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İDARE 
Dahiliye vekâletinin aylık mecmuası 

Yıl 2 Haziran 1929   Sayı 15 

 

Tayinler 
 

 

Valiler 

      No: 8101 

Münhal olan Tekirdağ valiliğine sabık Urfa valisi Fuat beyin 

tayini Dahiliye vekâletinin 5 / 6 / 929 tarih ve 1963 numaralı 

tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine icra vekilleri hey'etinin 8 / 6 / 

929 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur.  

8 / 6 / 929 

 

                                                                                                             
No : 8127 

Görülen lüzumu kat'iye mebni Adana Valisi Müştak Lütfi 

beyin Vekâlet emrine alınarak Adana Valiliğine Ankara valisi 

Vehbi ve Ankara valiliğine Konya meb’usu sabık Malatya Valisi 

Nevzat beylerin nakil ve tayinleri Dâhiliye Vekâletinin 13 / 6 / 

929 tarih ve 2633 numaralı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine 

İcra vekilleri hey’etinin 12/6/929 tarihli içtimaında tasvip ve 

kabul olunmuştur. 

12 / 6 / 929 
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Kaymakamlar 

No: 3074 

Mesudiye kaymakamı Haindi ve Maçka kaymakamı Hilmi 

beylerin muvafakatlarına binaen sınıflariyle becaişi memuriyetleri 

tensip edilmiştir. 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. ‘

      8/6/929 

 

REİSİCUMHUR 

G. M. Kemâl 

DÂHİLİYE VEKİLİ BAŞVEKİL. 

S. Kaya              İsmet 

 

                                                                                                             
No: 3122 

Münhâl olan Saray kaymakamlığına Torbalı kaymakamı 

Necati, Muradiye kaymakamlığına Buldan kaymakamı İbrahim, 

Lice kaymakamlığına Cide kaymakamı Selâhattin, Yaylak 

kaymakamlığına Pazarcık kaymakamı Halit, Suruç 

kaymakamlığına Sultaniye kaymakamı Abdurrahman, Kâhta 

kaymakamlığına Ereğli kaymakamı Süreyya, Cide 

kaymakamlığına Refahiye sabık kaymakamı Fikri, Ereğli 

kaymakamlığına mektebi hukuk mezunlarından memurin 

muamelât mümeyyizi Halit, Safranbolu kaymakamlığına Ankara 

maiyet memuru Ali Fuat, Kuşadası kaymakamlığına Bursa polis 

müdürü Ramiz, İnegöl kaymakamlığına Salihli kaymakamı Raşit 

Salihli kaymakamlığına Eşme kaymakamı Hulusi, Susığırlık 

kaymakamlığına Çiçekdağı kaymakamı Cemâl, Çiçekdağı 

kaymakamlığına Ankara maiyet memuru Celâl, Şile 

kaymakamlığına Köyceğiz kaymakamı Vasıf, Köyceğiz 

kaymakamlığına Balya kaymakamı Ahmet, Balya 
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Kaymakamlığına Şile kaymakamı Refik, Torbalı kaymakamlığına 

İzmit maiyet memuru Hüsnü, Eşme kaymakamlığına Manisa 

maiyet memuru Ruhi, Seferihisar kaymakamlığına İzmir maiyet 

memuru Hakkı Mecidözü kaymakamlığına Ankara maiyet 

memuru Cenap, Pazarcık kaymakamlığına İstanbul maiyet 

memuru Şakir, Kavaklı kaymakamlığına İstanbul maiyet memuru 

Yusuf Hulusi, İpsala kaymakamlığına Edirne maiyet memuru Ali 

Rahmi, Uluburlu kaymakamlığına İstanbul maiyet memuru Recai, 

Buldan kaymakamlığına Fatsa sabık kaymakamı Saffet, Kulp 

kaymakamlığına Tavşanlı, kaymakamı Hayri beylerin nakil ve 

tayinleri tensip edilmiştir. 

İşbu kararnamenin icrasına Dâhiliye vekili memurdur.  

16/6/929 

Reisicumhur 

Dâhiliye vekili  Baş vekil  GAZİ. M. KEMÂL  

Ş. Kaya  İsmet 

 

                                                                                                             

Vekâlet emrine alınanlar 
 

Ko : 3127 

Görülen lüzumu kat’iye binaen Kavaklı kaymakamı Osman 

Zeki beyin vekâlet emrine alınması tensibedilunştir. İşbu 

kararnamenin icrasına Dâhiliye vekili memurdur, 

16 / 6 / 929 

Reisicumhur 

Dâhiliye vekili  Baş vekil  GAZİ. M. KEMÂL  

Ş. Kaya  İsmet 
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Tasfiyeler 
No : 3128 

Muğla vilâyeti Tahrirat müdürü Lebip bey hakkında memurin 

kanununun muvakkat birinci maddesine tevfikan muamele ifası 

tensib edilmiştir. 

İşbu kararnamenin icrasına Dâhiliye vekili memurdur. 

16/6/929 

Reisicumhur 

Dâhiliye vekili  Baş vekil  GAZİ. M. KEMÂL  

Ş. Kaya  İsmet 
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Emniyeti umumiye 
 

 

 

Merkez memurları 

Malatya polis merkez memurluğuna İstanbul 

serkomisellerinden ve hukuk mezunlarından Kâmil bey. 

Elaziz merkez memurluğuna Urfa merkez memuru Mustafa 

Sakıp bey. 

                                                                                                             

Birinci komiserler 

İçel birinci komiserliğine Van birinci komiseri Ali. Naki 

efendi. 

                                                                                                             

İkinci komiserler 

İzmir İkinci komiserliğine İstanbul polis ikinci şube. 

11 numaralı taharri ikinci komiseri Mehmet Ali efendi. 

İstanbul polis ikinci şube 11 numaralı komiserliğe taharri 

komiser muavini Akil Yılmaz efendi. 
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Komiser muavinleri 

Çorum komiser muavinliğine Antalya komiser muavini 

Fehmi efendi. 

Kayseri komiser muavinliğine Kayseri sabık komiser muavini 

Hüseyin Hüsnü efendi tamu edilmişlerdir. 

 

                                                                                                             
 

Azil 

Elaziz ser komiseri Eşref efendi azil edilmiştir. 

 
                                                                                                             

 

İskân tayinleri 

 

1 — Samsun iskân Müdürlüğüne İskân U. M Aşiretler ve 

Muhacirin Şubesi Mümeyyizlerinden Kemal Bey. 

2 Kemal Beyin Yerine İzmir iskân Müdüriyeti teffiz M. 

Muharrem Bey. Muharrem Beyin yerine de Mudanya iskân 

memuru Remzi Bey ve Remzi Beyin yerine de Kocaeli vilayeti 

iskân Müdüriyeti Sevk ve iaşe memurluğundan kadro Dolayısile 

Açıkta kalan Muhsin Bey tayin kılınmışlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

689 
 

 

Kanunlar 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLANDA 

HÜKÜMETİ KRALİYESÎ ARASINDA MÜN’AKİT 

TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUKAVELENAMESİNİN 

TASDİKİNE MÜTEDAİR KANUN 

 

Kanım No : 1468  

Kabul tarihi : 28/5/1929 

Madde 1— Türkiye Cumhuriyeti ile Holanda Hükümeti 

kraliyesi arasında 1928 senesi temmuz ayinin yirmi beşinci günü 

Ankara da akit ve imza edilen Ticaret ve seyrisefain 

mukavelenamesi kabul ve tasdik edilmiştir.  

Madde 2— İşbu kanım neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 3 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına, İcra Vekilleri 

Heveti memurdur. 

1/6/1929 

 

                                                                                                             
 

ZİRAİ KEREDİ KOOPERATİFLERİ KANUNU 

KaımııNo : 1470 

Kabul tarihi: 28/5/1929 

Madde 1— Kanunen şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan ve yüz 

haneden ve nüfusu beşyüzden aşağı olmıyan bir veya bir kaç 

köyle kasaba ve şehir çiftçileri ve mahsulatı ziraiye müstahsilleri 

münhasıran işbu kanun ahkâmına tabi olmak ve şahsiyeti 

hükmiyeyi haiz bulunmak sure- 
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tile köylerde gayri mahdut ve müteselsil mes'uliyetli ve şehir ve 

kasabalarda gayri mahdut veya ortaklık hissesinin beş misline 

kadar mahdut ve müteselsil mes’uliyetli olmak veyahut bu iki 

şekil mezcedilmek suretile en büyük mülkiye memurunun 

göstereceği mahallerde Ziraat Bankasının muvafakati ve İktisat 

Vekâletinin tasvibile ziraî kredi kooperatifleri teşkil edebilirler. 

Madde 2 — Kredi kooperatiflerinin tesis, tesçil idare, 

salâhiyet, kârın nisbet ve sureti tevzii murakaba ve tasfiye işleri, 

ortakların hakları ve borçları numunesi Ziraat Bankasınca ihzar 

ve İktisat Vekâletince tasvip ve Heyeti Vekilece bir defaya 

mahsus olmak üzere evvelden tasdik olunacak formül dairesinde 

tanzim olunan esas mukavelenamesile tespit olunur. Ledelicap 

işbu mukavele numunesinde münderiç şerait ve ahkâmın tadil ve 

tebdili kezalik Heyeti Vekilece icra olunur. 

Madde 3 — Kredi kooperatifleri köylerde lâakal otuz kasaba 

ve şehirlerde altmış aza tarafından ikinci maddede yazılı formül 

dairesindeki esas mukavelenamenin imza ve tescilini ve Ziraat 

Bankasının, muvafakat ve İktisat Vekâletinin tasvibile resmen 

teşekkül etmiş addolunur. 

Madde 4 — Kooperatife medyun olan ortaklar mahsullarının 

kooperatifin müsaadesini almadan satamazlar. 

Borçlu ortağın mali vazıyetinde bozukluk olmadığı takdirde 

kooperatif işbu müsaadeyi reddedemez. Ortakların kooperatife 

olan borçları her nevi mahsullerinden, imtiyazlı olarak tahsil 

olunur. Müsaadesiz mahsullerini satan ortakların kooperatife olan 

borçları yüzde on tazminatla tahsil olunur. Ziraî kredi 

kooperatiflerine dahil bulunan ortakların iştirak hisselerde bunlara 

verilecek faiz veya temettüler âzanın harice olan borçlarına mu-  
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kabil haciz ve füruht edilemediği gibi hiç bir suretle ahara da 

terhin edilemez. Bu hisseler kooperatife merhun hükmündedir. 

Madde 5 — Bir ortağın istifa veya ihracı halinde kooperatife 

olan borçları muacceliyet kesbeder. 

Madde 6 — İhraç, edilen veya beş sene ortaklık yapmadan 

evel esbabı mücbire tahtında naklimekân iztırarında kalmaksızın 

istifa eden ortakların tediye ettikleri duhuliyeler, hisseler ve bun 

dan mütevellit menafi kendilerine iade edilemeyerek şirketin 

ihtiyat sermayesine ilave olunur. Beş seneden fazla ortaklık 

yaptıktan sonra kredi kooperatiflerinden her ne sebeple olursa 

olsun istifa eden ortaklara yalnız tediye ettikleri hisse miktarları 

iade olunur. 

Madde 7 — Kredi kooperatifleri idare ve murakabe 

heyetlerde diğer memurlarından zimmet, ihtilas, vazifelerini 

suiistimal ve sirkat gibi efali irtikâp edenler, rapor, zabıtname, 

bilançolarda ve hesabatı sairede, defatir ve kuyudatta ve istikraz 

talepnamelerinde gayrı sahili malumat itasile hakikati 

ketmedenler ve işbu kanun ve esas mukavele ahkâmına riayet 

etmiyenler Devlet memurları hakkında tatbik olunan cezalarla 

tecziye olunurlar. 

Mailde 8 — İşbu kanun ahkâmına tevfikan teşekkül edecek 

kredi kooperatifleri, tediye kabiliyetleri dahilinde yalnız Ziraat 

bankasından istikraz aktedebilirler. 

Madde 9 — Ziraî kredi kooperatifleri Ziraat bankasının teftiş 

ve murakabesi altındadır. Kooperatiflerce tutulacak defterlerin 

eşkâl ve envai ve bunların sureti kayit ve istimallerini mübeyyin 

ve muamelâtı dâhiliyeye müteferri talimatnameler ziraat bankası 

tarafından tespit olunur. İşbu kanunla esas mukavelenamesi 

ahkâmına mugayir harekâtta bulunan kredi kooperatiflerinin mua- 
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melâtına vaziyet ve İktisat Vekâletinin tasvibile şirketi fesli ve 

muamelâtım tasfiye etmek ziraat bankasının hukuku 

cümlesindendir. 

Fesih ve tasfiyesine karar verilen kredi kooperatiflerinin 

borçları iktisabı muacceliyet eyler. 

Madde 10 — Kooperatiflerin senetli matlubatı kooperatif 

meclisi idaresinin talebi üzerine tahsili emval kanunu mucibince 

tahsil olunur. Matlubatı mezkûre Ziraat bankasına devredildiği 

takdirde: Bankaca kendi matlubatı misilli tahsil olunur. Bu suretle 

vuku bulacak tahsilat için alakadarlara yüzde, ikiyi geçmemek 

üzere takip ücreti verilir. 

Madde 11 — Kredi kooperatiflerinin yapacakları ikraz 

muameleleri, ortakların amele ücretleri, tohumluk göbre, edviye 

ve sair levazımı ziraiye ile küçük âlatı ziraiye ve çift hayvanatı 

tedariki gibi kısa vadeli istihsal masraflarının teminine 

münhasırdır. Bu hususat içir, gayri mahdut mesuliyeti: köy kredi 

kooperatiflerinde bir ortağa ikraz edilecek meblağ beş yüz lirayı 

ve mahdut mesuliyetti kasaba ve şehir kooperatiflerinde bin lirayı 

tecavüz etmez. Şukadarki üçyüz liradan fazla hissesi- olanlara 

kredileri müsait olmak şartile baladaki hadlerin yüzde elli 

nisbetinde fazlasına kadar ikraz olunabilir. Ancak hini ikrazda 

hissei iştirakleri derecesinde istikraza talip ortak var iken diğer 

ortak taliplere fazla ikraz caiz değildir. 

Kredi kooperatifi teşekkül eden yerlerde Ziraat bankaları 

ancak yukarıda yazılı kooperatif ikrazatının maksat ve 

hadlerinden hariç olan ikraz muamelelerini yapabilirler. 

Kredi kooperatiflerinin müteşekkil bulunduğu yerlerde bu 

teşekküllerin haricinde kalan kimselere Ziraat 
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bankasınca ayni maksatlar için şahsî itibar üzerine doğrudan 

doğruya ikrazat icrası memnudur. 

Madde 12 — Kredi kooperatiflerince ortaklarına ikraz 

olunacak mebaliğin faiz ve komisyonları ziraat bankalarının ziraî 

ikraz muamelelerinde tatbik ettiği faiz ve komisyon nispetini 

tecavüz edemez. 

Madde 13 — Kredi kooperatiflerinin üç yüz liradan fazla 

paralarının berayı muhafaza Ziraat bankasına tevdii mecburidir. 

Madde 14 — Kredi kooperatiflerinde bir ihtiyat sermayesi 

teşkili mecburidir. Bu, sermaye : 

A - Azanın duhuliyelerinden. 

B - Altıncı maddede mezkûr olduğu üzere ortaklıktan 

çıkarılan veya istifa edenlerin alakonulan hisse ve menafimden 

mütehassıl mebaliğden, 

C - Kredi kooperatifleri namına vaki olacak teberrüat ve 

Hükümetçe verilecek tahsisattan, 

D - Her sene taayün edecek safi kazançtan tefrik olunacak 

yüzde elliden. 

E - Varidatı müteferrikadan teşekkül eder. 

Fesih veya tasfiye olunan kredi kooperatiflerinin ihtiyat 

sermayeleri hiç bir sebep ve bahane ile ortaklara tevzi olunamaz. 

Harice düyunu olmıyan kooperatiflerin ihtiyat sermayeleri İktisat 

Vekâletinin tasvibiyle aynı kaza dahilinde müteşekkil mücavir 

kredi kooperatiflerine devir veya o köyün umuru nafıasına sarf 

olunur. 

Madde 15 — Kredi kooperatiflerinin idare masrafları bir sene 

zarfımla ikraz olunan mebaliğin yüzde dördünü tecavüz etmemek 

üzere kooperatif Heyeti Umumiyelerince tayin olunur.  

Madde 16 — Ortaklıktan istifa eden veya ihraç olunan ve 

vefat eden âzanın bu tarihe kadar şirket muame- 

 

 



 
 

694 
 

lâtından tevellüt edecek mesuliyeti şirketten kat’ı alâka ettiği 

tariki takiben senenin hitamından itibaren iki sene devam eder. 

Madde 17 — Hulûlü vadede kooperatife olan borçlarını 

bilâmazeret tediye etmeyen ve kabili haciz emvali menkuleleri de 

bulunmıyan medyunun yoksa kefillerinin emvali gayri 

menkuleleri icra kanunu ahkâmına tevfikan füruht olunur. 

Gayrimenkulün kooperatif namına teferruğu halinde bedelleri 

borçlarına mahsup ve ortaklıktan, alâkalan kat’ olunur. Kooperatif 

namına tefemi ğ edilen gayrimenkul bir sene zarfında akara 

satılmaz. Bu müddet zarfında kooperatifin maa faiz ve masarif 

matlubu medyun tarafından tediye olunduğu takdirde teferruğ 

edilen emvali gayrimenkule sahibine iade olunur. 

Madde 18 — Kuraklık, dolu, seylap, yangın, sari ve müstevli 

hayvanî ve nebati hastalıklar gibi afat sebebile miadında tahsil 

olunmayan kooperatif matlubatı Ziraat Bankasının muvafakatile 

bir seneyi geçmemek üzere kredi kooperatiflerinin meclisi 

idarelerince kısmen veya tamamen tecil olunabilir. 

Tecile tabi tutulmayan ne vadesinde ödenmeyen borçlardan 

eyyamı müteahhire için faizi asliye ayrıca yüzde üç ilâve olunur. 

Madde 19 — Bir mıntaka dahilinde teşekkül eden kredi 

kooperatifleri aralarında rabita ve münasebet vücude getirerek 

menafii müşterekelerini müctemian istihsal ve temin eylemek 

üzere muvasala ve münakale itibarile müsait olan kaza ve vilâyet 

merkezlerinde mahdut mes’uliyetli olmak üzere ziraat Bankasının 

muvafakati ve İktisat vekâletinin tasvibile kooperatif birlikleri 

vücude getirebildikleri gibi zirai maksatlarla müteşekkil hususîye 

mahdut mesuliyetli şirketlere de tediye edilen serma- 
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yelerinin yüzde yirmisini tecavüz etmeyecek miktarda bir hisse 

ile işrirak edebilirler. 

Madde 20 — İşbu kanuna tevfikan teşekkül eden kredi 

kooperatifleri ınüsaadat ve ımıafiyatı atiyeden istifade ederler. 

1) Kredi kooperatiflerinin bil'umum muameleleri kazanç ve 

muamele vergilerinden muaftır. 

2 ) Kooperatiflere ait .'emaye ve ihtiyat akçeleri vergi, resim 

ve harçtan müstesnadır. 

3) Kooperatiflerin ikraz, istikraz, tevdiat ve sair bilcümle 

muamelâtına müteallik evrak ve senedat ve sair vesaik ve kuyudat 

ve muhaberatı ve devairi resmiyeye verecekleri arzuhalleri pul 

resminden muaf olduğu gibi posta ücretine ve bir gûna harç ve 

resme de tabi değildir. 

4) Kooperatiflerin kuyut, defatir ve hulâsai hesabiyelerile 

sair evrak, senedat ve taahhütnameleri köylerde İhtiyar 

Heyetlerince ve şehir ve kasabalarda Noterlerce bilâharç ve resim 

tasdik olunur. 

Madde 21 — Kooperatiflerin ana bankası muamelâtını ifa 

ettiği müddetçe Ziraat Bankası mliraselâtı naktiyesi posta 

ücretinden muaftır. 

Madde 22 — İşbu kanunla', itibarı ziraî birlikleri hakkındaki 

29 mart 1340 tarihli kanun ahkâmı mülgadır. 

Madde 23 — İşbu kanun neşri, tarihinden muteberdir. 

