 

    8 45 X   2,8   =   126       +  15  = 141 

    9 40 X   2,7   =   108       +  15  = 123 

  10 35 X   2,8   =     98       +  15  = 113 

  11 30 X   2,8   =     84       +  15  = 99 

  12 25 X   3   =     75       +  15  = 90 

  13 22 X   3   =     66       +  15  = 81 

  14 20 X   3   =     60       +  15  = 75 

  15 17,5 X   3,2   =     56       +  15  = 71 

  16 16 X   3,25   =     52       +  15  = 67 

  17 14 X   3,5   =     49       +  10  = 59 

  18 12 X   3,75   =     45       +  10  = 55 

  19 10 X   4   =     40       +  10  = 50  
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4 — Kanunun on sekizinci maddesi mucibince aşağıdaki fıkralarda 

gösterilen memurlara tazminat verilmez. Bunlara yalnız kanunun üçüncü 

maddesinde yazılı emsaller üzerinden diğer vilâyetler memurları gibi 

maaş ita edilir. 

A-28 Mayıs 1928 tarihli kanun mucibince yapılacak meskenlerden 

istifade edenler (işbu meskenlerden istifadeye başlayıncaya kadar 

tazminat alırlar ve istifade ettikçe muvakkat tazminatları kat edilir. ) 

B - Devlete ait mebanide oturanlar yani emlâki milliye ve metruke 

ve borç mukabili hükümete intikal eden emlâkte ve alelumum devlete ait 

mebanide oturanlar. 

C - Memurine tahsis edilen meskenlerde oturanlar, Şehremaneti 

evlerinde oturanlar. 

D - Üç aydan fazla müddetle Ankaradan mezuniyet veya muvakkat 

memuriyetle ayrılanlar. 

Bu fıkra mucibince muvakkat tazminattan istifade edemeyecekler 

gerek muvakkat memuriyetle olsun gerek mezunen olsun aleddevam üç 

aydan fazla Ankaradan infikâk edenlerdir. 

Bir sene içinde muhtelif zamanlarda muvakkat memuriyetle 

gönderilen veya mezunen gidenlerin Ankaradan infikâki ceman üç 

aydan fazla olsa dahi muvakkat tazminattan tamamen istifade ederler. 

Hastalığı veya sair sebeplerle üç aydan fazla mezuniyet alıpta 

Ankaradan ayrılmayanların muvakkat tazminatı kat edilmez. Ancak üç. 

aydan fazla mezuniyet alıpta Ankaradan ayrılanlar ve fakat bu müddet 

zarfında tamamen Ankara harincide kalmayıpta müddeti mütebakiyesini 

Ankarada geçirmek üzere avdet edenlerin Ankaraya gelmeleri muvakkat 

tazminattan istifade için bir hak bahşetmez ve kendilerine tazminat ta 

verilmez. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
1039 
 
 ································································································  
 

 

Kezalik üç aydan az müddetle mezunen veya muvakkat 

memuriyetle Ankaradan infikak ettikten sonra mezuniyetinin temdit 

veya raporla daha bir müddet Ankara haricinde kalması lâzım gelmesi 

veyahut muvakkat memuriyetin bir müddet daha devamı için emir 

verilmesi dolayisile Ankara haricinde üç aydan fazla kalanlardan üç ay 

için verilmiş olan tazminat istirdat edilir. 

H - İkametgâhı An karada bulunmayan müfettişler. Bu gibi 

müfettişlere dahi muvkkaat tazminat verilmez. Ankarada bulunan 

müfettişler burada bulundukları müddet zarfında ikamet yevmiyesi 

alamayacakları için bu tazminat verileceği gibi Ankarada ikametgahı 

bulunan müfettişler de bu tazminattan istifade ederler. Mintakai 

teftişiyesi Ankara haricinde olanların ikametgâhı Ankarada bulunursa 

kendilerine muvakkat tazminat verilir. 

V - Muvazzaf memurlardan birinin bir memuriyete vekâleti 

halinde ikinci bir muvakkat tazminat verilmez. 

Y - Açık maaşı olan memurlar muvakkat tazminattan istifade 

edemezler. 

5 — Kanunun on sekizinci maddesinde yazılı ve işbu 

talimatnamenin yukardaki maddesinde izah edilen muvakkat tazminat 

bir gûna vergi ve tevkifata tabi değildir. 

6 — Yukarda izah edilen muvakkat tazminat Ankara şehrinin 

merkezinde bulunan memurlara ait olup ankaranın kazalarında veya 

merkeze tabi kura ve nahiyelerde bulunan memurlara tazminat verilmez. 

7 — Memurin kanununun 37 inci maddesinde maaş zammına 

mütaallik hükmiyle bu hükme mütenazır olarak diğer kanunlarda 

mevcut hükümler teadül kanununun 19 uncu maddesiyle ilga edilmiş 

olduğundan teadül kanunun 3 ve 18 inci maddeleri haricinde pahalılık 

veya 
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uzaklık zammı namiyle hiç hir gûna zam ita edilmeyecektir. 

8 — Teadül kanununa merbut iki numaralı kadro cetvelinde her 

memuriyet için tayin edilen maaş asılları miktarı halen «memuriyette 

bulunanların almakta oldukları maaşı aslilerinden az olursa eski maaşı 

aslileri bir hakkı müktesep olarak tanıldığından tekaüt maaşlarının 

hesabında bu müktesep haklan mahfuz bulundurulacaktır. 

Meselâ 1929 bütçesine gelinceye kadar bundan evvelki bütçelere 

merbut kadrolar mucibince maaşı aslisi on sekiz lira olan bir memur 

teadül kanuniyle 16 ıncı dereceye ithal edilmiş ise bu esasa göre teadül 

kanunu mucibince maaşı aslisi 16 lira olacaktır, işte bu 16 lira evvelce 

almakta olduğu 18 lira maaşı asliden noksan olduğundan 18 lira maaşıi 

asi bir hakkı müktesep olarak tekaütlüklerinde tekaüt maaşlarının 

hesabında mahfuz bulundurulur. Kezalik bu memurlara dahil oldukları 

dereceye nazaran verilecek maaş ile 18 inci madde mucibince verilecek 

muvakkat tazminat miktari elyevm umumî bütçenin maaş tahsisatı 

fevkalâde uzaklık ve pahalılık zammı şahsisatı maktua, ihtisas ücreti 

makam tahsisatı ve zammı mahsus tertiplerinden tekaüt aidatı kazanç 

vergisi, maktu vergi kazanç kesri munzamları maarif vergisi badettenzil 

almakta olduğu mebaliğ yekânlarından az olursa ita miktarları 

arasındaki fark iki sene hitamına, kadar hakkı müktesep suretiyle tediye 

olunur. Bu hükmü hakâride bulunan 50 lira maaşı aslili bir memur aynı 

zamda memuriyeti itibarile 30 lira makam tahsisatı aldığını farz etmek 

suretiyle bir misal zikredelim. 

 

Tevkifat çıktıktan sonra maaş itası   42 61 

„        „        „ tahsisatı fevkalâde itası     62 95 

„        „        „ uzaklık zammı „  50 85 

„        „        „ makam tahsisat „  29 06 

    

Yekûn  185 47 
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Bu memur bütün tevkif'at çıktıktan sonra şehrî ( 185,47 ) lira maaş 

almakta idi teadül kanununda bu memurun derecesinin 8 inci derece 

olarak kabul edildigini de farzekecek olursak teadül kanunu mucibince. 

7 inci derece maaş 55  

55 in üçüncü madde mucibince 3 ile hasılı darbı 156 liradır. 

Kendisine 165 lira verilecektir ki bu memurun evvelce ( 185,47 ) 

lira maaş aldığına göre her ay maaşı ( 20,47 ) lira tenezzüle 

uğramaktadır. 

Teadül kanununun 4 üncü maddesi evvelce aldığı maaşın ita 

miktarı teadül kanuniyle verilen maaşın ita miktarından fazla olan 

memurlara bu farkın iki sene hitamına kadar yeni eylül 1931 tarihine 

kadar hakkı müktesep suretiyle verilmesi esas, kabul edilmiştir. Ancak 

mezkûr madde hükmüne nazaran 50 kuruştan dun kesirler elliye iblağ 

edileceğinden bu memura 20 lira elli kuruş verilmek lâzımdır. 

Ancak bu müddet zarfında terfi ederek alacakları yeni maaş miktarı 

farkı izale eylediği veya mezkûr zamlardan istifadeyi icap ettiren hal ve 

şartları gaip ettikleri meselâ pahalılık zammına tabi olmayan bir mahalle 

tahvili memuriyet eyledikleri veya bir memuriyetten infikâk gibi bir 

fasıla vukua geldiği surette farka ait hakkı müktesepler kalmaz. Ancak 

% 60 pahalılık zammına tabi bir mahalde memur bulunan % 34 zamma 

tabi bir mahalle tahvil ettiği takdirde hakkı müktesebin mevcut olup 

olmadığı ve olduğu takdirde tahvil edildiği mahallin pahalılık nisbetine 

göre hesap ve tayin edilmek lâzım gelir. 

Ankarada muvakkat tazminat alanların tazminatı da hakkı 

müktesep hesabında dahili hesap edileceği gibi dördüncü maddede yazılı 

sebepler dolayisiyle muvakkat 
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tazminat almayacakların miktarı tazminatları da hükmen alınış 

mahiyette olduğundan bu miktar dahili hesap edilecektir. 

9 — Teadül kanununun dördüncü maddesinin ve işbu 

talimatnamenin yukariki sekizinci maddesinin ikinci fıkrası mucibince 

hakkı müktesep olarak tediye edilecek farklarda mevcut lira kesirleri 

yarım liradan az ise yarım liraya, yarım liradan fazla ise bir liraya iblâğ 

edilecektir. 

10 — ( 1108 ) numaralı maaş kanununun 10 uncu maddesi 

mucibince asaleten iki vazife bir zat uhdesinde içtima etmekte ancak bu 

hükümden muallimlik, tabiplik ve mühendislik müstesna tutulmak ve 

maaşları da maarif teşkilâtına dair olan kanun ve tahsisatı fevkalâde 

kararnamesi hükümlerine tevfikan tesviye edilmekte idi. Teadül 

kanunun 5 inci maddesi muallimler hakkında mutlak surette konulan bu 

istisnayi tahdit etmiştir. Şu hale nazaran maaş kanununun 10 uncu 

maddesi hükümlerinden ancak muallimler müstesna bulunmakta ve bu 

istisnada teadül kanununun 5 inci maddesinde yazılı tahdidata tabi 

tutulmaktadır. Bahsedilen tahdidat şu şekilde mevzudur. 

A - Başka vazifesi olmayan müderris ve muallimlerin uhdelerinde 

azamî maaşlı üç müderrislik veya muallimlik buluna bilir ve maaşları 

uhdelerindeki maaşlı müderrislik veya muallimliklerden en fazla maaşı 

olanı esas tutularak tam ve tayin tarihi sırasıyle ikinci müderrislik veya 

muallimlikten dolayı buna muhassas emsali hasılının 3 te ikisi ve 

üçüncüsünden dolayı kezalik ona muhassas maaş emsali hasılının 3 te 

biri ilâveten tesviye edilmek suretiyle tediye olunur. 

B - Rektörlük, mektep müdürlüğü, ilk tedrisat müfettişliği, 

lâburatuvar şefliği, baş muallimlik ve muavinlik 
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gibi ücretli idari bir vazifesi bulunanların uhdelerinde iki müderrislik 

veya muallimlik buluna bilir. Bu takdirde idari vazife için muayyen 

ücretleri tam olarak verilmekle beraber uhdelerindeki maaşlı müderrislik 

veya muallimliklerden dolayı tayin tarihi sırasıyle birinci için muhassas 

maaşın tamamı ve ikinci için muhassas maaşın üçte ikisi tediye olunur. 

C - maaşlı memurların uhdelerinde ancak bir maaşlı müderrislik 

veya muallimlik bulunabilir. 

Bu takdirde memuriyetlerinden dolayı maaşlarının tamamı 

müderrislik veya muallimlikleri için muhassas maaşın üçte ikisi verilir. 

D - Orta tedrisat muallimlerine ilaveten verilecek muallimliklerde 

sabit ve mevkuf muallimlikler mebde’i maaşları esastır. 

H - Ücretli muallimler bu hükümlere tabi değildir Bunlar 

kadrolarından muayyen ücretleri alırlar. 

11 —- Mütaaddit muallimliği olanlara en yüksek muallimlik maaşı 

olan dereceye göre mesken tazminatı verilip diğer muallimliklerden 

dolayı bir şey verilmez. 

12 — Müteaddit muallimliği olanların harcirahları en yüksek maaş 

üzerinden verilir. 

13 Müteaddit muallimliği olanların tekaütlerikde en yüksek maaş 

aslına tarih sırasiyle İkincinin üçte ikisi üçüncü nün üçte bir maaş asılları 

ilâve edilmek suretiyle baliği esas tutulur. 

14 — Teadül kanununun altıncı maddesinde muhtelif kanunlarda 

memurların talısieatı fevkalâdelerine atfen mevzu hükümlerin üçüncü 

madde mucibince her derece maaşının emsali hasılından tenzilinden 

sonra kalacak emsal farkı hakkında aynen tatbikedileceği kabul 

edilmiştir. 
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15 — Altıncı maddenin birinci fıkrasına ikinci fıkra ile bir istisna 

vazedilmektedir. 

Vazife ve memuriyetlerine mütaallik hususattan dolayı işten el 

çektirilerek maaşları kat olunan alelûmum memurlara tahkikat veya 

muhakeme neticesinde meni muhakeme veya beraet veya ademi 

mesuliyet kararı verildiği surette kesilen maaşlarının emsali hasılının 

nısfı verilir. Şu hale göre üçüncü derecede bulunan bir memurun menî 

muhakeme veya muhakeme neticesinde beraet veya ademi mesuliyetine 

karar verilirse o memura verilecek maaş şu şekilde hesap edilecektir: 

Üçüncü derece maaşı 100 lira itibar edilmiştir, ve üçüncü madde 

mucibince dört ile darp edilmektedir. Baliği dört yüzdür. Bunun nısfı 

olan ikiyüz lira verilecektir. On dokuzuncu maddede bu kanuna muhalif 

olan bilumum ahkâm mülga olması tasrih edilmesine göre hakimler 

kanununun on dokuzuncu maddesi hükmü de bu kanunla ilga 

edildiğinden hakim sınıfına mensup olanlar hakkında dahi bu madde 

tatbik edilecektir. 

16 — Devlet memuriyetine bidayeten girmek istiyenler azamî, on 

dördüncü dereceye kabul olunurlar. Bunlardan yüksek mekteplerden 

mezun olanların on birinci ve yüksek bir mekteoten mezun olmakla 

beraber ecnebi memleketlerde de yüksek bir ihtisas mektebinden 

diploma almış olanların dokuzuncu derecedeki memuriyetlere kabulü 

caizdir. 

14 üncü ve 11 inci derecelere kabul edileceklerden garp 

lisanlarından birine vukufu bilimtihan sabit olanlar bir derece mafevk 

memuriyetlere alınabilirler. 

A serisindeki memuriyetlerden Umumî müfettişlik valilik ve 

elçiliklerle Riyaseti cümhur dairesi memurini, Hukuk müşavirleri, 

kalemi mahsus müdürleri müterci- 
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mler bu kayitlardan müstesnadır. Bundan başka fevkalâde mahiyette 

olarak siyasî sebeplere veya İdarî zaruretler veyahut mesleği ihtisaslara 

mebni B ve C serilerindeki her dereceye dahi İcra vekilleri heyeti 

karariyle bidayeten memur alınabilir, yalnız bu suretle alınan 

memurların dahil oldukları dereceler bu memuriyetler haricindeki diğer 

memuriyetler için bir hakkı müktesep teşkil etmez. 

17 — Mafevk dereceye terfi için en az üç sene bir derecede 

bulunmuş olmak lâzımdır. Bu müddet geçmeden mafevk dereceye terfi 

edilmez. Yüksek bir mektepten mezun olanlar için bu müddet iki sene 

olmak üzere kabul edilmiştir. Şu katlar ki müddetlerini ikmal etmeden 

inhilâl vukuu dolayısiyle mafevk derecede bir memuriyete terfian tayini 

icap edenler müddetleri hitamına kadar eski dereceleri maaşlarını alırlar. 

Bilfarz onuncu derecede bulunan bir memur henüz üç sene o derecede 

hizmet etmeden kendisinin bir derece fevkinde meselâ dokuzuncu 

derecede bir memuriyet inhilâl etse ve o memurun inhilâl eden 

memuriyete terfian tayini lâzım gelse üç seneyi doldurmadığı için terfii 

cihetine gidilmemesi doğru olmayacağından dokuzuncu dereceye terfi 

edebilir. Ancak onuncu derecede hizmeti müddeti üç sene oluncaya 

kadar 9 uncu derecede 10 uncu derece maaşı ve onuncu derecede üç 

seneyi doldurduktan itibaren dokuzuncu derece maaşı verilmek lâzımdır. 

18 — Teselsül derece sırası takip etmeyen memuriyetlerde her 

daire teşkilât ve memurin kanunu ahkâmına göre bir memurun azamî üç 

derece mafevk memuriyete tayini caizdir. Ancak teselsül zaruretiyle 3 

üncü derece mafevk bir memuriyete tayin olunanlara 2 inci ve bir terfi 

müddütini doldorduktan sonra 3 üncü derece mafevk maaşı verilebilir  
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Devairi merkeziyede bir şubei misal gösterelim: Müdür yedinci ve 

mümeyyizi evvel onuncu derecedir. Müdürlük inhilâl etmiştir. O 

memuriyete o dairenin birinci mümeyyizinden başka tayin edilecek 

münasip bir kimse yoktur. Mümeyyize ve müdür arasında üç derece 

bulunması hasebile onuncu derecede bulunan mümeyyiz tayin olunabilir 

Yalnız müdüriyet maaşı olarak evvela 8 inci üç sene veya âli tahsil 

görmüş ise iki sene sonrada 7 inci derece maaşı verilir. 

Bir dereceden teselsül zaruretile üç derece mafevka terfi edenlerde 

esas şudur: 

A - Terfi müddetini ikmal ettiği takdirde üç derece mafevka terfi 

edenler terfi ettikleri derecenin bir derece dunundaki maaşı alırlar. Ve 

terfi müddetini doldurduktan sonra bulunduıkları derece maaşını alırlar. 

İki derece mafevke terfi edenler tayin edildikleri mafevk derece maaşını 

alırlar. 

B - Terfi müddetini ikmal etmedikleri takdirde üç derece mafevka 

terfi edenler terfi müddetini ikmal edinceye kadar eski maaşını alırlar. 

Terfi müddetini ikmal ettiktan sonra terfi ettikleri derecenin bir derece 

dunundaki maaşı alırlar. 

19 — A Serisine dahil olabilmek için yüksek bir mektep mezunu 

olmak ve en az onbeş sene devlet hizmetinde bulunmak lâzımdır. Siyasî 

sebeplere veya İdarî zaruretlere ve yahut meslekî ihtisaslara mebni İcra 

Vekilleri karasiyle bidayeten B ve C serileri dahilindeki derecelere 

alınan memurlar bu hükümden müstesnadır. 

20 Elyevm B serisinde olup yüksek bir mektepten mezun 

bulunmayan memurlar hizmetleri yirmi seneyi geçmek şartile A serisine 

terfi edebilirler. Ancak bunlar için terfi haddi beşinci dereceyi tecavüz 

edemez. 
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21 - Elyevm A serisinde olupta yüksek bir mektepten mezun 

bulunmayan memurlar için terfi haddi bulundukları derecelerin iki 

derece mafevkini tecaviz edemez  

22 Teadül kanunile tayin edilen maaş dereceleri her memur için 

terfide esastır. Ancak Adliye müfettişlerinin mertebe muadeletleri 

hakkında Hakimler kanunu ahkâmı cereyan edip dahil oldukları maaş 

dereceleri kendileri için bir hakkı müktesep addedilmez. Meselâ sınıf 

itibarile 6 inci derecede olmak lâzımgelen bir hakim Adliye müfettiş 

olması dolayisiyle müfettişlikte 4 üncü derecede ise dördüncü derecede 

müfettişlik yapması kendisini Hakimler kanununun fevkinde dördüncü 

dereceye terfi etmişi olmasını istilzam etmez. Binaenaleyh Hakimler 

kanununda tayin edilen mertebelerden her hangi birisine usulü 

dairesinde tayin olunabilirler. 

23 — Mafevki olmamasından veya İlmî, fennî ve meslekî bir 

ihtisasa ihtiyaç gösteren veya uzun müddet şahs tebeddül etmemesi 

devletçe menfaati müstelzim olan memuriyetlerde bulunan memurlara 

her terfi müddeti geçtikçe bütçelere konacak tahsisat dairesinde bir zam 

verilir. Bu zammın miktar, şarait ve derecatı ve memuriyetlerin envai 

ayrı bir kanunla tayin olunacağından bu madde hükmünün sureti tatbiki 

bilahare ayrıca izah edilecektir. 

24 — Kadroları 1929 bütçesine merbut cetvelde ayrıca gösterilen 

maaşlı memurlar teadül kanunu mevzuundan hariçtir Maaş ve 

tahsisatları ve tabi ise pahalılık ve uzaklık zamları birleştirilerek 

kendilerine verilir ve tevhit edilen bir kısmı maaş ve tahsisat Tedaül 

kanununun 3 üncü maddesi mucibince tekaüt tevkifatına ve vergilerle 

munzam kesirlerine tabi değildir. 

1929 bütçesine merbut ( D) cetvelinde Posta telgrafa 
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ait kısmında gösterilen 8,5 lira maaşlı ve Elâzizde bulunan bir hat 

memurunun maaşı o memur hariçten gönderilmiş bulunduğu takdirde şu 

şekilde hesap edilecektir. 

 

Elâziz % 40 uzaklık ve pahalılık zammına tabi olduğuna göre 

elyem bu memura tevkifatsız  

8,50 lira maaşı aslî. 

27     “   tahsisatı fevkalâde, 

8,4    “   pahalılık zammı, 

 

43.54 

Lira maaş verilmekte ve bundan muayyen tevkifat yapılmakta idi. 

Tedaül kanunu bu memuru şumulü haricinde bıraktığından kemafissabık 

maaş, tahsisat ve pahalılık zammı verilecektir. Yalnız bunlar eskiden 

olduğu gibi ayrı ayrı değil tevhit edilerek tesviye edilecek ve tedaül 

kanununun 3 üncü maddesi mucibince bir gûna vergi ve tevkifata tabi 

tutulmıyacaktır ve tevhit edilirken tahsisatı fevkalade ve pahalılık 

zammı ilğa edilmiş olduğundan bu namlarla verilmiyerek doğrudan 

doğruya bir kalem olarak maaş tertibinden tesviye kılınacaktır. Şu 

kadarki Barem kanunile pahalılık zammı mülga olduğundan 1 eylül 

1929 tarihinden sonra tedaül kanunu haricinde bırakilan ve evvelce 

pahalılık zammına tabi bulunan memuriyetlerden birine tayin edilirse bu 

memura tevhiden verilecek olan ve hiç bir tevkifata tabi olmayan maaş 

yalnız asıl maaş ile tahsisatı fevkalâdesi mecmuudur. Ve yine bu gibi 

mahallerde olupta pahalılık zammı almakta iken pahalılık zammına tabi 

olmıyan bir mahalle nakledilen bu gibi memurlarada yalnız asıl maaşları 

ile tahsisatı fevkalâde mecmuu tevhiden ve bir gûna tevkifafa tabi 

olmayarak verilecektir. 

Mesela, Elâzizde bulunan ve yukariki misalde zikredilen 8,5 maaşlı 

hat çavuşluğuna 1 eylül 1929 dan 
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sonra bir memur tayin edilirse kendisine 8.5 lira maaşı asli ile 27 lira 

tahsisatı fevkalâde mecmuu olan 35.5 lira tesviye olunmak lâzımdır. 

Kezalik elyem Elâzizde 8,5 lira maaş almakta olan hat çavuşu pahalılık 

zammına tabi olmayan Sivasa nakil ve tahvil edildiği takdirde kendisine 

verilecek maaş yalnız maaşı asli 8.5 lira tahsilatı fevkalâdesi bulunan 27 

liranın baliğidir ki 35,50 liradan ibarettir. 

25 — İnhilâl eden memuriyetlerde vekil istihdamı halinde maaş 

kanununun 8 inci maddesi mucibince verilecek vekâlet maaşının 

müddeti azamî altı aydan ibarettir. Burada nazarı dikkate tutulması icap 

eden nokta verilecek vekâlet maaşının 6 aydan fazla olmayacağıdır. Bir 

zat alti ay vekâlet ettiktten sonra diğer bir zat gelip yine altı ay vekâlet 

eder demek değildir. Binaenaleyh münhal bir makama eşhas teaddüt etse 

bile ceman 6 aydan fazla vekâlet maaşı verilemez. Bu kabil münhal 

memuriyetlere hariçten gönderilen memurlara yemiye dahi verilemez. 

Ücretli vazifelerde de aynı hüküm caridir. Esasen münhal olmayıpta 

işten men edilmek veya mezuniyet ve hastalik sebeplerde vekâleten 

idareye mecburiyet bulunan memuriyetler bu hükme tabi değildir. 

Bunlara vekâlet maaşı memurin ve maaş kanunları ahkânıma tevfikan 

altı aydan fazla da olsa verilir. 

20 — Alelûmum mütekaidin ile eytam ve eramile ve hidematı 

vataniye tertibinden maaş alan zevata maaşı aslileriyle tahsisatı 

fevkaladeleri birleştirilmek ve 8 şubat 1341 tarihli terfi kanunundan 

müstefit olan malûllere de terfih zamları ilâve edilmek suretiyle bir 

kalem olarak verilir. 