Madde 24 — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Heyeti Vekile 

memurdur.    1/6/1929 
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ORDU VE JANDARMAYA MENSUP ZABİTLERLE 

EFRADIN VE SAİR BİNEK HAKKI OLANLARIN KENDİ 

MALI BİNEKLERİNİN VE ORDUYA ALINAN AHALİ 

NAKLİYE VASITALARININ ÖDENMESİNE DAİR 

KANUN 

 

Katımı No : 1471  

Kabul tarihi 29/5/1929 

Madde 1 — Ordu ve jandarmaya mensup zabitler ve binek 

halikı olan askerî, memurlarla jandarma efradının hazır ve seferde 

kendi kusur ve kabahatları olmaksızın onbeş yaşına kadar öldüğü 

veya bir hastalık dolayısiyle öldürüldüğü veya binilmeyecek 

derecede, sakat veya çürük olduğu baytar bulunan yerde baytarın 

vermiş olduğu raporun alt, tartı kıtasınca mazbata edilerek sırasile 

Fırka kumandanlığı ve menzil müfettişliği veya bunların karşılığı 

yukarı makamlarca tasdik edilen veya baytar bulunmayan yerde 

kıtanın mazbatası yine yukarı makamlarca tastik edilen ve kendi 

kusur ve kabahati olmadan kaybolup ta ziyai usulü dairesinde 

tesbit ye mazbata edilen, kendi binek hayvanları Devlet tarafından 

ödenir. 

Madde 2 — Kısmî veya umumî seferberlikte nakliye 

vasıtalarile ve kendi malı binek hayvanlarile orduya gelen- 

efradın hayvanları ve nakliye vasıtaları kendi kusur ve kabahatları 

olmaksızın, harpten ve askerlik hizmetlerinden doğan sebeplerle 

ölür yahut hastalıktan dolayı öldürülür ve zayi olur veya 

hayvanlar kullanılmayacak bir halde sakat veya çürük olursa, 

nakliye vasıtaların en mühim ve asıl olan parçaları kırılarak kul 

anılmayacak bir hale gelirse aşağıda yazılı evrak üzerine ödenir. . 

A - Hayvanlar için birinci maddede olduğu gibi baytar raporu 

veya kıt’a mazbatası, 
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B - Araba, otomobil, nakliye vasıtaları- için alt tarafı 

mazbatalınmış ve yine kıta veya menzil kumandanlarınca tasdik 

edilmiş mütehassıs raporu. 

C - Ücretle tutulan ahalî nakliye vasıtaları harekât 

mıntakasında askerî sebeplerden dolayı ölür veya mahvolur 

hastalığa tutulacak ölür veya öldürülürse veya zayi olursa veya 

harekât mıntakası haricinde bir harp vasıtasile telef veya 

mahvolursa yukarıdaki fıkralarda- yazılı evrak üzerine ödenir. 

Madde 3 — Hükümetçe bedelleri ödenen hayvanlarla diğer 

nakliye vasıtaları sair millî mallar halikındaki usule göre satılarak 

bedelleri irat kaydolunur. 

Madde 4 — Ordu ve jandarmaya mensup zabitler ve İlinek 

halikı olan askerî memurlarla jandarma efrat hayvanlarının bedeli 

temlik mazbatalarındaki kıymet üzerinden ödenir. Bu kıymet 

jandarma efrat' hayvanları için ( 200 ) ve zabit hayvanları için ( 

350 ) lirayı geçmez. 

Madde 5 — Ordu ve jandarmaya mensup zabitlerin ve efradın 

ellerimle bulunan kentli malları hayvanların temlik mazbataları 

bu kanunun neşrinden sonra yeniden yapılacaktır. 

Madde 6— Orduya kendi nakliye vasıtalarile iltihak edenlere 

ödenecek bedeller, mahalli tedariki vesaiti nakliye 

komisyonlarının ellerine vereceği takdiri kıymet mazbatalarında 

yazılı fiat ve ücretli ahali vasıtalarının da mahalli vesaiti nakliye 

komisyonlarının biçeceği bedeli misli üzerinden verilir. 

Madde 7 — 5 Nisan 1333 tarihli ( zabitan ve mensubini 

askeriye hayvanlarının tazmini) ve 28 nisan 1337 tarih ve 116 

numaralı ( zabitanı askeriye ile jandarma zabitan ve efradına ifayi 

vazife esnasında telef olan hayvanları için verilecek tazminat ) ve 

23 kânunuevvel 1331 tarihi ( hali seferide orduya günüllü olarak 
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dahil olanların hayvanlarının tazmini) ve 12 kânunusani 1331 

tarihli ( Hizmeti fiiliyeden seferberliğe naklolunan jandarmaların 

hayvanları ) hakkındaki kanunlar ve işbu kanun hükümlerine -

mugayir bilcümle hükümler kaldırılmıştır. 

Madde 8 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 9 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa, 

Dâhiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

1/6/1929  

                                                                                                             
PASAPORT CÜZDANLARININ BEDEL 

MUKABİLİNDE İTASI HAKKINDA KANUN 

 

Kabul tarihi 29/5/1929  

Kanun No: 1473 

Madde 1 — Pasaport cüzdanları hükümetçe tertip ve ihzar 

edilir ve malsandıkları tarafından bez kaplıları: 20, Maroken 

kaplıları 100 kuruş mukabilinde yerilir.  

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye Vekili 

memurdur. 

1 / 6 / 1929 

                                                                                                             

ŞARK İSTİKLÂL MAHKEMESİNCE MAHKÛM - 

SABIK GENÇ .VALİSİ İSMAİL HAKKI BEYİN AFFİNE 

DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1474  

Kabul tarihi 29/5/ 1929 

Madde 1 — Şark İstiklâl mahkemesince mahkûm edileıı sabık 

Genç valisi İsmail Hakkı Bey kâffei netayici hukukiyesine âm ve 

şamil olmak üzere af edilmiştir. 
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Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir.  

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve Dâhiliye Vekilleri 

memurdur. 

1 / 6 / 1929 

                                                                                                             
 

NAKTİ TAZMİNAT KANUNU 

 

Kanun No : 1475    Kabul tarihi 29/5/1929 

Madde 1 — Hazarda emniyet ve asayişin muhafazası 

hususundaki vazifelerini ifa esnasında yaralanan jandarma 

zabitlerine ve polis amirlerine beş maaşa kadar ve polis 

memurlarile jandarma efradının herbirine yüz liraya kadar 

tazminat verilir. 

Madde 2 — Hazarda emniyet ve asayişin muhafazası 

hususundaki vazifelerini ifa sırasında şehit düşen veya aldığı 

yaradan müteessiren ölen jandarma zabitlerde efradının ve polis 

amir ve memurlarının ailelerine birinci madde mucibince 

verilecek tazminat iki misle iblağ olunur. 

Madde 3 — Birinci ve ikinci madde hükümleri hazarda 

emniyet ve asayişin muhafazasına memur edilen ordu kıt’aları 

zabitlerde efradına da şamildir. 

Madde 4 — Bu kanunun efrada ait hükümleri jandarma ve 

polis ve ordu kıtatına vazifesi esnasında, yardımcı olan siviller 

hakkında da caridir. 

Madde 5 — Bu kanun mucibince verilecek tazminatın şerait, 

miktar ve tarzı tevzii bir nizamname ile tayin edilir. 

Madde 6 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden muteberidir. 

Madde 7 — Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye ve 

Maliye Vekilleri memurdur. 

1/ 6 / 1929 
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24 MAYIS 1929 TARİH VE 1455 NUMARALI ASKERÎ 

MEMURLAR KANUNUNA . MÜZEYYEL KANUN 

 

Kanun No : 1478  

kabul tarihi 29/5/1929 

Madae 1 — 24 Mayıs 1929 tarih ve 1455 numaralı askeri 

memurlar kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra tezyil 

edilmiştir. 

( Ancak maaşa ait hükümlerin tatbiki zabitan ve askerî 

memurlar maaşatı hakkındaki 24 mayıs 1929 tarih ve 1453 

numaralı kanunun meriyeti tarihinden başlar ve o tarihe kadar 

askerî memurlar maaşatı hakkında eski ahkâm cereyan eder. ) 

Madde 2 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa, 

Dâhiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 1/6/1929 

 

                                                                                                             
 

İZMİR BELEDİYESİNCE AKTEDİLECEK İKİ 

MİLYON LİRALIK İSTİKRAZA KEFALET İÇİN MALİYE 

VEKÂLETİNE MEZUNİYET VERİLMESİ HAKKINDA 

KANUN 

Numara 1489  

Kabul tarihi 1/6/929  

Neşri tarihi 5/6/929 

Birinci madde — İzmir şehrinin imarına sarfedilmek üzere 

miktar ve şartları ve mahalli, sarfı Dâhiliye vekâletince tetkik ve 

tasdik olunmak şartile İzmir belediyesince iki milyon liralığa 

kadar aktedilecek istikraza. 
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gösterilecek, teminat mukabilinde hazine namına kefalete Maliye 

vekili mezundur. 

İkinci madde — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Üçüncü madde — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve 

Dâhiliye vekilleri memurdur. 

4/6/929 

 

                                                                                                             
 

İDAREÎ HUSUSİYELERE AİT MAARİF 

HİSSESİNDEN SANAT MEKTEPLERİNE TEFRİK 

EDİLECEK MEBALİĞA DAİR KANUN 

Kanun No : 1491  

Kabul tarihi 1/6/1929 

Madde 1 — 1454 numaralı kanun mucibince kazanç ve 

müsakkafat vergilerinden alınmakta olan Maarif vergisinin % 6 

sini ve maarife ayrılan varidatı, geçen senelerden fazla olanlardan 

% 25 ini tecavüz etmemek şartile Maarif vekâletinin tayin edeceği 

miktar; mevcut sarraflar mekteplerine muavenet karşılığı olmak 

üzere idarei hususiye bütçelerine vazolunur. 

Bütçelere konulacak miktar mecmuan dört yüz bin lirayı 

tecavüz edemez. 

Madde 2 — Birinci madde mucibince tayin edilecek miktarlar 

tahsil edildikçe Maliye Vekâleti tarafından Maarif Vekâletinin 

tayin edeceği Vilâyetler idarei hususiyelerine, San'at mekteplerine 

sarfedilmek üzere, gönderilir. 

Madde 3 — Kendilerine bu suretle tahsisat gönderilen 

vilâyetler bütçelerinde sanat mekteplerin muavenet namile bir 

fasıl küşat edilir. 
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Madde 4 — 26 Mayıs 1927 tarihli ve 1052 numaralı meslek 

mektepleri hakkındaki kamum ikinci maddesi hükmü mülgadır. 

Madde 5 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden itibaren bir 

sene için muteberdir. 

Madde 6 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dâhiliye ve Maliye 

ve Maarif vekilleri memurdur. 

4/6/929 

 

                                                                                                             
 

18 MART 1929 TARİH YE 788 NUMARALI MEMURİN 

KANUNUNUN 8İNCİ YE 32 İNCİ MADDELERİNE BİRER 

FIKRA İLAVESİ VE 2 TEŞRİNİEVVEL 1333 TARİHLİ 

KARARNAMENİN İLGASI HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1496  

Kabul Tarihi 1/6/929 

Madde 1 — Memurin kanununun sekizinci maddesinin 

üçüncü fıkrasının “şirketlerde” kelimesinden, sonra aşağıdaki 

fıkra ilâve edilmiştir. 

“Ticaret ve sanayi müesseselerinde” 

Madde 2 — Memurin kanununun otuz ikinci maddesine 

aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur. 

“ Sekizinci maddede yazılı fiilleri irtikâp etmek 

Madde 3 — 2 Teşrinievvel 1333 tarihli kararname mülgadır. 

Madde 4 — Bu kamımın icrasına İcra vekilleri heyeti 

memurdur.   4/6/929 
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KİBRİT YE ÇAKMAK İNHİSARI KANUNU 

 

Kanun No : 1503  

Kabul tarihi : 2/6/1929 

Madde 1 — Kibrit ile alev, kıvılcım ve hararet- çıkararak her 

hangi bir maddeyi tutuşturmak için kullanılalı müştail maddeli 

veya fitilli her nevi çakmaklar ve süiti çakmak taşlarının imali, 

ithali ve satılması devletin inhisarı altındadır. 

Bu maddenin hükmü kav ve ya fitille kullanılan 

mekanizmasız adi çakmaklara şamil değildir. 

Madde 2 — Yukariki maddede savulan şeyleri satanlar ile bu 

kanunun neşrinden evvel harice ısmarlayanlar neşir tarihinden 

itibaren bir ay içinde ellerinde bulunan ve ya işmarlarmış olan bu 

şeylerin cins, nevi ve miktarlariyle bulundukları yerleri, 

mıntakaları mal memurluklarına bir beyanname ile bildirmeğe 

mecburdurlar. 

Madde 3 — İkinci madde mucibince verilecek 

beyannamelerde yazılı şeylerin dahilde bulunanlarından, bu 

kanuna tevfikan, inhisar resmi alınarak serbestçe Katılmasına 

müsaade olunur. Şu kadarki çakmaklardan alınacak olan inhisar 

resminden, evelce alınmış olan istihlâk resmi indirilir. 

Kanunun nesrinden evel Türkiye' için ısmarlandığı kanaat 

verici evrak ve vesikalarla isbat edilen maddeler, iki ay içinde 

Türle limanlarına geldiği taktirde orijinal faturalarındaki maliyet 

fiatına gümrük mahalline kadar yapılan masraf ve resimlerin 

ilâvesi sureti 1 e ehle edilecek bedel mukabilinde hükümetçe satın 

alınır. Ancak orijinal faturalarındaki batlar fahiş görüldüğü 

taktirle evelki faturalar tetkik edilerek vasatisi alınmak veya 

mümasillerinin batları nazarı dikkate alınarak suretile kıymet 

taktır edilir. 
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Madde 4 — Çakmak taşı ve kibrit yapmaya mahsus her nevi 

makine, alât ve edevatın ithali, imali nakli ve alını ve satımı 

memnudur. Bu kanun neşri tarihinde Türkiyede bulunan ve bu 

tarihten evel ecnebi memleketlere ısmarlandığı kanaat verici 

evrak ve vesikalarla isbat olunan bu gibi makine, alât ye edevatın 

sahipleri bir ay içinde bunların cins, nevi ve miktarını ve maliyet 

fiatını bir beyanname ile mıntakaları mal memurluklarına 

bildirmekle mükelleftir. 

Madde 5 — Yukarıki madde de yazılı makine, alât ve edevat 

sahiplerinin müracaatı üzerine inhisar idaresince satın alınır. 

Fiatta uyuşulamadığı takdirde mahallin en büyük mal memurunun 

riyaseti altında ticaret odalarınca ve bulunmayan yerlerde 

'belediyelerce intihap olunacak bir âza ile mal sahibinin intihap 

edeceği diğer bir âzadan mürekkep bir komisyon tarafından fiat 

takdir olunur. Makine âlat ve edevatım bu suretle satmak 

istemeyenler bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında 

ihraç etmeyen veya satmak için kıymetleri gösterir vesikalarla 

müracaat etmeyenlerin bu makine, alât ve edevatları yukarıda 

yazılı komisyon tarafından takdir olunacak bedel mukabilinde 

alınıp inhisar idaresine devrolunur. 

Madde 6 — İnhisar altında bulunan kibrit çakmak ve çakmak 

taşları cins ve nevilerine göre Maliye vekâletince tesbit ve İcra 

vekilleri heyetince tasdik edilecek fiatlarla ve bayiler vasıtasile 

sattırılır. Bayilere verilecek bey’iye miktarları dahi yukarıki fıkra 

mucibince tayin olunur. 

Madde 7 — Kaçak olarak tutulacak kibrit ve çakmaklar 

müsadere olunmakla beraber her kibrit kutusu için yirmi beş 

kuruş, her çakmak için beş yüz kuruş ve 
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her sun'i çakmak tası için yirmi beş kuruş para cezası alınır. Bu 

cezalar tahsili emval kanununa tevfikan tahsil edilir. İnhisara 

muhalefet ve kaçakçılık edenlere, kaçakçılık baklandaki 

hükümlere göre ceza verilir. 

Madde 8— Bu kanun ile inhisar altına alınan maddelerin 

imal, ithal ve satım işleri hükmî şahsiyeti haiz ve Maliye 

Vekâletine merbut bir müdürlük vasıtasile idare olunur ve kanunu 

mahsusuna müstenit olmadıkça inhisarın fertlere ve şirketlere 

devri caiz değildir. 

Madde 9— İnhisar idaresi müdürü. Maliye vekilinin inhası 

ve. Reisicumhurun tasdikile tayin olunur. İdare ve hesap, usulleri 

Maliye vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri heyetince tasdik 

edilecek bir talimatname ile gösterilir. 

Madde 10 — inhisar idaresinin bütçesi müdürlükçe tanzim ve 

Maliye vekâletince tasvip edildikten sonra Reisicumhurun 

tasdikına arzolunur. Her senenin hesabı katisi malî sonundan 

itibaren altı ay içinde Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Madde 11 — İnhisar idaresinin ticarî mahiyetteki işleri 

verilecek mütedavil sermaye ile idare olunur. Alış verişlerle hesap 

işleri muhasebei umumiye kanunu kayıtlarından müstesnadır. 

Madde 12 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 13 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur 

   8/6/929 

 
                                                                                                             

ANKARA ŞEHRİ İMAR MÜDÜRİYETİ TEŞKİLÂT VE 

VEZAİFİNE DAİR 1351 NUMARALI KANUNA 

MÜZEYYEL KANUN 

Kanun No: 1504l  

Kabul tarihi: 2/6/1929 

Madde 1 — 1351 numaralı kailim mucibince İcra Vekilleri 

Heyeti kararile kat’iyet kespedecek olan proje 
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ve programa tevfikan imar mıntakası dahilinde yapılacak 

bilumum inşâatın harita plân ve programa mutabakatı İmar 

Müdüriyetince tastık olunmak lâzımdır. İmar Müdüriyetince 

menedilen- veyahut tasdiki olmaksızın yapılmış olan inşaat, İmar 

Müdiriyeti İdare Heyeti kararile hedmolunur. Ankaz bedelinden 

evvel emirde hedim masarifi alınır. 

Madde 2 — İmar Müdiriyeti imar plânı hududu dahilinde 

bulunan mahallerde musaddak ve kat’î plâna nazaran muayyen 

her hangi bir yol, park, meydan gibi üzerine hususî inşaat 

yapılmayacak mevakia inşaat yapılmasını menedebilir. 

Şu kadar-ki Müdiriyet bu suretle inşaatı menettiği mevkileri 

nihayet beş sene zarfında istimlâk etmeğe mecburdur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memnudur. 

8/6/1929 

                                                                                                             
 

ŞARK MANATIKI DAHİLİNDE MUHTAÇ ZÜRRAA 

TEVZİ EDİLECEK ARAZİYE DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1505 

Kabul taııhi: 2/6/1929 

Madde 1 — 19 haziran 1927 tarih ve 1097 numaralı kanunun 

9 uncu maddesi mucibince hâzineye intikal etmesi lâzım gelen 

araziden köylü, aşiret efradı, göçebe ve muhacirlere tevzi edilmiş 

olanları tevzi olunanların yetlerinde ipka olunur. 
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Madde 2 — 1097 numaralı kanunun birinci maddesinde tayin 

edilen mıntaka dahilinde bulunan arazide Hükümetçe lüzum 

görülen miktarı birinci maddede yazdan eşhasa tevzi etmeğe 

Hükümet salahiyettardır. Arazinin sahibi arazisinin vüsatine göre 

beş yüzden iki bin dünüme kadar olan miktarını isterse Kendisine 

alıkoyabilir. 

Madde 3 — Tevzi edilmiş ve edilecek olan arazinin diğer 

pahası mahalli rayicine nazaran kaza idare heyetince tayin ve 

Vilâyet idare heyetince tesbit- olunur. Bu iş için toplanan mezkûr 

heyetlerde müddei umumiler de bulunur. Bu kıymet üç yüz otuz 

bir senesinde mukayyet vergi kıymetinin sekiz mislinden aşağı ve 

on mislinden yukarı olmaz. Vergi kıymeti olmayan yerlerde ayni 

nisbeti dairesinde tapu kıymeti esas ittihaz olunarak araziye 

vaziyet olunur. - Bu suretle tayin edilen bedel hükümetçe 

esbabına tesviye veya Ziraat Bankasına teslim olunarak arazi 

tapuca hükümet namına tescil olunur. 

Madde 4 — İşbu kanını birinci Umumi Müfettişlik mıntakası 

dahilinde ve lüzumu İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilen 

yerlerde tatbik olunur. 

Madde 5 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

8/6/1929 

                                                                                                             
 

TEDARİKİ VESAİTİ NAKLİYE KOMİSYONLARININ 

SURETİ TEŞEKKÜLÜ HARKINDAKİ 703 NUMARALI 

KANUNU MUADDİL KANUN 

Kanun No : 1506  

Kabul T . 2/6/1929 

Madde 1 — Tedariki Vesaiti Nakliye Komisyonları kazalarda 

Kaymakamın ve Vilâyet merkezlerinde Valinin 



 
 

708 
 

riyasetinde olmak üzere mahallî en büyük Maliye ve Ziraat 

memurları ile askerlik şube reisi ve şube olmayan yerlerde 

şubeden bir zabit ve bir baytardan ve Belediye Meclisi ile Ziraat 

ve Ticaret Odalarından seçilecek birer ( Ziraat ve Ticaret Odaları 

bulunmayan yerlerde Belediye Heyetinin halktan intihap edeceği 

iki) âzadan mürekkeptir. 

Askerlik şube veya mülhakı bulunmayan kazalarda şube 

zabiti yerine- mahallî jandarma zabitlerinden birisi bulundurulur. 

Her Komisyona ciheti askeriyeden daimî bir kâtip veya efrattan 

bir yazıcı memur edilir. Motorlu vesaiti çok olan yerlerde ki 

komisyonlara askerî ve bulunmadığı takdirde sivil bir makine 

mütehassısı ilâve edilir. 

Madde 2 — Vali komisyonda bulunmadığı takdirde yerine 

âzadan birini reis intihap ve tayin eder. 

Kaza kaymakamı hazır bulunmadığı surette komisyona şube 

reisi. riyaset eder. 

Madde 3 — Tedariki Vesaiti Nakliye Komisyonları senede bir 

defa efradın son yoklamaları zemanında merkeze gelen 

mahalleler ve köyler İhtiyar Heyetlerini Komisyona davet ederek 

vesaiti nakliye kayıt defterlerini tanzim ederler. 

Köyleri çok ve birer birer dolaşması mümkün olmayan 

kazaları merkez Komisyonu icabına göre bir veya müteaddit 

mıntıkalara ayırarak ( mıntaka merkezine en uzak köy ile mıntaka 

merkezi arasındaki mesafe 1 saati tecavüz edemez ) lâakal üç- 

senede bir defa ve millî müdafaa vekâletince tensip edilecek 

zamanlarda vesaiti nakliyeyi aşağıdaki heyetler marifetile tetkik 

ve tasnif ettirir. 

A -. Şube reisi veya şubeden bir zabit. 

B - Bir baytar. 
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C —Alâkadar köy ve ya mahallelerin muhtarı. 

D — İcap ederse bir makine mütehassısı. 

Madde 4 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonların o mahalde 

bulunan askerî baytar memur edilir. Askerî baytar bulunmadığı 

takdirde mevcut ise hükümet, belediye veya idarei hususiye 

baytarları istihdam olunur. Bunlarda bulunmadığı takdirde yalnız 

tahrir zamanlarına, münhasır olmak üzere hariçten bir baytar 

alınır. Hariçten alınacak bu baytarlarla sivil motörlü vesaiti 

nakliye mütehassıslarına ifayı vazife ettikleri müddetçe Millî 

Müdafaa vekâleti bütçesinden vekâletçe tespit edilecek miktarda- 

ücret verilir. 

Madde 5 — Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarına muktazı 

evrakı matbua Millî Müdafaa vekâletinden aynen gönderilir ve 

ayrıca mezkûr vekâlet bütçesinden münasip miktar kırtasiye 

tahsisatı verilir. 

Madde 6 -- Tahrir heyetlerine memur zevata harcirah kararını 

inesi mucibince Millî Müdafaa vekâleti bütçesinden harcirah 

verilir. 

Madde 7— Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti 

teşekkül ve vazaifi haklımdaki 703 numara ve 31 kânunuevvel 

1341 tarihli kanun ile 28 ağustos tedariki vesaiti nakliye 

Kanunnamesinin 26 inci maddesile 22 nisan 1341 tarihli muaddel 

18 inci maddesi mülgadır. 

Madde 8 — İşbu kanun ahkâmı 1 haziran 1929 tarihinden 

itibaren meridir. 

Madde 9 — İşbu kânunun icrasına Millî Müdafaa, .Dâhiliye 

Maliye ve iktisat vekilleri memurdur. 

8/ 6 / 1929 
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1111 NUMARA VE 2 HAZİRAN 1927 TARİHLİ 

ASKERLİK MÜKELLEFİYETİ KANUNUNUN İKİNCİ 

MADDESİNİN , BEŞİNCİ FIKRASİLE  OTUZ BEŞİNCİ 

MADDESİNİN (H) FIKRASINI VE 885 NUMARA VE 3 

MAYIS 1926 TARİHLİ İSKAN KANUNUNUN ON BİRİNCİ 

MADDESİNİ MUADDİL KANUN 

 

Kanun No : 1507 

Kabul tarihi 2/6/1929 

Madde. 1 — Bu kanunun -nesri tarihinden sonra hariçten 

gelipte muhacir sıfatile kabul edilen ve hükümetin tayin ettiği 

mahallerde iskân edilerek tarihi muvasaletlerinden itibaren altı ay 

zarfında tescillerini talep eyleyen kimselerin, umumî seferberlik 

müstesna olmak üzere, muvazzaf hizmeti askeriyeleri altı şene 

müddetle tehir olunur. 

Madde 2 — Bu kanunun neşri tarihinden sonra gelerek birinci 

maddedeki müddet zarfında tescillerini talep edipte hükümetin 

tayin ettiği mahallerde iskânı kabul eylemeyenlerin muvazzaf 

hizmeti askeriyeleri iki sene tehir olunur. 

Madde 3 — Bunlardan birinci maddedeki müddet zarfında 

tescillerini talep etmeyenler, bu kanununun temin ettiği hukuktan 

istifade edemezler, 

Madde 4 — Askerlik mükellefiyeti kanununun ikinci 

maddesinin beşinci fıkrasile otuz' beşinci maddesinin (H) fıkrası 

ve iskân kanununun on birinci maddesi hükümleri mülgadır. 

Madde 5 — Bu kanını neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 6 —Bu kanunun hunilerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

8 / 6 / 1929 

                                                                                                             
 

 



 
 

711 
 

AMENEJMAN VE TEŞCİR İŞLERİNDE MÜSTAH- 

DEM MEMURİN FENNİYEYE VERİLECEK 

YEVMİYELER HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No: 1508 

Kabul tarihi 2/6/19-9 

Madde 1 — Amenejman ve teşcir işlerinde müstahdem orman 

memurini fenniyesi hakkında Harita müdiriyeti umumiyesi 

teşkilâtına dair olan 22 nisan 1341 tarih ve 657 numaralı kanunun 

7 inci maddesi ahkâmı tatbik olunur. 

Madde 2 —Bilinci madde mucibince orman memurini 

fenniyesine 1929 mali senesi z ıranda verilecek yevmiyeler Harita 

memurini fenniyesi için takdir edilen yevmiyelerin aynı olmak 

üzere İktisat Vekâleti 1929 bütçesinin 795 inci Amanejman ve 

teşcir masrafı faslından tesviye olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4— Bu kanunun ahkâmını icraya İktisat vekili 

memurdur.     8/6/1929 

 

                                                                                                             
MUŞ VİLÂYETİ TEŞKİLİNE DAİR KANUN 

 

Kanım No: 1509  

Kabul tarihi: 2/6/1929 

Madde 1 — Bitlis Vilâyeti ilga olunarak Bitlis. Varda, 

Bulanık, Malazkirt, Mutki kazaları ve El aziz ve Siirt 

Vilâyetlerinden irtibatları kesilen Çapakçur, Genç ve Sasun 

kazalarından mürekkep Muş Vilâyeti teşkil olunmuştur. 

Madde 2 — Ahlat kazasile Tatvan nahiyesi Van Vilayetine 

ilhak ve Hizan kazası birinci sınıf nahiye haline ifrağ olunarak 

Bitlis kazasında bırakılmıştır. 
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Madde 3 — Bu kanun 1 Haziran 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu, kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

8/6/1929 

 

                                                                                                             
 

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİ HAKKINDA 

KANUN 

 

Kanun No: 1510 

Kabul tarihi : 2/6/1929 

Fasıl - 1 

Umumî hükümler 

Madde 1 — Aşağıda sayılan fiilleri işlemek kaçakçılıktır. 

A - Her hangi bir maddeyi veya eşyayı gümrük muamelesine 

tabi tutmaksızın türkiyeye ithal veya türkiyeden ihraç eylemek, 

B - Türkiyeye ithali veya türkiyede ihracı memnu olan her 

hangi bir madde ' veya eşyayı türkiyeye ithal veya türkiyeden 

ihraç, 

C - Kanunen devlet inhisarı altında bulunan maddeleri mezun 

veya salahiyettar olmaksızın: 

1 — Türkiyeye ithal etmek. 

2 — Memleket içinde bir mahalden diğer mahalle 

nakletmek, 

3 — Her nerede olursa olsun saklamak, 

4 — Satılığa çıkarmak veya satmak. 

5 — Bilerek kabul etmek, satın almak, istimal veya istihlâk 

etmek «Tütün ve sigara kâğıdı ve ithali memnu her nevi kopya 

kâğıdı mutlak olarak” 
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6 —Türkiye dahilinde imal etmek veya- imal için hariçten 

alât- ve edevat ithal eylemek veya bu alât ve edevatı dahilde imal 

etmek veya nakletmek veya istimal etmek veya hıfz etmek veya- 

failin maksadı istimalini bilerek tedarik etmek. 

D - Hususî kanunları mucibince rüsumdan muaf olarak veya 

az resimle bazı meslek erbabına muayyen işlerde kullanılmak 

üzere verilen inhisar maddelerini: 

1 — Tahsis edildikleri yerlerden başka yerlerde kullanmak 

veya satmak. 

2 — Bilerek satın almak; 

3 — Kanunî hakkı olmaksızın veya kanunî hakkından fazla 

olarak almak veya bu hususta beyanname doldurmak ve tastik 

ettirmek ve etmek. 

Madde 2— Devletle mahallî idare ve belediyelerin ve bunlara 

ait müesseselerin memur ve müstahdemleri, mahalle ve köy 

muhtarı ve ihtiyar hey’eti azalan, mahalle, kır ve orman bekçileri, 

köy korucuları kaçakçılık fiillerini men ve takip ile mükellef 

olanlara ve bunlar bulunmadığı takdirde en yakın resmî 

dairelerden birine hemen haber vermeğe mecburdur. 

Madde 3 — Gümrük ve inhisar muameleleri münhasıran 

memurları tarafından ifa olunmak şartile kaçakçılığı men ve takip 

ve tahkik ile mükellef olanlar şunlardır. 

1 — Her mahallin en büyük mülkiye memuru. 

2 — Bilumum gümrük memurları, 

3 — Biletimle inhisar memurları, 

4 — Polis müdürü merkez memuru1 komiser, muavin ve 

memuru. Jandarma zabitan ve efradı. 

5 — Hudut ve sahiller muhafaza kıtaları zabitan ve efradı. 
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Madde 4 — Kaçakçılığı takip ve men ile mükellef olanlar 

kaçakçılık vukuunda muttali veya müsadif bulundukları zaman 

vazifelerini ifaya mübaşeretle beraber keyfiyeti taallukuna göre 

derhal gümrük ve inhisar memurlarına ve icap ederse en büyük 

Mülkiye memuruna bildirmek mecburiyetindedirler. Kaçakçılığın 

men ve takibi ile mükellef olanlara muavenet iktiza ettiği takdirde 

en büyük Mülkiye memuru tarafından yapılacak tahrirî talep 

üzerine en yakın askerî kumandanı muktazi askerî kuvveti derhal 

tefrik ve sevk eder. 

Madde 5 — Kara, deniz ve hava yollarından biriyle türkiyeye 

gelecek veya türkiyeden harice gidecek şahısların ve eşyanın 

memlekete hangi noktadan girip güm iliğe kadar hangi yolları 

takip edecekleri ve hangi noktadan harice çıkacakları ve transit ve 

aktarma olunacak eşya ve şahıslar hakkında ne yolda muamele 

yapılacağı Gümrük Umum müdürlüğünden alınacak mütalaa 

üzerine Dâhiliye ve Maliye Vekâletlerince kir talimatname ile 

tayin ve ilân olunur. 

7 Haziran 1926 tarih ve 905 numaralı kanunun 15 inci 

maddesi hükmü mahfuzdur. 

Fasıl - 2 

Aramalar 

Madde 6 — Kaçakçılık vak'alarını men ve takip ve tahkik ile 

mükellef olan memurlar aşağıdaki maddeler veçhile aramalara da 

salahiyettardır. 

Madde 7 — Kaçak eşya bulunduğu şüphe edilen her bir denk 

veya sandıkta veya nakle hadim sair vasıtalarda arama yapılır. 

Madde 8 — Hususî evlerle müştemilâtında arama şu suretle 

yapılır. 
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A - Şehir, kasaba ve nahiyelerde mahallin en büyük mülkiye 

memurunun kanaat hasıl ederek vereceği tahrirî mezuniyet ile. 

B - Kariyelerde, muhtar veya vekilinin izin ve huzuru ile, 

C - Arama iznini verenlerin evlerinde taharri icap ettiği, 

takdirde arama mafevk mülkiye memurunun tahriri iznile, 

D - Kaçak eşya ile girilirken veya çıkılırken görülen veyahut 

kaçakçılık sayılan her hangi bir işin yapıldığı zahiri delillerile 

tesbit edilen mahallerde usulen ve hemen aramak için gündüzün 

izin almağa lazımı yoktur. Bu ahvalde gece aramaları caiz olup 

ancak « A. B. C » fıkra hırında zikredilenlerin iznile yapılır. 

“Hususî ev aramaları adlî zabıta veya muhtar veya ihtiyar 

heyetleri azalarından biri huzuruyla yapılır.„ gümrüğe ait kaçak 

eşya aramaları 7 haziran 1926 tarih ve 90ü numaralı kanuna terfik 

edilir. 

Madde 9 — Dükkân, mağaza, depo, ambar, antrepo, han, otel, 

pansiyon, sinema, tiyatro, gazino, kahvehane, bar, dansing ve bu 

gibi mahallede müştemilleri umuma açık oldukları müddetçe 

izinsiz aranır. Bu mahaller umuma açık bulunmadıkları zaman 

sekizinci mailde hükmüne tabi tutulur. 

Madde 11 — Arama usullerini ve icra suretlerini tayin etmek 

üzere hükümetçe bir talimatname yapılır. 

Madde 11 — Beşinci madde mucibince tayin olunan kapı ve 

yollardan başka mahallerden izinsiz girmek ve çıkmak ve geçmek 

memnudur. Memnu olan bu mahallerde tesadüf edilecek 

şahısların her nevi nakliye vasıtaları memurlar tarafından 

durdurulur. Eşya ve yükü aranır. 

Dur ihtarına itaat- etmeyen şahıslar evvela havaya 
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silâh endahtile tehdit edilir. İhtara yine riayet etmezse nakliye 

vasıtalarım tahrip ve şahısları tevkif edebilecek her hangi bir 

şekilde silâh istimaline memurlar mezundur. Buralarda men ve 

takip ve taharri vazifesini ifa sırasında silâh istimal eden 

memurlar hakkında memurin muhakemat kanunu hükümleri 

caridir. 

Fasıl - 3 

Ceza hükümleri 

Madde 12 — Gerek hariçten gelsin ve gerekse dahilde 

bulunsun kaçak eşya ve maddeler derhal müsadere ve başka bir 

mahalde tevkif edilmeksizin ait olduğu gümrük veya inhisar 

idarelerine ilmühaber mukabilinde teslim olunur. Gümrüklerce 

tutulan inhisar eşya ve maddeleri bedel ve resim alınmaksızın 

makbuz ile ait olduğu inhisar idarelerine verilir. 

Madde 13 — Birinci maddede zikredilen kaçak eşyayı, bizzat 

istimal ve istihlâk edenlerle bu maksat için nezdinde 

bulundurduğu anlaşılanlar hususî kanun ve nizamlarında para 

cezasına tabi olmadıkları veyahut cezaları daha hafif bulunduğu 

takdirde kaçak maddelerin mahallî rayiç Hatlarının iki misli ağır 

para cezasına tabi tutulurlar. Mahalli rayici bulunmayan veya 

kıymet mevzuu olmıyan ahvalde yirmi beş liradan iki yüz liraya 

kadar hafif para cezası alınır. 

Yukarıki fıkra hükmünün haricinde kalan ve birinci maddede 

tarif olunan sair ef’al için hususî kanunlarında gösterilen cezalar 

daha hafif bulunduğu takdirde mezkûr fıkradaki kara cezaları 

alındıktan başka bir aydan bir seneye kadar hapis cezası 

hükmolunur. 

İnhisarı duhau kanununun kırk beşinci maddesine 28 mayıs 

1928 tarih ve 1332 numaralı kanunla müzeyyel fıkralarda 

bahsolunan fiillere bu madde hükmü tatbik edilmez. 
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Madde 14 — Kayakçılık maksadiyle vücude getirilen bir 

teşekkül müdürleri veya reisleri iki aydan iki seneye kadar ve 

bunlara mensup olan diğer şahıslar bir Haftadan bir seneye kadar 

hapis ve elli liradan beşyüz liraya kadar ağır para cezasiyle 

mahkûm edilir. Kaçakçılıkla iştigal etmek kasdile iki veya daha 

ziyade kimselerin birleşmeleri kaçakçılık için teşekkül sayılır. 

Madde 15 —Kaçakçılık yukarıki maddede yazılı teşekküllere 

veya bu teşekküllere mensup şahıslar tarafından yapılırsa kaçak 

maddelerin para cezası on üçüncü madde mucibince alındıktan 

başka bu efrattan her biri altı aydan üç seneye kadar hapis olunur. 

Madde 16 — Silâhlı olarak kaçakçılık yapan şahıslar 

içlerinden yalınız biri olsun silâh taşıdığı halde kaçakçılık yapan 

müteaddit şahıslar hakkında yukarıki maddelerde zikredilen 

cezalar iki kat tatbik olunur. 

Madde 17 — Gümrük ve inhisar idarelerinin mühür veya 

damga veya alameti farikalarını veya bandrol veya etiketlerini 

sirkat veya tahrif veya buna benzer sahtekârlık edenlerle sirkat 

veya tahrif veya taklit edilmiş bu gibi şeyleri satanlar veya 

kullananlar veya saklayanlar ve salâhiyet ve, mezuniyeti 

olmaksızın gümrük ve inhisar idarelerinin alâmeti farika veya 

bandrol veya etiketlerini tab eyleyenler hususî kanunlarındaki 

para cezalarına tutulduktan başka altı aydan bir seneye kadar 

hapis olunurlar. Ye bu kabil eşyaları da müsadere olunur. 

Kanunlarında para cezası tayin edilmeyenlerden yirmi beş liradan 

beşyüz liraya kadar ağır para cezası alınır. 

Madde 18 — Hükümet veya inhisar _ memurlarına hediye 

veya rüşvet vermek veya vadeylemek suretile kaçakçılık 

edenlerden yirmi beş liradan beşyüz liraya ka- 
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dar ağır para cezası alınmakla beraber bunlar hakkında bir 

seneden beş seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

'Madde 19-— Kaçakçılık için lâzımgelen silâh, mühimmat, 

para ve nakliye ve muhabere vasıtalarını kaçakçılara bilerek ihraz 

veya tedarik veya temin eyleyenler ve kaçak inallar üzerine 

bilerek sigorta mukavelesi yapanlar bir aydan bir seneye, kadar 

hapis olunurlar. 

Madde 20 — Kaçak mallan bilerek almağa ve ya saklamağa 

veya satmağa tavassut eyleyenlerden ve kaçakçılığı yapmak için 

emir ve talimat verenlerden ve her ne suretle olursa olsun 

kaçakçılığa muavenet eyleyenlerden hususî kanunlarındaki para 

cezası alınmakla beraber bu gibiler bir haftadan üç aya kadar 

hapis olunurlar. 

Madde 21 — Tirenlerde, istasyonlarda, vapurlarda ve her nevi 

nakliye vasıtalarında, kahvehane, otel, han, gazino, bar, dansing 

ve sair bu gibi umumî yerlerde bunların memur ve müstahdemleri 

tarafından yapılan kaçakçılıkta ihmal ve teseyyüpleri müessir 

olduğu tahakkuk eyleyen mezkûr, vasıta ve mahallerin sahip ve 

ya müstecirlerinden ayrıca yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar 

hafif para cezası alınır. 