27 — Alelûmum mütekaidin ile eytam ve eramil ve hidamatı 

vataniye tertibinden maaş alan zevata tev – 
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hiden verilecek maaşat teadül kanununun 3 üncü maddesi mucibince hiç 

bir tevkifat ve vergilerle munzam kesirlerine tabi değildir. 

28 — işbu talimatnamenin 23 ve 24 üncü maddelerinde izah 

edildiği veçhile tevhiden verilecek maaşatta yarım liradan dun kesirler 

mevcut olduğu surette ve kesirlerin bir seneliği hesap ve tahakkuk 

ettirilerek üçüncü üç aylık maaşları ile birlikte tediye olunur. 

Bu suretle tediye edilecek elli kuruştan dun kesirlerin senelik 

baliğinden kalacak yarım liradan dun kesirler yarım liraya yarım liradan 

fazla kesirler bir liraya iblâğ olunur. Bilfarz barem kanununa göre tekaüt 

maaşı 360 kuruş tutan bir mütekaide üçer aylığı 350 kuruş üzerinden 

tesviye edilecek ve her elli kuruştan artan 10 kuruş kesrin seneliği 

bilhesap üçüncü üç aylıkla birlikte verilecektir. Bu hükümden maksat 

elli kuruştan dun veya fazla kesirlerin hesap edilmek suretiyle muamlâtı 

baitleşdirmek ve tahassül edecek kesirlerin bir kalemde seneliğini birden 

tesviye ettirmektir. Bu suretle her aydan artan onar kuruşun bir seneliği 

olan 120 kuruşun 20 kuruşuda yarını liraya iblâğ ile 150 kuruş olarak 

üçüncü üç aylık maaşlarla beraber tesviye edilecektir. 

29 — Mütekaidinden olupta bütçeden tahsisat veya ücret alanların 

bu vaziyetleri devam ettikçe tekakaüt. maaşları tahsisatı fevkalâdeleri 

ilâve edilmeksizin verilir Şöyleki: tahrirde, kadastroda istihdam olunan 

mütekaidin den birine umumî bütçeden ücret verilmesine göre bunların 

tekaüt maaşlarımı aslı verilerek tahsisatı fevkalâdeleri verilmez. 

30 Mütekaidinden olupta maaşlı bir hizmete tayin edilenlerin 

tekaüt maaşları temamen kat olunur. Ciheti askeriyede maaşlı vazifede 

kadrolarında sivil ücretli me- 
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mur istihdam olunabilir kaydına istinaden mütekaidinden birisi ücretle 

tayin edilmiş olsa bile tekaüt maaşı kat ulunur ancak teadül kanununun 

14 üncü maddesinin son fıkrasiyle 2 haziran 926 tarih ve 900 numaralı 

kanun ahkâmı mahfuz tutulduğundan bilumum mütekaidinden 

muallimliğe ve mütekait tabip, eczacı, baytar. ve mühendis ve 

kondöktörlardan hükümet İdarei hususiye ve Belediye tababet ve 

eczacılık ve baytarlık ve mühendislik ve kondoktorluklarına tayin 

olunanların tekaüt maaşları kesilmez ve tekaüt maaşiyle içtimai caiz 

olduğu yukarıda gösterilen memuriyetlerin maaşından ve ilâveten 

verilen tekaüt maaşından teadül kanununun üçüncü maddesi mucibince 

bir güna vergi ve tevkifat kat edilmez. 

31 — Alelûmum memurlara barem kanunile tayin edilen maaştan 

gayrı ücret ve tahsisat ve huzur namlarile ne umumî ve nede hususî 

bütçelerden bir şey verilebilir. Yalnız vazifei asliyeleri cümlesinden 

olmayan ancak kanunun tahmil etmediği munzam bir vazifeye veya 

ihtisas dolayısiyle teşkil olunacak komisyonlara memur edilenlere mesai 

saatlerinin haricindeki iştigallerinden dolayi işin muvakkat olması 

halinde o işin hitamında ve uzun müddet devam edecek işlerde ait 

olduğu vekâletin tensip edeceği zamanlarda icra vekilleri heyetinin 

karariyle bir ücret ita olunur. 

32 — Devlet teşkilâtına dahil olup umumî bütçeden tahsisat veya 

ücret alanların kadroları kemakân bütçe ile tayin olunur. 

Bu vaziyette bulunanların ayrıca bir kanunu mahsus tanzim 

edilinceye kadar tahsisat, zamaim ve ücretleri bütçelerle yapılan tadilât 

hariç olmak üzere 1928 bütçesiyle kabul olunan esas ve miktarlara göre 

tediyeye devam olunur 
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33 — Yeniden memuriyete alınacaklar için memurin kanununun 

namzetlik hakkındaki 7 inci maddesi hükmü bakidir. Ye maaşlara 

namzet olarak tayin edildikleri memuriyetin derecesine göre teadül 

kanununun 3 üncü maddesi mucibince emsali hasılı üzerinden hesap ve 

tesviye olunur. 

Ve bunlardan Ankarada bulunanlara muvakkat tazminatta verilir. 

Namzetlere verilecek maaştan aidatı tekaüdiye tevkif edilmeyip kazanç 

yergisi ve sair tevkifatın icrasından sonra maaşları sair memurlar misilli 

peşin olarak tesviye olunur. 

34 — Memurin kanununun memurlara verilecek takdirnamenin 

kıdem zammına ve inzibatî cezalar dolayisiyle kıdem tenziline müteallik 

hükümleri mahfuzdur. Şu halde teadül kanununa mafevk dereceye terfi 

için 8 inci maddesinde muayen müddetler terfi edilecek memur 

hakkında müddeti hizmetinden başka memurin kanununun kıdem zam 

veya kıdem tenzilini icapeyleyen ahvalin mevcut alup olmadığı da 

nazarı dikkate alınacaktır. 

35 — Halen açıkta bulunupta açık maaşı almakta olan memurlara 

elyevm aldıkları maaş ve tahsisatı fevkalâde tevhiden verilir. 

36 — 1928 kadrosuna nazaran memuriyet unvanı değişmeksizin 

teadül kanuniyle aynı sınıf memurlar maaşlarının tevhidi ve bir dereceye 

konulması neticesi olarak maaşı aslileri tezayüt eden memurlara ikinci 

maddeye merbut cetvelde gösterilen maaş verilir. 

37 — 1928 bütçesiyle almakta olduğu maaş miktarından bir derece 

olmadığı takdirde o maaşa en yakın olan üst taraftaki derece maaşı bu 

memurun derecesi olup bu derece kendisi için terfi addedilmeyecek ve 

kıdemlerinde eskiden nail oldukları maaşın tarihi mebde olacaktır. 
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38 — Gerek barem kanununa merbut cetvelde memuriyeti tasrih 

edilmiş bulunsun, gerek tasrih edilmemiş olsun bir memurun 1928 

senesinde aldığı maaşa göre daha yüksek maaşlı bir dereceye dahil 

olduğu takdirde bunlar dereceten terfi edilmiş olup bundan sonra terfi 

müddetinin mebdei 1 eylül 1929 tarihi olmak lâzımdır. 

1928 senesi muvazenei umumiye kanununa merbut C cetvelinde 

yazılı memuriyetlerde muvazzaf memurlar bu kanunun merbutu 2 

numaralı cetvelde sarahaten tayin ve ithal edilmiş olan derecelerine dahil 

olacaklarından bunlar için ayrıca salâhiyettar makamın tasvip ve 

tasdikına iktiran ettirilmesine mahal olmayıp 1 eylül 1929 dan itibaren 

dahil oldukları derece maaşlarının kendilerine tesviyesi lâzımdir. 

Şu kadar ki hanği dereceye dahil oldukları sarahaten zikredilmemiş 

olan memuriyetlerde bulunan memurların derecelerinin tayini o memuru 

tayine salâhiyettar olan makama aittir. 

Bilfaraz iki numaralı cetvelin Maliye kısmında vilâyet memurları 

meyanında 4 Defterdar altıncı dereceye ithal edilmiş ve fakat bunların 

hangi vilâyet defterdarları oldukları tasrih edilmemiştir, bu defterdarları 

hangi Vilâyet defterdarları olduğu ve o defterdarların dahil oldukları 

derece maaşını alabilmeleri makamı vekâletin tasvibiyle tayin ve tasrih 

edilecektir. 

Şu kadar ki işbu tayinlerde mevcut kanunlarla teadül kanunu 

esasatının nazarı dikkate alınması lâzım geldiğinden buna itina edilmek 

lâzımdır. 

39 — Mülhak ve hususî bütçelere dahil memurlardan alelusul 

tekaüt aidatı ( Tekaüt aidatına tabi ise ) kazanç vergisi maarif vergisi ve 

munzam kesirler tevkif edilecektir. 

Kezalik alelûmum ücretle müstahdem olanlardan ve kadrolarındaki 

meşruhata istinaden maaşlı yerlerden 
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ücretle müstahdem bulananlardan kazanç ve saire vergilerile kesri 

munzamlar tevkif olunur, 

40 — Hakkı müktesep olarak verilen mebaliğ meyanında pahalılık 

zammı mevcut olan bir memur daha yüksek nisbette pahalılık zammına 

tabi bir mahalle gönderildiği takdirde pahalılık zammı farkı ayrıca hakkı 

müktesebine ilâve edilmez. 

41 — Münhal memuriyetlere tayin edilen vekillere altı aydan fazla 

vekâlet maaşı verilmemek keyfiyetinin mebdei barem kanununun 

mevkii tatbika girdiği 1 eylül 1929 tarihidir. Yani bu tarihten itibaren 

ancak altı ay vekâlet maaşı verilir. 

42 — Müstehikkini ilmiye ve hademei hayrat maaşları eski 

ahkâma tabi olup bunlardan mevcut kanunlar ahkâmına göre eskisi gibi 

tevkifat yapılır. 

43 — Müstahdem olan memurların terfi zamları. 

Müstahdem bulundukları daire bütçesinin maaş tertibinden verilir. 

Bir sebeble mesken tazminatı almazken o sebep zail oldukta 

sebebin zevalini takip edeu aydan itibaren mesken tazminatı verilir. 
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Dahiliye V. beyefendinin Şark 

 seyahatleri 

 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya beyefendi refakatlerinde Mahallî İşler 

U. Müdürü Nazif, Mülkiye Müfettişi Şefik, U. J. Kumandan muavini 

Miralay Raşit, Kalemi Mahsus Müdürü Ekrem, Yaver Arif Beyler 

olduğu halde 14 Haziran 929 tarihinde Ankaradan müfarakat ederek 

Kayseri, Sivas tarikile Şark vilâyetlerine azimet ve zirde yazılan Vilâyet, 

Kaza, Nahiyeleri teftiş ettikten sonra 14 Ağustos 929 tarihinde 

Cebelibereket, Adana, Konya tarikile Ankaraya Avdet etmişlerdir. Vekil 

beyefendinin takip buyurdukları tariki seyahat ve uğradıkları mahaller 

aşağıda gösterilmiştir. 

Başında yıldız işareti olan mahallerde bir iki gün tevekkuf 

buyurulmuştur. 

Ankara — * Kayseri —Bünyan — Sarıoğlan — * Şarkışla — 

Kayadibi — * Sivas — Hafik — * Zağra — Şerefiye — Suşehiri —  

* Şebin karalhisar — Refahiye — * Erzincan — Tercan — Aşkale — 

Erzurum — Hasankale — * Sarıkamiş — Selim * Kars —* Ardahan * 

Artvin — Ardahan ( Avdet ) — Çıldır — Zaruşat — * Kars — 

Kağızman —Kulp —* İğdir — Bayazıt — Diyadin — * Karaköse — 

Patnos — Malazkirt — * Bulanık — Liz —*Muş — Tatvan — Ahlat — 

Adilcevaz — * Erciş —* Van — Tatvan — * Bitlis — * Siirt — Garzan 

— Beşiri —* Diyaribekir —* Mardin — Savur — Mardin —

Diyaribekir — Osmaniye —Ergani madeni * Elaziz — İzoli —Malatya 

— Sürgü —* Adıyaman *—Urfa — Birecik — Nizip — * Gaziantep — 

Kilis— Gaziantep — * Maraş —*Osmaniye(Cebelibereket) Erzin — 

Dörtyol — Ceyhan —*Adana — Tarsus— Mersin — Adana — Ankara 
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Ahvali Umumiye 

 Raporları 

 
Zonguldak 

 

1 - Vilâyet dahilinde halen asayişşikenane ahval mevcut deyildir. 

2 - Mayıs, Haziran ve Temmuz 1928 ayları zarfında vilâyet 

dahilinde ( 340 ) cürüm vukua gelmiş olup bu miktarla geçen senenin 

aynı ayları zarfındaki ceraim adedi arasında şayanı nazar bir fark yoktur. 

En çok irtikâp olunan cürümler; adî sirkat, darp ve cerh kız kaçırmak ve 

serhoşluktur. 

3 - Cürümlerin men’i vukuu için Jandarma karakolları arasında 

telâki devriyeleri ve kasabalarda gece devriyeleri faaliyette bulunmakta 

isede bu faaliyet ancak karakolların müsaadesi nisbetindedir. 

Zonguldakta muhtelif mevakilerde kadronun müsaadesi nisbetinde polis 

karakol ve noktalan ikame olunmuştur. Deniz kontrolü kaldırlmış 

olmakla beraber seyrüsefer ve tetkiki hüviyet mesaili ehemmiyetle takip 

olunmaktadır. Jandarına kadrosunun vilâyatın vüs’at ve nufusunun 

kesafetine ve ihtiyaca göre tezyidi elzemdir. 

5 - Halkın ahvali ruhiye ve temâyülatı siyasiyesi eyidir. 

Cümhuriyet esasatı, eski ve batıl tikatları yıkmış teceddüt ve terakkiye 

yol açmıştır. Memnuniyetsizlik gibi bir hal meşhut va mahsus değildir. 

Devlet teşkilâtının ihtiyacı halka nazaran daha zi – 
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yade vüs’at peyda etmesi şayanı temennidir. Kanunların tatbikatında 

ekseriyet itibariyle müşkülâta tesadüf olunmayorsa da köylerde okur 

yazarların azlığı yüzünden ( Köy kanununun ) hakkiyle takbikine imkân 

bulunamayor. Bununla beraber yeni harflerimizin tatbikatı sayesinde bu 

mahzurunda izalesi tabiî ve muhakkaktır. 

6 - Vilâyatın idare teşkilâtı ihtiyacı haziri tatmine kâfi değildir. 

Evrakı tetkik edilen ve derdesti takdim bulunan tam teşekküllü 

nahiyelerin vilâyetiniz dahilinde bir anevvel ihdası ve jandarma 

kadrosunu da ihtiyaca göre tezyidi elzemdir. Halk ile hükümet 

arasındaki münasebet şayanı memnuniyettir. Halkın hükümete olan 

itimadı kuvvetli ve her an mütezavittir. 

7 - Vilâyatta aşairi seyyare mevcut değildir. 

 

İktisadî rapor 

 

Zonguldak merkez kazası yalınız bir madenî sanayi merkezidir 

iktisadi vaziyeti kömürcülüğe münhasırdır, kömürcülüğün bir iki 

senedenberi geçirmekte olduğu buhran, yüzünden Zonguldağın İktisadî 

vaziyeti oldukça müteessir olmuştur. 

Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarındaki vaz’iyet daha evvelki 

aylara nazaran daha eyicedir. Fakat bunun amili mevsimin müsaadesidir 

yoksa vaz’iyette salâh asari görülmemiştir. Satış az ve fiat itibariyle de 

elverişli değildir. Havzanın istikşafini temin edecek esbaptan biri ve 

belki de en birincisi maliyet fiatını tenzil etmek ve kömürlerimize ecnebi 

memleketlerde müşteri temin eylemektir. Halbu ki 926 senesinde İngiliz 

maden amelesi grevi münasebetiyle Türk kömür havzasında amele 

ücretleri ve malzeme Hatları tezyit edilmiş olduğu halde hâlen 
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tenziline imkân bulunmamakta ve binaenaleyh maliyet fiatının tenzilide 

kabil olamamaktadır. 

Mayıs, Haziran ayları zarfında Havzai fahmiyeden ( 210559 ) ton 

istihsalât ve 172222 ton imrarat yapılmıştır. Temmuz ayı istihsalât ve 

imraratı henüz tesbit olunmamıştır. 

“Fiyome „ sergisinde teşhir edilmek üzere muhtelif kömür 

nümuneleri mahalline gönderilmiştir. 

( 9 eylül İzmir sergisi ) ne de nümune gönderilecektir. 

Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları zarfında Zonguldak limanına ( 

30389 ) rüsum tonilâtolu 938 adet sefaini tüccariye gelip gitmiştir. 

Bunlardan ( 76 ) sı ecnebidir. 

3 — Halk ekseriyet itibariyle ziraat ve maden ocaklarında 

amelelikle meşguldür. Merkez ve Ereyli mıntıkalarındaki senayi 

imadeniyeden, Bartin ve Zafranbolu kazalarındaki kerestecilikten başka 

vilâyet dahilinde belli başlı bir ticaret ve san’at yoktur. Ereylide 

biçakcilik, Devrekte bastonculuk ve Amasyada çekiccilik san’atları 

teşvik ve himayeye muhtaçtır. Vilâyetçe bunlardan nümune alınarak 

İzmir sergisine gönderilmiştir. Dahili vilâyette inhitata uğramış 

ehemmiyetli bir san'at yoktur. Yalınız Bartin ve Ereyli kazalarındaki ( 

Gemi ) inşaatında evvelki kadar faaliyet mevcut değildir. Buna sebep de 

gemi inşaatına muktazı eşcarın kat ve nakli için alınması icap eden 

müsaadenin istihsalindeki güçlüktür. 

4 - Ziraat, hali iptidaidedir. İdrak olunan mahsul bazı kazalarda 

mahallî ihtiyari bile temin kâfie deyildir. Mamafi ziraatin inkişaf ve 

terakkisine çalışılmaktadır. Ziraat memurluğunun umuru ziraiye ve 

Baytarlık dairesinin de umuru baytariye hakkındaki raporları melfuftur. 

5 - İktisaden büyük ehemmiyeti haiz bulunan vilâyet yollarının 

inşaatına devam olunuyor. 

Yapılmakta olan Ereyli - Ankara şümendüferi, vilâyetin inkişafı 

iktisadiyesine başlıca amil olacaktır. 
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İçtimaî rapor 

 

Vilâyetimiz halki sureti umumiyede çalışkandır. Sahil boyunca altı 

kilometre derinliğe kadar şerit vari kömür havzasını teşkil eden sahada 

diğer vilâyetlerin halkından bir çok amele de mevcuttur. 

Başlıca menabai servet kömür ve orman olmakla beraber her hangi 

bir avrupalı memlekete nazaran kuvvetli sermayedar diyeceğimiz çok 

zengin kimseler mevcut değihlir. Böyle olmakla beraber bir ormanı veya 

maden ocağını cüz’î ve külli idare edecek kadar sermayeyi kendisine ait 

olsun olmasun tedarik ve elde edebilen patronların da, bunların işlerinde 

çalışan amelenin de mal; ve İçtimaî vaziyetlerinde şayanı memnuniyet 

bir tevazün görülemez, sebebi kimsenin kendi mesleğine temamiyle 

bağlanmamasından ve her işçinin maişeti gâh madende gâh ormanda ve 

gâh ziraatta aramasından neş’et etmektedir. 

Vilâyetimiz mıntıkasında şümendüfer işlerinin açılması, pek çok 

amelenin zaruretini tekvine ve iş ücretlerinin artmasına medar olmuştur. 

Vilâyetimizin işsizleri kaydeden muntazaman onlara iş bulan 

vazifedar bir bürosu bulunmadığı için işizlerin miktarını sahili bir surette 

tesbit etmeye imkân yoktur. 

İngiltere ve Fransada olduğu gibi böyle bir büronun 

memleketimizde de ihdası şayanı temennidir. Mamafih vilâyetimizin 

yerli halkından işsiz kimsenin müracaatına maruz kalmadım. Haricî 

vilâyet halkından bir işe yerlaşmek üzere gelipte burada aylak kalarak 

bana müracaat edenleri mümkün mertebe yerleştirmeğe çalıştim. 
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Sihhî rapor 

 

1 - Vilâyetin ahvali sihhiyesi eyidir. 

Beledî hastalıklar kızıl. kızamık, çiçek, difteri ve dizanteridir. Fakat 

bunların istilâî bir şekil aldığı görülmemiştir. 

2 - Vilâyet dahilinde en ziyade tahribat yapan hastalıklar frengi, 

sıtma ve veremdir. Bilhassa frengilerin adedi çok fazladır. Frengi ile 

mevcut teşkilât ve imkân nisbetinde mücadele olunmaktadır. Frengi ve 

verem gibi İçtimaî emrazla daha kuvyetli mücadele edilmesi için 

teşkilâtın tevsii lâzım ve buda nakdî fedakârlığa vabestedir. 

3 - Vilâyetin teşkilâtı sıhhiyesi kaza merkezlerinde hükümet ve 

belediye tabipleriyle ( 12 ) esas ve ferengi mücadele küçük sıhhiye 

memurundan ibarettir. Bu teşkilât ihtiyacı halkı temin edecek mahiyette 

değildir. Zonguldakta rnuvazenei umumiyeye ait memleket ile Bartın, 

Zafranbolu, Ereyli kazalarında idarei hususiyeye ait birer hastane ve 

Devrek kazasında bir dispanser mevcuttur. Bunlardan başka 

Zonguldakta Ereğli şirketine ait bir hastahane ile maden mevkilerinde 

amele birliğine ait bir kaç dispanser vardır efendim. 

 

İlmî rapor 

 

1 - Vilâyette ilk tahsil ve maarifin inkişaiı için azamî faaliyet sarf 

olunmaktadır. Halk dershaneleri adedi gittikçe tezyit ediliyor. 

2 - Vilâyet dahilinde mecburî tahsil sinnine dahil çocukların 

adedi ( 14569 ) kız ve ( 16169 ) erkek olmak üzere ( 30738 ) dir. Bunun 

üçte biri mekteplere müdavimdir. 
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3 - Vilâyet dahilinde mevcut ilk mekteplerin adedi de biri yatı 

olmak üzera ( 152 ) ; mevcut muallimlerin adedi ( 46 ) kız, ( 188 ) erkek 

olmak üzere ( 243 ) bu mekteplere müdavim talebe adedi dahi ( 2541) 

kız, (7213) erkek olmak üzere ( 9754 ) tir. 

Bunlardan başka Zonguldak merkezinde yüksek dereceli bir maden 

mühendis mektebi bir orta mektep ve Ereyli şirketine ait biri kız diğeri 

erkek olmak üzere iki ilk fransız mektebi vardır. Mevcut „ 9 „ halk 

dershanesine devam edenlerin adedi ( 302 ) dir. 

4 - Vilâyete mülhak kazalarda ilk tahsillerini ikmal eden 

yavruların Zonguldak orta mektebinden istifadelerini teminen idarei 

hususiyece yirmi yataklı bir talebe yati evi „ tesis oloniyor. 

5 - Yeni harflerimizin tatbikatına ait malûmat ikinci raporla arz 

olunacaktır. 

 

İmrani rapor 

 

1 - Zonguldak vilâyeti yolları şark ve garp mıntakası namiyle 

ikiye tefrik edilmiştir. 

Zonguldak - Devrek - Reşadiye - Ereyli - Devrek mümtet Reşadiye 

Zonguldak - Kozlu Ereyli Zonguldak Çaycuma ve Devrek Yenice 

yolları garp mıntakası, Boğaz - Bartin Zafranbolu mümtet Mecidiye, 

Bartın Kuruca, Şile, Bartın - Amasra ve Zafranbolu - Araç yolları da 

şark mıntakası yollarını teşkil etmektedir. 

Bu yollardan Zonguldak - Devrek, Bartın - Zafranbolu, Bartın - 

Amasra yolları yaz ve kış her türlü vesaiti nakliyenin mururuna 

müsaitsir. Mayıs 1928 iptidasından temmuz 1928 gayesine kadar üç ay 

zarfında 7815 kilometre yol müceddeden inşa 4x710 kilometre 
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yol tamir ve 18x280 kilometre tesviye edilmiştir. Yine bu müddet 

zarfında ynninen 25 kârgir menfez. inşa, beş ahşap köprü ve beş ahşap 

menfez de tamir edilmiştir. Bu müddet zarfında çalışan mükellef amele 

miktarı da „5921„ dir. Köy yollarının inşasına da lâyık olduğu 

ehemmiyet verilmektedir. 

2 - Vilâyet yolları üzerindeki en mühim köprüler şunlardır. 

A - Zonguldak - Devrek yolu mebdeine derdesti inşa 25 metre 

açıklığında betonarme „ Ankara köprüsü,. 

B - Zonguldak — Devrek yolu müntehasında Bolu suyu üzerinde 

mukaddema yapılmış ayakları kârgir - 62„ metre açıkliğinda “ Devrek „ 

köprüsü. 

C. Ereyli — Devrek yolu üzerinde on dördüncü kilometrede evelki 

sene yapılan 16 metre açıklığında betonarme “ Keçihisar „ köprüsü. 

D. Aynı yolun 21 inci kilometresinde derdesti ikmal 48 metre 

açıklığında betonamne “ Arslan ” göprüsü. 

E. Bartin — Zafranbolu yolunun 18 inci kilometresinde bu sene 

yapılan ,,50“ Metre açıklığında beton arme kemerli “ Kirazlik „ köprüsü. 

F. Ayni yolun 21 inci kilometresinde geçen sene yapılan 32 ’’ 

metre açıklığında betonarme “ Oküzgölü Köprüsü. 

Bunlardan başka vilâyet yolları üzerinde ve kaza merkezlerinde 

büyük. küçük kârgir, ahşap bir çok köprü ve köprücükler vardır. 

3 — Zonguldakta muvazenei umumiyeye ait memleket 

hastahanesi ile Ereyli şirketine ait bir hastahane ve Bartin Zafranbolu 

kazalarında idarei hususiyeye ait otuzar yataklı birer hastahane mevcut 

olduğu gibi muvazenei umumiyeye ait iken dört beş sene evvel 

seddedilen ve dispanser 
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ittihaz olunan Ereyli hastahanesi de bu sene idarei hususiyece yeniden 

tesis ve küşat edilecektir. 

Rontken cihazına da malik bulunan Zonguldak memleket 

hastahanesinin kalorifer ve Elektirik tesisatının da yaptırılması şayanı 

temennidir. idarei hususiyeye ait hastahanelerin tekemmülüne imkân 

nisbetinde çalışılıyor. 

4 - Merkezi vilâyette bir halk kütüphânesile Ereyli ve Bartin Türk 

ocaklarinda ufak mikyasta birer kütüphane vardır. Bu kütüphanelerin 

tevsi ve islâhi için idarei hususiye bütçesinden her sene muavenet 

yapılmaktadır. 

5 - Zonguldakta tam çarşı ortasından geçen ve mühim bir mahzur 

teşkil eden çift hat üzerine müesses demir yolunun kaldırılarak diğer bir 

mahalden geçirilmesi halen imkânsiz bulunmasına binaen işbu caddeye 

muvazi olarak “ Halk caddesi „ ismiyle 10 metre genişliğinde bir cadde 

küşadına lüzum görülmüş ve belediyece bilfiil icraata başlanılmıştır. 

6 - Zonguldak belediyesinin geçen sene yaptırdığı fabrikadan, 

şehrin gece ve gündüz Elektirik ile tenviri temin olunmuştur. 

Ereyli ve Bartin belediyelerince de bu hususta tetkikata devam 

olunuyor. 

7 - Merkez ve mülhakatın başlıca ihtiyaçlarından biriside  “ Sudur „ 

kasabalrrın su ihtiyaçlarının temini oldukça büyük masarif ve himmete 

muhtaçtır. Belediyelerin varidatı bu işleri başarmağa kâfi deyildir. Bütün 

belediyeler bu sene idarei hususiyeden su ısalesi için muavenet talep 

etmişler ve bu keyfiyet vilâyet meclisi umumisinde tezekkür olunarak 

azim mesarifi istilzam eden bu işlere başlamadan evvel bir kerre isale 

edilecek sular hakkında tetkikat yapılmak ve bunların şürbe salih olup 

olmadıklarını ve ne gibi masarif ve fedakarlıklarla 
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isale edilebileceği anlaşıldıktan sonra işe başlaması lüzumuna ve 

tetkikatı fenniye yapılmadıkça belediyelere su için muavenet 

olunmamasına karar verilmiş ve tetkikat işleri için 1928 bütçesine kâfi 

mikdar tahsisat, konulmuştur. 

8-Bartin boğazının daimî surette seyrüsefere müsait bir halde 

bulundurulması esbabına tevessül olunarak bunun için idarei hususiye 

bütçesine tahsisat vaz ediliniştir. 

Vali 

Akif 
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Vefat eden arkadaşlarımız 

Ilgın kaymakamı İbrahim Fehmi bey 

 

Ilgın kaymakamı İbrahim Fehmi bey Ilgında hastalanarak berayı 

tedavi Konyaya gelmiş ve Ağustosun 26 inci günü mübtela olduğu 

Zatülcenp hastalığında tahtı tedavide bulunduğu hastahanede vefat 

etmiştir. 1292 tarihinde tevellüt eden Mumaileyh Nufus kitabetiyle 

Devlet hizmetine girerek Nufus memurluklarında ve Cihanbeyli, Yunak, 

Hatirli nahiyeleri müdürlüklerinde ve Çölemerik Ermenak, Mut, Palu, 

kaymakamlıklarında bulunmuştur. 13 ağustos 927 de memuriyeti 

hazırası olan Ilğın kaymakaınlığına tayin edilmiştir. mevla rahmet 

eyleye. 

 

Alâiye kaymakamı Rüstem Fehmi bey 

 

Alaiye kaymakamı Rüstem Fehmi beyin Alaiyede 6 eylül 929 

tarihinde Vefat eylediği Antalya vilâyetinden telgrafla bildirilmiştir 

1289 tarihinde tevellüt eden mumaileyh 314 senesinde mektebi 

mülkiyeden mezun olmuş ve 10 Ağusto» 314 tarihinde selânik vilâyeti 

maiyet memurluğile Devlet hizmetine girmiştir. Sarı Şaban Pravişte, 

Florina, Kırçuval, Karaferye, Aydonat, kazası kaymakamlıklarında 

Selânik, Canik, Bafra, ünye tahriri müsakkafat komisyonu reisliklerinde, 

Aluçra Bayındır, kazası kaymakamlıklarında Ordu tahrirat 

müdürlüğnde, Besni kaymakamlığında bulunmuş ve 4 nisan 929 

tarihinde memuriyeti hazırası olan âlaiye kaymakamlığına tayin 

edilmiştir. Mevla Rahmet eyleye 
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Gayri Resmi kısım 

 

Muhtelif memleketlerin idarei merkeziye 

teşkilât 

Belçikanın Dahiliye ve Sıhhiye nezareti  

dahili nizamnamesi 

Birinci fasıl  

Vazaif 

 

Madde 1 — Nezaretin hidematı muhtelifesinin vazaif ve 

salahiyetleri berveçhi zirdir. 

I - Nazır kabinesi 

 

Haricî muhabere evrakının alınıp açılması ve tevzii; hususî veya 

mahrem mahiyette işler; haricî veya nezaret dahilindeki hususi 

muhaberat; mülakat talepleri millî rütbeler; ecnebî nişanları. 

Valilerin, vilâyet başkâtiplerinin, arodisman komisellerinin, 

belediye reisleri ve polis komiserlerinin tayini, nazır konağı ve kabine 

büruları mutemedliği. 

 

II - Umumî kâtiplik ( Müsteşarlık ) 

 

İdarei Merkeziye memurlarının ( tayın tahlif ve azilleri, maaşları, 

silsilei meratibi, üniformaları ) ve eski memurin ve müstahdemine 

yardım. 

Nizamnameler, talimatnameler ve hidematın murakabei 

umumiyesi; 

Merkez Kütüpanesi [1] nezaret bülteni, salnamei Kralî. 

Moniteur ( resmî gamete ) ile neşriyat vesaik irsalat kalemi, 

tercüme kalemi resmi taahhütlü evrakın tastiki.  

                                                      
1  Ulum ve sanayi Nezaretinin Merkez Kütüpanesi. Dahiliye ve Sıhhiye 

Nezaretinin Merkez Kütüpanesi ile müşterektir. 
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Muhtelit işler: hiç bir dairenin vezaifine dahil olınıyan işler; daavi 

idare is'tişare hey’eti ve idarei umumiye ile münasebat; müşavir 

avukatla münasebat kontrol âli hey’etile münesebat; mutemetlik ve daire 

levazımı. 

 

III. — vilâyet ve nevahi işleri idaresi 

 

Arazi hudutları, taksimatı mülkiye; 

Vilâyet ve nevahi işleri; vilâyat ve nevahinin teşkilâtı idariye ve 

idarei mâliyesi (istikrazat, vergi tarhı temellük, ferağ, mübadele): 

piyankolar. 

İdari davalar: selâhiyet ihtilâfları, mezarlıklar mevzuatı kanuniyesi, 

nevahi işlerinin iştikran. 

Daavinin ve nazır tarafından işbu daireye havale edilen mesaili 

hukukiyenin tetkiki, nahiyelerin iştiraki. 

 

IV - intihap işleri ve umumî  

istatistik idaresi 

( Müsteşarlığa raptedilmiştir ) 

 

A ) İntihap işleri. 

İntihabat kanunu: kanun lâyihalarının ihzarı ve tetkiki 

İntihap listelerinin tetkiki, talimatlar, İdarî kontrol, 

İntihap davaları: Hâzineye tahmil olunan masarifin tasfiyesi: 

Vilâyet ve nevahide intihabati teşriiye, talimat; intihap hey’etlerinin 

daveti: komünlerin berayı intihap içtimai; intihap kantonlarının tahdidi; 

intihap evrakının bilmüna kasa ihalesi vilâyet levazımının tedariki; 

intihap markalarının tasfiyesi; meb’us intihabati için intihap büroları 

âzalarına verilmesi lâzim gelen tazminat; müntehiplerin meccanen nakli; 

hilâfı nizam tahsil edilmiş vergilerin iadesi talepleri; valilerin talebi 

üzerine nahiye intihaplarının tetkiki: re’y virmekden istinkâf, afiv talebi; 

vilâyet senatörlerinin ( ayan ) intihabi; 
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Mecalisi teşriiye makamlarıma (mevki) tayini, meclisin daveti; 

içtimaata nihayet verilmesi, 

Vilâyet meclisi idareleri: mevkilerin tayini: 

Nahiye meclisleri nahiyelerin tasnifi; müşavirlerin tayini: iki 

memuriyetin bir şahısta içtima etmemesi bir memuriyetin zevali, intihap 

vazaifinin diğer vazaife ile içtima edebilmesi. 

İntihap istatistikleri: mukayyet müntehiplerin istatistiki ihtiyar, 

heyetleri tarafından muta ve istinaf mahkemelerince istinafen rü'yet 

edilmiş ınukaırerat: teşriî intihabatının netayici. 

B ) Umumî istatistik. ( keza müsteşarlığa raptedilmiştir. ) 

Merkez istatistik komisyonu; bülten; kataluğ, kütüpane; istatistik 

neşriyatının mübadelesi. 

Nüfus harekâtı ve ahvali medeniye statistiki; ( tevellüdat, vefiyat 

evlenme, ölüm doğumlar, harice muhaceret dahile muhaceret ) 

Ticaret şirketleri statistiki ( şirketlerin teessüsü, temdidi müddeti ve 

infisahı ) vilâyet ve nevahı istikrazları. 

Belçikanın ihsaî salnamesini yapmak, üç aylık statistik bültenini 

çıkarmak kraliyetin vaziyetini müşir muhtara tanzimi; her sene 31 

kânunu Evvelde nüfus adedini gösterir cetvel neşri. 

Umumî tahriri nüfus teşkilât ve netayici. 

Nüfus sicillerinin tanzim ve teftişine müteallik talimatlar: 

İkametğâhi tebdil eden vatandaşların tescil ve terkinimden 

mütevellit ihtilâfların tetkiki; mahalle sicilleri 

İstenilen maluıımati ihsaiyeye cevap itası. 

V. — Millis İdaresi. (Vilâyat ve Nevahi İdaresine raptedilmiştir ) 
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Milis tadadı; beynelmilel mukavelâtın icrası: milis 

teşkilâtı kazaiyesi, istinaf; temyiz, asker kaçakcılgı ahkâmının alelade 

milislere teşmili, evamiri kanuniyeye tevfikan milis kura hizmetine 

davet edilip de kendilerine tahmil olunan vecaibi ifa etmemiş olan 

belçikalıların vaziyetinin tetkiki, afvi umumî : Kurra keşidesi netayici 

hakkında cetvel tanzimi , 

Tabiiyet ve milis kanunlarının tatbikine müteallik mesail; milis 

teşkilâtı kazaiyesi azalarına verilen tazminatın tasfiyesi, hekimlerin 

maaşları; milis muamelâtına ait kuyudat ve vesaik: 

(Garde civique) kanununun tatbiki. (gardescivipues) gayri faal hale 

konulduğundan bu kanunun tatbiki muvakkaten talik olunmuştur. 

Nevahi itfaiye kıt’aatı; teşkilât; kadro: teslih; ilbas; teçhiz; 

levazımını, te'min, muaveneti nakdiye: 

Demir salip nişanı, 1830 hatırası nişanı, Eylül mecruhları; 1830 

muharipleri, yardım. 

Cesaret ve fedakârlığı görülenlere mükâfat: 

Harp malulleri milli teşkilâtı 

Carnegie Hero vakfı, 

VI — Sıhhiye İdaresi. 

Tababet san’atının icrasına ait kanun; tatbikat; icrayı san’ata 

müsade ve maafiyat; resmî eczacılık kitabı; tıbbî san’atlara nezaret; 

eczanelerin mualece depolarının ve eczayı tıbbiye mağazalarının teftişi; 

ebeler: ebe mektepleri, ebelerin, sitaj ve nevahi belediyelerine 

tayinlerinin teshili zımmında muaveneti nakdiye : hasta bakıcıların 

imtihanı, 

Sıhhiye kanunları, icraat; beynelmilel sıhhi mukaveleleri; müstevli 

hastalıklardan tehaffuz için deniz limanlarında, hudutlarda ve memleket 

dahilinde alınacak 
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tedbirler ; emrazı istilaiye zemanlarında yapılan hizmetlere mükâfat; 

cenazelerin defni, medfenden çıkarılması, mezarlığa ölü defni 

memnuniyeti; mezarlığın kaldırılması. 

Teşkilâtı sıhhiye: tıp akademisi, sıhhati umumiye meclisi âlisi 

teftişatı sıhhiye, limanları sıhhiye Komsiyonu viliiyet ve mahalli etıbba 

komsiyonu, sihhati amme komitaları, 

Fennî ihzarı edviye komisyonu; kanser tetkikatı komisyonu; sıhhiye 

ibaresi merkez lâboratuvarı; devlet aşı dairesi. 

Sıhhî irşadat : sari hastalıklardan tehaffuz; verem emrazı zühreviye, 

alkolism aleyhine propaganda. 

Çocuk hifzıssıhhası, tagaddiyesi, memedeki çocukların muayenesi, 

ana bakkaliyeleri, çelimsiz çocuklar bakkaliyeleri ve mektep yemekleri 

vesayet müesseseleri bu muhtelif mevat hakkında tedabirî nizamiye ve 

kanuniyenin ihzar ve icrası, teşvik ve muaveneti nakdiye, kontrol ve 

nezaret, millî himayei etfal, me’kûlât imal ve alını satımı, kavanin ve 

nizamatın tatbikatı ve teftişat, 

Teftiş işleri ve me’kûlâtın tahlili için merkez laboratuarı, müsadei 

mahsusa ile açılmış laboratuvarlar, 

Etlerin muayenesi işleri, teşkilât ve teftişat, nahiye keşif 

ücretlerinin tasdiki , 

Tedavi müesseseleri ve hastane projelerin ve darülyetamlarin 

hifzıssıhha noktai nazarından tetkiki, inşaatın muayenesi ve kabulü, 

tehaffuzhaneler ve karantinalar „ inşası için tahsisat. 

Amele meskenleri, bunlara ait kanunların sıhhî noktai nazardan 

tatbiki, 

Sıhhî tathirat işleri, su tevziatı, lâvvarlar ve umumî 
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hamamlar, lâğımlar inşası, dezenfeksiyon istasyonlari müessesatı, 

mezarlıklar.... vesaire. 

Projelerin tetkik ve tasvibi, bunlara yardım için tahsisat, inşaatın 

kontrol ve kabulü, 

Su tevzii işleri müessesesine ait kanunun tatbiki, su mecralarının 

tathiri, 

Gayri sıhhî ve ya kullanışsız müesseseler, sıhhiye dairesinin vezaifi 

harici şeraiti sihiye itibarile dahiline giren ve sınıflara munkasem 

bulunan müessesata nezareti ve intizam altına alınması, sıhhati umumiye 

hıdemati ile amele işleri idarei dâhiliyesi arasındaki münasebat. 

Ulûmu tıbbiye ve sıhhiyeyi alâkadar eden kongra ve sergiler, tıp ve 

sıhhat cemiyetlerine ve tibbî, sıhhî neşriyata nakden muavenet, her beş 

senede bir ulûmu tıbbiye müsabekaları. 

Sıhhiye idaresi bülteni ve sıhhî bülten. 

VII. Muhasebei umumiye ve tekaüt idaresi : 

A ) Muhasebei umumiye: ) Umumî kâtipliğe raptedilmiştir ) 

Divanı muhasebat ve maliye nezaretıle muhaberat; 

Bütçeler ve hesabat. 

İhtiyatı hacizler, tekaüt maaşları. 

Dahiliye ve sıhhiye nezareti memurin ve muvazzafiilinin eytam ve 

dul kadinlar veznesi, nahiye kâtiplerinin merkez teavün sandiğı. 

B - Teşrifat ve teşrifatta hakkı tekaddüın : ( Miliş idaresine 

raptedilmiştir. ) 

Bayramlar ve millî merasim. 

Nevahi armaları , 

Vilâyat ve nevahi hükümet pulları ve damgaları. 

Bir bayrak edinmeleri için cemiyetlere yardım. 

Hissiyatı vatanperveranenin neşri içi muaveneti nakdiye ve teşvikat  
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Kral madalyası, 

Kralıça madalyası, 

1914-1918 muhabbeti vataniye nişanı (           )  

 muhabbeti vataniye nişanı, ( Kıdem ) 

Muhabbeti vataniye nişanları; Devletin sivil memurları nahiye ve 

vilayet memurlarına tevcih olunan muhabbeti vataniye nişanları idarei 

umumiyesinin levazim ( beratlar, salipler ,madalyalar, ihbar irsal 

mektupları. ves ) 

Bahrî harp nişanları ( beratlar, salipler. madalyalar, ves ) 

 

İkinci Fasıl 

       Zat işleri 

 

Madde 2 — İdarei merkeziye me’murlarının sicilli Umumî 

Kâtiplikte tutulur. 

Madde 3 — Me’muriyetlerin ihdas ve ilgasına idarei merkeziye 

me’murlarının tayin, terfi, ve istifalarına ait her türlü teklifler daire 

amirlerinin mütalaası alındıktan sonra müsteşar tarafından nazire arz 

olunur. 

Alâkadar şefdöservislerin raporu tetkik, müdürler encümeninin 

re’yi istihsal edilmeksizin ve müsteşarın müdellel inhası inzimam 

eylemeksizin idarei merkeziye me’murları hiçbir suretle terfi ettirilemez. 

Nazır tarafından bu hususta bir karar ittihaz olunduktan sonra evrak 

ve vesaik Umumî kâtiplikte tutulan me’murin dosyasına teslim edilir ve 

yeniden terfi teklifi vaki olursa iktibas edilir. 

 

Üçüncü Fasıl 

Nizam İntizam ve inzibat 

 

Madde 4 — Umumî kâtip (müsteşar) bütün büroların umumî 

inzibat ve nezaretiyle mükelleftir. Daire 
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amirleri kendi idarelerinde bulunan büroların hususî inzibatiyle 

mükelleftirler. 

Madde 5 — Müstahdimine ait aşadaki fasıllarda tesbit olunan 

mesai saatları müstesna olmak üzere, büroların alelade mesai saatları 

berveçhi âti tesbit edilmiştir. 

Umum Müdürler: 9 dan 12 ye ve 14den 18e kadar, diğer 

me’murlar: 8 1/2 den 12 ye ve 14 den 17 1/2 a kadar. 

Bununla beraber, Nazır Müsteşar veya daire amirleri tarafından 

mezkûr saati mesai haricinde ve hatta tatil günlerinde bile, me’murun 

dairede bulunmasına lüzum gösterilebilir. 

Daire amirlerinin müsadei mahsusası olmaksızın satı mesai 

zarfında daireyi terk etmek memnudur. 

Madde 6 — İdarei merkeziye memurları daire işleri için ancak 

idare amirlerinin teklifi ve, ( ahvali müstacele müstesna olmak üzere ) 

Nazırın tasvibi üzerine vazifelerinden ayrılabilirler. Bu teklif bilhassa 

gaybubet edilecek günleri nereye gidileceğini ve ziyaretin sebep ve 

luzumunu ihtiva etmelidir. 

Madde 7 — Büroların tatil günleri şunlardır: 

1 ) Bütün gün; 

Pazar günleri; 

Yıl başı bayramı; 

Paskalya bayramı; 

Urucu İsa bayramı; 

Hamsin bayramı; 

21 Temmuz 1 inci Leopoldun tetevvücü yıl dönümü; 

15 Ağustos Urucu Meryem bayramı; 

I Teşriniseni ve ferdası Eizze yortusu; 

II    “        “   Millî müsavat bayramı; 

27     “       “    Kral bayramı: 

25 Kânunuevvel ve ferdası Noel bayramı; 
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/ 

2 ) öğleden sonra: 

Cumartesi günleri: 

Fevkalâde ahval dolâyisiyle vukubulacak diğer tatil günleri emri 

yevmi ile bildirilir. 

Madde 8 — Tam tatil günleri birbiri arkasına üç gün temadi 

edemez. 

Mamafih teakup ederse bunlardan biri yarım günlük tatile tebtil 

edilir. 

Madde 9 — Kordiplomatik, Meclisi meb’usan azaları hariç olmak 

üzere, idareye yabancı eşhas daire işleri için ancak saat 11 den öğle 

vaktına kadar kabul olunur 

Yalınız daire amirleri veya onlar tarafından sureti mahsusada tayin 

edilen memurin ve muvazzafin ziyaretçileri kabule mezundur. 

Medde 10 — Resmen müsade edilmedikçe nezaret işleri için 

belçikada veya memaliki ecnebiyedeki devair ve eşhas ile muhabere 

etmek: dosyalara mevzu evrakı irsal eylemek: daire amirlerinin 

müsadesi olmadan bu evraktan bîrini nezaret konağından harice 

çıkarmak: daire amirleri de dahil olduğu halde bütün memurlara katiyen 

memnudur. 

Daireye yabancı olan bir şahsa, delâlet etmek daire işlerine dair 

malumat vermek yasaktır. 

Matbuata verilecek her dürlü malumatın metni nâzır kabinesine 

arzolunur. ( Bu ahkâm neşredilecek her türlü beyanata tefsir tarikile 

teşmil edilmiştir. ) 

Madde 11 — Müsade istihsal etmeksizin ecnebi hükümdarlarına 

yeva hükümetlerine İlmî ve edebi hidematta bulunmak veya bunlardan 

duğrudan doğruya veya bilvasıta nişan istemek memurlara ve nezaret 

mensubinine memnudur. 

Belçikada ecnebi nişanını taşıya bilmek müsaade itası silsilei 

meratibe tevfikan istidaya ve hükümet 
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tarafından daha evvel muvafakat edilmiş olmasına mütevekkiftir. 

Madde 12 — Bir vaziyyetin islâhı veya herhangi bazı menafi 

istihsali için ecnebi nüfuzuna müraceat etmek memurlara yasaktı. 

Madde 13 — idarei merkeziye mensup bir memurunu maaşının 

haczi ve kat’ı mezkûr memurun tahrirî izahatı, âmirinin esbabı 

mucibesini ve bu husustaki re’yini müşir derkenarı ile birlikte 

muhasebei umumiye marifetiyle Nazıra arz olunur. 

Maaşı haciz ve kat edilen memur hakkında herhangi bir tedbire 

tevessül etmek münasip olup olmadığını dairesi amiri takdir edecektir  

Madde 14 — İdarei merkeziye memurin muvazafın ve 

müstahdimini Brüksel hududu dahilinde ikamete mecburdurlar. 

Nazırın müsadei mahsusası ile haliçte oturabilir. 

İkametkâh tebdil edildikçe kâtibi umumiye (Müsteşara ) heber. 

verilecektir. 

 

—Arkası var — 
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İdare hususunda nazariyeler 

kaideler, tecrübeler, 

 

Devlette idare ve hakimiyet — Nancy darülfünunu 

profesörlerinden, M. Lucien Brocard ( Millî ve beynelmilel iktisat 

prensipleri ) namındaki eserinde millî iktisat anasırı aslıyeesini tetkik 

etmektedir. 

Millî iktisat faaliyetinde devletin ve adlî rejimin en mühim bir 

unsuru failiyet olduğu neticesine varmakta ve İktisadî faaliyetin kuvei 

teşriiye ve kuvei idariye sıfatları ile devletin vesaatına miihtaç 

bulunduğunu izah eylemektedir. 

Devletin her gün bir az daha çoğalan ve genişleyen hizmetleri 

ekseriya münakaşaları mucip olduğundan muhtelif cephelerde deruhde 

ettiği faaliyet sahalarının bir tablosun yapmak faideli görülmüştür. 

Devlet yalnız teşriî bir kuvvet olarak mülâhaza edildikte madum 

gibi telekki olunabilir. Tatbik edilmedikten sonra kanun yapmak bir şey 

değildir. Kanunları tatbik etmek demek ise hükümet etmek, idare etmek 

demektir. 

Devletin bu hükümet ve idare vazifesi neleri ihtiva eder? 

Milletin müşterek mesaisi üzerine ne gibi tesiler ika eyler? 

Devlet hükümet sıfatı ile mütalea edilince hukuku amme 

müessiseleri halinde tecelli eder. Bunlardan bazıları mahallî menfaatları 

bazıları millî menfeatleri muhafa için tessüs etmiştir. Mahallî 

menfeaatlar. vilâyet, kazar nahiye, köy, idareleri ve millî mefaatlarda 

vekilleri 
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heyeti tarafından temin edilir. Ve bunların umumunun içtimamdan hasıl 

olan kuvvete de kuvei icraiye denilir. 

Hidamatı umumiye, idare organlarını ve millî müşterek İktisadî 

mesai merkezlerinin adlî kadrolarını teşkil eder. Bu merkezlerde köy, 

şehir, mıııtaka denilen insan maşerleridir. 

Bunların bir takım ihtiyaçlarını temin eden, cemiyetin bütün 

azalanım şamil bir takını menfaatlarını müdafaa eden hidematı 

umumiyedir : Mahallî hideınatı umumiye, mahallin ihtiyaç ve menafime 

tealluk eden merkezî hidematı uınumiyede milletin yani bütün 

memleketin menfaat ve ihtiyaçlarına tealluk eden hususatı ifa eder. 