Madde 22 — Müşterek kaçakçılık edenlerden veya 

kaçakçılara yardım eyleyenlerden alınacak para cezasına 

bunlardan her biri müteselsildi kefildirler. 

Madde 23 — Kaçakçılık mükerrirleri hakkında Türk ceza 

kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu gibilerin üç veya daha ziyade 

defalar kaçakçılığa mahkûm edilmeleri halinde yukariki hapis 

cezalarına ilâveten haklarında muvakkat sürgün cezası da 

hükmolunur. 

Madde 24 — A - Türkiyeye giren veya türkiyeden çıkan 

yolcuların beyanatlarına muhalif olarak üzerlerinde 
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veya eşyaları arasında zuhur eden gümrük resmine tabi veya 

inhisar altında bulunan eşyalar müsadere olunur. 

B - Manifesto ve beyannamede yazılı olmayan ve hariçten 

galen eşya ister vapur ve ister şimendüfer ve sair nakliye 

vasıtaları irinde zuhur etinim olsun ister gümrüğe teslim edilmiş 

bulunsun, meşru ve mücbir sebepten ileri geldiği sabit olmadıkça 

kaçak sayılarak müsadere ve bedelinin bir misli de ağır para 

cezası, tahsil olunur. 

C - Manifesto ve barnamede yazılı olmakla beraber saklandığı 

mahalden aranarak çıkarılan eşya müsadere olunur ve bedelinin 

bir misli derecesinde ağır para cezası alınır. Bir misil bedeli bir 

liradan dun olan ahvalde bir liraya iblâğ edilir. Mezkûr eşyayı 

saklıya ular hakkında da bir aydan altı aya kadar hapis cezası 

hükmolunur. 

D – Kara, deniz ve havadan beşinci maddede yazılı mevkiler 

haricine' çıkarılan ve ya mezkûr madde mucibince tayin olunan 

yollardan başka yerlerden nakledilen eşya kaçak sayılarak nakliye 

vasıtalarile beraber müsadere olunur ve kaçakçılığın ikaı şekline 

nazaran yukarıki fıkralarda yazılı ağır para cezaları iki misline 

iblağ olunur. 

Madde 25 — A - Türkiyeye giren veya türkiyeden çıkan 

yolculara ithal ve ihracı memnu olan eşya bildirildikten sonra 

beyanatları hilâfına olarak üzerlerinde veya eşyaları arasında 

zuhur eden ithal veya ihracı memnu eşya müsadere edilerek 

kıymetinin beş mislinden yirmi misline kadar ağır para cezası 

alınır. 

B - Manifesto ve barnamelerde yazılı olmayan ithal veya 

ihracı memnu veya inhisara tabi maddeler gümrük ve inhisar 

idaresince müsadere edilmekle beraber nakilleri 
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hakkımla eşya kıymetinin iki misli ağır para ve üç ardan bir 

seneye kadar hapis cezası hükm edilir. 

C - Beşinci maddede yazılı mevkiler haricine çıkarılan veya 

mezkûr madde mucibince tayin olunan yollardan başka’ yerlerden 

nakledilen ithal veya ihracı memnu eşya nakliye vasıtasile 

beraber müsadere olunarak failleri hakkında müsadere olunan 

eşya kıymetlerinin üç misli ağır para cezası ve altı aydan iki 

seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 26 — İthal veya ihracı mamnu eşya kaçakçılığı 

yapanlar veya bu fiile iştirak edenler veyahut bu eşyayı bilerek 

saklayan veya bilerek satanları ve alanlar elli liradan beşbin liraya 

kadar ağır para cezasına ve üç avdan bir seneye kadar hapse 

mahkûm edilir. 

Mailde 27 — Gümrük resminden muaf olarak ithali lâzım 

gelen eşyanın gümrüğe ibraz ve muamelesi ifa olunmaksızın 

ithaline ve beşinci madde mucibince tayin olunan mahal ve 

yollardan başka yerlerden geçirilmesine teşebbüs olunursa 

faillerinden mümasil eşyanın gümrük resminin dörtte biri 

nisbetinde ağır para cezası alınır. 

Madde 28 — Kaçak eşyanın naklinde bilerek kullanılan 

vasıtalar hakkında aşağıda gösterildiği veçhile muamele olunur: 

A — Kara nakliye vasıtalarından umum hayvanlar ve 

koşumları her nevi, araba ve hayvan ve koşumları, otomobil. 

kamyon ve kamyonet ve buna mümasil vasıtalar, deniz ve nehir 

vasıtalarından sal, sandal, mavna ve yüz hamule tonasına ( yüz 

ton dahil ) kadar motorlu veya buharlı veya yelkenli umum 

sefineler, tahtelbahirler ve her nevi tayyareler müsadere olunur. 

B - Yüz hamule tonasından bin hamule tonasına ( bin ton 

dahil ), kadar olan her nevi sefineler, kacak 
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hamulesi kaçak olmayan hamulesinden gümrük resmi itibarile 

fazla bulunduğu takdirde müsadere edilir. Fazla olmadığı 

takdirde, müsadere yapılmayıp sefine kıymetinin üçte biri-

derecesinde ağır para cezası alınır. 

C - Bin hamule tonasından fazla olan her nevi sefineler 

naklettikleri kaçak eşya kıymetinin iki misli veya daha aşağı 

kıymette oldukları halde müsadere edilir. Aksı taktirde sefine 

kametinin dörtte biri derecesinde ağır para cezası alınır. Ancak 

bunun miktarı kaçak eşya bedelinin iki mislinden aşağı olamaz. 

D — Müsadere edilen nakliye vasıtaları başka bir mahalde 

tevkif edilmeksizin taallukuna göre en yakın gümrük idaresine 

makbuz mukabilinde teslim edilir. 

Madde 29 — Kaçak şeyler inhisar maddelerine ait zarflara 

konulduğu veya inhisar maddeleri kaçak veya sair maddelerle 

karıştırıldığı ve temettü kasdile inhisar maddelerinin muhtelif 

nevileri bir birile karşılaştığı veya mezuniyeti olmaksızın tasfiye 

edildiği taktirde mezkûr maddeler müsadere ve failleri hakkında 

bu kanunun on üçüncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 30 — Kaçakçılıkta kullanılan nakliye vasıtaları ve 

kaça maddelerin imalinde istimal olunan alât ve edevat her nerede 

ve kimin tarafından tutulursa tutulsun müsadere olunarak taalluk 

ettiği inhisar idaresine makbuz mukabilinde derhal teslim olunur. 

İnhisar idaresi müsadere edilip muhafazası külfet ve masrafı 

mucip olan bu kabil nakliye vasıtalarını mahallî belediyesi, 

bulunmayan mahallerde inhisar memurları maarif etile ve 

müzayede ile sattıra bilir. Müsadere olunan nakliye vasıtaları 

başkasının mali olup sahipleri fiilde zimethal ve malumatlar 

olmadıklarının isbat ederlerse mevcut vasıta aynen ve satılmış ise 

masraf çıktıktan sonra kalan 
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bedeli kendilerine verilir. Fakat işbu vasıtaların, kaçakçılıkta 

istimali tekerrür ederse ilim ve dahillerine bakılmaksızın eshabı 

da firar vasıtası addedilerek haklarında bilerek yapanlar gibi 

muamele edilir. 

Madde 31 — İnhisara tabi maddeleri inhisar idaresince vaz ve 

tayin edilen hatlardan fazlasına satan bayilerin beyiye veya 

ruhsatnameleri inhisar idarelerince iptal olunmakla beraber 

kendileri yüz liraya kadar hafif para cezasile tecziye olunur. 

Madde 32 — Kaçakçılığa mahkûm olan inhisar maddeleri 

bayilerinin bey’ıye tezkere veya ruhsatnameleri iptal edilmekle 

beraber kendilerine bir daha inhisar addelerinin satmak hakkı 

verilmez. 

Madde 33 — Posta sürücüleri, kaptanlar, gemi adamları ve 

sair nakliye idare ve şirketlerinin memur ve adamları, otel, 

kahvehane, meyhane, gazino, ve sair umumî mahaller müdür veya 

sahipleri meslek ve sanatlarınım verdiği suhuletten istifade ederek 

birinci maddede yazılı kaçakçılığı irtikâp eyledikleri takdirde 

bunlardan on üçüncü madde mucibince para cezası alındıktan 

başka haklarında muayyen olan hapis cezalarının azamisi tatbik 

olunur. 

Madde 34 — Bu kanunda yazılı kaçakçılık ve sair memnu 

fiilleri irtikâp veya bu fiillere iştirak veya bu fiilleri yapanlara 

bilerek müsamaha eden Hükümet vesair resmî daire ve 

müesseselere memur ve müstahdemlerde jandarma ve hudut 

muhafaza zabitan ve efradı ve imtiyazlı şirketlerin memur ve 

müstahdemleri on üçüncü madde mucibince para cezasına tabı 

tutulduktan başka bunlardan kaçakçılığı men ve takip vazifesile 

mükellef olanlar hakkında altı aydan iki seneye kadar ve diğer 

memur ve müstahdemler hakkında üç aydan bir seneye kadar ve 

imtiyazlı şirketlerin memur ve müs- 
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tahdemleri hakkında bir aydan altı aya kadar hapis cezası 

hükmolunur ve bu gibiler her halde memuriyetlerinden çıkarılırlar  

Madde 35 — Kaçak madde aramasını bahane ederek bir 

kimsenin hususî evine veyahut iş yerine girmek suretile salâhiyeti 

sui istimal eden Hükümet veya inhisar ' memurları-ve bunlara 

bilerek mezuniyet verenler hakkında Türk ceza kanununun 240 

ıncı maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 36 — İkinci ve dördüncü maddelerde sayılan 

vazifeleri ifade ihmal ve terahisi görülenlerle lâkaydi ve terahisi 

dolayisile kaçakçılığa sebebiyet verdiği anlaşılan memur ve 

müstahdemler sınıfları dahilinde veya sınıflarının tenzili suretile 

tahvil olunmakla beraber haklarında Ceza kanununun hususî 

hükümleri tatbik olunur. 

Bu gibi vazifelerde ihmal ve terahisi görülen köy muhtarları 

ve ihtiyar heyeti âzalarile bekçi ve koruculardan köy kanununun 

27 inci maddesinde tayin edilen miktar ve surette para cezası 

alınır. 

Fasıl - 4 

Müteferrik hükümler 

Madde 37 — Kaçakçılığı veya bu kanunda, yazılı memnu 

fiilleri tesbit edecek zabıt varakalarını vak’a anında men ve takip 

vazifesile mükellef memurlar tanzim ve imza ederler. Vak’aya 

şahit olanlar bulunduğu ve kaçakçılığı yapanlar hazır olduğu 

takdirde bunların dahi varakayı imza etmeleri ve şerh vermeleri 

teklif edilir. Arzu ederlerse şerlilerinde müdafaalarını ve 

şahitlerini gösterebilirler. İstinkâfları halinde keyfiyet zabıt 

varakası altına yazılır. Bu suretle yapılan zabıt varakaları takibat 

yapılmak üzere ait olduğu gümrük veya 
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inhisar idarelerine derhal verilir. Bu zabit varakalarının 

münderecatı her hangi bir halde aksi sabit, oluncaya kadar 

muteber tutulur.  

Madde 38 — Bu kanunda yazılı para cezalarının tahsil sureti 

hususî kanun ve nizamlarında gösterilmiş olduğu takdirde o 

kanunlar mucibince tahsil olunur. 

Tahsil sureti gösterilmemiş olduğu halde ise mahkemelerce 

hükmedilir. 

Madde 39 — Hukuku şahsiyeden veya tazminat nevinden 

olmayan para cezalarının tahsilinde Türk ceza kanununun mevkii 

meriyete vazına müteallik 26 nisan 1926 tarih ve 825 numaralı 

kanunun altıncı maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 40 — Kayakçılık ederken tutulan her hangi bir şahıs 

hüviyetini isbata mecburdur. İsbat edemediği ve memleket 

dahilinde muayyen bir ikametgâhı olduğuna dair senet vermediği 

takdirde terettüp eden para cezasını depozito olarak ait olduğu' 

daireye teslim ile mükelleftir. 

Bunu da yapmadığı takdirde hemen mahkemesi icra edilmek 

üzere evrakile beraber mahkemeye sevk edilir. 

Madde 41 — Alâkadar idarelerin kanunen istifasına 

salâhiyettar olduğu para cezalarından maada cezayı müstelzim 

fiiller hakkında ait olduğu idarelerin memurları tarafından tanzim 

edilecek zabıt varakaları veya tahkik evrakı muktazı takibatın 

icrası zımmında müdei umumiye tevdi olunur. 

Madde 42 — Türk Ceza kanununun birinci kitabının altıncı 

babında yazılı şekil ve suretlerle kaçakçılığa iştirakleri veya 

kaçak eşyaya sakladıkları muhakeme sırasında anlaşılan şahıslar 

hakkında müddei umumilikçe takibat yapılır. 

Madde 43 — İnhisar kanun ve nizamlarında ve bu kanunda 

yazılı olan alelumum para cezalarından yüzde 
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elliye kadar tahsilleri akabinde üç müsavi kışıma ayrılıp her bir 

kısım aşağıda gösterilen sınıflar dahilinde ikramiye olarak tevzi. 

olunur: 

Muhbir varsa beşte ikisi muhabire, beşte ikisi bilfiil takip ve 

derdest edenlere, beşte biri (takip ve derdestten evvel vukuu 

şartile) takip ve derdest eden memurları sevk ve idare eden 

amirlere. 

Muhbir yok ise beste üçü bilfiil takip ve derdest edenlere, 

beşte ikisi kezalik ( takip ve derdestten evel vukuu şartile ) takip 

ve derdest eden memurları sevk ve idare eden amirlere verilir. 

Para cezasının bilmuhakeme tahsilinde, bunu takip ve intaç 

eden dava vekilleri, amirlere verilecek hissenin nısfına iştirak 

ettirilir. 

Madde 44 — Muhafaza memurlarının silâh ve cephanesi Millî 

Müdafaa Vekâletince tedarik ve mümkün -olmadığı takdirde 

gümrük bütçesinden mübayaa ve temin edilir. 

Millî Müdafaa emrinde bulunan sefinelerden münasip olanları 

iktiza ettiği takdirde gümrük idaresi emrine tahsis olunur. 

Gümrük emrine verilen sefinelerin gümrük hizmetinde 

bulundukları müddetçe devri çarh masrafları ve mürettebatın 

iaşesi gümrük bütçesinden tesviye olunur. 

Madde 45 — Gümrük ve İnhisar kanunlarının ve kavanini 

sairenin işbu kanuna muhalif olan ahkâmile kaçakçılığın men ve 

takibi hakkındaki 23 Haziran 1927 tarih ve 1126 numaralı kanun 

ahkâmı mülgadır. 

Madde 46 — Bu kanun 1 Ağustos 192.9 tarihinden 

muteberdir. 

Madde 47 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

10 / 6 / 1929 
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1927 MALÎ SENESİ NİHAYETİNE KADAR MİLLÎ 

HÜKÜMET BÜTÇELERİNE MÜTEALLİK BORÇLAR 

HAKKINDA KANUN 

 

Kanım No: 1513    Kabul tarihi: 2/6/1929 

Madde 1 — 1927 Mali senesi nihayetine kadar millî hükümet 

bütçelerine müteallik borçlarla bütçe emanetleri ve adi emanet 

hesaplarında kayıtlı borçların alacaklıları şubat 1929 nihayetine 

kadar mahallî en büyük mal memurlarına arzuhal ile müracaat 

etmeğe mecburdurlar. Bu müddet zarfında müracaat etmiyenlerin 

alacakları hazine lehine sakıt olur. Müracaat edenlere mal 

memurlarınca bir vesika verilir. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı borçlara ait evrak 

merkezde teşkil olunacak bir komisyon tarafından tetkik edilerek 

bunlardan müruru zaman veya sair kanunî sebepler dolayisile 

hâzineye geçmesi icap eden kısım tasfiye ve tediyesi lazım 

gelenler bütçelere mevzu tahsisattan tesviye edilmen üzere tespit 

olunur. 

Madde 3 — Bu kanunda yazılı borçların tasnif ve tesbiti 

Maliye Vekâletince tânzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik 

olunacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili 

memurdur. 

8/6/1929 
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EVRAKI NAKDİYENİN İHTİYATLARİLE 

DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN. 

 

Kanun No: 1514  

Kabul tarihi 2/6/1929 

Madde 1 — .Eskimiş ve yıpranmış evrakı nakdiyele1', 

aşağıdaki şartlar dairesinde ihtiyatlarile değiştirilir. 

A — Çerçeve dışındaki eksikler itibare alınmaz, 

B — Çerçeve içindeki parçalar iki ayni numarayı veya imza 

ile bir numara yi havi oldukça kabul edilir. Ancak bu takdirde 

ufkî ve şakulî yüz müsavi haneye taksim edilmiş bir kabarite 

tatbik olunarak yarıdan fazla eksileri hanelerin herbiri için 

kıymetten yüzde bir indirilir. 

C — Kalan parça bir varakai naktiyenin yüzde onu ve bundan 

aşağı olursa sıra ve numaralan bulunsa dahi kabul edilmez. 

Madde 2 — Değiştirme şekilleri Maliye vekâletince yapılacak 

bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri talihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun icrasına Maliye vekili memurdur. 

      8/6/1929 

 

TAPU KAYIT BARINDAN HUKUKİ KIYMETLERÎNİ 

KAYDETMİŞ OLANLARIN TASFİYESİNE DAİR KANUN 

Kanun No: 1515   

Kabul tarihi 2/6/1929 

Madde 1 — Tapu defterlerinde mukayyet olupta gayri resmî 

surette aharın mülkiyetine geçen ve kanunu medeninin meriyeti 

tarihine kadar müsakkaf ve bu hükümde bulunan bağ ve bahçe ve 

yahut arsaların on beş, diğer arazinin on sene malik sıfatile 

nizasız ve hüsnü 
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niyetle tasarruf altında bulundurulanları zilyetleri namına Tapu 

dairesince tescil ile Tapu senetleri verilir. 

Şu kadarki kayıt tarihinden itibaren üç sene zarfında 

alâkadarın mahkemeye müracaatla birinci fıkradaki iktisap 

sebepleri aleyhine dava açmağa salâhiyetleri vardır. 

Madde 2 — Aralarında tedavüle istinat etmeksizin bir 

gayrimenkul için, iki veya daha ziyade kimseler namına Tapuda 

kayit yapılmış olduğu görülür ise kayıtlarına muvakkat şerh 

verilerek nihayet iki ay zarfında mahkemeye müracaat etmek için 

kendilerine tebligat icra olunur. Bu müddet içinde mahkemeye 

müracaat edilmediği takdirde Tapu memuru hangisinin malik 

olması lâzım geldiği hakkındaki noktai nazarini izah ederek 

keyfiyetin karara raptını resen mahkemeden talep eder. Bu kabil 

davalardaki harç ve masraflar tecil edilerek ileride haksız çıkan 

taraftan istifa olunur. 

Madde 3 — Birinci madde mucibince alâkadarlarının 

müracaatı üzerine Tapu dairelerince tetkikat keyfiyetinin 11e 

suretle icra olunacağı ve bu kanunun diğer maddelerinin Tapu 

dairelerince tatbiki sureti bir nizamname ile tayin edilir. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanun hükümlerinin icraya Adliye ve Maliye 

Vekilleri memurdur. 

8 / 6/ 1929 

                                                                                                             
TUZ SATIŞI VE TUZ FİATLARI  

HAKKINDA. KANUN 

 

Kanun No : 1518  

Kabul T. 2/6/929 

Madde 1 —Tuz inhisar idaresinin münakaşa ve pazarlık 

suretile yapacağı tuz ihracat ve nakliyatı ile- 

 



 
 

729 
 

bütün tamirat ve inşaat işleri talip bulunmadığı takdirde emaneten 

yapılır. Bunlardan hususiyetine ve müstaceliyetine mebni 

münakaşaya tahammülü olmayanlar Maliye Vekâletinin 

muvafakatile yine emaneten yapılır ve buna müteallik levazım 

pazarlıkla satın alınır. 

Madde 2 — Ecnebi memleketler için satılacak tuzların satışı 

müzayede, münakaşa ve ihale kanununa tabi olmayıp hususî 

mukavelerle yapılır. 