Bu hidemat meyanında bazıları o kadar daimî ve şamil ve 

mükemmel bir surette temin edilmiştir ki kıymet ve ehemmiyetini layikı 

ile ölçmek bizim için mümkün olmuyor. Gayri şüurî olarak bunları 

hayatı beşerin tabii icabatı, hürriyeti tabiiyenin bir mevludu olmak üzere 

görmeğe alışmışızdır. 

Komünizm ve diğer İçtimaî sarsıntılar ve dünyanın ötesinde 

berisinde teressüm eden intizamı içtimaiyeyi ihlâl tehditleri olmalı ki bu 

hidematın ehemmiyetini bize keşfettirsin. Mamafi bunlar bile İçtimaî 

hayatta nekadar hayati bir rol oynadığını anlatmıyor. Adlî İdarî. inzibatî 

hidemati umumiyedir ki her liirlü meşru mukavelât ve teahhudatin 

temamii infazı, hukuku tesarrufiye ve masuniyeti şahsiyenin 

mahfuziyetini temin edar. Bu teminat olmadıkça milletin bütün efradına 

canının, malının hukukunu mahfuz bulunduğu emniyet gelmedikçe 

malik olduğu şeylerin tehlikede olmadığı, mesaisinin semeratını iktitaf 

edeceği ve o semerelerden sevdiklerini müstefit kılacağı ümidi 

olmadıkça istihsalât ve medeniyet 
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yok demektir. Zira müşterek mesai mevcut değildir. 

Kuvvet istimali ile müdafaa edilen bu velut emniyet hissinin iktisat 

sahasında ne kadar mühim olduğunu ölçebilmek için yalnız ihtilâlkâr 

hareketlerle meydana getirilen şurişler değil siyasî hareketler, ihtilâlci 

fırkaların tehdidatı ve hatta bazan alelade bir hükümet kabinesinin 

değişmesi gibi sade vekayiin husule getirdiği ruhî sebeplerde haklı veya 

haksız endişeler tevlit edince İktisadî ve malî sarsıntılar meydana 

geldiğini düşünmek lâzıdır. 

İşte bu emniyeti ancak ve yalnız devlet verebilir. 

Bu emniyeti muhafaza etmek, yekdiğerine zıt menfaatları, 

istikaları, hırsları bir türlü sükûn bulmayan arzuları, kinleri, tatmin 

edilmiyen ihtiyaçları, sefaletleri hakka müstenit kuvvetin maniaları 

önünde tutarak millet efradını yekdiğeri üzerine saldırmaktan korumak 

için devletin sarfetmek mecburiyetinde olduğu kuvvet ve enerfinin 

kıymet ve ehemmiyetini ve vüsat ve temadisini ölçemeyiz. 

Bu şuriş amirlerine karşı mukavemet eden kuvvetin bir dakika 

ortadan kâlkması meselâ İngilterede ve Avustralyada görüldüğü üzere 

bir zabıta grevi vuku bulması ile derhal hukuku tasarrufiyeye 

tecavüzleri, yağmaları cana taaruzzları faaliyeti içtimiyenin durduğum 

görürüz. Bu halin süratle önüne geçilemez ise asırların mahsulu olan bir 

medeniyetin bu kasırga içinde sürüklenip gittiğine de şahit olmak 

mümkündür. 

İşte millî iktisat sahasında emniyet hizmeti umumiyesinin işğal 

ettiği mevki bu ehemmiyettedir. Müşterek millî mesainin vucudu içinde 

bunun yeri en baştadır, Çünkü emniyet hizmeti umumiyesi olmayınca 

bilcümle faideli müşterek mesailer fealiyetten kalır  
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Maniaları- ortadan kaldırmak ile meşgul olması itibarile müşterek 

mesaide menfi bir rolü olan emniyet hizmeti umumiyesi yanınde millî 

faaliyeti müşterekede müsbet rolları olan hidematı umumiyei devlet te 

vardır. 

Bu hizmetlerin yegâne gayesi hususî faaliyetle arasında iştiraki 

tesis etmektir. Dinile bilir ki bilcümle devlet umumî hizmetleri hep ayni 

roli ifa ederler çünkü hepsinin mevzuu bir mahallin ahalisinin ve ya 

umum milletin ihtiyaçlarını tatmin etmekten ibarettir. Mamafi bunlar 

meyanında bazıları daha yüksek derecede bu tabiatı haizdirler. Bunlar o 

umumî hizmetlerdir ki hepsine birden ( millî avadanlık ) diyebiliriz. 

Vesaiti nakliye. ve muhabere, yollar nehirler, kanallar, limanlar 

şimendüfer, tramvay, telgraf, telefon, su, gaz, elektirik tevziatı, 

mübadele vesaiti; nakit bankınot, Bütün bunlar, mütemerkiz bulunan 

büyük istihsalâtı uzak mesafelere gidebilmeleri ve muhtaç oldukları 

binlerce mübadelelerin icrası için elzem ve zarurî olan vasıtalardır. 

Bunlarsız efrat hususî müesseselerin dar çerçivesi içinde sıkışıp kalacak 

ve hariçten istifade edememek ve istihsalâtını satamamak yüzünden 

kendi içinden yıkılıp mahv olacaktır. Bu umumî hizmetler sayesindedir 

kı hususî sanayi müesseseleri yekdiğerine rapt edilerek eşyanın, eşhasın, 

sermayenin ve fikirlerin aralarında ceryan ve tedavülü temin edilir. 

İşte bu cereyan ve tedavül hükümetin yardımı olmaksızın ne teşkil 

edilebilir ve nede işleyebilir. Meselâ yollar ancak vergi vasıtası ile temin 

edilebileceğinden hususî teşebbüslerle elde imkânı yoktur. Posta ve 

telefon ve telgrafın eminiyeti memleket ve millet hususunda ifa ettiği rol 

itbarı ile mutlaka devlet müdahalesine lüzum vardır. Bazıları hususî 

teşebbüslerle yapılabilir- 
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sede bu hizmetlerin hiç birisinden devlet büsbütün alâkasını kat edemez  

Bunların evvel emirde teşkilâtı, memleketin her tarafına 

yekdiğerine rapt etmek gaye olduğundan en kısa en rahat en doğru ve 

gerek istihsalât gerek müdafaayı memleket noktai nazarından milletin 

menafiine en uyğun yolları gösteren pılânmın tanzimi münhasıren 

hükümetin vesatatı ile olabilir. 

Devlet belki bu gayelere her zaman vasıl olamaz, fakat bu neticeye 

musil en yakin yolu bulmağa ancak o selahiyettardır, çünki hususî 

müessiselerin mesai ufku mahduttur; Onlar derhal kazanç 

düşüncesindedirler binaen aleyh ancak hususî menfaatlar hareketlerinde 

delil olur. 

Hidematı umumiyede devletin vesatatı ekser ahvalde mali esbap 

ilede zaruridir. Bu hizmetlerin bir çoğu bilhassa münakala hizmeti her 

zeman ticaret bırakan işlerden değildir. Yahut semere verse bile uzun 

zemanlardan sonra verir. Bunlar için evvel emirde mühim sermayelerin 

tehlikeye vaz’ı lâzımdır. Hususî müteşebbisler bu gibi ahvalde daima 

ileri atılmaktan tevvekki ederler onun içindir ki yalnız teşkilât değil 

idaresindede hükümetin tevassutu icap eder. Amerika ve İngiltere istisna 

edilirse dünyanın her yerinde bu hidemat için hususî kumpanyalarla 

devletin iştiraki icabetmiş ve eyi semereler vermiştir. Bu işlerde tarife 

mes’elesi de Devletin tevassutuııu icap ettiren hususattandır. 

Yukarıda tadat edilen umumî hizmetlerden maada diğer bir çok 

hizmetler vardır ki milletin umumî menfaatlarını alakâdar etmek itibarı 

ile hükümetin mürakaba ve yardımına muhtaçtır. Bunlarda millî iktisat 

hususunda mühim tesirleri olan hizmetlerdir. Bunların idaresinnde 
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hususî müessiselere terki gerek malî noktai nazardan yani faidei 

tücarriyesi olmadığından veya az olduğundan ve gerek idarelerine millet 

menfaatma olarak bir cereyan vermek icabettiğinden caiz olamaz. 

Bu hizmetlerin içinde bilhassa iki sınıf vardırki muhtelif noktalarda 

yekdiğeri ile alâkadardir: Bir taraftan umumî sıhhat işleri diğer taraftan 

maarif ve terbiyei umumiye hizmetleri. Sıhhati umumiye hizmetleri bir 

çok masarifi icap ettirirki doğrudan doğruya semere vermezler. Aynı 

zemanda efradın canını sıkan bir takım nizamların tatbikini iktiza ettirir, 

çünki halkın çoğu bunun faydasını anlayamazlar. Binaen aleyh mal 

itibari ilede şahs hüriyeti itibari ilede takyit ve külfetleri icap ettirir; Ve 

bu zaruretle devletin tevassutu lâzım gelir. 

Maarif meselesindede aynı sebebler mevcuttur. Tabii bunun inhisar 

halinde devlete verilmesi doğru değildir. Çünki efradın bu baptaki 

hususî teşebbüslerine mani olmak milleti pek geniş ve mühim 

faydalardan mahrum etmek dimektir. Yalnız maarifi umumiyeye 

milletin menafii aliyesine muvafık cereyanları vermek, azim masrafları 

icabeden bu mes’elede yardım etmek, zengin fakir herkesin zekâsının 

inkişafına çalışmak. maarifin faydasını anlamiyan vatandaşlara muayyen 

bir derecede tahsil mecburiyetini tahmil eylemek ancak devletin 

yapacağı hidematı umumiyedendir. 

İcbar kudreti münhasiren devlete verilmiş bir haktır. Bazıları 

bundan dolayı devletin tabiaten şahsî hüriyete düşman olduğunu ve 

vazifesi bu hüriyeti tahdit olduğunu ve devlet olmasa efradın daha hür 

olacağını zan ederler. Halbu ki hakikat temamen bunun aksinedir. 

Devlet faaliyetine muvafık bir cereyan verdiği zaman takyit ettiğinden 

daha çok fazla hürriyet yaratır  
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Hususî faaliyet çerçevesini daraltmaz genişletir. Devlettir ki beşerin 

müşterek mesaisini milli hududun daha ilerilerine götürür. Eğer devlet 

hidematı umuıniyesi ortadan kaldırılacak olursa fert arasındaki mesai 

iştirakinin semereleri çok doğrudur. Eğer devlet ortadan kaldırılacak 

olursa ozaman da bu müşterek mesai büsbütün madum olur, millî vasfını 

kayp eder, fertler kendi kendilerine kalarak aralarındaki münasebet 

ancak birbirlerini boğazlamağa inhisar etler ve bu suretle bir devlet 

çerçevesi altında çalışan asrı bir ferdin hüriyeti say ve şahsî hüriyetinden 

daha çok az bir hüriyete malik olurlardı. 

 

Ekrem 

Dahiliye Hukuk müşaviri 
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İdarî kaza, İdarî dava ve ihtilâfat 

Müderis Mustafa Şeref beyefendinin Ankara Hukuk mektebinde 

takrir ettiği derslerden 

 

Hukuku idare ikidir. Birisi muhtelif amme hizmetlerinin 

teşkilâtindan, bu hizmetlerin yürüdülmesini üzerine-almış olan 

otoritelerin tarifinden tasvir ve izahından bu otoritalara amme 

hizmetlerini görmek için verilen vasıtalardan halis eder. Hukuku 

idarenin bu kısmı tarifi, tasviri, izahı hukuku idaredir. Bunlardan amme 

hizmetlerinin teşkilâtına dair olanları gördük sonra amme hizmetlerini 

yürütmek vazifesini üzerine alan otoritaları gördük bu otoritalara amme 

hizmetlerini yürütmek için tanınan haklar ve imtiyazlar meselesini 

gelecek sene göreceğiz binaenaleyh hukuku idarenin tarifi ve izahı 

dediğim gibi esas kısmını şimdiye kadar görmüş olduk. 

Bunların amme hizmetlerini işletmek için haiz oldukları imtiyazları 

gelecek sene göreceğiz. 

Hukuk idarenin ikinci bir kısımı vardır. Onada şimdi başlayacağız  

İdare edenler amme hizmetlerin yürütürken kanunen kendilerine 

tanınmış olan hakların imtiyazların hududunuu tecavüz edebilirler. 

Onlar bu hududu tecavüz ettikleri takdirde idare olunanların haklarını 

ihlâl etmiş olurlar. 

İdare olunanların kendi haklarına idare edenleri riayet ettirmek için 

haiz oldukları salâhiyetleri vardır. Adliye makinesini tahrik etmeğe bu 

suretle idare edenlerin idare olunanların haklarına karşı tecavüzlerini ber 

taraf etmeğe hadım vasıtalar vardır. 

Hukuku idarenin ikinci kısmı bu vazifelerden bahs eder. Bunlarda 

İdarî kaza, İdarî dava ve ihtilâflar bahsidir. 

Hukuku idarenin birinci kısmı amme hizmetlerinim yürütmek ve 

işletmek için idare edenlerin gösterdikleri faaliyeti ifade eder. 
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İkinci kısmı idare faaliyetlerinin fert haklarına tecavüz etmemeleri 

için konmuş müeyyedeleri ifade eder. 

İdarî şahısların faaliyetleri “ Devlet, vilâyet, belde köy olsun „ 

Ferde cemaat diğer şahısların faaliyetleriyle çarpışabilir. İdarenin 

konulduğu vasıtalardan temine çalışdığı menfaatlar, idare olunanların 

fertlerin, Cemaatların hatta diğer idari şahısların haklarına ve 

menfaatlarına karışa bilir. Bu takdirde hakkı menfaati haleldar olanlara 

şikâyet yolu göstermek elbette hukukun ilk yapacağı işlerdedir. 

İşte bu hukuku idarenin ikinci bir suretle idare olunanlara açılmış 

şikâyet yolunun izahıdır. 

Her faaliyet her halde bir niza tevlit ve ihtilâfat ile karşılaşa bilir. 

İdare de faaliyette bulundukça onunda niza ve ihtilâfı doğurması, 

meydana, koyması tabiidir. O bundan âzade kalamaz. Fertler arasında 

vuku bulan, fertlerin faaliyetlerinden meydan alan niza ve ihtilâflar o 

fertlerden hariç bitaraf bir hey’et tararından hal ve intaç edilir. 

Mademki devlet dahilinde fertler ve hususî cemaatlar arasındaki 

hak ve menfaat niza ve ihtilâfları bitaraf bir hey’et tarafından tetkik 

edilerek intaç olunur. 

İki tarafta birinin idare olmasiyle bu esasın bertaraf edilmesi lâzım 

gelmez. Hak ve menfaat yolunda zuhur eden ihtilâfları ve ihtilâfın 

bertarafı idare olmakla ihtilâfı bir bitaraf hakemin halline terk etmemek 

lâzım gelmez. Mamafi uzun müddetler insaniyet maatteessüf idarenin 

yani devletin ihtilâfı halinde böyle bitaraf bir hey’etin müdahalesine 

tahammül edeceği fikrine düşmüş ve o suretle devlet muhakeme 

edilemez diye bir esas koymuş ve onu takip edilip gelmişdir. Deniliyordi 

ki idare eden devletin ihtilâflarda ve nizalarda hüküm veren devlet 

tarafından muhakeme edilebilmesi anlaşılamaz. idare dediğimiz devletin 

bir veçhidir. Kazada yine devlet namına yapılan bir vazifedir, Kazayı 

idare eden de yine devlettir. 
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Fakat diğer bir cepheden görünüşüdür. Binaenaleyh mantıkan idare 

eden devleti, adalet tevzi eden devletin muhakemesine bırakmak 

anlaşılan bir keyfiyet değildir. Bunun için devletin muhakeme 

edilmemesi bir prensiptir diye devletin mümeyyiz vasıfları tadat 

edilirken dermeyan ediyordu. 

Bu devletin metafizik telâkkisidir. Bu metafizik telâkkiye göre 

devletin mümeyyiz vasıfları şunlardır. Devlet muhakeme edilemez 

devlete karşı mukavemet olunamaz devlet mes’ul tutulamaz devletin hal 

ve imtiyazlar itibarile hududuna fizik telekiye göre hakimiyet dediğimiz 

keyfiyet hiç bir mafevkin tasdik ve tasvibine hiç bir mafevkin şart 

koşmasına bağlı olmaksızın emir ve kumanda etmek hakkı olarak 

anlaşılıyor. 

Ve bu hakimiyette devlete aittir, deniliyordu. Tabii hiç bir 

mafevkin şart koşmasına, tasdik ve tasvibine muhtaç olmayarak emir ve 

kumanda etmek selâhiyetini ifade eden hakimiyete vazüüliyet olan 

devletin muhakeme edilmemesi mes’ul tutulamaması onun hak ve 

imtiyazlarının hududu olmaması emirlerine muhalefet edilmemesi tabii 

ve zarurî bir netice olarak istihraç olunuyordu. 

Bundan başka bu devletin metefizik telâkkisine göre muhakeme 

olunan, muhakeme edene tabidir, muhakeme olunan üzerinde 

muhakeme edenin bir yüksekliği vardır diye telâkki olunurdu. 

Fakat bu telâkki hakikati hal ile ve ihtiyaçlarla taaruz halindedir. 

Bizim devlet dediğimiz, İdare dediğimiz Adliye dediğimiz hususlar 

hepsi muayyen hakları ve vasıtaları ve imtiyazları işletmek harekete 

getirebilmek için hukukan yapılmış hukuki olarak düşünülmüş tertipten 

ibarettir. 

Asıl bu hukuku tertip ve hukuku yapma ciheti ber taraf edilerek 

esasa göz diğilince idare eden devlet dediğimizin bir takım fertlerden 

ibaret olduğu tevzii 
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adalet dediğimiz bir takım fertlerden ibaret olduğu görülür. 

İdare eden devlet dediğimiz nedir? 

Bir kere başta Reisicümhur, İcra vekilleri heyeti, vekiller sonra 

teknik memurlardır. Demek ki bizim idare eden devlet - Şahsiyeti 

hukukiyeyi - haizdir. - Dediğimiz bütün bu şeyler hukukî bir düşünüş ile 

yapılmış tertiplerdir. Bunların arkasında bizim hukukî varlık diye 

tasavvur ettiğimiz hukuki şahsiyetlerin arkasında fertlerden başka bir 

şey yoktur. 

Kazaî icra eden devlet dediğimiz nedir? 

Mahkemelerdir. Başta mahkemei temyiz ondan sonra aslî 

mahkemeler, sulh mahkemeleri fertlerden ibarettir. Demek oluyor ki 

devlet hakimiyete vaziiülyetir Hakimiyet hiç. bir mafevkin şart 

koşmasına tasdik ve tasvibine muhtaç olmaksızın emir ve kumanda 

etmek hakkıdır. Bu hakta muhakemeye mes’uliyete tabi tutulamaz. 

Bütün metafizik ve hakikat ile mavaka ile karşı karşıya gelerek 

düşünülmüş iş değildir. 

Hakikati halde verilen kararlar fertlerin kararlarıdır. O fertlerde 

daima değişebilir. Bu gün meselâ dört, sene sonra meclisi meb’usan 

değişir. Yeniden intihap olunur. Emir ve kumanda etmek salâhiyetini 

istimal eden heyeti vekile değişebilir. 

Teknik memurlar değişebilir. Demek ki verilen kararlar fertlerin 

kararlarıdır. Sonra Şurayı devlet bir heyülâ değildir. bir İdarî 

mahkemedir, fertlerden ibarettir. Demek ki yine devlet diye bizim 

hukuku tertipler altında gösterdiğimiz mahiyeti insaniyeden hariç, 

mahiyet değildir. Onu bir hukuki şahsiyet olarak ediyor. Çünkü ona 

uzuvluk yapanlar kullandıkları salâhiyetle zatları itibariyle sahip 

değildirler. 

Meselâ ben bu gün gider bir şey satın alırım. Bu tasavvurum zatını 

itibariyledir. Evime bir hizmetçi alırım, onu zatım itibariyle tutarım. Bir 

maarif vekili bir yere muallim tayin eder. Bunu kendi namına tayin 

etmez 
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camia namına tayin eder. İşte bunu ifade içindir ki devlet bir hükmi 

şahsiyettir diyoruz. Bunların mahiyetine esasına baktığımızda işleri 

gören, kararları veren fertlerdir. Binaenaleyh fert idareleridir yani 

devletin camiası istinatgahı olan fertlerdir. Binaenaleyh fert iradesi 

muhakeme olunabilir. mes’ul olabilir. İşte Realist devletin realist 

telakkisi böyle şuun ve ihtiyaçlarla taarruz eden devletin metafizik 

telakkisinin netayicini bertaraf etmiştir. Bu metafizik telakkiye göre 

devletin mümeyyiz vasıfları denilen vasıflar ne kakar mantık 

incelikleriyle süslenirse süslensin yine realist telâkki karsısında bizi 

şaşırtanı az. 

Devletin realist telâkkisine göre devlet büyük bir intiripirizdir. 

Teşebbüstür, camiaya ait ihtiyaçları görmek, camiaya ait menfaatları 

istihsal etmek üzere girişilmiş bir iltizam ve teahhüt işidir. Amme 

hizmetlerinin eyi surette sevk ve idaresini temin etmek maksadiyle bu 

teşebbüslere girişmiş olanlara bir takım haklar ve imtiyazlar tanıtmıştır. 

Bunlar haklar ve imtiyazlarla teçhiz edilmiştir. Binaenaleyh idare 

eden devlet nizaları ve ihtilafları ruiyet eden bunları hükümlere 

bağlayarak ilâm halinde ortaya atan devlet dediğimiz uzuvlar hukukî 

teknik icaplarını ifade etmeten başka hiç bir şey değildi, devlet cehazını 

harekete getiren fertlerdir, ve bu fertlerin izhar ettikleri iradeleri 

muhakeme edilebilmek ve mes'ul olunabilınek vasfınde 

vaziyetindedirler, işte şu teşrih neticesindedirki devletin artık muhakeme 

olunamaması devletin mes’ul edilmemesi gibi fikirleri tamamen bertaraf 

etmiştir. Bu gün bu pirensiplerin yerine devletin muhakeme 

olunabileceği, devletin ef’al ve harekâtından mes’ul olabileceği prensibi 

kaim olmuştur. 

İşte şu istihale hukuku ammede son asırda vuruda gelen teşkilâtta 

büyük terakki ve tekâmülün en bariz bir misalidir. Bu gün asrî 

devletlerin hukuku mevzualarında devletin muhakemeye tabi tutulmasi 

devletin mes’ul tutulması o kadar tamim etmiş o kadar yerleş  
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iniştir ki artık devletin muhakeme edilmeyeceği fikri metafizik devlet 

telâkkisinin en muteassıp taraftarlarınca iddia edilememektedir. 

Binaenaleyh idare devlete muhavvel işleri ki teşrii işiyle adliye işi hariç 

olmak üzere - görmek ve yürütmekle mükellef otoritadır. Bu otorita 

muhakeme edilebilir. Mes’ul edilebilir. Şu suretle muhakeme 

edilebilmesi mes’ul olunabilmesi doğru ve lâzım olduğunu isbat 

ettiğimiz idare hangi mahkeme karşısında mes’ul olacaktır. Bu 

müellifler arasında itiraza uğramış bir meseledir. Bir kısım müellifler 

idam adıl muhakemeler huzurunda muhakeme ve mesul edilmelidirler 

diyorlar bir kısım müellifler devletlerin tatbikatı İdarî tariflerinden ve 

muamelelerinden muhakeme ve mes’ul etmek üzere ayrı İdarî kaza ile 

mükellef heyetler teşkili luzumunu iddia ediyorlar, 

Bu mesele memleketimizde hukukan haizi kıymet değildir. 

Teşkilâti esasiye kanununun ikinci maddesi meselenin hukukî 

vaziyetini kat’î surette hal ve intaç etmiştir. 

Bizim bu meseleyi münakaşa eylemekligimiz meselenin 

memleketimizde ne suretle kurulduğunu hâl noktaşından değildir. Belki 

bu yoldaki hukukçular arasında bulunan ihtilâfı teşrih için olacaktır. 

Çünkü teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci maddesi İdarî dava ve 

ihtilâfları rüyet etmek üzere Şurayi devlet teşkil edilebilecektir diyor. 

341 tarihinde ise Şurayi devlet teşkil edilmiştir. Şurayi devletin bir deavi 

dairesi birde deavi heyeti İlmiyesi vardır. Şurayi devlet kanunu muayyen 

ihtilâfları derpiş etmiştir. Bu ihtilâflardırki idarenin muhakeme ve 

mes’uliyetini intaç eden ihtilâflardır. Bunlar Şurayi devlette 

görülmektedir. Binaen aleyh bizim memleketimizde idarenin hangi 

mahkeme huzurunda muhakeme ve mes’ul edilmesi lâzımdır. Meseleyi 

teşkilâtı esasiye kanununun 51 inci maddesiyle hal ve intaç olunmuştur. 

MUSTAFA ŞEREF 
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Sayı : 1 

Resmî kısım 

 

Sahife 

1- Mukaddime. 

2- Tayinler 

3- Sinni kanuniyi ikmal eylemesine binaen tekaüde sevk 

edilenler. 

4- Haklarında memurın kanunun muvakkat birinci maddesi tatbik 

olunarak tekaüde sevk olunanlar. 

 4-    Vekalet emrine alınanlar 

 

Kanunlar 

 

5- 788 No lı memurin kanununun 49 uncu maddesine bir fıkra 

tezyili hakkında kanun. 

5- Yol mükellefiyeti kanununun (1) inci maddesinin tadili 

hakkında kanun. 

6- Kazanç vergisi kanununun bazı maddelerini muaddel 24 mayıs 

- 1927 tarih ve 1038 No lı kanunun 27 inci muaddel fıkrasına 

bir fıkra tezyiline dair kanun. 

7- Seferberlik kanunu. 

 

Meclis karar tefsirleri 

9- Damga kanununun 9 uncu maddesinin 85 inci fıkrasının 

tadiline mütedair kanunun birinci maddesinin muhtacı tefsir 

olmadığı hakkında. 

10- Memurin kanununun muvakkat maddesi mucibince tekaüde 

sevk olunanlarla tekaüdünü istida eden veya müddeti 

kanuniyeyi ikmal 
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Sahife 

hasebile hükümetçe resen tekaüt edilen memurinin tekaüt 

maaşını hesabında bilâ maaş kaldıkları müddetin nazarı 

itibara alınmayacağı hakkında. 

11- —        Tekaüt maaşiyle muallim ve müderrislik, eczacı 

Baytar, Mühendis ve kondöktorlar maaşlarının bir zat 

uhdesinde içtima edebileceğine dair olan kanunun birinci 

maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında. 

12 —     Kısmî intihabatta belediye reislerinin meb’us 

olabilmeleri için 2 ay evvel istifa etmiş olmaları lâzım 

gelmediği hakkında. 

 

Talimatnameler 

 

14- Mıntakaı iskâniyelerini tebdil ve tahvil edecek muhacir ve 

mültecilerin nakillerinde mahalli iskân ve maliye 

memurlarınca ne suretle muamele ve tahsilât icra 

edebileceğine dair icra vekilleri heyeti celilesinin 11 mart 

1928 tarihli içtimamda tasvip ve kabul olunan talimatname. 

 

Tamimler 

Vilâyetler idaresi 

 

16-       Urfenin Urfa yazılması hakkında. 

16         Himayei etfal teşkilâtına kuvvet verilmesi hakkında. 

17  Rüesayi idarenin hangi cemiyetlerin azalıklarında 

bulunabilecekleri hakkında. 
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Sahife 

 

18 — 

 

İdarei umumiyei vilâyet kanununa tevfikan valilerin 

vekâletlerle muhabere etmesine dair. 

 19 — Muamelâtı adliyenin teali hürden vikayesi hakkında. 

 20 — Arzuhallerin mazrufen gönderileceğine dair. 

 20 — Şurayi devlete verilecek arzuhal ve merbutının 

mukabil taraf adedince suretlerinin verilmesi 

hakkında. 

 21 — Şurayi devlete gönderilecek müdafaa ve cevap- 

namelerle evrakı sübutiyenin ikişer nüsha olarak 

yazılıp gönderilmesi hakkında, 

 21 — Mazrufen gönderilen arzuhallerin üzerine yapılacak 

muameleye dair. 

 22 — Vekâletleri alâkadar eden hususat hakkında ait olduğu 

vekâletlere müracaat edilmesine dair. 

 23 — Halkın işlerinin azamî sürat ve suhuletle görülmesi 

hakkında: 

 23— Mahallî kararlarla köy ve mahalle isimlerinin 

değiştirilmemesi hakkında. 

 

                  Mahallî işler 

 

 

24 — Vilâyet Otomobilleri hakkında. 

 27— İdarei Mahalliye münakale mazbataları hakkında. 

 

28 — Hapisahelerin amelî birer mektep haline ifrağı 

hakkında. 

29 — Belediyelerce verilen hakkı huzurlarla Vali ve 

Kaymakamlara verilen ikramiyeler hakkında. 

 29— Yol vergisinin münhasıran Yol işlerine sarfı hakkında 
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Sahife 

 30 — Vilâyet Bütçeleri hakkında. 

 36 — Köy muallimlerinin kazanç vergisinden muaf 

tutulması hakkında. 

 36 — Evkafa ve idarei Husnsiyeye devri lâzımgelen mebani 

hakkında. 

 37 — Köylüerin birer mektebe malikiyetlerinin temini 

hakkında. 

 37 — İdarei hususiye memurlarının memurini devletten 

olduğuna dair. 

 38 — Arazi ve müsakkafat vergisinden alınan hisselerin 

maarife muhtas varidat ile karıştırılmaması hakkında  

 

                            İskân 

 39 — Muamelâtı teffiziyenin yeknesakisini temin için 

cetvel gönderildiğine dair. 

 40 — Borçlanma kanununa tevfikan verilen emvalin taksit 

müddetleri hakkında. 

 41 — Emvalin tapoda mukayyet kıymeti üzerinden teffizi 

hakkında. 

 41— - İskân muamelâtı umumiyesi hakkında. 

 47— Muhacir ve mültecilere ait tesçil muamelâtı hakkında. 

                 Emiyeti umumiye 

 50 — Serseriler hakkında. 

 r 

50— Emrazı zühreviye komisyonları hakkında. 

51 — Kaçakçılık hakkında. 

l 

52 — Şehitlikleri İmâr cemiyetinin menafi i umumi -               

yeye hadım cemiyetler meyanına ithal edildiğine  

dair. 
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Sahife 

52 — Haleba firarla sahte nüfus tezkeresi tedarik edenler 

hakkında 

 54 — Rumanyaya gidecek tabâmız hakkında 

 55 — Türkiye tabiietini kabul edecek ecanip hakkında. 

 55 — Memleketimizde seyahat edecek macarlar hakkında. 

 57 — Bulgaristana gidecek tabamız hakkında. 

 57 — Yoğoslavyaya gidecek tabamız hakkında. 

59 — Memaliki Ecnebiyeye gideceklerin hüviyyet 

cüzdanlarile Askerî vesikalarını Memurini zabıtaya 

ibraz etmeleri hakkında. 

 

Zat işleri 

 

60 — Onsekiz yaşını ikmal etmeyen memurlar hakkında, 

60 — Hasta memurların maaşatı hakkında. 

61 — On sekiz yaşında olanların memyriyetleri hakkında. 

62 — Memurin kanununun neşri tarihinden mukaddem 

memur olanlar hakkında. 

62 — On altı yaşını ikmâl etmiş olanların Muallimlige tayini 

hakkında. 

63 — Seferberlik bidayetimle tecil olunması lâzım gelen 

ihtiyat zabitlerine dair. 

 

Nüfus 

 

63 — Muhakimden sadır olan ilâmların Nüfus idarelerine 

tevdii hakkında. 

64 — Evlenme işlerinin tesrii hakkında 

64 —  Hastanelerde vefat edenler hakkında.  

64 — Türkiyeden ayrılan mahaller ehalisinden lehimize 

hakkı hıyarlarını istimal edenler hakkında 

65 — Numrotaj muamelatının tashihi hakkında. 
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Sahife 

66—  Evlenme ve boşama vakaları hakkında. 

67—  Nüfus Rehberi gönderildiğine dair. 

67—  Zabitandan evlenecekler hakkında. 

69— Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendinin bütçe 

müzakeresi esnasındaki nutukları. 

 

Gayri Resmî Kısım 

 

86 —  İdarei Hususiyeler kalmalımı? yoksa kalmamalımı? 

Atıf. 

 

Sayı : 2 

Resmî kısım 

Tayinlar 

 

1  — Müdiri Umumiler  

1 — Mülkiye müfettişleri 

2 — Kaymakamlar  

2 — Tahrirat müdürleri  

3 — Tasfiyeler 

3 — Vekâlet emrine alınanlar 

Kanunlar 

4 — 1130 No lı Maarif verkisi kanununa bazı mevet 

tezyiline dair kanun. 

5 — 1928 senesi muvazenei Umumiye kanun 

9 — Hayvanların sağlık zabıtası hakkında kanun. 

29 — 26 Mayıs 1926 tarih ve 858 No lı Çekriğe kanununun 

2 inci ve üçüncü maddelerini muaddil kanun. 

30 — 26 Şubat 1340 Tarihli Rüsum belediye kanununun 20 

inci maddesi makamına kaim kanun,  

31 — Şark mıntıkasında bazı Vilâyet ve kazalarda ceraimi 

tatbikatı ile cezalarının tecili hakkında kanun, 

32 — Türkiyede gençlik teşkilâtının Türk vatandaşlarına 

hasri hakkında kanun. 
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Sahife  

33 — 9178 No lı kanunun ikinci maddesiyle verilen üç aylık 

müddetin temdidine dair kanun  

 33 —  Divanı muhasebat ilâmlarının icrasına dair kanun , 

34 — Türkiye Çümhuriyeti ile Rus Susyalist Şuralar 

Cümhuriyeleri ittihadı arasında münakıt ve tarafeyin 

hudutlarını teşkil eyleyen Nehir Çay ve dere 

sularından Sureti istifadeye ait mukavelename ile 

Serdar Abat Pazarının İnşasına müteallik olmak üzere 

mezkûr mukavelanemeye müzeyyel protokolün tasdiki 

hakkındaki 24 - Haziran - 1927 tarih ve 1168 No lı 

kanunda ve marüzzikir mukavelenamenin türkçe 

metinin de bazı Tashihat icrasına dair kanun. 

35 — Posta ve telgraf idaresince eşhasa ait akümülâtörlerin 

doldurulması hakkında kanun, 

36 — Köy kanununun 71 inci maddesini muaddil kanun. 

36 — Mahsubu Umumî kanununa müzeyyel kanun,  

38 — Yüksek Mühendis Mektebi hakkında kanun, 

39 —  Memurin kanununun 37 inci ve ordo Bahriye ve 

Jandarma Zabitan ve memurini hakkındaki kanunun 

üçüncü maddeleri ahkâmının Ankarada bulunan 

memumrin zabitan ve mensubini askeriye haklarında 

süreti tatbikine dair kanun,  

40 — Ordu Bahriye ve Jandarma zabitanı ve memurini 

hakkında 7 Haziran 1929 tarih ve 712 No lı kanunun 

beşinci maddesini muaddil kanun,  

41 — Tabiiyet Muamelâtından alınacak harçlara dair kanun. 

43 — 7 - Haziran - 1926 tarih ve 904 No lı islâhi Hayvanat 

kanununun 29 uncu maddesinin tadiline dair kanun, 
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Sahife 

44 —  Beynelmilel Erkamın kabulü hakkında kanun,  

44 —  Alî karar Heyeti hakkında kanun, 

46 —  Vasait nakliye kanunu 

50 —  Hükümet namına vuku bulacak müzayede münakaşa 

ve ihalâta mütedair. 22 - Nisan 1341 tarihli ve 661 No 

lı kanuna müzeyyel kanun. 

50 —  Bazı Müessesat mafiyetleri hakkındaki ahkâmın 

ilgasına dair kanun , 

52 —  Haziran 1927 tarih ve 1130 b Maarif vergisi kanuna 

müzeyyel kanun, 

52 —  Damga Resmi kanunu, 

91 —  Mahakim ve devair Adliyede alınmakta olan harçların 

tezyidine dair kanun, 

91 —  Şark mıntıkasında muayyen Vilâyet ve kazalarda 

Ceraimi takibatı ile cezalarının tecili hakkında ki 1339 

No lı kanuna müzeyyel kanun, 

92—      Mevcut evrakı nakdiyenin yenileriyle istibdali - 

ne dair olan kanunun üçüncü maddesinde muayyen 

müddetin temdidine dair kanun, 

93—  Hariciye Vekâleti tasdik harçları hakkında 

kanun , 

94—  Ordudan Jandarmaya nakil edilecek efradın 

maaş ve iaşe bedelleri hakkında kanun, 

94 —  Mübadil gayrı mübadil muhacir ve saireyı kanunlarına 

tevfikan tefviz veya adiyan tahsis olunan gayri menkul 

emvalin Tapuya raptına dair kanun, 

97 —  12 - Nisan 1335 tarihli kararnamenin ilgasına 

dair kanun, 

98 —  Ankara Şehri İmar müdüriyeti teşkilât ve vezaifine 

dair kanun, 

102 —  Van gölü seyrüsefain idaresinin Van Vilâyeti İdarei 

Hususiyesine devrine dair kanun, 
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Sahife 

102 — Gürcistan, Susyalist Şuralar Cümhuriyeti Hükümeti ile 

münakıt meralar mukavelenamesinin Meriyet 

müddetinin Dört ay daha temdidi hakkında kanun, 

103 — Şifre makinelerinin meni idhali. İmal ve istimalleri 

hakkında kanun, 

104— 28 - Mayıs 927 tarih ve 1055 No lı teşviki senayi 

kanununa müzeyyel kanun, 

105 — Türk vatandaşlığı kanunu, 

110 — 26 teşrini sani  1339 tarihli posta kanununun bazı 

mevadının tadiline dair kanun, 

119 — Kanunların ve nizamnamelerin sureti neşir ve ilânı ve 

meriyet tarihi hakkında kanun, 

124 — Evkaf Şehremaneti ve Ziraat bankası memurlarının 

tekaüt maaşlarına dair kanun, 

125 — Maarif teşkilâtı hakkındaki 22 - Mart 926 tarih ve 789 

No lı Kanunun sekizinci maddesinin tadiline dair 

kanun , 

127 — Suveri muhtelife ile tahakkuk ettirilüp takip ve 

tahsiline imkân görülemeyen Zimmetlerin terkini 

hakkında, 

128 —  Resmî dairelerde istihdam olundukları halde 

suveri istihdam tarz ve şartları tesbit olunmayanların 

kanun medenideki hükümlere tabi tutulup 

tutulmayacaklarının tefsiri hakkında, 

129 —  Memurin kanunumu seksen dördüncü maddesinde 

mevzuubahs hastalıkların daimî hastalıklar olduğu 

hakkında, 

129 —  18 - Mart 929 tarih ve 788 No lı “Memurin kanunu,, 

nun muvakkat birinci maddesinin tefsiri, 
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Sahife 

130 — Açık maaşı almakta iken vekâleten bir vazifeye tayin 

olunan memurlar hakkında 

130 — Maaş kanununun onuncu maddesinin tefsiri  

131 — Türk ceza kanunu 107 inci maddesi Hükmünü tefsirine 

mahal olmadığına dair  

132 — Memurin kanununun beşinci maddesinin birinci 

fıkrasının tefsirine imkân görülmediğine dair,  

134 — Hey’eti Vekile kararnamesi, 

135 — Nahiye teşkilâtı hakkında tahriratı Umumiye  

137 — Şurayı devlete ikame olunan davalar hakkında telgraf 

137 — Başka vekâletlere yazılacak telgraf ve tahrirat- 

hakkında telgraf 

137 — Vilâyet İdare hey’eti erince ittihaz olunacak 

mukarreratın balâsına İdare hey’etinin kimlerden 

müteşekkili olduğunun yazılmasına dair,  

138 — Vekâletten İdarei Umumiye Numarasiyle vaki 

istilâınlara verilecek cevaplara dair, 

139 — Vilâyetlerin İdaresi hakkındaki kanun lâyihasının 

gönderildiğine dair, 

139 — Tayinleri diğer vekâletlere ait olan memurin 

haklarındaki Vilâyet idare Hey’etleri mukarreratının 

Şurayı Devlete sevkı için memurin mensup olduğu 

vekâlete gönderilmesine dair,  

140 — İdare hey’etlerine tevdi olunan evrakın miktarı 

hakkında telgraf 

140 — İdare mecmuasının gönderildiğine dair’  

141 — Nahiye teşkilâtı hakkında 

141 — İdare hey’etlerinde bulunacak şube reislerimi ne 

suretle vazı imza» edeceklerine dair,  

141 — Mühtacı tamir Hükümet konaklarının Maliye 

Vekâletine bildirilmesine dair, 
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Sahife 

142 —  Beynelmilel rakkamlarm istimali hakkında. 

143 —  Başka Vekâletlere yazılan telgraf ve tahriratlar 

hakkında, 

143 —  Sair Vilâyetleri alâkadar eden hususat hakkın 

da Vilâyetlerce mahalleri ile doğrudan doğruya 

muhabere olunmasına dair, 

 

Mahallî işler 
 

144 —  Muvazenei Umumiyeden muvazenei hususiye 

nakli memuriyet edenlere maaşları 

145 —  Hususî bütçelere dair telgraf 

146 —  Hususî bütçeler hakkında Erzurum balıkesiz, Bursa, 

Burdur. Tekirdağ Çanakkale Denizli Diyarbekir Rize 

Kırklareli, Kocaeli gümüşane maraş, Niğde 

Vilâyetlerinden telgrafname  

148 — Tecil ve takibat kanununun müzakeresi esnasında 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi tarafından irad 

olunan nutuk. 

 

Gayri Resmî Kısım 

 

152 —  Fransada jandarma tetkikatına dair kanun  

160 —  İdarede tevsii mezuniyet ve tefriki vezaif esasatı ve 

Türkiyedeki takibatı. 

 

Sayı : 3 

 

Resmî Kısım 

 

Tayinler 

1 — Dahiliye Emniyeti Umumiye.  

-İskân 
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Sahife 

Kararnameler 

 

4 — Ankara kazalarında bazı Köylerin fekkine diğer 

Kazalara rapt ve ilhakına dair. 

5 — Ankaraya Tabi bazı Nahiye ve Kariyelerin diğer 

Vilâyetlere raptına dair. 

 

Şurayi devlet kararları 

6 — Maaş ile müstahdem Çehremanetleri ve Belediye 

mamurlarının memurini devletten olduklarina dair. 

7 — İnzibat komisyonlarınca ittifak veya ekseriyetle 

müttehaz kararlarının Vekâlet makamı tarafından 

tağyirinin memurin kanununun sarih ve kat’î 

hükümlerine muhalif bulunduğu hakkında 

 

Tamimler 

 Vilâyetler İdaresi 

9 — Kavanin ve nizamatın temamii tatbiki hakkında  

10 — Telgrafnamelerin tarzı tahriri hakkında. 

10 — 1239 Nolı kanunun birinci maddesindeki kilonun 

sehven yazıldığına dair. 

11 — İdare mecmuası hâkkında. 

11 — Gürbüz Türk cocuğu hakkında. 

12 — Himayei etfal rozetleri hakkında. 

12 — Memurin kanununun Şehremaneti ve Belediye 

memurlarina da şamil olduğuna dair Şurayi Devlet 

kararı suretinin gönderildiği hakkında.  

13 — Tabiiyet muamelâtından alınacak harçlara dair 1260 

Nolı ve suveri tatbikiyesini mübeyyin talimatnamenin 

matbu nüshalarının gönderildiğine dair. 

18 — Telgraf numaralarının yazı ile yazılması hakkında. 

18 — Şurayi Devlete gönderilecek müdafaanamelerin ikişer 

nüsha olarak gönderilmesi hakkında,  

19 — Tazkiri Nahiyesinin ismi hakkında. 
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Sahife 

Mahalli işler 

20  — Otomobiller hakkında. 

22 — Belediye vergi ve resimlerinin yirminci maddesinin 

tatbikatı hakkında. 

23 — İdarei hususiye maaşatının sureti tesviyesi hakkında. 

 

Emniyeti umumiye 

 25 — Türkiye tabiiyetini kabul eden eşhas hakkında. 

 

İskân 

26 — Memleketimize gelen Yugoslavya talebesi hakkında. 

27 — 1331 Nolı kanun hakkında. 

 

Nüfus 

29 — Akitname ibraz eden eşhasın mahkemeye sevk 

edilmemeleri hakkında. 

Hapishaneler 

 

29 — Aylık ve üç aylık cetvellerin gönderilmesine dair. 

 

Vekil beyefendinin nutukları 

30 —  Dahiliye Vekili Şükrü Kaya beyefendi tarafından  

Jandarma mektebinde ve İstanbul polis mektebinde irat 

olunan nutuk 

 

Gayri resmî kısım 

32 —  Demokrasi ve avamili mahsusi. 

38 —  İdarei Umuıniyei Vilâyat kanunun mehezleri. 

Atıf 

45 —  Fransa Dahiliye Nezaretinin 1928 senesi merkez 

teşkilâtı..     Ekrem 

Kısmı mahsus 

62 — Darlık mıntıkasındaki çiftçilerin sıkıntısını te- 
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Sahife 

hvin ve gelecek sene istisalâtını temin için heyeti vekile 

tarafından kabul olunan kararname. 

66 — Dahiliye vekili Şükrü Kaya beyefendinin kuraklık 

hakkındaki raporları. 

88 —  Dahiliye Vekâletinden kuraklık sahasındaki Vilâyetlere 

yazılan telgraf. 

 

Sayı ; 4 

Resmî kısım 

Tayinler 

1 — Valiler. 

2 — Teftiş Heyeti. 

2 — Müdürü umumî muavinleri. 

2 — Kaymakamlar. 

3 — Tahrirat müdürleri. 

4 — Tasfiye edilenler. 

4  — İskân. 

Kararname 

 

5 — Ankara vilâvetinin ayaş kazasına merbut bazı göylerin 

irtibatlarının fekkiyle beypazarı kazasına ve beypazarının bazı 

köylerinin Ayaş kazasına ilhaklarına dair. 

 

Tamimler 

Vilâyetler idaresi 

6 — Ahvali umumiye raporları hakkında. 

9 — Fek ve ilhak muamelâtı hakkında. 

11—  Devlet arınası evsafının tesbiti için teşkil edilecek 

komisyon hakkındaki kararnamenin leffiyle. 

13—  Mülhak bütçe ile idare olunan müdüriyyeti umumiler 

memuriyeti hakkında karar itası mezkûr müdüriyeti 

umumilerin memuriyetleri Reiscümhur tastikine 

iktiran eden rüesavı  
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Sahife 

memuriyetten müteşekkil heyetlere ait bulunduğuna 

dair. 

13 —  İzmir ikinci 9 eylül sergisinde yerli mamulat ve 

mahsulâtımızın temini teşhiri için sarfı mesai olmasına 

dair. 

13 —  Alî kararheyetine verilecek vesaik suretlerinin 

  tastikine daîr. 

14 —  Yunan hükümetiyle akit olunan itilâfname 

mucibince devlete intikal eden ve eshabı hakka 

verilmesi lâzım gelen emvale dair kararname ve 

talimatnamenin irsal olunduğuna dair. 

14 —  Kararname sureti. 

15 —  Atina itilâf namesine tevfikan intikal eden ve 

nisan 928 tarihli kanunla gayri mübadil türklere tevzii 

lâzım gelen yunanlılara ait emlâkin sureti tevziine dair 

talimatname. 

19 —  Valiler merkezde bulundukları zaman mu- 

harreratı bizzat imza etmelerine dair. 

20 —  Devlet demir yolları ve limanları memurin ve 

müstahdemini haklarında doğrudan doğruya müddei 

umumilere takibat icrasına dair. 

23 —  Vilâyata tayin olunan inhisar memurlarının keyfiyeti 

tayinlerinin inhisar müdüriyyetle- 

rinden vilâyata resmen bildirileceğine dair. 

23 —  Hariciye vekâleti umurunun vekâleten maliye 

vekili Şükrü beyfendi tarafından tetvir edeceği 

hakkında. 

24 —  Bankaların müstefit olacakları maafiyetler 

hakkındaki heyeti vekile kararnamesinin gönderildiği 

hakkında. 

25 —  Tamga resmi kanununun on birinci maddesin- 

deki hatanın tashihi hakkında. 
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Sahile 

26 — Türkiye cüıuhuriyeti ile Bulgaristan kraliyeti 

arasındaki ticaret ve seyrüsefain mukavelesi hakkında. 

26 —  Çekislovak cümhuriyeti ile akıt olunan ikamet 

mukavelenamesi hakkında. 

27 — Bir numaralı kanunlarımızın 119 uncu sahifesindeki 

hatanın tashihi hakkında. 

27 — 407 numaralı karardaki maddei mahsusa tabirini 

müsaadei mahsusa olduğuna dair. 

27 — Bazı karar numaralarının tashihine dair. 

29 — Devlet salnamesinin gönderildiğine dair.  

29 — Mühendislik ve mimarlık kanunu mucibince verilecek 

ruhsatnameler hakkındaki kararname ve talimatname 

suretlerinin leffen gönderildiği hakkında. 

35 — Yedinci cilt kanunlarımızdan vilâyete nüsha irsalini 

İstanbul vilâyetine yazıldığı hakkında 

35 —  Şurayı devlete gönderilecek istidaname ve 

müdafaanamelerin ikişer nusha olarak irsali hakkında. 

36 — İhtiyar heyetlerinin her ay nihayetlerinde askerlik 

şubeleriyle vesaiti nakliye komisyonlarına kanunen 

vukuat cetveli vermelerinin tefhimine dair. 

 

Mahalli işler 

 

37 — Muhasbei umumiye memurin ve maaş kanunlarının 

mütaleasiyle istilâmda bulunulması hakkında. 

38 — 21 Haziran 927 tarih ve 1113 numaralı kefaleti 

müteselsile kanununun idarei hüsusiye ve belediyeler 

memurin mükellifesinede şamil olduğuna dairşurayi 

devlet kararının tebliği hakkında. 
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Sahife 

42 — İdarei hususiyeye ait cetvellerin 15 ağustos 929 

tarihine kader irsali hakkında. 

        İskân 

44 — 928 senesinde açıkta kalan iskân memurlarının 

harcirahı hakkında. 

Nüfus 

44 — İzinname ibraz eden müslimlerle taaddüdü zevcat cari 

olmayan gayri müslimlerin bilâ muhakeme 

münakihatlarının tesçili hakkında. 

Dahili şuun 

46 — Teşkilâtı mülkiyede tebeddülat. 

51 — Tasdiki aliye iktiran eden yirmisekiz vilâyetin hususî 

bütçeleri. 

53 — Maarif kesri munzamları yüzde yirmi ve yüzde 

otuzdan fazla olan vilâyatın isimleri. 

56 — Vilâyat hapisanelerinde bulunan mevkufin ve 

mahkûmin ve ınahkuminden üç sene veya daha ziyade 

haps cezası çekecek olanlar hakkında ihsaî malûmat. 

 

Gayri resmî kısım 

59 — Demokrasi ve avamil mahsusası. 

65 — İbare nedir? 