Madde 3 — Tuz inhisar idaresi tarafından sanayia mahsus 

imal edilen ince tuz ile mutfak ve sofra tuzları kanunî fiatı (üzerin 

e imal ve nakliye masraflarının zammile satılır. 

Madde 4 — Memleket dahilinde hazirlanupta tuzlu ve 

salamura halinde ecnebi memleketlere ihraç, olunan balık, peynir 

ve zeytin için sarfedildiği tahakkuk edecek tuzların her kilosunun 

istihsal zamanındaki kanunî fiatından üç ay içinde gittiği 

mahalden getirilecek şahadetname üzerine beş kuruşu prim olarak 

sahiplerine redd olunur. İşbu mevadın ihtiva eylediği tuzun 

miktarı Maliye ve İktisat Vekâletlerince tesbit edilecek nispetlere 

göre tayin edilir. 

Madde 5 — Tuz inhisar idaresi tesbit edeceği maliyet fiatı 

üzerinden istasyonlardan kendi nam ve hesabına tuz sattırmak 

için münasip bir komisyon vererek şimendüfer idareleri ile 

muamele yapabilir. 

Madde 6 — Kaçakçılığın önüne geçmek için hudutlardaki 

memleha ve anbarlarda maliye Vekâletinin muvafakati alınarak 

tuzun kanunî fiatından maliyet fiatına kadar tenzilât yapılabilir. 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 8 — Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur.

 8/6/929 
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ANKARA ŞEHRİ OTOMATİK TELEFON 

SANTIRALININ TEVSİİ İÇİN TAAHHÜDAT İCRASINA 

DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1519  

Kabul tarihi : 2/6/929 

Madde 1 — Ankara şehri otomatik telefon santralının üç bin 

numaraya iblâğı için iki senede tediye olunmak üzere 90,000 

liraya kadar tahdidatta bulunmağa Dâhiliye Vekili mezundur. 

Madde 2 — Birinci maddede yazılı 90.000 liranın 1929 

senesine ait 20.000 livası Posta ve Telgraf ve Telefon Umum 

Müdürlüğünün 1929 malî senesi bütçesinin 400 üncü faslının 

ikinci maddesine mevzu tahsisattan ve 70.000 lirası dahi 1930 

bütçesine konulacak tahsisattan tediye olunur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dâhiliye ve Maliye 

vekilleri memurdur. 8/6/929 

 

                                                                                                             
DEVLETLE ALÂKALARI KATEDİLEN BİLÛMUM 

ASKERİ VE MÜLKÎ MEMURLARLA ZABITAN VE 

EYTAM VE ERAMİLİNE TEKAÜT AİDATLARININ 

İADESİNE DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1520  

Kabul tarihi : 2/6/1929  

Neşri tarihi: 10/6/1929 

Madde 1 — 23 Nisan 1336 tarihinden itibaren salahiyettar 

olan mahkemeler Veya heyetler kararlarile müebbeden 

memuriyetten mahrumiyet ve hukuku medeniyeden iskat ve tart 

ve nisbeti askeriye kat’i cezalarına 
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Uğrayan veya ağır cezaya mahkûm olan idam edilen veya 

hükümet veya Büyük Mil1et Meclisi kararile tabiiyetten iskat ile 

milli hudut haricine çıkarılan bilumum askerî ve mülkî Devlet 

memurlarile ordu ve jandarma mensuplarının ve mütekaitlerinin 

maaşlarından kesilmiş olan tekaüt aidatı yekûnu yüzde elli 

ilâvesile aşağıdaki fıkralarda yazılı olduğu veçhile iki taksitte 

verilerek hazine ile ilişikleri kesilir. 

A - Millî hudut haricine çıkarılmış olanların, işbu kanunun 

neşri tarihinde memleketimizde ve tabiiyetimizde bulunan maaşa 

müstahak ailelerine, 

B - Diğerlerinden bu kanunun neşri tarihinde hayatta olanların 

kendilerine," 

C - İdam edilenlerle vefat etmiş olanların maaşa müstahak 

ailelerine ( bunlardan evvelce vefat dolayisile maaş tahsis edilmiş 

olanlarda işbu hükme tabidir. 

Madde 2 — Bu kanun mucibince müstahaklarına tesviye 

edilecek mebaliğ Maliye bütçesinin reddiyat faslından mahsup 

olunur. 

Madde 3 — Mülkî ve askeri tekaüt kanunlarının ve askerî 

ceza kanununun işbu Kanuna muhalif olan ahkâmı mülgadır. 

Madde 4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 5 — Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye Vekili 

memurdur.    8/6/1929 

 

BÜTÇELERİN DE MAARİFE MUHTAD VARİDATI 

MAARİF HİZMETLERİNE KAFİ GELMEYEN 

VİLÂYETLERİN 1929 MALÎ SENESİ MASRAFLARI 

HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1522  

Kabul tarihi: 2/6/1929 

 Madde 1 — Bütçelerde Maarife muhtas varidatı, Maarif 

hizmetlerine kâfi gelmeyen vilâyetlerin meclisi 



 
 

732 
 

umumileri bu masraflara karşılık olmak üzere şoseler ve köprüler 

haklımdaki kanını mucibince yol parası ile mükellef olanlardan 

azami üç yüz kuruş miktarında bir vergi tarh ve cibayetine 

mezundurlar. 

Madde 2 — Mükellefiyetlerini bedenen ifa etmek isteyenler 

meclisi umumiler kararile maarif inşaatında ve maarif inşaatı 

olmayan yerlerde yevmiye istihkakları Maarif hesabına irat kayıt 

edilmek üzere sair idarei hususiye inşaatında çalıştırılabilirler. 

Madde 3 — Bu- vergi yol parası ile birlikte tahsil olunur. 

Madde 4 — Bu kanun 1929 malî senesine münhasır olmak 

üzere neşri tarihinden muteberdir, 

Madde 5 — Bu kanunim ahkâmını icraya Dâhiliye, Maliye ve 

Maarif Vekilleri memurdur. 

10/6/1929 

 

                                                                                                             
ŞOSE VE KÖPRÜLER KANUNU 

Birinci Fasıl 

Esas maddeler 

 

Kanun No 1525  

Kabul tarihi : 2/6/929 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyetindeki bütün şoselerde 

köprülerin inşa ve tamirlerine ve iyi bir halde muhafazalarına ait 

vazaifin tanzim ve idaresi Nafia vekâletine mevdudur. Bu 

vezaiften vilâyeti erce ifası lâzım gelenler aşağıda gösterilmiştir. 

Madde 2 — Devletçe mühim, görülen şoselerin umumî 

istikametleri İktisadî ve askerî noktai nazarlara tevafuk edecek 

tarzda alâkadar makamlarla tesbit olunur - 
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Bu hususta halen mevcut şoseler göz önünde tutulacağı gibi 

hiç olmayanlar da hesaba katılır. Bu şoselerden inşa re ikmal 

edilenler millî şose ismini alır. 

Madde 3 — Millî şoseler dördüncü maddedeki iş programı 

dairesinde beşinci maddedeki esaslara riayet olunmak şartile 

Nafia vekâletince yapılır. 

Madde 4 — Büyük köprüler ve millî şoseler Nafia. 

Vekâletinin, teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince tayin edilecek 

sırayı takiben yaptırılır. 

Ankara civarı şoseleri ve büyük köprülerden mühimleri ilk 

sıraya konur. 

Madde 5 — Millî şoselerin yeni yapılmasında ve esaslı 

tamirlerinde fennin son terakki esasları tatbik edilir. ( Bu esaslar 

ve şoselerin bütün evsaf ve şeraiti Nafia vekâletince tanzim 

olunur. ) 

Madde 6 — Bitirilen millî şoseler ve köprüler derhal 

mütemadi tamirata tabi tutulur. Bunun işin de Nafia vekâletince 

ayrı talimatname yapılır. 

Madde 7 — Vilâyetler aşağıda gösterilen işlerle meşgul 

olurlar. 

A - Mevcut ve üzerinden geçilmekte veya başlanmış olan 

şoselerle mücavir vilâyetlerin hudutlarına takarrüp etmiş olan 

aksam arasındaki irtibat yolları ( vilâyetlerin bugün yapılı olan 

şoseler ve teferruatı üzerindeki mesaisinde takip edilecek gaye, 

bunların gidiş ve gelişe ve geçide elverişli olacak surette tamir ve 

muhafazalarıdır.) 

B - Mevcut olmayıpta Vilâyet hususî idareleri tarafından 

yapılması mahalleri için faideli görülen yeni yollar. 

C - Devletçe görülecek lüzum üzerine inşası vilâyetlere tevdi 

edilecek yollar. 

Madde 8 — Vilâyetlerin yedinci maddenin ( A ) 
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fıkrasında gösterilen şose işleri için umumî meclislerce üç senelik 

Lir program yapılarak vilâyetler tarafından Nafia vekâletine 

gönderilir ve Vekâletçe aynen ve ya tadilen tasdik edilecek 

şekilde tatbik olunur. Yedinci maddenin (B) fıkrasındaki yolların 

mebde ve münteha noktalarının tayini Vilâyet umumî 

meclislerine aittir. Nafia Vekâleti bu yolların mebde ve münteha 

noktalan hakkında mütalea beyan etmez yalnız inşaatın ve 

güzergâhın fennî şartlarının ve yolun tulü ile tahsisatına nazaran 

icra kabiliyetinim tetkik eder. 

İkinci Fasıl - Mükellefiyet 

Madde 9 — Türkiyede sakin onsekiz yaşından ( 18 dahil ) 

altmış yasına ( altmış hahil ) kadar her erkek nüfus yol 

mükellefiyetine tabiidir. Yol mükellefiyeti bedenen ve bizzat 

çalışmak istemeyenler tarafından nakten ifa edilir ancak 

maluliyeti sabit olan fakirlerle hayatta beş evlâdı ulunlar ve 

bilumum mekteplerde tahsilde bulunanlarla silâh altındaki ordu 

've jandarma efradı yol mükellefiyetinden muaftır.  

Türkiyede oturan ve ellerimle kanunen ikamet tezkeresi 

bulunan ve bulunması lâzım gelen ecnebiler türkiyede altı ay 

ikamet eyledikten sonra kanunun onuncu maddesinde gösterilen 

şerait dairesinde yol mükellefiyetine tabi olurlar. Bunların 

mükellefiyetleri nakdidir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile siyasi münasebatta bulunan 

devletlerin diplomasi ve şehbenderi memurları ve bunların 

maiyetindeki ayın devleti tabiiyetini haiz memurlar mütekabiliyet, 

şartile bu mükellefiyetten müstesnadır. 

Madde 10 — Bir senelik bedenî mükellefiyet vasati kuvveti 

haiz bir amelenin on günde yapabileceği iş miktarından ibatettir. 

Bir günlük iş miktarı fennî 
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bir surette Nafia vekâletince tespit olunur. Bu hususta Nafia 

meclisi reyi alınır. 

Naktî mükellefiyet senede maktuan 8 liradır. Buna yol parası 

denir ve Vilâyetler umumî meclislerince tespit edilecek 

zamanlarda ve iki müsavi taksitle alınır. Taksit zamanları valiler 

tarafından bir ay evvel neşrü ilân olunur. 

Yedinci maddenin (B) fıkrasında gösterilen mahallî yollara 

sarfedilmek üzere ledelicap vilâyet umumî meclisleri kararile 

senelik bedenî mükellefiyet on iki güne iblağ edilebilir ve bu 

takdirde o vilâyetin yol parası on liraya çıkarılır. Bundan hasıl 

olacak fazla para 23 üncü madde mucibince bırakılacak kısımdan 

başka olarak hususî idarelere terk olunur. 

Madde 11 — Umumî, hususî ve mülhak bütçelerden ve 

belediyelerden ve devlete ait müessesat ile imtiyazlı ve ruhsatlı 

şirketlerden maaş, tahsisat ve ücret alanlar yol mükellefiyetlerini 

bulundukları mahallerde mart ve ağustos avlarında iki müsavi 

taksitte nakten eda ederler Bunlardan yol mükellefiyetleri başka 

mahalde tahakkuk etmiş olanlar hakkında tahsili yapan vilâyetçe 

tahakkuku yapan vilâyete kaydı kapatılmak üzere malûmat verilir. 

Madde 12 — Mükellef amele bulunduğu vilâyet dahilinde 

ikametgâhından nihayet on iki saat mesafe dahilindeki yol ve 

köprü işlerinde çalıştırılır. Bu mesafe dahilinde yol ve köprü işleri 

bulunmadığı halde bunlar vilâyet dahilinde ve ayni mesafede 

Nafıa Vekâletinin müsaadesile su işlerinde ve sair lüzumlu Nafia 

inşaatında çalıştırılabilirler. Mükellef amele mühendisler 

tarafından vilâyet dâhilînde vücude getirilecek işe göre yapılacak 

tertibat dairesinde mahalli hükümetle iş mahallerine sevk olunur. 

( Bu tertibatta hem amelenin nisbeten en 
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yakıp yerde çalışması hem işsiz bırakılmaması nazarı itibare 

alınır.) 

Mükellef amelenin mesai zamanları bütün amelenin 

çalıştırılmasını mümkün kılacak veçhile inşaat mevsimlerinde 

senede beş aydan dun olmamak üzere vilâyet umumî 

meclislerince tayin olunur, 

Madde 13— Yol mükellefiyetinin tahakkukundan sonra başka 

vilâyette bulunan mükelleflerden nakten ifayi mükellefiyeti 

taahhüt etmiş olanların yol paraları bulundukları -vilâyetçe tahsil 

olunur ye mensup oldukları vilâyete gönderilir. Bunlardan 

bedenen ifayı mükellefiyeti taahhüt edenlerin mükellefiyetleri 

bulundukları vilâyetçe yaptırılır. 

Madde 14 — Mükellefiyetlerini bedenen ifa etmeği taahhüt 

eyledikleri halde bunu yapmayanlar veya mükellefiyetlerini ikmal 

etmeden inşaat mahallerini bırakanların yol mükellefiyetleri 

nakten tahsil olunur. 

Madde 15 — Yol vergisile mükellef eşhasın isimleri' muhtar 

ve ihtiyar meclisleri tarafından her senenin şubat ayı iptidasından 

nisan ayı nihayetine kadar cetveli mahsusla muhasebei 

hususiyelere bildirilir ve muhasebei hususiyelerce o senenin 

mayıs ayı zarfında tahakkuk ettirilir mükellefiyetlerini nakten 

veya bedenen ödemek isteyenlerin isimleri cetvelde işaret olunur. 

Madde 16 — Bedenî mükellefiyetlerini ifa eden her şahsa ayrı 

ayrı ifayı hizmet vesikası verilir. İşbu vesikalar inşaata memur 

olan fen memuru ve mutemet tarafından müştereken imza olunur 

Bedeni mükellefiyeti taahhüt eden her şahıs bizzat çalışmağa 

mecburdur. Yerine başkasını göndermesi kabul edilmez. 

Kanun hilafına şahsî bedel olarak gidenlerin hizmet- 
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leri sayılmayıp gönderenlere yeniden mükellefiyetleri ifa ettirilir. 

Madde 17 — Yol parası hususî idareler tahsildarları tarafında 

tahsili emval kanununa tevfikan tahsil ve mukabilinde mükellefe 

makbuz ita olunur. Daimî veya muvakkat tahsildar tayini 

mümkün olmayan yerlerde tahsilat muhtar veya vekillerine 

yaptırılır. Ancak Nafia ve Maliye Vekâletlerince tesbit edilecek 

yerlerde on sekizinci maddede gösterilen nisbette ikramiye 

verilmek şartile yol paralarının maliye tahsildarlarına tahsil 

ettirilmesi de caizdir. 

Madde 18 — Muhtar veya vekiline tahakkukatın yüzde 

altmışını tahsil ettiği takdirde tahsilatın yüzde biri yüzde yetmiş 

beşini tahsil ettiği taktirde yüzde ikisi bundan yukarı tahsilat 

yaptığı surette yüzde üç aîdat olarak verilir Tahsildarlara yüzde 

yetmiş beş tahsilat için yüzde bir ve daha yukarı tahsilat için 

yüzde iki ikramiye verilir. 

Madde 19 — Her mükellef o seneye mahsus vesika veya 

makbuzunu saklamağa ve arandığı vakit alakadar resmî 

memurlara göstermeğe mecburdur. On ikinci madde mucibince 

her sene tayin edilen inşaat müddetinin hitamından bir ay sonra 

ihtiyar meclisleri kendi köy veya mahallerinde sakin umum 

mükelleflerin bedenen ifayi mükellefiyet vesikalarını muayene 

edip mükellefiyetini bedenen ifadan kaçınış olanların cetvellerini 

ait olduğu muhasebei hususiyetçe verilir. 

Bu gibilerin mükellefiyetleri yüzde elli fazlasile nakten ve 

tahsili emval kanununa tevfikan istifa ve Tahsil olunur. Bu suretle 

tahsil edilecek fazlanın yüzde »onu ihtiyar meclislerine ikramiye 

olarak verilir. 
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Üçüncü fasıl 

 Malî ahkâm 

Madde 20 — Yol parası hu kanunda tasrih edilen hususattan 

gayriye sarf edilmez. 

Madde 21 — Yol parasının Nafia Vekâletine kalacak kısmile 

umumî muvazeneden bu maksada tahsis edilecek, para makine, 

silindir ve çadır ve diğer alât ve edevat ve sair inşaat malzemesi 

mubayaa, tamir ve işletilmesine ve yol işlerine ait diğer hususta 

da sarf olunur. 

Madde 22 — Yol parası tahsisatı vuku buldukça her mükellef 

başına 8 lira hesabile tahsile edilen paranın yüzde ellisi Şose ve 

köprüler için açılacak bir - hesabı mahsusa kayd edilmek üzere 

Ziraat bankalarına tevdi olunur Ziraat Bankası İdarei merkeziyesi 

her ay nihayetinde tevdiat yekûnlarını mâliye ve Nafiâ 

Vekâletlerine bildirir, maliye Vekâletince bu miktarlar bir tarafta 

varidat bütçesinde açılacak faslı mahsusa varidat, diğer taraftan 

Nafıa bütçesinde şoseler ve köprüler namile açılacak fasıl 

mahsusa tahsisat kaydolunur. 

İşbu tahsisattan senesi zarfında sarfı tahakkuk etmeyip bakiye 

kalan miktar, varidat ve masraf, bütçelerinden tenzil ve imha ve 

ayni usul ile ertesi senenin, varidat ve masraf bütçelerine yeniden 

kayit edilir. 

Yedinci maddenin ( C ) fıkrasında yazılı yol işlerinin ihtiyaç 

göstereceği para, İcra Vekilleri Heyeti kararile tahsis ve vekâletin 

yol tahsisatından sarfolunur. 

Madde 23 Yol vergisinin nâkit kısmı tahsilatından, mükellef 

başına 8 lira hesabile yarısı hususî idarelere bırakılır. Bu hissenin 

yekûnu 100 hesabile aşağıdaki şekilde sarfolunur. 

A - Yüzde yirmi miktarı, Yol vergisine ait tahakkukat ve 

tahsilât ile mülkiye ve zabita memurlarının. 
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yol işlerine müteallik harcırahları ve mükellef amelenin işe 

sevklerinde istihdam edilecekler içi yapılması muktazi masarife 

karşılık olup vilâyet umumî meclisi ve encümenlerinin 

ücretlerinden' ve hususî muhasebe müdür ve memurlarının maaş 

ve muhassasatından vilâyet hususi idaresi varidatı umumiyesine 

nazaran yol parasının nisbeti dairesinde tefrik, edilecek hisse dahi 

bu kısımdan tesviye olunur. 

B - Yüzde ellisi yedinci maddenin ( A) fıkrasında mezkûr 

şoseler. 

C - Yüzde otuzu yedinci maddenin ( B ) fıkrasındaki mahallî 

yollara sarfolunur, mahallî icabat ( B ) ve ( C ) fıkralarında 

zikredilen nisbetlerin tadilini istilzam ederse Nafia Vekâletinin 

mezuniyetile bu fıkradaki nisbetler tadil edilebilir. 

Vilâyet nafia memur ve müstahdemlerinin geştigüzar 

harcırahları ve bunlardan vekâlet kadrosunda bulunmayanların 

maaş, tahsisat ve ücretleri silindir tamir ve işletmesi ve yol 

inşasına muktazi alât ve edevat ve çadır parası gibi müşterek 

masraflar işbu maddenin ( B) ve ( C ) fıkralarındaki işlere mahsus 

meblâğdan Nafıa Vekâletince tasdik olunacak bütçe mucibince 

sarf olunur. 

Vilâyetlerin yeni silindir ihtiyaçlarına Nafia Vekâletince 

yardım olunur. 

Madde 2d — Bu kanunun hududu dahilindeki işler için 

müteaddit senelere sarî taahhüdat icrasına Nafia Vekili mezundur. 

Ancak taahhüt ve tediye miktar ve müddetine ait şerait ayrı bir 

kanunla tayin olunur. 

Madde 25 — İnşaatı biten Millî Şoselerin tulile mütenasip 

mütemadi tamirat tahsisatı her sene hâzineden Nafıa bütçesine 

vazolunur. 

Millî şoseler üzerinden geçecek vesaiti nakliyeden bilahara 

ayrı bir kanunla tayin edilecek şekil ve nisbet dairesinde vergi 

tahsil olunur. 



 
 

740 
 

Dördüncü fasıl - müteferrik maddeler 

Madde 26 — Bütün memurini fenniye Nafia Vekâleti 

tarafından tayin olunur. Hususî idare bütçelerinde dâhil ve 

Nafıaya mensup kâtipler hesap ve daimî ambar memurları 

tamiratı mütemadiye çavuş ve amelesi, makinistler ve muavinleri 

ve şoförler vilâyetler tarafından tayin olunur. Bedenen çalışacak 

amelenin çalıştırılma sırasında lüzum görülecek muvakkat kâtip 

mutemet ve inşaat ve istikşaf çavuşları ve ambar memurları 

vilâyetlerce yapılacak iş için Valiler tarafından tayin edilecek 

ücret ve masrafları ait oldukları tahsisattan verilir. 

Vekâletçe yapılacak işlerde bu sınıf müstahdemin Nafia 

Vekâletince vücude getirilecek teşkilâtın amirleri tarafından tayin, 

ücret ve masrafları Nafia Vekâleti bütçesinin muvakkat memurin 

ve müstahdemin tertibinden tesviye edilir. 

Madde 27 — Mahalli idarei vilâyet kanununun işbu kanuna 

munhalif ahkâmile 542 numaralı yol mükellefiyeti kanunu ve 

yolların tevhidi halikındaki 1131 numaralı kanunlar mülgadır. 

Muvakkat Madde — 22 Nisan 1926 tarih ve 819 numaralı 

kanun mucibince 1930 senesi nihayetine kadar hususî idareler 

varidatının yüzde onu nisbetinde muallim mekteplerine tahsis 

edilen paradan nakdî yol mükellefiyetine isabet eden kısmı işbu 

kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri mucibince Nafia Vekâletile 

Vilâyetler hisselerinden yarı yarıya ayrılır. 

Madde 28 — Bu kanun 1 haziran 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 29 — İşbu kanunun hükümlerine icraya Dahiliye, 

Maliye ve Nafia Vekilleri memurdur. 

 10/6/1929 
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TÜRKİYE CÜMHURÎYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ 

ARASINDA MÜNAKİT HAKEM VE UZLAŞMA 

MUKAVELENAMESİNİN TASDİKİ HAKKINDA KANUN  

 

Kanun No : 1526  

Kabul tarihi 2/6/1929 

Madde 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya devleti 

arasında 16 Mayis 1929 tarihinde Ankara'da imza edilen Hakem 

ve uzlaşma muahedenamesi tasdik edilmiştir. 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur.

    10/6/1929 

                                                                                                             
ZİRAAT MAKİNELERİNDE VE ZİRAATTA İSTİMAL 

OLUNAN MEVADDI MÜŞTAİLE VE MUHARRİKE İLE 

MÜSTAHZARATI KİMYEVİYENİN RÜSUMU 

HAKKINDAKİ 22 ŞUBAT 1929 TARİH VE 752 

NUMARALI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN 

TADİLİNE VE MEZKÛR KANUNUNA BAZI MEVAT 

TEZYİLİNE DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1527  

Kabul tarihi 2/6/929 

Madde 1 — Ziraat makinelerinde ye ziraatta istimâl olunan 

mevadı müştaile ve muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin 

rüsumu halkındaki 22 Şubat 1926 tarih ve 722 numaralı kanunun 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 uncu maddeleri berveçhi ati tadil 

olunmuştur. 

Birinci muaddel madde — Doğrudan doğruya veya -ortakçılık 

veyahut isticar suretile ziraat ettiği arazı, bağ ve bahçeler 

dahilinde yapacağı her nevi ameliyatı :ziraiye için traktör motörlü 

pulluk biçer döğer ma - 
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kine ve ekim, sürgü, orak ve çayır biçme ve bağlama ve yahut 

harman ve kalbur makineleri ve motor veya traktörle müteharrik 

su tulumbaları kullanan çiftçilerin veyahut bu âlâtı, ziraî ameliyat 

için kira ile işletenlerin sarf edecekleri petrol ve benzin ve mazot 

gümrük, istihlâk ve inhisar resimlerinden muaftır. 

İkinci muaddel madde — Nebatat eşcar ve hayvanata arız 

olan emrazı, sariye ve haşaratın tedavi ve imhasında veya 

üzümlerin kurutulma ve terbiyesinde kullanılıp esamisi İktisat ve 

Maliye vekâletlerince müştereken tayin ve lüzumunda tebdil 

edilecek olan müstahzarat ve mevaddı kimyeviye ziraatta istimal 

edilmek şartile birinci maddede tadat edilen rüsumdan muaftır. 

Üçüncü muaddel madde— Çiftçilerin ve birinci, maddede 

muharrer alâtı, ziraî ameliyat için kira ile işletenlerin her ziraat 

senesi zarfında ihtiyacatını takdir ve tespit etmek üzere mahallin 

en büyük mülkiye memurunun veya tevkil edeceği zatin tahtı 

riyasetinde en büyük mal memuru ile ziraat müdür veya 

memurundan ve belediye meclisi âzasından bir zattan mürekkep 

bir komisyon teşekkül eder. 

Dördüncü muaddel madde — Birinci madde mucibince 

mevadı müştaile muafiyetinden istifâde etmek istiyenlerin mahallî 

ziraat odalarınca tasdik edilecek ve berveçhi ati izahatı havi 

bulunacak olan beyannameyi tanzim ve üçüncü maddede 

muharrer komisyona tevdi eylemeleri şarttır. 

A — Kullandıkları traktör, motörlü pulluk ve biçer döğ-er 

makinesi ile su motürünün adet, nevi ve sistemi ile beygir 

kuvvetleri. 

B — İşlivecekleri arazinin mahalli ile dönüm miktarı ve bu 

arazide yapılacak ameliyatı ziraiyenin envaı. 
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C -  A fıkrasındaki makinelerle ekini sürgü orak ve çayır 

biçme ve bağlama, harman ve kalbur makineleri ve su tulumbaları 

işletilip işletilmeyeceği, işletilecekse bunların da nevileri ve 

markaları ve yaprakları iş miktarları. 

Beşinci muaddel madde — Üçüncü maddede vazıh komisyon 

kendisine verilen beyannameleri' tetkik ve İktisat Vekâletince 

alâtı ziraiyenin çalışma kabiliyetleri ve ameliyatın nevine güre 

sarf edecekleri ine vadi müştaile miktarları Hakkında tebliğ 

olunacak mikyaslara göre beyanname sahiplerinin senelik mevadı 

müştaile ihtiyaçlarını tesbit eder ve bu ihtiyaç miktarlarını derhal 

İktisat Vekâletine bildirmekle beraber mevsimine nazaran her 

beyanname sahibine azamî dört ay için lüzümu olan mevadı 

müştaile miktarları ile o miktarlara ait gümrük; istihlâk ve inhisar 

resimlerini müş’ir sıra numaralı ve nüshateyn bir kuruşlu 

mezbaha tanzim ederek bir nüshasını beyanname sahibine ita 

diğer nüshasını da İktisat Vekâletine irsal eyler. 

Komisyon kararma razı olmayanlar İktisat Vekâleti nezdinde 

itiraz edebilirler. Vekâletin vereceği karar katidir. 

Altıncı muaddel madde — Verilmiş olan mevadı müştailenin 

beyannamelerde yazılı olduğu veçhile arazi ve ameliyatı zira 

iyeye temamen sarfından beyanname sahipleri mesûldürler. 

Aldıkları mevadı müştaileyi arazi ve ameliyatı ziraiyede sarf 

etmediği komisyonların veya bu hususa memur edilecek 

müfettişlerin mahallen tetkikatile anlaşılanlara yeniden mazbata 

verilmez ve ahkâmı umumiyeye tevfikan haklarında takibata 

mübaşeret olunmakla beraber yetlerinde kalmış veya kaçırılmış 

mevadı müştaile varsa müsadere olunur. 
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Komisyonlar beyanname sahiplerini her def a ki 

müracaatlarında mazbata vermezden evvel mukaddema aldıkları 

mevadı müştaile sarfiyatını tetkika karar verebilirler Ancak bu 

tetkikatın bir hafta zarfında intacı mecburidir. 

Yedinci muaddel -madde — İkinci maddede yazılı, mevat ve 

müstahzaratı kimyeviye hakkında da 3. 4. 5 ve 6 ıncı maddeler 

ahkâmı tatbik olunur. 

Sekizinci muaddel madde — Beşinci ve yedinci maddeler 

mucibince komisyonlar tarafından verilen kuruşlu mazbatalar 

muhteviyatı iktisat Vekâleti bütçesindeki tahsisatından tediye ve 

mahsup olunur. Tediye ve mahsuba tın sureti icrası Maliye ve 

iktisat Vekâletlerince tanzim edilecek bir talimatname ile tayin 

olunur. 

Dokuzuncu muaddel madde — Beyannameleri hilafı hakikat 

imlâ ve tasdik edenlerle aldıkları mevadı müştaile ve kimyeviyeyi 

işbu kanun ile tayin olunan hususattan gayrıda sarf ve istimal 

eyleyenlerden veya im mevadı her ne suretle olursa olsun 

satanlardan ve boranmış petrol ve benzini alanlardan gümrük, 

istihlâk ve inhisar resimlerinin beş misli cazaen ahz ve kendileri 

altı aydan bir seneye kadar haps olunmakla beraber bu kanunim 

bahşettiği muafiyetlerden istifade hakkından da mahrum edilirler. 

Madde 2 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte istimal olunan 

mevadı müştaile ve kimyeviye ile müstahzaratı kimyeviyenin 

rüsumu hakkındaki 22 Şubat 1926 tarih ve 752 numaralı kanuna 

aşağıda ki maddeler tezyil olunmuştur. 

Birinci müzeyyel madde — Beyanname sahipleri aldıkları 

mevadı müştaile ile beyannamelerinde gösterdikleri ameliyatı 

ziraiyeyi esbabı mücbireden dolayı ifa edemezlerse keyfiyetten 

komisyonu haberdar etmeğe 
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mecburdurlar. Esbabı mücbirenin kabul ve takdiri komisyona 

aittir. Esbabı mücbire komisyonca' kabul edildiği takdirde, bakiye 

kalan miktar müteakip ihtiyacata mahsup olunur. 

İkinci müzeyyel madde — Bu kanunla tayin olunan vazifeleri 

bilerek ifa etmeyenler veya ihmal gösterenler hakkında İktisat 

Vekâletinin talebi üzerine takibatı kanuniye icra olunur ve 

hâzinece bir gûna zarar basil olmuş ise kendilerine tazmin ettirilir. 

Üçüncü müzeyyel madde — Ziraat makinelerinde 

kullanılacak mevadı müştaileyi muayyen bir boya ile boyattırmak 

gibi tedabir ittihazına İktisat Vekâleti salahiyettardır. 

Dördüncü müzeyyel madde — Üçüncü madde mucibince 

teşekkül eden komisyonların reis ve âzalarına İktisat Vekâletince 

tayin ulunacak miktar ve şeraite göre bir ücret verilir. Bu ücretler 

ve Vekâletin müsaadesile yapılacak masraflar İktisat Vekâleti 

bütçesinin mevadı müştaile muafiyeti karşılığı tahsisatından 

tesviye olunur. 

Madde 3 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir. 

Mailde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Adliye  

Dâhiliye Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

10/6/ 829 

                                                                                                             
 

YABANİ AĞAÇLARIN. AŞILANMASI HAKKINDA 

KANUN 

 

Kanun No : 1528  

Kabul tarihi: 3/6/1929  

Madde 1 — Devlet ormanlarında bulunan yabani Zeytin, 

Harnup, Badem, Elma, Ahlat, Üvez, Kızılcık, Alıç, Cüvem, 

Kestane, Menengiç, İdris, İncir, Filarya ve saire 
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gibi yabani ağaçların aşılanması İktisat Vekâletinin ve boş arazide 

muayyen bir kıt'a dahilindeki yabani ağaçların aşılanması da 

vilâyetlerin müsaadesine bağlıdır. İktisat Vekâletince yaptın]an 

tetkikat neticesinde ağaçlarının aşılanması tensip ve alâkadar 

vilâyetlere tebliğ edilen devlet ormanları akşamındaki ağaçların 

aşılanması için de vilâyetlerce müsaade olunur. Ancak bu 

müsaadeler derhal Vekâlete bildirilir. 

Madde 2 — Devlet ormanlarındaki yabani ağaçların İktisat 

Vekâletince imar ve aşılan maşına müsaade edilmek için muhtevi 

olduğu ağaçların en aşağı % 50 sinin imar ve aşılanmaya elverişli 

ve imar olunduğu surette yemiş yerebilecek halde olması 

lâzımdır. Ormanın tarlaya tahvili İmlinde kaynak suları kurumak, 

heyelan ve seylâp ve çığ tehlikeleri olmak gibi mahzurlar 

bulunmaması ve ormanın yemişinden istifade edilecek ağaçlara 

inhisarı halinde veriminin dahi fazla olacağının hesap neticesi 

tahakkuk etmesi şarttır. Muhtevi olduğu ağaçları fundadan ibaret 

bulunan devlet ormanlarında aşılanmağa kabiliyeti daha az 

miktarda ağaçlar bulunsa bile imarına müsaade olunur. 

Madde 3 — Devlet ormanlarile bos arazide muayyen bir kıt’a 

dahilindeki yabani ağaçlan aşılamak isteyen kimse istediği 

parçanın hudut ve mevkii ve ne gibi şartlar dahilinde imar 

edeceğini beyan eden bir istida ile ormanın bulunduğu kazanın en 

büyük mülkiye memuruna, müracaat eder. Müracaat tarihini 

gösterir kendisine bir ilmühaber verilir. İsteyenler müteaddit 

olursa istidaları sıra ile deftere yazılır. 

Madde 4 — Üçüncü madde mucibince verilen istidalar en 

büyük mülkiye memuru tarafından orman ve bulunduğu takdirde 

ziraat dairesine verilerek orman veya ziraat memurları tarafından 

imarı istenen yerin keşfi 
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icra ve ormanın mahiyetini ve ağaçlarının adet ve cinslerini ve bu 

cinsler arasında ne kadar aşıya kabiliyetli ağaç, bulunduğunu ve 

ebat ve hacimlerile değerlerini ve o yerin m ey vali ağaçlara 

tahsisi halinde senelik vereceği hasılatın miktarını gösterir 

mukayeseli bir rapor ile arazi vaziyetini gösterir bir harita veya 

muntazam bir krokisi tanzim olunarak İktisat Vekâletine 

gönderilir. 

Raporda, îmar edilecek sahadaki, aşılanacak ağaçların 

budanmasından ve arazinin temizlenmesi için çıkarılacak 

ağaçların gövde ve dallarından ne kadar kereste ve odun veya 

gömür yapılabileceği de ayrıca tayin edilir. 

Madde 5 — İktisat Vekâletince bu rapor ve harita ve kroki 

tetkik edilerek yapılan keşfin usulüne uygun ve ormanın 

yemişinden istifade edilecek ağaçlara kalbi daha faideli olduğu 

anlaşıldığı surette ruhsatname verilmesi vilâyete bildirilir. 

Madde 6 — Muayyen bir yeri birden fazla isteyenler olur ve 

bunlar da ayni günde müracaat etmiş bulunurlarsa, müracaat usul 

ve şeraite riayeti teklif eden tercih olunur, müracaat usule riayeti 

teklif edenin müracaatı muahher ise mukaddem müracaat sahibine 

ayni usulü kabul etmesi teklif olunur. Razı olduğu takdirde 

kendisine, aksi takdirde muahher müracaat edene ruhsat verilir. 

Madde 7 — Köylüler tarafından köyler civarında bulunan ve 

Devlete ait orman veya arazide olan yabani ağaçları aşılamak 

isteyenlere toplu olarak yukardaki şartlara göre ruhsatname 

verilir. 

Madde 8 — Sahipli yerlerde bulunupta aşılandığı halde daha 

çok faide temin edeceği mutahassıs memurlar tarafından tahakkuk 

edip Vekâletçe tasdik olunan yerlerdeki yabani ağaçların 

aşılattırması mecburî kılınabilir. Bu ağaçlar için lüzumu olan evi 

cins aşı kalemlerini 
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hükûmet meccanen Yereceği gibi gezginci aşı ustaları kullanarak 

ağaç sahiplerine de aşıcılığı öğretir. 

Madde 9 — Aşılanmağa ayrılmak üzere bir şahsa verilecek 

orman parçası üç dönümden az ve ikiyüz dönümden fazla olamaz. 

Ancak aldığı ruhsatnameye tevfikan muayyen müddet içinde 

aşılama ameliyatını muvaffakiyetle ikmal edenlere yanında 

bulunan ormandan ayni şartlar içinde yeni bir parça için tercihan 

ruhsatname verilir. Malî iktidar ve fenni ihtisaslarım hükümetçe 

talep edilecek vesikalarla isbat eden şirketlere yukarda beyan 

olunan ikiyüz dönümden fazlası için de ruhsat verilmesi caizdir. 

Madde 10 — Aşılanmağa ayrılacak parçaların etrafına 

masarifi ruhsatname alana ait olmak üzere, ruhsatname itası 

tarihinden nihayet üç ay içinde hudut işaretleri koydurulur. 

Madde 11 — Aşılama amelesinin en çok üç sene içinde 

bitirilmesi şarttır. 

Madde 12 — Ruhsatnamenin verildiği tarihten başlayarak bir 

sene içinde imar ve aşıya başlanmamış olursa, ruhsatname, ihtar 

ve protesto gibi hiç bir muameleye ve hükme hacet kalmaksızın 

ruhsatnameyi veren makam tarafından geri alınır. Şayet bu 

yüzden tahribat vuku bulmuş ise bunlar da ruhsatname sahibine 

hükmen tazmin ettirilir. 

Madde 13 — Ruhsatname sahibi aldığı parçada boş yerler 

mevcut olur ve bu yerlerin ihyaya kabiliyeti orman veya ziraat 

memurlarınca tesbit edilirse buraları kendi parçasından veya 

ormanın müsaade edilecek diğer cihetinden tedarik eyleyeceği 

yabani fidanları dikmek ve tımar ve aşı yapmak suretile 

doldurmağa mecbur tutulur. Ve bu cihet ruhsatnamede gösterilir. 

Madde 14 — İslah ve terbiyesi arzu olunan ağaç- 
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ların tımarlarından ve temizletme için çıkarılan ağaçların gövde 

ve köklerinden kesilecek ve yapılacak kereste ve odun ve kömür 

miktarile bunların hangi mevsimde nekadar müddet içinde ve ne 

şerait dahilinde yapılabileceği ruhsatnamede gösterilir. 

Madde 15 — Kesme ve temizleme neticesinde yapılacak 

kereste, odun ve kömür ormanın bulunduğu, mıntaka tarifesindeki 

bedelin nısfına tabidir. Ancak bu suretle elde edilen kereste, odun 

ve kömürün ormandan çıkarılabilmesi aşı ameliyatının ikmaline 

mütevakkıftır. İmar ve aşıya başlamakla beraber aşıyı ikmâl 

etmeden evvel elde edilen kereste, odun ve kömürü çıkarmak 

isteyenlere tarifeye göre dört misil bedel üzerinden bir banka 

teminatı alınmak şartile müsaade olunabilir. Üçüncü sene 

nihayetinde aşı ikmâl olunmadığı takdirde ruhsatname münfesih 

olmakla beraber mevcut kereste, odun ve kömürler müsadere ve 

şayet daha evvel bunlar çıkarılmış ise alınan teminat mukabili bilâ 

hüküm derhal irat kayıt edilir ve ayrıca vukua gelmiş zarar ve 

ziyan dolayısile 12 inci maddeye tevfikan muamele olunur. 