 

Sayı: 5 

Resmî kısım 

Tamimler 

Vilâyetler İdaresi 

 

1 — Bahriye müzesi Müdür sabıkı Binbaşı Mehmet Adil 

bin Recep efendi Kapudanın Hizmeti devlette 

Kullanılmaması hakkında.  
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Sahile 

2 — Tavas kazasile Kal’ai Tavas nahiyesinin isimleri 

hakkında: 

2 — Ziraat Bankası Hey'eti Umumiye intihabatında 

memurların mazharı teshilât olmaları hakkında.  

3 — Namlariyle hesabı cari küşat edilen küçüklerin tarihi 

tevellüdü hakkında. 

4 — Diyarbekirli Mehmet oğlu Cüma ve sairenin Vilâyet 

dahilinde bulunup bulunmadığının tahkik ve iş’arı 

hakkında. 

4 — Uyuşturucu mevat hakkındaki kararname suretinin 

leffiyle. 

5 — Kararname sareti 

5 — 407 Numaralı kararnamenin 1643 Nolı tahriratı 

Umumiye ile tebliğ edilmiş olduğuna dair. 

6 — 1225 No lı kanunun 2 inci maddesinin tashihine dair. 

7 — Ali karar Hey’etince istenilen evrak ve istilamlara bila 

tehir cevap itası hakkında. 

8 — Divanı muhasebata gönderilecek mukavelenameler 

hakkında. 

9 — İhzaratı seferiye cetvelleri hakkında, 

9 — Rusyaya ihraç edilecek eşyanın ihraç vesikaları 

hakkında, 

12 — Devlet. Hizmet ve müessesatında ademi istihdamına 

karar verilen Ömer Lütfi Bey hakkında kararın ref’ine 

dair. 

13 — “İInallı Ballı,, Nahiyesinin., Kızıl Irmak,, namile 

tevsimine dair. 

 

İskân 

13 — İskân memurlarının tercümei hal vermeler hakkında, 
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      Sahife 

Mahalli İşler 

 

14 — Tahsildar makbuzları hakkında, 

15 — İdarei Hususiye ve Belediye memurini Mükeffelesi 

maaşatından kesilecek tevkifat hakkında,  

15 — Heykel bedeli hakkında 

16 —  Tecil edilecek müessisat müstahdemini hakkinda 

 

Hapishaneler 

 

17 — Ekmek münakaşaları hakkında, 

18 — Hükümet konakları bedeli icarı hakkında, 

 

Kısmı mahsus 

 

19 — 929 bütçesinin ihzarı hakkında, 

21 — İhtiyacı nakdî cetvelleri bakında 

 

Nüfus 

 

21 — Beş senelik cetvel göndesilmesi hakkında, 

Heyeti teftişiye 

22 — Teftiş lâyihalarının azamî on gün zarfında 

muamelelerinin ikmaline dair. 

Mahalli İşler 

 

23 —  Vilâyetlerin hususî bütçeleri hakkında. 

 

Gayrı Resmî kısım 
 

 24 — Demokrasi ve avamili mahsusı Ali Seyit 

 33 — İdarede cüzi fert ve cüzi tam “ “ 

 43 — Türkiyede idari teşkilat  “ “ 

 55 — Avrupai harfler       Atıf 

 60 — Pariste Vilayet ve Emanet  
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Sahife 

Sayı : 6 

Resmî kısım 

Tayinler 

Kaymakamlar 

1— Tayinler. 

2 — Becayişler. 

3 — Vekâlet emrine alınanlar. 

3 — Haklarında memurin kanununun muvakkat maddesi 

tatbik edilenler. 

4 — Emniyeti umumiye tayinleri. 

 

Kararnameler 

4 —       İskân tayinleri. 

5—        Sular hakkındaki kanunun suveri tatbikiyesini  

   mübeyyin nizamnamenin mer’iyete vaz’ı hakkında 

kararname. 

5 — Mübadil, Gayri Mübadil Muhacir ve saireye teffviz 

veya adiyen tahsis edilen gayrimenkul emvalin tapuya 

raptına dair nizamnamenin mer’iyete vaz’ı hakkında 

kararname. 

6 — Ticareti Bahriye mektebi esas talimatnamesinin 

mer’iyete vaz’ı hakkında kararmame. 

6 — Pariste beynelmilel emrazı sariyei Hayvaniyeye 

mahsus bir daire ihdası için Milletler arasında 

aktedilen itilâfname ve nizamnamei esasisi hakkında 

kararname. 

7 — Çekirge ve Süne nizamnamesinin mer’iyete vaz’ı 

hakkında kararname. 

8 — Sular hakkındaki 631 Nelı kanunun Suver tatbikiyesini 

mübeyyin nizamname. 

11 — Mübadil gayri mübadil, Mühacir ve saireye teffviz ve 

ya adiyen tahsis olunan gayri meakul emvalin tapuya 

raptına dair nizamname, 
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Sahife 

14 — Ticaret Bahriye mektebi âlisi esas talimatnamesi. 

16—  Kırşehir Vilâyeti karasına ait fek ve ilhakını mubeyyin 

kararname. 

16 — Konya vilâyetinim Cihan beyli kazası merkezınin 

Reşadiyeye nakli hakkındaki kararname.  

16 — Pariste Beynelmilel emrazı sariyei hayvaniyeye 

mahsus bir daire ihdası için akdolunan itilâf name. 

18 — Beynelmilel emrazı sariyei hayvaniye dairesinin 

nizamnamei esasisi. 

22 — Çekirge ve süne nizamnamesi. 

 

Tamimler 

Vilâyetler İdaresi 

 

26 — Resmî devair ve müesselere her gön bayrak 

çekilmesine dair , 

27 — Konsolosların valilerden isteyecekleri malumat 

hakkında, 

28 — Himayei eşçar cemiyetlerinin mazharı müzaheret ve 

muavenet olunması hakkında, 

28 — Erzincan Vilâyetinin kemali kazasında teşekkül 3- 

eden Himayei eşçar cemiyetinin mukarreratı,  

30— Çekirge ve süne Haşaratinın imhası hakkında ki 

kararname ve nizamname suretlerinin leffen 

gönderildiğine dair, 

31 — Hukuk ve matlubatı hâzinenin meruz zamana 

uğratılmaması hakkında, 

32 — On bin lirayı mütecaviz meblağı mutazammın 

münakaşa ve ya müzayedelerin ilânatma ait Şurayı 

Devlet Maliye ve Nafia dairesi kararı,   

33 — Muhacir ve mültecilerin tesrian tesçillerine dair 

 

 

 

  



 
 

24 
 

 ································································································  
 

 

Sahife 

36 — Askerliği hazırlık tedrisatı hakkındaki talimatnamede 

yapılan tadilata dair, 

37 — 24 mayıs 928 tarih ve 1282 No lı kanun ile teşkil 

olunan on kazaya tabi nahiye ve köylerin isimlerini 

havi tanzim edilen teşkilât cetvelleri 

38 — Beykoz kazasına tabi köylerin isimleri 

39 — Kartal  “ “ “ “ 

40 — Silivri  “ “ “ “ 

42 — Erdek  “ “ “ “ 

43 — Dikili  “ “ “ “ 

45 — Ayvacık “ “ “ “ 

47 — Borçka kazasına tabi köylerin isimleri 

50 — Ladik  “ “ “ “ 

52 — İpsala  “ “ “ “ 

53 — Dadiye “ “ “ “ 

54 — Reisi cümhur hazretlerinin Heykellerinin temin 

mübayiasma dair 

55 — Bürükselde küşat edilecek 1830 hatırat sergisine dair 

56 — İstiklâl madalyasiyle taltif buyurulan üç zatın Vilâyet 

dahilinde olup olmadıklarının inhasına dair, 

57 — Muhtelif tarihlerde muhtelif maksatlarla Vilâyetlere 

verilmiş olan Eslâha ve cephaneli hakkında 

57 —  Sıtmalı olduğu ilân olunmayan mahallerde Müteşekkil 

Heyetlerin cezayı nakdî tarhına selâhiyetleri 

olmadığına dair,  

58 — Türk harflerinin tatbikatına ait Reisicümhur 

hazretlerinin Baş vekâleti Celileden mübellağ 

emirnamei riyasetpenahileri 
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Sahife 

60 — Sıtma mücadele kanununa ait talimatname mucibince 

teşekkül eden hey’etlerin cezayı nakdî tarhına 

selahiyetleri olmadığına dair,  

61— Askerlik Mükellefiyeti kanunun 35 inci maddesinden 

alâkadaranm ne suretle istifade edebileceğine dair, 

64— Beynelmelan ileli sariye hayvaniye dairesine 

hükümetimizin iştirakine dair kararname ve 

nizamnamenin leffivle, 

 

Mahallî İşler 

65— Yanğınlar hakkında  

67— Taş ocakları hakkında 

68— Askerî Mekâtibe kayıt ve kabulleri için izam kılınacak 

talebenin masarifi rahyleri hakkında,  

68— Belediye reislerinin mensup oldukları bir derece 

mafevk makamat Mülkiye müracaatları hakkında,  

69— Yeni Türk harflerinin mahalle ve köy ihtiyar 

meclislerine öğretilmesi hakkında, 

69— Etfaiye, Temizlik tertibatı su ve elektirik tesisatı 

hakkında, 

 

İskân 

71— İdare hey’etleri tarafından ittihaz edilen mukarrerat pul 

ilsakı hakkında, 

 

Emniyeti umumiye 

71— Soviyet tebaasına karşı tatbik edilecek muamele 

hakkında, 

 

Hususî kalem 

76— Türk ocağı piyankosu hakkında. 
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Sahife 

77 — Teşrinievvel iptidasında telgraf ve şifrelerin ve kısa 

tahrirat ve mektuplarla Valilerin münasip görecekleri 

bütün yazıların yeni harflerle yazılması hakkında. 

 

Nüfus 

79— Balkan harbinden sonra Vilâyete gelen mahacir ve 

mültecilerle nüfusa kayt edilüp edilmeyenlerin miktarı 

hakkında. 

79— Memurini Hükümetin ve bilhassa nüfus memurlarının 

yeni harflerle muhaberedeki derecei 

muvaffakiyetlerinden malûmat itasi hakknda.  

80 — Başvekil Paşa hazretlerinin Malatyada 13 Eylül 928 

tarihinde irat buyurdukları nutuk. 

96— Vilâyetlerin hususî bütçeleri. 

— 101— Tam teşekküllü yüz nahiye. 

 

Gayrı resmî kısım 

109— Vazife esnasında ölen Bolvadin Kaymakamı Mithat 

bey hakkında. 

— 108— İcmali bir tahlil. 

— 122— Memurin ve Memurin kanunları. Atıf Bey 

— 140— İdarî teşkilâtın menşe ve tarihçesi Ali Şeydi B. 

Memurların sarfiyatı ile muhassasatı arasındaki nispet.

 Ali Seydi Bey 

 

Sayı: 7 

Resmî Kısım 

tayinler 

 

 1 — Valiler 

 2 — Mülkiye müfettişleri 

 3 — Kaymakamlar 

 6 — Tahrirat müdürleri 

 6 — Vekalet emrine alınanlar 
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Sahife 

7 —  Tasfiye edilenler 

 

Tamimler Vilâyetler İdaresi 

10—  İhtiyat zabitan hakkında 

10—  Bazı kaza isimlerinin tebdili hakkında 

11—  Cami hadere nizamnamesi hakkında 

12—  Eytama ait kararlar 

13—  Köylerimizin isimleri namımdaki eser 

14—  Üsküpteki Türk emlâkinden haczi fek edilen 

lerin esbabının inallarını tesellüm için Üsküp 

şehbenderliğimize müracaatları hakkında  

16 —  Recep beyefendinin Nafia Vekâletine tayini hakkında 

17 —  Kaçakçılığın men ve takibi hakkında 

20 —  Kıyafeti askeriyeye benzeyen üniformalar hakkında  

22 — Yeni harfler hakkında, 

23—  Ecnebi Konsolosların Valilerle ne gibi husu- 

satta muhabere edebilecekleri hakkında  

25 —  Memurinin kurslara devamları hakkında 

 

Mahalli işler 

27 —  Köy sınırları defterinin tapoya verilmesi hakkında 

29 —  Fen memurlarına ihtisas zammı itasına mesağı kanunî 

olmadığı hakkında  

29 —  Hurufat kasaları hakkında  

31 —  Belediye meclislerince tahsili emval kanununa 

istinaden verilecek kaciz kararları hakkında 

33—  Yol mükellefiyetinden istisnası icap eden malûl 

fakirlerin emraz cetveline bazı emrazın ilâvesine dair. 

34—  Emlâki milliye ihale komisyonlarına belediye 

âzalarının iştirakları hakkında 

35—  831 numaralı sular kanunu hakkında  

37 —  Su boruları hakkında 
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Sahife 

38 —  Muallimler maaşatı hakkında 

41 — Vilâyet dahilindeki menba ve maden sularının 

tahliline dair 

41 — Belediye vergi ve rüsumları kanununun onuncu 

maddesinin tatbikatı hakkında  

42 — Memurin kefaleti müteselsile sandığının mal 

sandıklarile hesaben bir gûna irtibatı olmadığı hakkın 

da 

43 — İdarei hususiye ve belediye bütçelerinden maaş 

alanlardan kat edilmekte olan mazuliyet aidatının irat 

kaydı hakkında  

İskân 

46 — İskâna ait olarak gönderilecek telgraf ve muharreratın 

zarf ve mazruflarda unvanı vekâlet hizasında (İskân) 

kelimesinin dercine dair  

Hususî kalem 

47 — Şifre muhaberatı hakkında 

Nüfus 

48 — Muhacir ve mültecilerin muamelei teselliye ve 

askeriyeleri hakkında 

51 — Gediklizabit mekteplerine alınan efrat hakkında 

52 — İhtiyar hey’etlerinin ve fiyat listeleri vermeleri 

hakkında 

Memurin ve sicil 

53 — Tali memurin dâhiliyenin tekaütlüklerinin ifasına dair 

54 — Hususî bütçeler 

Gayrı resmi kısım 

55 — Jandarma ve Polisimizi takdir 

59 — Kanunu medeni tatbikatından 

67 — Valilerin selahiyetleri genişleten İtalyan kanunu 

Profesör Sühayp Nizamı 

73 — Mülga Osmanlı imparatorluğunun mütemevvil ricali 

sabıkası    Ali Seydi 

81 — Osmanlı imperatorluğunda idari Teşkilatın menşe ve 

tarihçesi    Ali Seydi  
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Sahife 

Sayı : 8 

Resmî kısım 

 

 1 — Reisicumhur H. İnin Nutukları. 

 11 — Başvekil H. İnin beyanatı. 

Tayinler 

 20 — Valiler 

20 — Mülkiye Müfettişler 

20 — Vali muavinleri 

21 — Kaymakamlar 

24 — Tasviye edilenler 

24 — Nüfus tayinleri 

25 — Emniyeti Umumiye tayinleri 

Kanunlar 

27 — Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı maddelerini 

muaddil kanun 

29 — Türk harfleri kanunu  

32 — B. M. M. kararları 

Kararnameler 

36 — Saimbeyli kazasının merkezi hakkında 

36 — Osmanlı hanedanının gayri menkul emvali hakkında 

Talimatnameler 

37 — Millet mektebi teşkilatı kararname ve talimatnamesi 

55 — Askeri (Kara- Deniz - Hava) Spor teşkilatı kararname 

ve talimatnamesi 

Vilayetler İdaresi 
61 — Yeni Harfler kanunu hakkında 

61 — Donanma emirnamesi Risalei mevkutei bahriye 

Mecmuai seneviye bahriye nizamnamesinin lağvına 

dair nizamname hakkında. 
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Sahife 

36 — Vilâyetlerin vekâletlerle muhaberesi hakkında.  

63 — Teşkilâtı mülkiye haritası hakkında. 

64 — Büyük erkânı riyasetinin tezkeresinin tebliği hakkında  

65 — Maaarif Vekâletine devrolunacak mektepler hakkında. 

66 — Vilâyetlerde Polis ve jandarmadan maada muhtelif 

idarelere mensup (kolcu bekçi gibi) in müsellah ve 

gayri müsellah muhafaza memurlarının miktarı 

hakkında. 

67 — Vekâletlerin tebligat ve tahriratı umumiyelerin resmî 

gazete ile neşri hakkında. 

67 — Hısnımansur kazası isminin Adıyamana tebdili 

hakkında. 

67 — Reisicumhur H. ine takdim olunacak alfabe hakkındaki 

kararnameye dair. 

68 — Seferihisar ve Sivrihisar kaza isimlerinin arasındaki 

iltibasa dair. 

68 — Askerî spor teşkilâtı hakkındaki talimatnamenin 

mer'iyete vazına dair. 

69 — İcra vekilleri hey’tine müttefikan itimat edildiğine 

dair. 

69 — Bosna Hersekte arazisi olanlar hakkında. 

74 — Üç aylık kaçakçılık raporları hakkında, 

74 — Sakıt hanedan azasına ait emvali menkulenm tasfiyesi 

hakkındaki kararnameye dair.  

74 — Teşkilâtı mülkiye haritası hakkında. 

75 — Mecidiye nahiyesi isminin tebdilen Eskipazar tevsim 

edildiğine dair. 

75 — Hükümet konakları hakkında. 

 

Mahalli İşler 

77—  Meşrubatı küuliye inhisarı varidatından vilayet 

hisseleri hakkında. 

77— Kimsesiz çocuklar için belediye bütçelerine tahsisat 

vaz’ı hakkında. 

78— İdarei hususiye istatistikleri hakkında.  
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Sahife 

79 —  Kimsesiz kadınlar hakkında. 

79 —  Evlenme evrakı hakkında. 

 

Emniyeti Umumiye 
80 —  Yeni Türk harfleri kanunu hakkında. 

80 —  Tabiyetten İskat edilen Mihael Nikolson hakkında. 

81—  Tabiiyetimizden iskat edilen Fehim B. oğlu 

Rauf Emin Ali oğlu Celadet, Süreyya hakkında 

82 —  Tabiiyetten iskat olunan Mişon kızı klara ve İsak 

hakkında. 

83 —  Tabiiyetten iskat olunan Baltuk oğlu Fazıl 

hakkında. 

83 —  9/11/928 tarihinden mukaddem olup İtalya Hariciye 

nezaretinden tecdit edilmiş olan İtalya diplomatik 

pasaportlarının hükümden sakıt olduğuna dair. 

87 —  Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyyahatleri 

hakkındaki 2 Mart 331 tarihli kanunu muvakata 

müzeyyel kanun. 

 

İskân 

88 —  İskânları icra olunan muhacirine mahsus emvali gayri 

menkulenin tapoya raptı hakkında. 

88 —  İskân işleri hakkında. 

92 —  Vilâyetlerde üç aylık kaçakçılik vekayii. 

 

Gayrı resmî kısım 

97 —  Beynelmilel ulumu idariye kongresi. 

Muslihiddin Adil 

 

Sayı : 9 

Resmî kısım 

 

1 —  Mülkiye Müfettişleri. 

1 —  Kaymakamlar. 
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Sahife 

2 — Umuru hukukiye müdürleri. 

2 — Tahrirat Müdürleri. 

3 — Belediye Müdürleri. 

3 — Emniyeti Umumiye tayinleri. 

 

Kanunlar 

4 — Telgraf kanununun 33 üncü maddesinin tadiline dair 

kanun. 

5 — Türkiye - Efganistan muhadenet ve teşriki mesai 

muahedenamesinin tasdiki hakkındaki kanun  

6— Türkiye - İran muhadenet mukavelenamesinin ikmalen 

15 Haziran 1928 tarihinde akt ve imza edilen 

protokolün tasdiki hakkında kanun.  

6— Türkiye - İtalya arasında Romada akt ve imza edilen 

bitaraflık uzlaşma ve adlî tesviye muahedenamesinin 

tasdiki hakkında kanun. Türkiye - İtalya arasinda imza 

edilen iadei mücrimin muahedenamesinin tasdiki 

hakkında kanun. 

7— Ankara otomatik telefonu hakkındaki 30 Mayıs 13 

Kânunuevvel 1926 tarih ve 876, 938 No lı kanunların 

tadiline dair kanun. 

12— Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı düyununu- 

umumiyesi hamilleri namına hareket eden zevat 

arasında tanzim ve imza olunan 15 Haziran 928 tarihli 

mukavelename ile bu mukavelenameye lahika olmak 

üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı düyunu 

umumiyesi meclisi idaresi arasında tanzim ve imza 

olunan 13 Haziran 928 tarihli itilafnamenin tasdikine 

dair kanun.  

15— Uyuşturucu maddeler hakkında kanun. 

20— 11 Ağustos 1925 tarihli askerî tekaüt ve istifa 

kanununun muaddel maddesinin tadiline dair kanun. 
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Kararlar 

21 —  İskân kanununun 10 uncu maddesinin tefsirine mahal 

olmadığı hakkında kanun. 

21 —  Memurin kanununun birinci muvakkat maddesinin 

tefsirine mahal olmadığına dair kararname 

22 — Belediye memurlarının memurin kanununun birinci 

maddesinde mezkûr memurin idadina dahil olup 

olmadıklarının tefsirine mahal olmadığına dair 

kararname 

23 — Maliye V. İzmir meb’usu Saraçoğlu Şükrü Beyin 

mesaisini takdiren teşekkür edilmesi hakkında 

kararname 

Tefsirler 

24 —  Ordu, Bahriye, Jandarma zabitan ve memurini 

hakkındaki kanunun 4 üncü maddesinin tefsirine dair 

24 — Tahtı silaha alınacak ihtiyat zabitleri ve askerî 

memurlara harciralı verilüp verilmeyeceğinin tefsirine 

dair 

25 — 16 Haziran 1927 tarihli ve 1076 numaralı kanunu 

muvakkat maddesinin tefsiri 

 

Tamimler 

Vilayetler İdaresi 

26 —  Veraset ve intikal vergisi kanununun bazı maddeleri 

muaddil kanunun tebliğine dair 

26 —  Telgraf adresi ve imzalarının vazıh yazımasına dair. 

 

27 —  Evvelce açılan kurslarda muvakkak olmıyanlar için 

açılacak kurslar hakkında 

27 —  Millet mektebi teşkilatı hakkındaki talimatnamenin lef 

file 

28 — Hariciye Vekâletinin 6/12/928 tarihli tezkeresi 

suretinin leffile 

29 — 455 numaralı karar suretinin gönderildiğine dair 
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30 —  Vesaiti nakliye komisiyonları hakkında 

31 —  445 No. karar suretinin tebliğine dair. 

32 —  Bayezitağa telgraf merkezinin Çaldıran tevsim 

edildiğine dair. 

32 —   Avrupada tahsilde bulunan talebe muhassatı hakkında 

34 —  457 numaralı karar suretinin gönderildiğine dair 

35 —  Sade yag müteahhidi Şemsettin bey ve şüre 

kâsı hakkında 

37—  Kır bekçileri hakkında. 

38 —  Türk vatandaşlığı kanunile talimatnamesinin 

gönderildiğine dair. 

39 —  Türkiye - Efganistan muhadenet muhaedesi 

hakkında 

39 —  Türkiye - İtalya muahedenamesi suretinin 

gönderdiğine dair. 

mahallî İşler 

40 —  İdarei hususiyelere ait müzayedat ve munaka- 

sat ve ihâlâtm Vilâyet encümenlerince ait olanların 

belediye meclislerince icrası hakkında 

41 —  Bulaşık hayvan hastâlıklarile “mücadele “için 

idarei hususiye bütçelerınde faslî mahsus küşadı| 

hakkında 

41 —  Yangın tertibatı ve tahkikatı hakkında  

43 —  Ev, mağaza, dükkân, gazino, hamam gibi bilumum 

emlâkin numaralarının Latin rakkamlarile tebdili 

hakkında 

43 —  Kimsesiz ve öksüz çocuklar hakkında 

Emniyeti Umumiye 

46—  Ecnebi memleketlerde ikamet veya seyahat 

edecek türk hanımlarının isimleri nihayetine zevç 

isimlerinin ilâve edilmesi hakkında 

İskân 

47—  Muhacirinin işgal ve istifadelerinde bulunan emval 

için tesrii muamele edilmesi hakkında 
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47 —  Temlik nizamnamesinin altıncı maddesinin hüsnü 

suretle tatbikine dair. 

49 —  Muamelatı tefviziyenin sür’ati ikmaline dair.  

50 —  İskân idarelerince adiyen veya tefvizan mübadiline 

verilen emvalin tapoya raptına dair.  

51 —   Tefviz muamelatında temlik kanununun 4 üncü 

maddesinin tatbikine dair. 

52 —  İskân usullerinde yapılan bazı tadilât hakkında  

Hususî kalem 

53 — Türk ocağı tarafından neşredilen takvim hakkında. 

Gayri resmî kısım 

54 — Osmanlı imperatorluğunda idari teşkilâtın menşei ve 

tarihçesi — Defterdarlar — Ali - Seydi — 

62 — Polis nedir       Profesör: 

Süheyp Nizami 

 

 

Sayı : 10 

Resmî Kısım 

Tayinler 

1 — Kaymakamlar. 

4 — Nasfiyeler. 

5 — Emniyeti Umumiye tayinleri , 

Kanunlar 

7 — Anadolu ve - Mersin - Tarsus - Adana demir yolları ve 

Haydar paşa liman ve Zürihte şark demir yolları 

bankası arasında münakit dört kıt’a itilâfname ve 

merbutatının tastiklerine ait kanun. 

7 — Ankaradan gayrı ve kasabalardaki telefonlar hakkında 

kanun.  
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10 — Mayıs 1925 tarihinde Cinevrede içtima eden 

beynelmilel konferasta kabul olunan ( Muhnık 

Müsemmin veya buna mümasil gazların ve 

bakteriyolojik vesaitin harpte istimalinin men’i ) 

hâkkındaki protokolün tastikine dair kanun.  