Madde 16 — Ruhsatnamesi iptal edilmiş bir parça evelki 

ruhsatnamedeki müddetle ve ayni şartlarla yeni taliplere 

verilebilir. 

Madde 11 — Üç sene nihayetinde ruhsatnamesi mucibince 

imar ve aşı ameliyatını muvaffakiyetle bitirmiş olanlar aşıladıkları 

ağaçların arazisi ile birlikte kendilerine temlik için istida ile 

mahallin en büyük mülkiye memuruna müracaat ederler. Bu 

müracaatlar üzerine orman veya ziraat memurları veya İktisat 

vekâletince tayin edilecek mutahassıs ve müfettişler marifeti]e 

mahallinde imar ve asının hüsnü suretile yapılıp yapılmadığı ve- 
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ruhsatname ahkâmına temamen riayet edilip edilmediği ve diğer 

Devlet ormanlarına bir gûna tecavüz vuku bulup bulmadığı tetkik 

ve bir raporla tesbit olunur. Raporlar vilâyetlerden İktisat 

vekâletine gönderilir ve Vekâletçe muvafık görüldüğü takdirde o 

parçanın ruhsatname sahibine temliki icra ve tapu senedi ita 

olunur. Bu suretle tapu senedi verilen yerler hakkında 6 şubat 

1340 tarih ve 407 numaralı kanunun 5 inci maddesi mucibince 

muamele ifa edilir. Raporlarda imar ve aşının ikmâl olunmadığı 

ve ruhsatname ahkâmına riayet edilmediği tesbit edilenler için 12 

ve 15 inci maddeler ve diğer Devlet ormanlarına tecavüz vuku 

bulduğu takdirde haklarında orman kavanin ve nizamatı ahkâmı 

tatbik olunur. 

Madde 18 — Aşılanacak ağaçların aşılanması ve arazinin 

imari için bir şahıs ve ya şirkete veyahut köylülere verilen 

ruhsatname ahkâmı temamen icra edilmedikçe aynı eşhas ve 

şirket ve ahaliye bu yolda başka ruhsat verilemez. 

Madde 19 — Devlet ormanları içinde bulunan yabani ağaçları 

kökünden söküp kendi toprağına nakil ile fidanlık ve bahçe teşkil 

'etmek isteyenlere tesis edeceği fidanlık ve bahçenin genişliğine 

göre orman memurlarının resmi müsaadesile bir seneye mahsus 

olmak üzere ruhsatname verilir ve aşılama için çıkarılacak 

ağaçlardan orman bedeli alınmaz. 

Mailde 20 — Kanunun intişar ettiği tarihe kadar ruhsat 

almaksızın yabani ağaçları aşılamış olanlara araziyi temizlemiş 

bulunduğu takdirde hemen ve temizlen - ürediği görüldüğü halde 

tarihi tebliğden itibaren bir sene zarfında temizlendiği surette bu 

arazi 17 inci madde e tevfikan temlik olunur. Bu gibi mahaller 

arazi vergisine tabidir. 
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Madde 21 — Bağ, meyva, bahçe ve fidanlıklarını fennî 

surette imar eden yani budama, gübreleme ve hastalıktan 

korunmasını, cinsinin eyileştirilmesini arazinin işletilmesini evi 

yapanlara mükâfat verilir. Meyva ve fidan müsabakalarında bu 

gibi mükâfat kazanmış bağ ve bahçe ve fidanlık sahipleri müsavi 

şeraitle diğerlerine tercih edilir. Mükâfat miktarı re verilmesi şekli 

iktisat vekâletince tesbit olunur. 

Madde 22 — Meyva bahçelerini kâmilan veya kasdi ticaretle 

kısmen ve köklemek ya kesmek ancak ziraat memurlarının 

müsaadesile yapılır. Kereste olarak kullanılacak mey vali ağaçlar 

orman veya ziraat memuruna damgalattırıldıktan sonra kesilebilir. 

Madde 23 — Ağaç kesenler veyahut sökenler veya 

yaralayanlar veyahut ağacın kabuklarını soyanlar Türk ceza 

kanununun 516’nıcı maddesinin altıncı fıkrasına, tevfikan 

cezalandırılırlar. Bu efali icra halinde tutulan eşhas için orman, 

köy ve bağ ve kır bekçilerinin en yakın karakolda tanzim 

ettirecekleri zabı varakası aksi sabit oluncaya kadar 

mamulünbihtir. 

Madde 24 — Ziraat veya orman memurları bu kanunun 

ahkâmına- muhalif olarak ağaç kesenleri veya tahribat yapanları 

müddei umumiliğe ihbar ile mükelleftirler. 

Madde 25 — Meyvalı ağaçlar sahalarında her kini 

hayvanatını atlatırsa Türk ceza kamumun 518 inci maddesine 

tevfikan cezalandırılır. 23 lineti maddenin son fıkrası hükmü 

bunlar hakkında caridir. 

Madde 26 — Aşılanan ağaçlar zeytin ise zeytinlik içinde 

tasirhane inşa etmek hükümetten mezuniyet- almağa mütevakkıf 

tir. 

Aksi takdirde inşa olunan tasirhane işlettirilmez. 
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Madde 27 — Şosalarda ve yollarda dikilmiş meyvalı ve 

meyvasız ağaçları sökenler veya kesenler yahut yaralayanlar ve 

ya kabuklarını soyanlardan emsalinin tedariki ve dikilmesi için 

lâzım gelen ve mahallî memurları tarafından miktarları takdir 

edilen masrafın iki misli tazminat olarak alınmakla beraber bunlar 

altı aya kadar hafif hapis ile de cezalandırılırlar. İşbu filin yapanı 

bulunmadığı takdirde tazminat şosa veya yolların hududu 

dahilinde bulunduğu köy ihtiyar meclisine tahmil olunur. 23 lineti 

maddenin son fıkrası bunlar hakkında da caridir. 

Madde 28 — Bilinen veya bilinmeyen her hangi bir hastalık 

hususî ormanlar müstesna olmak üzere sahipli arazideki ağaçlara 

tahribat yaptığı zaman sahibi veya kiracısı keyfiyeti orman veya 

ziraat idaresine ve ziraat ve orman memuru bulunmayan yerlerde 

en büyük mülkiye memuruna bildirmeğe ve hastalık nümün esini 

vermeğe veya göndermeğe ve hükümet tarafından ilân edilecek 

mücadele usul ve şeraitine göre tedavide bulunmağa mecburdur. 

Vaktinde ihbar etmeyen ve hastalık numunesini vermiyenlerden 

birinci defasında on lira cezayi naktî alınır. Yapılan ilâna rağmen 

ağaçlarını tedavi ettirmeyenlerin masarifi bidayeten ziraat 

memurunun yapacağı keşf üzerine vilâyet bütçesince muvakkaten 

tesviye edilmek ve bilâhara sahibinden veya kiracısından tahsili 

emval kanununa tevfikan tahsil olunmak üzere hükümetçe tedavi 

ettirilmekle "beraber bu gibi hastalığı haber vermeyenler 

hakkında tatbik edilen ceza ile de cezalandırılırlar. Hastalık çok 

salgın bir hal alırsa alâkadarlar orman veya ziraat memurunun 

tanzim edeceği program dahilinde hep birden mücadelede 

çalıştırılabilir. Bu bapta ki davete icabet etmiyenlerin yerine 

kullanılacak amelenin ücreti kendilerinden beş  
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misil olarak istifa ve ameleye verilenden maadası vilâyet bütçesine 

ithal ve mücadeleye sarf edilir. 

Madde 29 — Sahipsiz topraklarda ki her nevi ağaçlarda mevcut 

olup hastalığın başkasına geçmesine ve salgın olmasına sebebiyet 

verecek hastalıklar umumî bütçedeki tahsisatile ve çekirge 

kanununda beyan edilen mükelleflerin iştiraki ile tedavi ve imha 

edilir. 

Madde 30 — Ağaçlara sirayet edecek her nevi hastalıklarla 

bulaşmış maddelerin türkiyeye sokulmasını men’e hükümet 

mezundur. 

Madde 31 — Dışarıdan sokulacak ağaç, fîdan, kök, çubuk ve. 

sairenin Türkiye gümrüklerinden ithalinde usulen menşe ve sağlık 

şahadetnamesi bulunması lâzımdır. 

Madde 32 — Fidan ve aşı temini ve mükâfat itası için her sene 

iktisat Vekâleti ve Vilâyetler bütçelerine icabeden tahsisat vazolunur. 

Evkaf, Devlet Demiryolları müdiriyeti umumiyeleri ile vilâyet İdarei 

hususiyeleri ayrıca İktisat vekâletinin tesbit edeceği yerlerde ve 

mikdarda fidanlık yapmak ve kurslar açmak için lüzumu olan 

tahsisatı bütçelerine koymağa mecburdurlar. 

Madde 33 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 34 — Bu kanunun ahkâmım icraya Adliye, Dâhiliye 

Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

10/6/1929 

                                                                                                             
AYDIN - İZMİR VE - İZMİR - KASABA VE TEMDİDİ 

DEMİR YOLLARINDA POSTA VE TELGRAF MUAMELESİ 

İFASI İÇİN DAHİLİYE VEKÂLETİLE MEZKÛR DEMİR 

YOLLAR İDARELERİ ARASINDA AKTOLUNAN 

MUKAVELENAMELERİN TASTİKİ HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No: 1529  

Kabul tarihi 3/6/1929 

Madde 1 — Aydın ve İzmir - Kasaba ve temdidi demir yolları 

güzergâhında etlgraf merkezi mevcut 
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olmayan demir yolu istasyonlarında posta ve telgraf muamelesi 

ifası maksadile, mezkûr demir yollar idarelerde Dahiliye Vekâleti 

arasında imza olunmuş olan mukavelenameler on dokuzuncu 

maddelerindeki “ İşbu itilâfnamenin tadil veya feshini talep etmek 

hakkını haiz bulunacaklardır cümleleri yerine. “İşbu ihtilâfnameyi 

fesh etmek hakkını haizdir cümlelerinin ikamesi şartile tasdik 

edilmiştir. 

.Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — İşbu kanunun hükümlerini icraya Dâhiliye vekili 

memurdur. -    15/6/1929 

 

Mukavelename 

Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti Dâhiliye vekâleti diğer 

taraftan İzmirde Aydın ( İzmir kasaba ve temdidi ) demiryolu 

kumpanyası müdüriyeti umumiyesi berveçhi ati maddelerde itilâf 

hasıl etmişlerdir. 

Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti zirdeki şeraite riayet 

etmek kaydü şartile kendisinin posta ve telgraf merkezi 

bulunmayan istasyonlarda mektup ve telgrafname teatisi için 

şimendüfer kumpanyasına müsaade ita etmiştir. 

Madde 2 — Kumpanya, Hükümetin Posta ve Telgraf merkezi 

olmayan bilumum istasyonlarda kendi vasaitile hususî 

telgrafnameler ahzü keşidesini taahhüt eder. 

Madde 3 — Kumpanya, telgraf tahririne mahsus numuneyi 

tedarik edecektir. 

Madde 4 — Kumpanya, hükümet telgraf merkezi bulunmayan 

istasyonlardan Hükümet telgraf merkezi olan istasyonlara 

telgrafname kabul edecektir, 

Ancak bu telgrafnamelerin tevziatı merkezin dairei tevziatını 

tecavüz ederse beher beş kilometre ve küsuru için 
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kanunen cari olan ücreti alınacak ve ( ………………. Kuruş sai 

ücreti alınmıştır. ) cümlesi telgrafnameye adresten evel ilâve 

olunacaktır, mezkûr cümlenin muhtevi olduğu kelimat 

telgrafnamenin adedi kelimatı meyanına dahildir. 

Madde 5 — Sai ücretleri tamamen hükümete ait olacaktır. 

Madde 6 — Telgraf merkezi bulunmayan istasyonlardan 

telgraf merkezi bulunmayan istasyonlara telgraf kabulü hükümet 

merkezlerine aittir. Hükümet telgraf merkezi bu gibi 

telgrafhaneleri berayi keşide zimmet mukabilinde istasyon 

telgrafnamesine tevdi edecektir. 

Gerek hükümet merkezlerinin ve gerek şimendüfer 

istasyonlarının kabul ettiği telgrafnameler için tahsil olunacak 

telgraf ücuratının nısfı hükümete ve nısfı da kumpanyaya ait 

olacaktır. 

Madde 7 — Kumpanya, hususî telgrafnameler meyanında 

cevaplı, müstacel, süratile ve mukabeleli telgrafnamelerle 

matbuat telgrafları da kabul edecektir. Bunların ücreti kanunen 

cari olan ücrettir. 

Madde 8 — Her telgrafnameden damga resmi namile telgraf 

ücreti mukannensine zamimeten kanunen cari bir ücret fazla 

olarak istifa olunur. Cevaplı telgrafnamelerde bu resim iki 

mislidir 

Madde 9 — Her hangi bir istasyonda hükümet telgraf merkezi 

küşat olunduğu takdirde kumpanyanın o istasyonda hususî 

telgrafname kabulü mezuniyeti kendiliğinden merfu olur. 

Madde 10 — Kumpanya, mevrude telgrafnameleri 

mürselünilehlerin ikametgâh veya ticarethanelerine teslime 

mecbur değildir. Bunları müracaat vukuuna talikan istasyonda 

camekân içlerinde muhafaza edecektir. 

Madde 11 — Telgraf hesabatı her ay teati ve üç ayda bir 

tasfiye olunacaktır. 
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Madde 12 — Her ayın, on beşinde şimendüfer idaresi 

mütekaddim ayda teati ettiği umum telgrafnamelere ait olmak 

üzere ikişer nüsha olarak bir mevrude bir de mersule defteri 

tanzim ederek mütekaddim ayda keşide eylediği bilumum telgraf 

name asıllarile birlikte İzmir Posta ve Telgraf Başmüdiriyetine 

tevdi edecek ve bu defter tetkik olunduktan sonra musaddak bir 

nüshası kumpanyaya iade edilecektir. 

Madde 13 — Kumpanya hususî telgraf muamelesi yaptığı 

istasyonlarda posta pulları füruht etmeği ve mevrude adî 

mektupla, açık muhabere varakası ve gazete muamelesini 

yapmağı ve bunları eshabının müracaatına talikan telgraflar gibi 

camekân içersinde hıfzeylemeği kabul eder. Mevrude ve mersule 

posta paketi kabul etmeyecektir. Mersule muamelesini 

yapmayacak yani posta ile irsal edilmek üzere mektup ahz ve 

kabul etmeyeceklerdir. 

Madde 14 — Kumpanya, telgraf veya mektup veya açık 

muhabere varakası veya gazete kabul veya keşide veyahut 

tesliminde vuku bulabilecek herhangi bir taahhur veya ziyandan 

mes’ul addedilmeyecektir, 

Madde 15 — Sarf olunanların esmanı balığası hesap 

gayesinde İzmir posta ve Telgraf baş müdiriyetine teslim edilmek 

üzere mezkûr baş müdüriyet kampanyaya lüzumu olan pulu avans 

olarak verecektir. 

Madde 16 — Posta, Telgraf ve Telefon müdüriyeti 

Umumiyesi istasyonlarda sarf olunan pullar için posta, kanunu 

ahkâmına tevfikan kumpanyaya bey’iye verecektir. 

Madde 17 — Elyevm tatbik edilmekte olan telgraf 

ücuratından hükümetçe tenzilât icra edilecek olursa kumpanya 

işbu itilâfın feshini talep etmek hak ve salahiyetini haiz 

bulunacaktır. 
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Madde 18 — Kumpanya, Posta ve Telgraf ve Telefon 

idaresinin malumat ve muvafakati olmadan ahaliye telgraf 

muamelâtına ait ilanatta bulunmayacaktır. 

Madde 19 — İşbu itilâfnamenin müddeti gayri mahdut isede 

tarafeyni üç ay evvel, diğer tarafı tahriren haberdar etmek, suretile 

işbu itilâfnamenin tadil vaya feshini talep etmek salâhiyetini haiz 

bulunacaklardır. 

Madde 20 — İşbu mukavelename iki nüsha olarak tanzim ve 

imza edilmiştir. 

                                                                                                             
DEVLET MEMURLARI MAAŞATTNIN TEVHİT VE 

TEADÜLÜNE DAİR KANUN 

 

Kanun No : 14:52  

Kabul tarihi: 18/5/929 

Madde 1 — Bilumum devlet memurları için ( hakimler, 

muallimler dahil ve zabitan ve askerî memurlar hariç ) yirmi 

derecede tayin edilmiş ve derecelere ait maaş asılları merbut (1) 

numaralı cetvelde gösterilmiştir. Tekaüt ve harcirah hesabında ve 

muhtelif kanunların maaşlara ait hükümlerinde bu cetvelde yazılı 

maaş asılları esastır. Birinciden beşinciye kadar olan dereceler 

(A) serisi. altıncıdan on üçüncüye kadar, olanlar ( B ) serisi. on 

dördüncüden yirminciye kadar olanlar ( C ) serisi itibar olunur. 

Madde 2 — Umumî bütçeden maaş alan memurların derece 

ve maaşları merbut (2) numaralı kadro cetvelinde yazılıdır. Devlet 

devairi teşkilâtına ait yeni kanun yapılın cıva kadar bu cetvel 

teşkilât kanunu hükmündedir. Cetvelde yazılı memuriyetlerden 

ücrete nakli icap edenler bir sene zarfında, hükümetçe tanzim ve 

Büyük Millet Meclisine takdim edilecek bir kanun ile tayin edilir. 
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Madde 3 — (1) numaralı cetvelde ki maaş aşikârından onuncu 

derecede ki (2.7 ) ve dokuzuncu, on birinci ve on ikinci 

derecedekiler (2,8) ve altıncı, yedinci, sekizinci, on üçüncü, on 

dördüncü ve on beşinci derecedekiler (3) ve dördüncü, beşinci ve 

on altıncı derecelerdekiler (3,2) ve on yedinci derecedeki ( 3,25 ) 

ve on sekizinci derecedeki (3,5) ve on dokuzuncu derecedeki 

(3.75 ) ve birinci, ikinci, üçüncü ve yirminci derecelerdekiler de 

(4) emsalile darp edilip kasılları, maaş olarak verilir. Bu maaşlar 

tekaüt aidatı, kazanç vergisi ve maktu vergi ile kazanç vergisi 

munzam kesirlerine ve maarif vergisine tabi değildir. Damga pulu 

ve memurların yol vergileri diğer mükelleflerden olduğu gibi 

tahsil edilir. 

Madde 4 — Bu kanuna merbut (2) numaralı kadro cetvelinde 

her memuriyet için tayin edilen maaş asılları mikdarları halen o 

memuriyette bulunanların almakta oldukları maaşlarından az 

olduğu takdirde tekaüt maaşlarının hesabında kendilerinin hakkı 

müktesepleri mahfuz tutulur. Kezalik bu memurlara dahil 

oldukları dereceye nazaran verilecek maaş ile 18 inci madde 

mucibince verilecek muvakkat tazminat miktarı elyevm umumî 

bütçenin maaş tahsisatı fevkalâde, uzaklık ve pahalılık zammı, 

tahsisatı maktua, ihtisas ücreti, makam tahsisatı ve zammı mahsus 

tertiplerinden tekaüt tevkifatı, kazanç vergisi maktu vergi, kazanç 

kesri munzamları, maarif vergisi badettenzil almakta bulundukları 

mebaliğ yekûnundan az olduğu takdirde ta miktarları arasındaki 

fark iki sene hitamına kadar hakkı müktesep suretile tediye 

olunur. Ancak bu müddet zarfında terfi ederek alacakları yeni 

maaş miktarı farkı izale eylediği veya mezkûr zamlardan 

istifadeyi icap ettiren hal ve şartları kaybettikten veya 

memuriyetten infikâk gibi bir fasıla vukua geldiği surette farka ait 

hakkı müktesepler kalmaz 
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Hakkı müktesep olarak tediye edilecek farklarda mevcut lira 

kesirleri yarını liradan az ise yarım liraya ve yarım liradan fazla 

ise bir liraya iblâğ edilir. 