12— Türk - İsveç Ticaret ve seyri sefaın mukavelenamesi 

kanunu. 

12 — Devletler arasında harbin millî siyasete âlet olarak 

istimalinden farağati mütezammın muahedeye Türkiye 

cumhuriyetinin iştiraki hakkında kanun. 

Kararnameler 

14 — Mart Mayıs ve Haziran Ağustos 1928 aylarına ait 

Divanı muhasabat raporları hakkında ittihaz olunan 

mukarrerata dair. 

34 — Sahte çek keşide edenlerin tecziyesi için ticaret 

kanununun 610 ucu maddesine bir fıkra ilâvesine 

lüzum olmadığı hakkında. 

35 — Kazanç vergisi kanununun 28 inci maddesinin tefsirine 

mahal olmadığı hakkında. 

36 — Ciheti askeriyede kadroya tabi ve maaşlı hizmetlerde 

ücretle istihdam olunan mütekaitlerin tekaüt 

maaşlarının kat’i icap edip etmediğinin tefsirine mahal 

olmadığı hakkında: 

37 — Askerî tekaüt kanununun 40,47 inci maddesinin tefsiri: 

inhilâl eden maaşat hakkında: 

Tamimler 

Vilâyetler İdaresi 

38 — Maarif vekâletinin vekâleten Başvekil Paşa Hz. 

tarafından ifa edileceğine dair. 

38 — Uyuşturucu maddeler hakkındaki kanun suretinin 

leffile 

39 — Sıhhiye vekâletinin ismi hakkında 

39 — Barsaklar hakkındaki 1359 No lı kanunun suretinin lef 

fen 

40 — 1360 No lı kanunu suretinin leffile  
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41 — 1363 No lı kanunun musaddak suretinin leffen 

gönderildiğine dair 

41 — 1365 No lı kanunun bir suretinin leffen gönderildiğine 

dair  

42 — Muhaberat hakkında  

42 — Ölüm vukuatına dair: 

44 — 134 No lı tefsir suretinin leffile  

44 — Hariciye vekâletinin 9/1/929 tezkeresi leffile  

45 — Maarif vekâletinin ilâveten başvekil P. Hz ne tevdi 

buyrulduğuna dair. 

45 — Muhtelif makamata yazılan telgırafnameler ve 

muharrerat zirine işaret olunmamasına dair. 

45 — 459 No lı karar suretinin leffile. 

46 — 138  “ Tefsir “ “ 

46 — 1361 “ kanun “ “ 

46 — 495   “ karar “ “ 

47 — 497       “ “ “ 

48 — 1376   “ kanun “ “ 

49 — Şükür Ali Mehmet ve oğlu hakkında tahkikat icrasına 

dair 

50 — 1372 Nolı kanun ve 466, 468 Nolı iki karar ve 139 

Nolı tefsir suretlerinin tebliğine dair 

53 — Köy hocası risalesi hakkında 

54 — Memurların halka ve halkın memurlara hüsnü 

muamelede bulunmaları hakkında 

55 — 140 Nolı tefsir suretini leffile 

56 — 471 Nolı karar suretinin leffile. 

56 — Maliye vekiline teşekkür edilmesine dair karar 

suretinin leffile 

57 — Kaçakçılık raporlarındaki nevakıs hakkında 

57 — 1375 Nolı kanunun tastiklı suretinin leffile 

57 — 1367 Nolı kanun suretinin gönderildiğine dair. 

58 — İhale ve münakaşa işlerinde Almanyadaki Türk ticaret 

odasına malûmat verilmesine dair. 
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Mahallî İşler 

59 — İspirto ve meşrubatı küuliye inhisar kanunu 

mucibince’idarei hususiyelere verilen hisseye dair 

 59 — Muharrerat hakkında 

61— Taş ocakları nizamnamesinin 30 uncu maddesi 

hakkında 

63 — Mağaza ve dükkânlara asılan tabelalar hakkında 

63 — 929 senesi bütçesinin tanziminde nazarı dikkat ve 

itibarda bulundurulması lâzıımgelen hususata dair 

85 — Bütçe cetveller 

86 — Fevkal’ade bütçe cetvelleri 

133 — Emniyeti umumiye. 

133 — Bekçilerin resmî hidemattan mada bir işte isihdam 

olunmamalarına dair 

Hapisaneler 

  

 133 — Aksaray vilâyeti umumî hapishanesini takdir hakkında 

134 — Memurin 

134 — Kaydı haiz olmayan memurin hakkında 

134 — Memurin haklarında tanzim olunan mahrem tezkiye 

varakaları hakkında 

134 —  Vilâyetlerdeki inzibat komisyonları muamelâtı 

hakkında 

Nüfus 

134 —  Bazı Nüfus idarelerince kat’iyet kespetmemiş boşanma 

ilâmları hakkında 

135 — İskan 

İskan 

135 —  İskân memurlarının vazifelerine olan lakaydileri 

hakkında 
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136 — Tefviz muamelesi hakkında. 

137— Evrakı resmıyenin eshabı mesalihin yedine ita 

edilmemesine dair. 

137— Gevgili kazasının mübadeleye tabi köyleri hakkında. 

138 — Mubadelei ahali mukavelenamesi hakkında. 

 

Gayri Resmi Kısım 

139 — Eski Türkiyede polis jandarma teşkilâtı 

144 — Mülga Osmanli imparatorlıgının eski teşkilatına bir 

nazar 

150 — İstanbulun idaresi vilâyetle emnetin tevhidi. Fihrist 

155 — Fhirist 

 

Sayı: 11 

Resmi kısım 

Tayinler 

  

159— Tahrirat Müdürleri, 

159 — Vekâlet Emrine alınanlar 

160 — Haklarında Memurin kanununa tevfikan muamele 

olunanlar   

161 — Zammı Maaş 

162 — Emniyeti Umumiye tayinleri Şube Müdürleri, Polis 

Müdürleri 

163 — Polis Müfettişliği Ser Komiser, ikinci komiserler 

  Komiser Muavinleri, 

 

Kanunlar 

164 — Kazanç vergisi kanununun 71 inci muvakkat 

maddesinin tadili hakkında kanun, 

 

165 —  Devlet davalarını intaç eden avukat ve saireye 

verilecek ücreti vekâlet hakkına kanun. Teşviki Sanayi 

Kanununa Müzeyyel kanun 
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166 — Memurin Kanununun dördüncü Maddesinin “Z„ 

fıkrasının tadiline dair kanun  

167— Gireson Belediyesince celb olunan elektirik tesisatı 

levazımına ait gümrük resminin teşviki sanayi 

levazımına ait gümrük resmi teşviki Sanayi 

kanunununa tevfikan affine dair kanun.  

167 — Türkiye ile sosyalist şuralar cumhuriyetleri ittihadı 

hududunda zuhur eden itilâfatın usulü tetkik ve halli 

hakkındaki mukavelenamenin tastikma dair kanun, 

168 — Huduttan mürur hakkında Türkiye cümhuriyetile 

Sosyalist şuralar cumhuriyetleri ittihadı arasında 

aktolunan mukavelenamenin tasdikine dair kanun, 

169 — Un resminin muvakkaten tenzili hakkında kanun, 

 

Kararlar 

 

170 — Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 109 maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında.  

171 — Çekirge kanununun ikinci ve üçüncü maddelerini 

muaddil 1235 No lı kanununun ikinci maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında,  

171 — İstanbul Polis komiserlerinden İbrahim Fevzi- Beyin 

İstiklâl madalyasiyle taltif edilmeyeceği hakkında, 

172 — Zabitai Sıhhiye Kanununun bazı maddesinin tefsirine 

mahal olmadığı hakkında, 

172 — Esbak Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa ile Maliye 

Nazırı Nail Bey Hakkında tahkikat icrasına dair, 
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173 — Vekiller aleyhinde Devletin şahsî hakları noktasından 

tahrik edilecek davaların görüleceği merciin Divanı ali 

olduğu sarih bulunduğundan tefsirine mahal 

görülmediğine dair, 

174 — Adapazarı Sabık Kaymakamı Hüsnü Beyin İstiklâl 

madalyesile taltifine dair, 

175 — Dört Zatın beyaz şeritli istiklâl madalyasile taltifleri 

hakkında, Erzurum Müddei Umumisi İbrahim Ethem 

beyin istiklâl madalyasile taltifin imkân olmadığı 

hakkında. 

Tefsirler 

 

176 — Tekrar intihap olunmayan memur Meb’uslara tahsis 

olunacak maaş hakkında, 

 

Kararnameler 

tamimler 

idari Umumiye 

Vilâyetler idaresi 

178 — İdarei Umumiye, 

İşlerin çabuk görülmesi hakkında talimat  

185 — İstifa eden memurlar hakkında  

186 — Reisicümhur hazretlerinin tarihî nutuklarına ait vesaik 

hakkında Telgaf, Kış hakkında  

469 No lı kararın tebliğına dair, 

187 — Yabanabat ve Garbî Karağaç kazaları isimlerinin teptil 

edildiğine dair, İdare Yıllığı hakkında, 

188 — 474 No lı karar suretinin lelfiyle, 

476 No lı karar suretinin leffiyle, 

189 — 475 No lı karar suretinin leffiyle, 

İhsaî malumat hakkında. 

191 — İstanbul Valisine yazılan telgrafın tebliğine dair, 
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192-—  Memurin hakkında vuku bulan şikâyete dair, 

193 —  7619 No lı kararname ve merbutu suretlerinin leffiyle, 

194 —  1880 No lı Kanunun tastik suretinin tebliğine dair. 

195 — 1379No lı kanunun tebliğine dair, 

195 — Kanun ve nizamnamelerin tanziminde alâkadar 

Vekâletin mütaleasının alınmasına dair 

196 — 1382 No lı kanunun tebliğine dair 

197 — 477 No lı karar suretinin leffiyle, 

197 — Harice gönderilecek resmi heyet ve memurlar 

hakkında, 

198 — İstatistik yıllığı hakkında, 

200 — Muhtelit mübadele komisyonu Türk heyeti reisi Cemal 

Hüsnü B. tarafından yapılan istilâmlara verilecek 

cevapların teşriine dair, 

200 — 1389 No lı kanun suretinin leffiyle, 

201 — 1390 No lı kanun suretinin leffiyle, 

201 — 1388 No lı kanun suretinin leffiyle, 

201 — Köy korucularına ve Orman muhafaza memurlarına 

verilecek silâhlar hakkında, 

203 — Fek ve ilhak muameleleri hakkında, 

 

Mahalli işler 

 

204 — Belediye Bütçelerinin nasıl tanzim olunacağına ve 

Belediyeler beş senelik mesai programlarının şekli 

tertibine dair, 

215 — 928 senesi tasarruf atından kuraklık mıntakasına 

tohumluk tedarik olunmasına dair, 

 

Nüfus 

216 — Nufus cüzdanları hakkında 

tescil edilmemiş muhacirler hakkında 
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Emniyeti umumiye 

 217 — Türk tebalığından ve vatandaşlığından iskat hakkında 

 219 — Avusturya tabietindeki kimselere meccanen vize itası 

hakkında 

 

İskan 

 220 — Evkafı zürriye hakkında 

224 — Teftiş Hey’etinin mesaisini gösterir cetveller 

226 — Şubat 929 zarfında açılan Vilayetler Umumi Meclisleri 

227 — Sivas Vilayetinin 928 senesine ait hülasai icraat 

raporu. 

İdare taksimatı: 

 237 — Vilayetler 

 239 — Kazalar, 

 249 — Nahiyeler, 

 

Gayri resmi kısım 

275 — İstanbul idaresi 

281 — Memurların huriyetı ve hududu 

286 —  Kanunu medeni. 

297 —  Fihfist 

 

 

Sayı : 12 

Resmî kısım 

tayinler 
303 —  Mülkiye müfettişleri, Kaymakamlar.  

305 —  Tasfiyeler. 
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306 —  Emniyeti Umumiye tayinleri : Şube müdürleri.  

307 — Polis müdürleri, Birinci komserler. İkinci komserler. 

komser muavinleri, 

 

Kanunlar 

 

308 — Alâmeti Farika nizamnamesine müzeyyel kanun.  

308 — Kâtibi adil kanununun tadili hakkında kanun  

310 — Posta kanununun 21 inci maddesinin tadiline dair 

kanun. 

311 — Jandarma Efrat ve küçük Zabitanın Maarif vergisinden 

muafiyeti halkındaki kanunun birinci maddesine dair. 

311 — Gayrı menkul emvalin tapuya raptına dair kanuna 

müzeyyel kanun. 

312 — İmha edilen evrakı naktiye miktarının tespitine dair 

kanun. 

 

kararlar 

 

313 — Başvekil İsmet paşa Hazretleri tarafından vaki 

beyanatın tab'ı ve tevzii hakkında. Bir zatın İstıklâl 

madalyası şeridinin kırmızıya tebdili ve sekiz zatın 

müracaatlarının reddi hakkında.  

314 — Eczacı Davit Bohor efendi hakkındaki Hükmün refine 

dair. 

314 — 472 Numaralı kararın tashihi hakkında.  

315 — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen memurlar 

hakkındaki kanunun tefsirine mahal olmadığı 

hakkında. 

315 — Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanuna dair  

316 — Kozalaklı Bahri oğlu Mehmedin idami hakkında 
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Tefsirler 

 

317—  28 Mayıs 1928 tarihli ve 1331 No lı kanunun 6 ıncı 

Maddesinin tefsiri. 

 

 

kararnameler 

318—  Konya vilâyetinin bazı köylerinin Fek ve irtibatlarının 

tebdili hakkında. 

 

h. V. kararnameleri 

 

319—  ( Hronika ) gazetesinin tatili hakkında. iskân işlerinin  

çabuk görülmesi hakkında.  

320 — Talimatname. 

321 — Resmî Mühürler hakkında. Maarif vekâletine devri 

teklif olunan mektepler hakkında,. 

323 — İsmet Pş, Hz.lerinin beyanatı. 

 

tamimler 

Vilâyetler İdaresi 

329—  477 N. lı karar suretinin leffiyle 

329 — 480 N. lı karar suretinin leffiyle 

330 — 478 N. lı karar suretinin leffiyle 

330 — Maarif vekaleti işlerinin İzmir meb’usu Vasıf bey 

efendi uhdesine tevdi buyrulduğuna dair. 

330 — 1393 N. lı kanun suretinin leffiyle 

331  Spor teşkilâtı talimatnamesi hakkında, 

332 1614 N. lı kararname suretinin leffiyle 

333 141 No lı karar suretinin laffiyle 

334  Tatbik mühürlerine dair, 

482  No lı karar suretinin tebdiline dair 

335  1395 No lı karar suretinin leffiyle. 

Lozan muahedesiyle alâkadar mukavele ve saireden 

gönderildiğine dair.  
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 336 — Un resmi hakkındaki kanun suretinin leffiyle 

 336 — Tamimlerin siyah mürekkeple yazılmasına dair 

 337 — Yekdiğerine benzeyen nahiye isimleri hakkında 

 339 — Dahilden ordu için satın alınacak hayvanları tespite 

memur komisyonlara kolaylık gösterilmeşine dair , 

 340 — Kefalet mektupları hakkındaki kararname suretinin 

leffiyle. 

 340 — Telgrafla muhabereye salâhiyettar makam ve 

memuriyetler hakkında. 

 341 — 486 No lı karar suretinin leffiyle. 

 341 — İdare yıllığı hakkında. 

 342 — Kâtibi adil kanununun tadili hakkındaki kanun 

suretinin leffiyle. 

 342 — Köy bekçilerine verilecek silâh hakkında. 

 342— Müharrerata hülâsa konulması hakkında. 

 343 — Resmî mühürler hakkında. 

ı 343 — Dilkamusu ücreti namiyle gönderilen makbuzlara dair. 

 343 — Mer’alar mukavelenamesinin tasdikına dair ( 1396 ) 

No lı kanun suretinin leffiye. 

 

Mahallî işler 

 

 345 — Devlet demir yolları ve limanları umumî idaresine 

merbut hatlarda çalışan memurin ve müstahdeminin 

yol mükellefiyetleri hakkında. 

 

 Yol faaliyetinin iş’arına dair. 

346 — Tapu ve kadastro hey'etlerine aylık cetvel verilmesine 

dair. 

  

347 — Belediyelerin dört senelik varidat ve sarfiyatiyle icraat 

ve muvaffakiyetine dair istenilen ihsaî malumat. 
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348 — İstatistik cetvellerinin 928 senesi sütununun senesi 

bütçesine mutabık olacağına dair 

349 — Hususi idarelerin faaliyetini gösterir Albümler 

hakkında 

349 — Eşçarı müsmire ve saire için bütçeye tahsisat 

konulmasına dair 

350 — Hususî idareler bütçelerinde zuhur edecek Maarif açığı 

hakkında 

350 — İdarei hususiye ve belediyelerce tasfiye olunanlara 

verilecek ikramiye hakkında 

352 — Maarif kesri muuzamı nispetleri hakkında 

353 — On bin liradan yukarı varidatı belediyelerin iş’arına 

dair. 

 

353 — Hususî idarelerin faaliyetini gösterir albümler 

hakkında 

354 — Vilayetler hususi bütçelerinde yapılacak munakata 

dair. 

Emniyeti Umumiye 

 

355 — Tabiiyetinizde iskan olunanlar hakkında 

 

İskan 

 

356 — İskan işlerinin biran evvel bitirilmesi hakkında 

359 — Müfettiş guruplarının tarzı mesaisini gösterir talimat 

hakkında 

363 — Evladı zürriye vakıfları hakkında 

 

Nüfus 

 

364 —Tesçilleri kınılacak muhacir ve mülteciler hakkında. 

. 
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Hapisaneler 

365 — Hapisaneler borcu hakkında. Hapisanelerin Adliyye 

devri hakkında. 

366—  Martta açılan meclisi umumiler. Vazifesini ik 

mal edüp dağılan meclisi umumiler. 

367—  Gazi Antep vilâyetinin ahvali umumiye raporu 

403 —  İskân ve teffiz muameleleri hakkında izahname 

 

Gayrı Resmî kısım 

 

424 —  Eski Osmanlı imperatorlığunda tali teşkilât. 

Ali Seydi 

 429 — Fihrist. 

 

 

Sayı :13 

Resmî kısım 

Tayinler 

 

 435 — Mülkiye müfettişleri 

435 — Kaymakamlar 

437 — Tasfiyeler 

438 — Emniyeti umumiye merkez memurları. 

 

Kanunlar 

 

439 — Maarif teşkilatına ait kanunun 21 inci maddesinin 

tadiline dair 

439 — Ticaret mukavelesi akt edilmeyen devletlerle 1930 

hazirana kadar muvakkaten ticaret itilafnamesi akti 

hakkında kanun 

440 — Harbin milli siyaset aleti olarak kullanılması hakkında 

Moskovada imza edilmiş olan protokolün tasdıkina 

dair kanun. 
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442 —  1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanununun bazı 

maddelerinin tadiline dair kanun. 

444—  Türk vatandaşlığı kanununun 4 üncü madde - 

sinin birinci fıkrasının tadili hakkında kanun.  

445 —  Hakimler kanununun 6 inci maddesinin tadiline dair 

kanun. 

445—  Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hak 

kında kanun. 

451—  Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan kırallığı 

arasında akt edilen bitaraflık, uzlaşma ve hakem 

muahedesinin tasdiki hakkında kanun. 

452—  Ağıllar hakkında kanun. 

455 —  Vilâyet idaresi kanunu. 

475 —  Tahdidisin kanununun ikinci maddesinin tadiline dair 

kanun.  

475 —  Askerî hastahanede nakdi ücret ile istihdam olunan 

hemşireler ile hasta bakıcılara bir nefer tayini 

verilmesine dair kanun. 

477 —  Yüksek mühendis mektebi tamirat ve inşaatı hakkında 

kanun , 

476 —  Kaçakçılık takibatında kullanılmak üzere deniz vasaiti 

mubayıası ve bazı mahallerde gümrük binaları inşası 

hakkında kanun. 

477 —  Ankara şehir imar müdüriyeti teşkilât ve vazaifine dair 

olan 1315 numaralı ve 28 mayıs 1928 tarihli kanuna 

müzeyyel kanun. 

 

Kararlar 

 

478 — Dokuzuncu kolordu efradından İsmail oğlu Ömerin 

ikinci mahkûmiyetinin ref’i hakkında karar. 
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478 — Ekrem, Yusuf, Ziya Beylerin istiklâl madalyasile 

 taltif edilemeyecekleri hakkında karar. 

479 —  Kifisin Karaağaç viran köyünden Ali oğlu Mehmedin 

idamı hakkında karar. 

479 — Halil İbrahim ve İbrahim Beylerin İstiklâl madalyaları 

hakkında karar 

480 — Büyük millet meclisi muhasebesinde icra, kılınan teftiş 

neticesi hakkında karar. 

480 — Kastamonunun akdoğan köyünden Sadık oğlu Mehmet 

Alinin idamı hakkında karar. 

481 — Hasan Raşit Beyin istiklâl madalyası şeridinin 

kırmızıya tebdili ve Eşref Beyin talebinin reddi 

hakkında kanun 

 

Tefsirler 

 

482 — Avukatlık kanununda yazılı “Mülâzemet,, tabirinin 

tefsiri 

H. V. Kararnameleri 

 

484 — „ Ankarada merkez kumandanlığı muhasibi mes'ulü,, 

ibaresinin, Ankara M. K. muhasebe müdürü veya 

tevkil edeceği muavini „ şeklinde tadiline dair H. V. 

kararnamesi 

484 — küçük zabit ve onbaşı talimatnamesinin 4 üncü 

maddesinin ( A ) fıkrası nihayetine merbut fıkranın 

ilâvesine dair H. V. kararnamesi 

485 — Eskişehir marsilya kiremit ve tuğla fabrikası anonim 

şirketinin merkezine dair olan esas 

mukavelenamesinin beşinci maddesindeki ( Eskişehir ) 

de ibaresinin (İstanbul ) da suretinde tadiline dair H. 

V. kararnamesi 
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487 —  Vekâlete ait işlerin müzakeresi için 15 gönde bir 

içtima edecek komisyon Hakkında  

489 —  İsmet Paşa Hazretlerinin nutukları hakkında  

489 —  Mecidiye kazasının ( Çiçek dağı) namile tevsiine dair. 

489—  Ali Riza efendi hakkında 

490— Egrigöz kazasının ( Emet ) namile anılması 

hakkında 

491—  İstiçvap verakaları hakkında 

495—  Bütçede karşılığı olmaksızın iş yapılmamasına dair. 

496—  Beynelmilel kongra ve konferaslara iştirak 

edecek zevatın bulunacakları mutemede-ittihaz 

edilecek kararlardan Hariciye vekâletinin malumattar 

edilmesine dair. 

 

mahallî işler 

 

498 —  927-928 seneleri belediyeler muhammen varidatlarının 

iş’arina dair 

498 — 928 senesinde kuraklıktan muteesir vilayata yapılan 

yardıma dair. 

498— Köy meclisleri intihabında yolsuz muamele 

yapılmamasına dair. 

499 —  Kanunî müddetleri hitam bulan belediyeler intihabının 

icrasına dair. 

499—  Mâliyedeki 927 - 928 seneleri idarei hususiye 

ve belediyeler matlubatına dair. 

500—  yol mükellefiyeti ve maarif vergisi hakkında 

501—  Belediyeler istatistik ve faaliyetine dair. 
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İskân 

 

502— İskân istatistikleri hakkında. 

503 — Cetvellerin gönderilme tarzı hakkında. 

507 — İskân işlerinin seri ve salim bir surette görülmesi 

hakkında. 

507 — Verilen emvalin istirdat edilmemesi hakkında. 

 

Memurin 

508 — Kıdem cetvelleri hakkında. 

511 — Memuriyete alınacakların yaşları hakkında.  

513 — Kıdem tashihleri. 

 

Nüfus 

519 — İslâm dinini kabul edecekler hakkında talimatname 

 

Gayrı resmî kısmı 

521 —  Kazaî idari ve inzibatî hakkında 11 Haziran 1928 

tarihli İsviçre kanunu  

533 —  Buğday siyaseti. 

539 —  Eski zamanlarda ecnebi sefirlerinin vaziyetleri 

 

Sayı : 14 

Resmi kısım 

Tayinler 

 

547 — Kaymakamlar, 

547 — Vekalet emrine alınanlar, 

548 — İstifa edenler, 
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Emniyet Umumiye tayinleri 

549 — Şube müdürleri. 

549 — Birinci komiserler.  

549 — İkinci komiserler. 

550 — Komiser muavinleri. 

550 — Tasfiye edilmeler. 

 

kanunlar 

551 — Bilûmum muvazzaf zabitler ve askerî memurların 25 

yaşım ikmal etmeden evlenmeyeceklerine dair kanun. 

551 — Askerî hastane garnizon ve mektepler inşası hakkında 

kanun. 

552 — Ankarada inşa olunacak bazı mebanii askeriye için iki 

milyon liraya kadar taahhüdat icrası hakkında 9 mayıs 

927 tarih ve 1017 no lı kanuna müzeyyel kanun. 

553 — Ali mektep mezunlarından Devlet hizmetine 

gireceklere verilecek avans hakkında kanun.  

553 — Kabahatların affi ve bazı cürümlerin takibat ve 

cezalarının tecili hakkında kanun. 

556 — Konya sulama idaresinin 1929 malî senesi bütçe 

kanunu. 

556 — Menkul kıymetler ve kambiye borsaları kanunu.  

567 — Tapu harçları kanunu. 

576 — Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 

nisbetlerin tadiline dair kanunlar. 

582 — Askerî memurlar hakkında kanun. 

583 — 1929 malî senesi bütçe kanunu. 

593 — Türkiye cumhuriyyetiyle İsviçre hükümeti arasımla 

imza edilen uzlaşma ve adlî tesviye ve tahkim 

muahedenamesinin tastıkine dair kanun. 
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593 — Türkiye cümhuriyeti ile İsviçre hükümeti arasında 

uzlaşma adlî tesviye ve talikim muahedenamesi. 

 

599 — Türkiye ile Bulgaristan arasında akit ve imza edilen 

bitaraflık uzlaşma adlî tesviye ve hakem mukhedesinin 

tastiki hakkında kanun. 

 

600 — Türkiye cumhuriyeti ile bulgaristan kırallığı arasında 

akit olunan bitaraflık, uzlaşma, adlî tasviye ve hakem 

muahedenamesi. 

 

608 — Seyyar ticaret memurlarının numuneleri hakkındaki 

muamelâta dair Türk ingîliz mukavelenamesinin 

tastikî hakkında kanun. 

 

608 -— Sayyar ticaret memurlarının numuneleri hakkındaki 

muamelâta dair Türk İngiliz mukavelenamesi, 

 

 

Kararlar 

 

613—  Taş ocakları nizamnamesinin 30 uncu maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında. 

614—  810 No lı kanunun kanun medeni ile ilga edilmiş olup 

olmadığının tefsirine lüzum olmadığı hakkında, 

615  Korkudeli kazasından Bekir oğlu Halilin affına mahal 

olmadığı hakkında. 

616 — Şarkî kara ağaç kazası müskirat memuru Ağa oğlu Ali 

efendinin İstiklâl madalyesîyle taltifi hakkında. 

617 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti arasında 

akit ve imza olunan ikamet mukavelenamesine merbut 

imza protokolunun 8 inci maddesine müteferri kısmın 

ikinci mephasının tashihi hakkında. 
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617 — Muamele vergisi kanununun birinci maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında. 

618 — Muamele vergisi kanununun birinci maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında, 

619 — Büyük Millet meclisi muhasebesinde yapılan tefiş 

hakkında. 

619 — Çayır biçme makinelerinin resimlerden muaf olduğu. 

620 — İki zatin İstiklâl madalyasile taltifine dair.  

620 — Konya vilâyeti dahilindeki İlgın bataklığı hakkında. 

 

Tefsirler 

621 — 688 No lı kanunun 20 inci maddesinin tefsiri 

 

Kararnameler 

 

622 —  Mardin vilâyetinin Gercüs kazasına merbut bulunan 

Teffi kafiyesinin Savur kazasına bağlandığına dair. 

622 — Ankara vilâyetinin Kalecik kazasına merbut Kuşçalı ve 

Bağdatlı kariyelerinin Çorum vilâyetinin Sungurlu 

kazasına rapt ve ilhakına dair. 

 

Tamimler 

Vilâyetler İdaresi 

623 — Şurayi Devlet cevaben yazılacak tezkerelerde riayet 

edilecek usul bakında  

624 — İdare tâksimatı cetvelinden 2 adedinin leffile  

624 — Sıhhat ve içtimai muavenet vekilinin Amerikadan 

avdetine kadar vekâlet işleri Recep bey ,efendi tarafından tedvir 

edileceğine dair. 
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625 — Mahrukat ile mamulatı haşebiye münakaşaları 

hakkında  

626 — Hayvan sirkati kanununun 9 uncu maddesinin sureti 

tatbiki hakkında 

629— Şikâyet istida ve telgraflarının idaresine dair  

630 — 1431 No lı kanun suretinin leffile. 

630 — 1430 “ “ “ “ 

631 — Silâh altında bulunun efradın ailelerde nişanlılarına 

tecavüz vukuuna meydan verilmemesine dair. 

632 —  Bursa 1 inci noterine ait mühür ve imza tatbiki 

hakkında. 

632—  Macaristanla aktedilen muahedenin tasdiki hak 

kinda 1417 Nolı kanun suretinin leffile. 

633—  Ticaret mukavelesi akt edilmeyen devletlerle 

muvakkaten ticaret itilâfi hakkındaki 1410 No- lı 

kanun suretinin leffiyle. 

634 — Maarif teşkilâtına ait kanunun 31 inci maddesinin 

tadiline dair 1409 No h kanun suretinin leffile. 

634 — 1424, 1425 No lı kanun suretinin tebliğini havi.  

635—  Alman tebeasının evlenme akitleri hakkında,  

636 — İstanbulda toplanacak beynelmilel İstihbarat afansları  

hakkındaki kararname suretinin leffile  

637 — 144 No lı tefsir kararı suretinin leffile  

638 — Af kanununun tebliğine dair. 

638 — Evrak ve tezakire Vekâlet namına vazedilecek imza 

hakkında. 

638 — Telgraflarda rumuz kullanılmaması hakkında.  

639 — İdarei dava arzuhallarına verilen cevapların tamga 

resminden muaf olduğuna dair. 

640 — 1424 No lı kanun suretinin leffiie. 

640 — 1454 Nolı kanun suretinin leffile. 
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Mahallî işler 

642 — İdarei hususiye ve belediyelerden maaş alupta 

tasfiyeye tabi tutulanlar hakkında. 

644 — Muhasebei hususiye ve belediye mükeffel 

memurlarından tevkif edilen kefalet aidatının altı aylık 

cetvellerinin gönderilmesi hakkında. 

645 — İdarei hususiye ve belediyeler hesabı kat'ilerinin tarzı 

tatbiki hakkında Şurayi devlet kararı. 

 

Emniyeti umumiye müdürlüğü 

 

647 — Avusturya hükümetile tekarrür ettirilen meccanî vize 

muamelesi hakkında. 

647 — Resmî devairce celp olunan mütehassıs ecnebilerin 

seyahatları hakkında. 

648 — Demir yolları idaresinde müstahdem eşhasın 

celperinde keyfiyetin yol komiserliğine bildrilmesinin 

usul ittihaz oluumasına dair. 

 

Nüfus 

 

649 — Mültecilerin evrakı tesçiliyelerinin sureti tanzimine 

dair. 

 

İskân 

 

550 — İskân muamelâtı hakkında. 

550 — Telik muamelâtı hakkında. 

 

Gayrı resmî kısım 

651 — Vilâyetler idaresi kanunu. 

657 — Kazai İdarei ve inzibatî hakkında 11 haziran 1928 

tarihli İsviçre kanunu. 

672 — Eski Osmanlı imparatorluğunda tali teşkilattan mabat. 
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Sahife 

Sayı: 15 

tayinler 

683 — Valiler 

684 — Kaymakamlar 

685— Vekâlet emrine alınanlar. 

686— Tasfiyeler. 

687— Emniyet Umumiye merkez memurları. 

687— Birinci komiserler. ikinci komiserler. 

688— Komiser muavinleri. 

688— Azil. 

688— İskân tayinleri. 

 

kanunlar 

 

689 — Türkiye cümhuriyeti ile Holânda hükümeti kıraliyesi 

arasında, mün’akıt Ticaret ve Seyri Sefain mukavele 

namesinin tasdikına mütedair kanun. 

689— Ziraî kredi kooperatifleri kanunu. 

696 — Ordu ve Jandarmaya mensup zabitlerle efradın ve sair 

binek hakkı olanların kendi mali bineklerinin ve 

orduya alınan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine 

dair kanun. 

698 — Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası 

hakkında kanun. 

698 — Şark istiklâl mahkemesince mahkûm sabık Genç valisi 

İsmail hakkı beyin affine dair kanun 

699 — Naktî tazminat kanunu. 

700 — 24/4/929 tarih ve 1455 No lı Askerî memurlar 

kanununa müzeyyel kanun. 
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700 — İzmir belediyesince akt edilecek 2,000,000 liralık 

istikraza kefalet için Maliye Vekâletine mezuniyet 

verilmesi hakkında kanun. 

701 — İdarei hususiyelere ait Maarif hissesinden san’at 

mekteplerine tefrik edilecek mebaliğa dair kanun  

702 — 18/3/929 tarih ve 888 No lı memurin kanununun 8 inci 

ve 32 inci maddelerine birer fıkra ilâvesi ve 2 

teşrinevvel 1333 tarihli kararnamenin ilgası hakkında 

kanun. 

703 — Kîprit ve çakmak inhisarı kanunu. 

705 — Ankara şehrî imar müdüriyeti teşkilât ve vezaifine dair 

1355 No lı kanuna müzeyyel kanun. 

706 — Şark manatıkı dahilinde muhtaç zurraa tevzi edilecek 

araziye dair kanun. 

707 — Tedarik vesaiti nakliye komisyonlarının sureti 

teşekkülü hakkındaki 703 No lı kanunu muadil kanun. 

710 — 1111 Nolu ve haziran 1927 tarihli askerlik 

mükellefiyeti kanununun ikinci maddesinin 5 inci 

fıkrasiyle 35 inci maddesinin “ H „ fıkrasını ve 885 no 

ve 3 mayıs 1926 tarihli iskân kanununun 11 inci 

maddesini muaddıl kanun.  

711 — Amenejman ve teşcir işlerinde müstahdem memurini 

fenniyeye verilecek yevmiyeler hakkında kanun. 

711 — Muş vilâyeti teşkiline dair kanun. 

712 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkında kanun.  

726 — 1927 mali senesi nihayetine kadar Millî hükümet 

bütçelerine müteallik borçlar hakkında kanun. 
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727 — Evraki naktiyenin ihtiyatlarile değiştirilmesi hakkında 

kanun 

727 — Tapu kaytlarından hukuki kiymetlerini kaybetmiş 

olanların tasfiyesine dair kanun, 

728 — Tuz satışı ve tuz fiatları hakkında kanun  

730 — Ankara şehri otomatik telefon santıralının tevsii için 

taahhüdat icrasına dair kanun  

730 — Devletle alâkaları katedilen bilumum Askerî ve Mülkî 

memurlarla Zabitan ve eytam ve Eramiline takaüt 

aidatlarının iadesine dair kanun  

731 — Bütçelerinde Maarife muhtas varidatı Maarif 

hizmetlerine kâfi gelmeyen Vilâyetlerin 1929 Malî 

senesi masrafları hakkında kanunu. 

732 — Şose ve köprüler kanunu 

741 — Türkiye Cümhuriyeti ile Almanya devleti arasında 

munakit hakem ve uzlaşma mukavelenamesinin tasdiki 

hakkında kanun. 

741 — Ziraat makinelerinde ve Ziraatta istimâl olunan 

mevaddı muştaile ve muharrike ile mustahzarati 

kimyeviyenin rusumu hakkındaki 22 şubat 1929 tarih 

ve 752 No lı kanunun bazı maddelerinin tadiline ve 

mezkûr kanuna bazı mevat tezyiline dair kanun. 

745 — Yabanî ağaçların aşılanması hakkında kanun.  

753 — Aydın - İzmir ve İzmir - kasaba ve temdidi demir 

yollarında posta ve telgraf muamelesi ifasi için 

Dahiliye vekâletile mezkûr yollar idareleri arasında 

aktolunan mukavelenamelerin tasdiki hakkında kanun  

757 — Devlet memurlarının maaşatının tevhit ve teadülüne 

dair kanun 
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      Sahife 

Tefsirler 

796 — Devlet demir yolları ve limanları umumî idaresinin 

teşkilât ve vezaifine dair olan kanunun 21 inci 

maddesinin tefsiri kabil olmadığı hakkında 

799 — Seyit ağa oğlu Topal Akif ve mandal oğullarından 

Süleyman oğlu Mustafanın idamları hakkında. 

797 — Akşehirin Eğrigüz köyünden Ahmet Haşımın idamı 

hakkında 

797 — Hasan oğlu ibişin idamı hakkında 

798 — Askeri malullerin terfihine dair olan 551 No lı 

kanunun 7 inci maddesinin tefsirine mahal olmadiği 

hakkında 

799 — 1338 Nolı kanunun tefsirine mahal olmadığı hakkında 

799 —  Sabık Ergani valisi Rıfat beyin kırınızı şeritli istiklâl 

madalyasile taltifi hakkında 

800 — Şurayı Devlete intihap olunan iki zat hakkında. 

800 — Kabahatların affı halikındaki 1441 Nolı kanunun 

tefsirine mahal olmadığı hakkında. 

801 — Başvekil İsmet paşa hazretleri tarafındım vaki beyanat 

üzerine İcra vekilleri heyetine ınüttefikan izharı itimat 

olunduğu hakkında. 

801 — Meclisi Alinin tatili faaliyet etmesi hakkında. Tefsirler 

 

Tefsirler 

802 — 1331 Nolı kanunun 7 inci maddesinin tefsiri. 

 

Tamimler 

Vilayetler idaresi 

 

803 — İktisat vekâletine Şakir beyefendinin tayin 

buyrulduğuna dair 
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Sahife 

 803 — 1414 No lı kanun suretinin leffile. 

 804 — 1427 “      “      “     “ 

804 — 1437 “      “      “     “ 

805 — 1434 “      “      “     “ 

805 — 1459 Nolı kanunun tebliğına dair. 

805 — Hapisaneler idaresinin Adliye vekaletine ve Tabiiyet 

Müdüriyetinin de Dahilıye Vekaletine devrine dair. 

806 — 1478 Nolı kanun suretinin tebliğina dair. 

806 — 1440 Nolı kanun suretinin leffile. 

806 — 1488 Nolî kanun suretinin gönderildiğine dair. 

808 — 1473 Nolı     “       “       tebliğina dair . 

808 — 1465 Nolı kanunun bir suretinin gönderildiğine dair. 

808 — 1475 Nolı kanun suretinin gönderildiğine dair. 

809 — 1471 Nolı    “          “               tebliğına dair. 

809 — 1483 Nolı   “           “                   “           “ 

810 — 1451 Nolı    “         “            leffile. 

810 — 1493 Nolı    “         “               “ 

811 — 1485 Nolı kanun suretinin gönderildiğine dair. 

811 — 1496    “       “          “                “                  “ 

812 — 146    “       tefsir     “ “ “ 

812 — 1413  “     karar    “          “             “ 

813 — 506    “       kanun   “          “             “ 

813 — 1446  “      kanun     “          “             “  

813 — Muş vilâyeti teşkili hakkındaki kanunun tebliğine dair. 

814— 507 Nolı kararın tebliğına dair. 

814 — 145    “   tefsir kararı suretinin leffile. 

815 — Yeni harflarle bastırılan kanunlarımızın 1 inci 

cildinden vilâyetimize gönderilen mıkdar hakkında. 
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Sahife 

815 — 1429 Nolı kanun suretinin gönderildiğine dair  

816 — 1458    “     “            “                  “               “ 

816 — 1454    “     “            “                  “               “ 

817 — 1416    “     “            “                  “               “ 

817 — 1505    “     “            “                  “               “ 

818 — 522     “     karar suretinin gönderildiğine dair. 

818 — 1457   “     kanun     “                  “              “ 

819 — 1511   “         “          “                 “              “ 

819 — 1495   “         “          “                 “              “ 

819 — 1516   “         “          “                 “              “ 

820 — Evrak üzerinde münferit ve heyet halinde imzaların ne 

suretle vaz edileceğine dair. 

821 — Resmî mühürler hakkında ki kararname suretinin 

leffile 

821 — 516 Nolı karar zuretinin leffile. 

822 — 7. inci cilt düsturdan Vilâyetlere gönderilen miktar 

hakkında. 

823 — 512 Noli karar suretinin gönderildiğine dair. 

823 — 1469  “     kanun    “                 “               “ 

824 — 1468  “         “       hakkında 

824 — 512   “   karar suretinin gönderildiğine      “ 

825 — 1519 “     “          “                 “                   “ 

826 — Kaçak ve bakaya efrat takibatına            “ 

826 — Devlet yolları hakkında 

826 — 1445 Nolı kanun suretinin leffile 

827 — 1489  “        “           “            “ 

827 — 1514  “        “           “            “ 

828 — 8135  “  karar suretini leffila 

829 — 1520  “  kanun   “          “ 

829 — 1513  “     “        “          “ 

829 — Borç verme komisyonuna medyon bulunan zabitan 

borçları hakkında 
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Sahife 

Mahalli işler 

  

832 — Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 

nisbetlerinin tadiline dair kanunun hususî idare ve 

belediyeleri alâkadar eden 13 üncü maddesi hakkında  

 834 — Resmî mühürlerin şekli ve yeni harflerle yazdırılmasına 

dair. 

 835 — Bütçelerin ; Şose ve köprüler kanunile 1330 No lı 

Maarif vergisine ait kanuna göre tadilen tanzimine dair.  

 835 — Hususî idarelerin faaliyetine ait Albümden gönderil  

diğide dair. 

836 — Hususî idarelerin faaliyetine ait grafiklerden 

gönderildiğine dair. 

 836 — Alaman Sefaret ve konsoloshaneleri hakkında 

 837 — Taş ocakları nizamnamesinin 30 inci maddesinin 

tefsirine dair. 

 837 — Mezbahalarda aidiyetsiz yüzüncü bulundurlmaması ve 

derilerin deliksiz çıkarılması hakkında 

 

 

838 — Bu günki belediyecilik sistemine uymayan iltizam 

şeklinin kldırılması hakkında 

 838 — Tahsile gönderilecek talebe hakkında 1418 No lı kanun 

mucibince muamele ifasına dair 

 839 — 

 

839 — 

Nafia memurlarına verilmekte olan ihtisas ücretinin 

1525 Nolı şose köprüler kanunile kaldırıldığına dair. 

Küsuratın tevhidine dair kanundaki idare haşiye 

hissesinin 1000 No kanundaki idarei hususiye mukabili 

olduğuna dair 
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Sahife 

İskan 

  

840 — 

Yoğoslavyada emlâk üzerine mevzu hacz kaldırıldığına 

dair 

 841 — Hazine emrine terk edilen emvali gayri menkuleye dair. 

  

843 — İskân muamelâtına ait muhaberatın müsaraaten ve tercihan 

ifasına dair 

 843 — Müddet muayyenesi zarfında emvâl teffizi zımnında 

tahriren müracaatı sepkedenler hakkında 

846 — 

 

846 — 

 

847 — 

849 — 

Tapu harçları kanunu dairesinde muamelâtı temlikiyenin 

tesirine dair. 

9/6/929 tarih ve 77646 No lı tebligatı umumiyenin yedinci 

maddesinin tavzihine dair. 

Memurin kidem tashihleri 

Tabiiyet müdürlüğünün Dahiliye vekâletine rapt edildiğine 

dair. 

 

 

Gayrı resmi kısım 

 

 850 — Paris sabık polis müdürü M. Lepinin hatıratı 

854 — Halka ucuz mesken temini  M. Atıf 

861 — Vilayet idaresi kanunu : kazai  M. Atıf 

      M. Atıf 

 

Sayı : 16 

Resmi kısım 

Tayinler 

 

875 — Maiyet memurları, 

Takdirname alanlar 

 875 — Valiler 

 876 — Kaymakamlar.  



 
 

66 
 

 ································································································  
 

 

Sahife 

Emniyet umum müdürlüğü tayinleri 

877 —  Birinci komiserler 

877—  İkinci     “ 

878 — Komiser muavinleri  

878 —  Azil 

878 — İskân 

 

tamimler 

Vilâyetler idaresi 

 

879 — 9, 10, 11 inci cilt düsturdan vilâyete gönderilecek 

miktar hakkında 

879 —  Mahmut muhtar paşayı muhakeme edecek hey’et 

hakkında 

881 — 1507 No lı kanun suretinin leffile 

882 — Ordunun her sene yapacağı manevra ve tatbikat 

halikındaki talimatnameden gönderildiğine dair. 

882 — Panayırlardan kolordulara hayvan alınmasına dair 

883 — M. Müdafaa vekâletinin İktisat vekili tarafından 

vekâleten tedvir edileceği hakkında 

884 — Kaçak sigara kâğıtlarının dedestleri hakkında 

885 — 8 inci cilt düsturdan gönderilen miktar hakkında 

886 — Gümrük tarifesi kanunu hakkında 

886 — Malûl gazilerin yıllk ticaret kılavuzunun temini 

revacına yardım edilmesi hakkında. 

887 — Devlet memurları maşatının tevhit ve tecadülüne dair 

kanunları ihtiva eden kitabın leffiyle 

888 — Of felaketzedeganına vuku bulacak yardıma dair. 

888 — 1506 no lı kanun suretinin leffiyle. 

888 — 1527  “       “           “             “ 
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Sahife 

889 — 1503   “       “        “        “ 

889 — 1528   “       “        “        “ 

890 — 500, 501, 505, 508, no li kanun suaetlerinin leffiyle 

890—  Bazı kanunların tabliğına dair. 

891—  Nafıa heyeti teftişiyesi talimatnamesinin leffiyle 

901 — 7897 no lı kararname suretinin leffiyle.  

903— 1463 no lı kanun suretinin leffiyle. 

903 —  Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları nizamnamesi 

ve baptaki kararname Suretlerinin leffiyle  

921 —  Merkez devaîrinin remizleti hakkında. 

921—  Tayyare cemiyeti şuabatındaki menşubiui mülkiye ve 

askeriye hakkında. 

 

Mahallî işler 

 

922—  Belediye Sıhhiye memurlari kadrosu hakkında. 

923—  Kereste ticarethaneleri hakkında. 

 

Emiyet umumiye müdürlüğü 

924—  Memnu silâhlar hakkında 

924—  Ekalliyetleri mikiarinin bildirilmesi hakkında. 

925—  Yunanistanda çıkan politya gazetesinin memle 

ketimize girmesinin men edildiğine dair 

 

Nüfus 

925—  Alamanların evlenme işleri hakkında. 

 

Zat işleri 
926—  Tahrirat müdürlüğü unvanının Mektupçuluğa 

tepdiline dair. 

Tabiiyet 

926—  Muhacir ve mültecilerin tabiiyetleri hakkında. 

Kıdem tashihleri 
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Sahife 

Kıdem tashihleri 

 

928 —  Kıdem tashihleri. 

 

İsmet paşa hazretlerinin nutuklari 

 

932 — İsmet paşa hazretlerinin nutukları. 

 

Üç aylık kaçakçılık vakalar! 

 

939 —  Üç aylık kazakçılık vak’aları 

 

Hulasai icraat raporları 

 

941 —  Hulâsai icraat raporları. 

 

Ahvali umumiye raporları 

 

949 —  Ahvali umumiye raporları 

 

Gayri resmi kısım 

 

964— Kanun medeni kar sında Evkaf 

 

Atıf 
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Fihrist 

Sayı: 17 

Tayinler 

 

1001 —  Vali muavinliği  

1001 — Mektupçular Kaymakamlar  

1002 — Tekaüde sevk olunan  

1003 — Polis Terfileri  

1004 — Ser komiserler 

1005 — Komser Muavinleri 

 

Tamimler 

Vilâyetler idaresi 

1007 — Tabiplerin ihtisas vesıkalari hakkindaki kararname ile 

Nizamname suretinin leffiyle  

1012 — Ziraat bankası Umum heyetine gönderilecek 

murahhaslar hakkında  

1012 — İdare yıllığı hakkında 

1013 — Devlet davalarını intaç edenlere verilecek vekâlet 

ücreti hakkındaki talimatname suretinin leffiyle  

1015 — Telgraf muhaberati hakkındaki 8146 No lı kararname 

suretinin leffiyle 

1017 — Memurine ait mevkuflu tahkikat evraklarının süratle 

tetkik edilmesine dair Hâzinece müteahhitlere 

yapılacak tediye günü hakkında 

1018 — Resmî zarflar içine hususî muraselât konulmamasına 

dair  

1019 — İktisat Vekâleti vekilliği hakkında. 
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Sahife 

1020 —  Vilâyet idaresi kanunu hakkında. 

1020 —  Hükümet konakları icarı 

1022 — Ecnebi Sefaretler tarafından devaire vaki olacak 

müracaatlar hakkında,. 

 

Mahalli işler 

 

1024 — Barem kanununun İdarei hususiye. Belediye ve 

Şehremanetlerinde bu sene tatbik edilmeyeceğine dair 

 

Emniyeti Umumiye müdürlüğü 

 

1025 — Tabiiyetten iskat olunan bir şahıs hakkında. 

1025 —         “             “       “               “          “     

1026  —         “             “       “               “          “     

1026 — Irak tebeasının memleketimizdeki vaziyetlerine dair. 

1028 — Tabiiyetten ıskat olunan bir şahis hakkında. 

1029 —           “             “       “               “          “     

1029 — Yunan tebeasına yapılacak mukabele   “ 

 

İskân 

1031 — Teffiz ve tahsis harici kalan emval hakkında.  

1031 — Emvalin dun fiyatla muhacirlere borçlandırılmaması 

hakkında. 

1032 — 1513 Nolı kanun hakkında. 

 

Tabiiyet 

1033 — Türk tabiiyetine kabullanni istida edenlerin 

memleketlerindeki maddi alâkalarıni tamamen 

kesmeleri hakkında. 

1035 —  Devlet memurları maaşatınm tevhit ve teadülüne dair 

kanun izahnamesi. 

1055 —  Dahiliye vekili beyefendinin şark seyyahatları 
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Sahile 

Ahvali umumiye raporları 

 

1056 — Zonguldak Vilayeti Ahvali umumiye raporları. 

1057 — İktisadi rapor. 

1050 — İctimai ” 

1060 — Sihhı ” 

1061 — İlmi ” 

1060 — İmari ” 

1065 — Vefat eden arkadaşlarımız. 

 

Gayri resmi kısım 

 

1056 — Muhtelif memleketlerin idarei merkeziye teşkilatı, 

Belçikanın Dahiliye ve Sıhhıye nezareti dahili 

nizamnamesi. 

1076 — İdare hususundaki nazariyeler, kaideler, tecrübeler, 

Ekrem B 

1083 —  İdari kaza, idari dava ve ihtilafatı- Mustafa Şeref B. 

 

İdare mecmuasının 1 —16 Sayısına 

ait umumi Fihristi 

 

 