Madde 5 — Başka vazifesi olmayan müderris ve muallimlerin 

uhdelerimle azami üç ve rektörlük, mektep müdürlüğü, ilk 

tedrisat müfettişliği, laboratuar şefliği, başmuallimlik ve 

muavinlik gibi ücretli İdarî bir vazifesi bulunanların uhdelerinde 

iki ve maaşlı memurların uhdelerinde ancak bir maaşlı 

müderrislik veya muallimlik bulunabilir. Bunlardan müderris ve 

muallimlikten başka vazifesi olmayan müderris ve muallimlere 

uhdelerindeki maaşlı müderrislik veya muallimliklerden en fazla 

maaşı olanı esas tutularak tam ve tayin tarihi sırasile ikinci 

müderrislik veya muallimlikten dolayı buna muhassas maaşın' 

üçte ikisi ve üçüncüsünden dolayı da kezalik ona muhassas 

maaşın üçte biri ilâveten verilir. Uhdesinde ilâveten rektörlük, 

mektep müdürlüğü, ilk tedrisat müfettişliği, laboratuar şefliği, 

başmuallimlik ve muavinlik gibi ayrıca ücretli İdarî vazifeleri 

bulunan müderris ve muallimlere ücretleri tam olarak verilmekle 

beraber uhdelerinde ki maaşlı müderrislik veya muallimliklerden 

dolayı tayin tarihi sırasile birincisi için muhassas maaşın tamamı 

ve ikinci için muhassas maaşın üçte ikisi tediye olunur. Maaşlı 

memurlardan uhdelerinde maaşlı müderrislik veya muallimlik 

bulunanlara memuriyetlerinden dolayı maaşlarının tamamı ve 

müderrislik veya muallimlikleri için muhassas maaşın üçte ikisi 

verilir. Orta tedrisat muallimlerine ilâveten verilecek 

muallimliklerde sabit ve mevkut muallimlikler mebde maaşları 

esastır. Ücretli muallimler bu ahkâma tabi olmayup kadrolarında 

muayyen ücretleri tamamen alırlar. 
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Madde 6 — Muhtelif kanunlarda memurların tahsisatı, 

fevkalâdelerine atfen mevzu hükümler üçüncü madde mucibince 

her derece maaşının emsal hasılından tenzilinden sonra kalacak 

emsal farkı hakkında aynen tatbik olunur. Ancak vazife ve 

memuriyetlerine müteallik hususattan dolayi isten el çektirilerek 

maaşları katolunan alelumum memurlara tahkikat veya 

muhakeme neticesinde men’i muhakeme veya beraet veya ademi 

mes’uliyet kararı verildiği surette katolunan maaşlarının emsal 

hasılının yarısı verilir. 

Madde 7 — Devlet memuriyetine bidayeten girmek isteyenler 

azamî on beşinci dereceye kabul olunurlar. Bunlardan yüksek 

mekteplerden mezun olanla - mı on ikinci ve yüksele bir 

mektepden mezun olmakla beraber ecnebi memleketlerde de 

yüksek bir ihtisas mektebinden diploma almış olanların onuncu 

derecedeki memuriyetlere kabulleri caizdir. Onbeşinci ve on 

ikinci derecelere kabul edileceklerden garp lisanlarından birine 

vukufu bil'imtihan sabit olanlar bir derece mafevk memuriyetlere 

alma bilirler. (A) serisindeki memuriyetlerden Umumî 

müfettişlik. Valilik ve Elçiliklerle Riyaseticumhur dairesi 

memurini, hukuk müşavirleri, kalemi mahsus müdürleri, 

mütercimler bu kayıtlardan müstesna oldukları gibi fevkalâde 

mahiyette siyasî sebeplere veya idari zaruretlere veyahut meslekî 

ihtisaslara mebni ( B ve C ) serilerindeki her dereceye de İcra 

vekilleri heyeti kararile bidayeten memur alına bilir. Ancak bu 

suretle alınan memurların dahil oldukları dereceler bu 

memuriyetler haricindeki diğer memuriyetler için bir hakkı 

müktesep teşkil etmez. 

Madde 8 — Mafevk dereceye terfi için en az üç sene bir 

derecede bulunmuş olmak şarttır. Yüksek bir 
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mektepten mezun olanlar için bu müddet iki senedir. Müddetlerini 

ikmâl etmeden inhilâl vukuu dolay İsiyle mafevk derecede bir 

memuriyete terfian tayini icap edenler müddetleri hitamına kadar 

eski derece maaşlarını alırlar Teselsülü derece sırası takip 

etmeyen memuriyetlerde her daire teşkilât ve memurin kanunu 

ahkâmına göre bir memurun azamî tir, derece mafevk memuriyete 

tayini caizdir. Ancak teselsül zaruretile üç derece mafevk bir 

memuriyete tayin olunanlara ikinci ve bir terfi müddetini 

doldurduktan sonra da üçüncü derece mafevk maaşı verilebilir. 

(A) serisine terfi edebilmek için yedinci maddenin son iki fıkrası 

hükmü hariç, olmak üzere en az on beş sene devlet hizmetinde 

bulunmak ve yüksek bir mektepten mezun olmak lâzımdır. 

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 ve elyevm (A) serisinde bulunan ve iniksek bir 

mektepten mezun olmayan memurlar için bulundukları 

derecelerin iki derece mafevkini tecavüz edemez. 

Madde 9 — Bu kanun ile tayin edilen maaş dereceleri her 

memur için terfide esastır. Ancak Adliye müfettişlerinin mertebe 

ve muaddeletleri hakkında bakimler kanunu ahkâmı cereyan edip 

dahil oldukları maaş dereceleri kendileri için bir hakkı müktesep 

addedilmez. 

Madde 10 — Mafevki olmayan veya İlmî, fennî ve meslekî 

bir ihtisasa ihtiyaç gösteren veya uzun müddet şahıs tebeddül 

etmemesi Devletçe menfeati müstelzim olan memuriyetlerde 

bulunan memurlara her terfi müddeti geçtikçe bütçelere konacak 

tahsisat dairesinde bir zam verilir. Bu zammın miktar, şerait ve 

derecatı ve memuriyetlerin envai iki sene zarfında Hükümetçe 
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tanzim ve bu kanuna zeyl edilmek üzere Büyük Millet Meclisine 

takdim olunacak bir cetvel ile tayin olunur. 

Madde- 11 — Kadroları 1929 bütçesine merbut cetvelde 

ayrıca gösterilen maaşlı memurlar bu kanun mevzuundan hariçtir. 

Bunların maaş ve tahsisatları birleştirilerek 3 üncü madde 

mucibince tekaüt tevkifatına ve vergilerle munzam kesirlerine 

tabi olmaksızın ahkâmı mevcudeye göre kendilerine verilir. Bir 

sene zarfında bu kabil maaşatın tanzimi için muktazi kainin 

lâyihaları ihzar ve Büyük Millet Meclisine takdim edilmek 

mecburidir. 

Madde 12 — 1341 senesi Bütçe kanununun 46 ıncı 

maddesindeki ( maaşlarından tevkifatı kanuniye badelicra 

mütebakisi …. ) ibaresi yerine (maaşlarının aslı) ibaresi ikame 

olunmuştur. 

Madde 13 — İnhilâl eden memuriyetlerde vekil istihdamı 

halinde maaş kanununun on ikinci maddesi mucibince verilecek 

vekâlet maaşının müddeti azami altı aydan ibarettir. 

Madde 14 — Alelumum mütekaidin ile eytam ve eramile ve 

hidematı vataniye tertibinden maaş alan zevata maaşı asliyelerile 

tahsisat fevkalâdeleri birleştirilmek ve 8 Şubat 1341 tarihli terfih 

kanunundan müstefit olan malûllere de terfih zamları ilâve 

edilmek suretile bir kalem, ol arak ve üçüncü madde mucibince 

memurlar maaşatında olduğu gibi hiç bir tevkifata ve vergilerle 

munzam kesirlerine tabi tutulmayarak verilir. Bu suretle verilecek 

maaşatta yarım liradan dun kesirler mevcut olduğu surette bu 

kesirlerin bir seneliği ayrıca hesap ve tahakkuk ettirilip üçüncü üç 

aylık maaşları ile birlikte tediye ve kesirlerin senelik baliğinde 

kalacak varım liradan az kesirler yanın liraya ve yarım liradan 

fazla kesirler bir liraya iblâğ olunur. Mütekaidinden olupta 
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umumî bütçeden tahsisat veya ücret alanların bu vaziyetleri 

devam ettikçe tekaüt maaşları tahsisatı fevkaladeleri ilâve 

edilmeksizin verilir. Mütekaidinden maaşlı bir hizmete tayin 

edilenlerin tekaüt maaşları tamamen kesilir. Ancak 2 haziran 

1929 tarih ve 900 numaralı kanun ahkâmı mahfuzdur.  

Madde 15 — İhtisas ve komisyon ücreti ve makam tahsisatı 

ve tahsisatı maktua ve hakkı huzur namları]e memurlara ayrıca 

umumî ve hususî bütçelerden hiç bir meblâğ verilmez. Ancak 

kanunun tahmil etmediği munzam bir vazifeye veya- ihtisas 

dolayisile teşkil olunacak komisyonlara memur edilenlere 

muayyen çalışma saatları haricindeki mesailerine mukabil İcra 

Vekillerde heyetince takdir olunacak bir ücret verilebilir. 

Madde 16 — 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 1929 bütçesile kabul olunan esas 

ve miktarlara göre tediyeye devanı olunur. Ücretlilerden maaşa 

nakli lâzım gelenler hakkında dahi ikinci maddenin son fıkrası 

mucibince muamele yapılır. 

Mailde 17 — Mülhak ve hususî bütçelerle idare olunan devair 

ve teşkilât ile devlete ait müessesat dahi memurlarını bu kanun 

esasları dâiresinde bir sene zarfında tasnife tabi tutmak 

mecburiyetindedirler. Bunlardan bütçeleri Büyük Millet 

Meclisinden tasdik olunanların 1930 bütçeleri ile birlikte 

memullarının tasnifine ait kanun lâyihaları da takdim edilmek ve 

hususî bütçelerle idare olunan Vilâyet idârei hususiyeleri 

şehremanetleri ve belediyelerin memurlarının tasnifine ait 

cetvelleri bir sene zarfında 
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kendilerince tanzim ve alâkadar Vekâletlerce badettetkik İcra 

Vekilleri Heyetince tasdik olunmak ve sermaye ve idaresi 

tamamen devlete ait müesseselerde müstahdem memurların da 

umumî kadrolarını ve sermayesinin ekseriyeti veya idaresi 

müstakil olmakla beraber sermayesinin tamamı devlete ait 

müesseselerde müstahdem memurlardan rüesa kısmının tabi 

olacakları esasları muhtevi bir kanım lâyihası kezalik bir sene 

zarfında hükümetçe ihzar ve B. M. M. ne takdim olunmak 

lâzımdır. 

Madde 18 — 28 Mayıs 1928 tarihli kanını mucibince 

yapılacak meskenlerden istifade, ettikçe kat olunmak üzere 

Ankarada bulunan memurlardan dördüncü, beşinci derecelere 

dahil planlara ayda 30 ve altıncı, yedinci ve sekizinci derecelere 

dahil olanlara ayda 22 ve dokuzuncudan on yedinciye kadar ( on 

yedi dahil ) derecelerde bulunanlara ayda 15 ve on sekizinci, on 

dokuzuncu ve yirminci derecelerdekilere ayda 10 lira muvakkat 

tazminat maaşlarına ilâveten verilir. Bu tazminat bir gûna vergi 

ve tevkıfata tabi değildir. 

Devlete ait mebanide ve memurine tahsis edilen meskenlerde 

oturanlara ve üç aydan fazla müddetle Ankaradan mezuniyet veya 

memuriyeti muvakkata ile infikâk edenlere ve müfettişlerden 

ikametgâhı Ankarada bulunmayanlara bu tazminat verilmez. 

Madde 19 — 13 kânunevvel 1335 tarihli tahsisatı fevkalâde 

kararnamesinin memurlara mütaallik ahkâmı ve maarif teşkilâtına 

dair 22 mart 1926 tarihli kanunun dokuzuncu maddesinin son 

fıkrasında ki orta tedrisat muallimlerine ait hüküm ile mezkûr 

kanunun onuncu -.maddesi ve 18 mart 1926 tarihli memurin 

kanununun 37 inci maddesinin maaş zammına müteallik hükmü 

ve bu hükme mütenazır olarak diğer kanunlarda mevcut hüküm- 
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ler ile memurin kanununun yirmi birinci maddesi ve maaş 

kanununun 17 inci ve hakimler kanununun, on dokuzuncu 

maddelerinin maaş ve tahsisatı, miktarlarına ait hükümleri ve 25 

haziran 1927 tarihli Hariciye Vekâleti memurin kanununun 

dokuzuncu maddesinin maaş ve tahsisatına müteallik hükümü ve 

bu kanuna muhalif olan sair ahkâm mülgadır. 

Muvakkat madde — 1928 kadrosuna nazaran mevcut 

memullar bu kanuna merbut iki numaralı cetvelde tayin edilen 

derecelerine dahil okular. Ancak müteaddit dereceleri olan ve her 

birine dahil olacaklar sarahaten gösterilmeyen memuriyetlerde" 

mevcut memurların derecelerinin tayini ve elyevm aldıkları 

maaşa göre dereceleri yükselmiş olan memurlara yeni derece 

maaşlarının itası mevcut kanunlar ahkâmı ve bu kanun esasatı 

dairesinde usulen salâhiyettar makamların tasvibine tabidir. 

Madde 20 — Bu kanun 1 eylül 1929 tarihiden muteberdir. 

Madde' 21 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

24/5/929 
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(1) numaralı cetvel 

 

 

Derece   Maaş asılları 

1 150 

2 125 

3 100 

4 90 

0 80 

6 70 

7 60 

8 50 

9 45 

10 40 

11 35 

12 30 

13 25 

14 22 

15 20 

16 17,5 

17 16 

18 14 

19 12 

20 10 
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      Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

Dahiliye vekâleti 
Merkez memurları 

2 Müsteşar                                                       1 

Vilâyetler idaresi Umum Müdürlüğü 

125 

4 Müdür  1 90 

7       “      muavini 1 60 

11 Mümeyyiz 1 35  

12        “        , 1 30 

15 Dosya memuru 1 20 

16 

 

Kâtip 

  “ 

7 17.5- 

18        

Vilâyetler mahalli işler Umum Müdürlüğü 

3 14 

4 Müdür 1 90 

7      “     muavini 1 60 

11 Mümeyyiz 1 35 

12       “ 2 30 

15 Dosya memuru 1 20 

16 

18 

Kâtip 

“ 

3 

3 

17,5 

14 

 

 Zat işleri müdürlüğü 

 

 

 

6 Müdür 1 70 

12 Mümeyyiz 2 30 

13. Tahsis ve tetkik memuru 1 25 

15      “             “          “ 1 20 

15 Tahakkuk memuru 2 20 

13 Tahsis memuru 1 25 

16 Kâtip 3 17,5 

18    “ 4 14 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

Nüfus Umum Müdürlüğü 

4 Müdür 1 90 

12 Mümeyyiz 1 30 

16 Kâtip 1 17.5 

18   “ 

                             İstatistik şubesi 

3 14 

11 Mümeyyiz 1 35 

16 Kâtip 1 17,5 

18 
                            Heyeti teftişiye 

1 14 

3 Reis 1 100 

12 Mümeyyiz 1 30 

13      “ 1 25 

16 

 

Kâtip 

 

2 

                

17.5 

18 
                                  Kalemi mahsus 

2 14 

8 Müdür 1 50 

12 Mümeyyiz 1 30 

11 Şifre mümeyyizi 1 35 

15 .    “     memuru 3 20 

16 Kâtip 2 17,5 

18          

                                Evrak müdürlüğü 

2 14 

10 Müdür 1 40 

13 Dosya memuru 1 25 

16 Kâtip 2 17,5 

18    “ 8 14 

15 Levazım memuru 1 20 

15 Mutemet 1 20 
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      Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

4 
Hey’eti teftişiye 

Baş müfettiş 3 90 

5 Birinci sınıf müfettiş 3 80 

6 İkinci       »       » 12 70 

7 Üçüncü sınıf    » 9 60 

8 Dördüncü »     » 9 50 

9 Beşinci     »     »  0 45 

4 
Hukuk müşavirliği 

Müşavir 1 90 

10      “       muavini 1 40 

16 Kâtip 2 17,5 

18    “ 1 14 

18 

Mülga nezaret evrakını muhafaza ile 

muvazzaf memurlar 

Kâtip 1 14 

18 Nüfus dairesi evrak muhafızı 1 14 

18 Mülga nezaret binası ile dosya muhafızı 1 14 

7 
Tabiiyeti müdürlüğü 

Müdür 1 60 

11 
Tetkik tabiiyet şubesi 

Mümeyyiz 1 35 

12 Başkâtip 1 30 

13 Birinci sınıf -tetkik memuru 2 25 

15 İkinci     “          “           “ 2 20 

11 
Tasdiki tabiiyet şubesi 

Mümeyyiz 1 35 

12 Başkâtip 1 30 

13 Birinci sınıf tetkik memura 1 25 

15 İkinci      “                 “ 1 20 

13 Dosya memuru 1 25 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

Vilâyet memurları 

1 Birinci sınıf Vali 3 150 

2 İkinci     “      “ 5 125 

3 Üçüncü   “    “ 16 100 

4 Dördüncü sınıf Vali 16 90 

5 Beşinci        “      “ 23 80 

4 İstanbul vali muavini 1 90 

5 Birinci sınıf vali muavini 1 80 

6 İkinci     “      “         “ 2 70 

8 Birinci „ mektupçu 3 50 

9 İkinci    “      “          5 45 

10 Üçüncü     “      “          16 40 

11 Dördüncü     “      “         16 35 

12 Beşinci     “      “          23 30 

15 Tahrirat mümeyyizi 2 20 

16 Tahrirat kâtibi 1 17,5 

18     “      “          15 14 

20     “      “          128 10 

16 Evrak- memura 1 17,5 

18     “      “          14 14 

20     “      “         “ 48 10. 

18 ,,  “     kâtibi 3 14 

20     “      “         “ 113 10 

16 İdare heyeti kâtibi 1 17,5 

18     “      “         “ 14 14 

20     “      “         “ 89 10 

10 Birinci sınıf nüfus müdürü 3 40 

11 İkinci     “      “         “ 1 35 

12 Üçüncü     “      “      “ 10 30 
13 Dördüncü    “      “    “ 20 25 

14 Beşinci        “      “    “ 9 22 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

15 Altıncı Sınıf Nüfus müdürü 20 20 

16 Nüfus kâtibi 2 17,5 

18         “      “     13 14 

19        “      “     49 12 

20        “      “     90 10 

9 Umuru Hukukiye müdürü 5 45 

18        “      “    kâtibi 5 14 

20        “      “     6 10 

11 Tasdiki tabiiyet mümeyyizi 1 35 

12 Tetkik memuru 1 30 

15 Kâtip 1 20 

12 Evrak memuru 1 30 

15 Mukayyit 1 20 

11 Umuru hukukiyei muhtelife mümeyyizi   1 35 

15 Kâtip 1 20 

15 Daire müdürü 2 20 

13 Maiyyet memuru 25 25 

         Kazalar   

7 Birinci sınıf kaymakam 17 60 

8 İkinci             “      “     100 50 

9 Üçüncü         “      “     100 45 

10 Dördüncü       “      “     121 40 

15 Birinci sınıf kaza tahrirat kâtibi  17 20 

16 İkinci        ”       “           “          100 17,5 

17 İkinci        “      “          “ 221 16 

20 Birinci sınıf kaza tahrirat kâtibi.   

 refiki 17 10 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

15 Birinci sınıf kaza nüfus -memuru 1 20 

16 İkinci     »       »      »         » 116 17,5 

17 Üçüncü  »       »      »         » 221 16 

20 Nüfus kâtipleri. 338 10 

 Nahiyeler   

13 Birinci sınıf nahiye müdürleri 150 25 

14 İkinci      »       »          »         250 22 

15 Üçüncü    »       »          »         400 20 

20 Nahiye tahrirat kâtibi 150 10. 

20     » Nüfus memuru 150 10 

 
Umumî müfettişlik 

  

1 Umumî müfettiş 1 150 

2 Baş müşavir 1 125 

5 Asayiş müdürü 1 80 

7      »       »          müdür muavini 1 60 

5 İstihbarat müdürü 1 80 

7        »           »         muavini 1 60- 

8 Umuru tahririye müdürü 1 50 

8 Kalemi mahsus amiri 1 50 

10 Evrak memuru 1 40 

17 İstihbarat memuru 4 16 

 
Posta ve telgraf U.. 

 Merkez memurları 

2 Umum müdür  1 125 

6     »          »   .muavini 1 70 

 

 



 
 

773 
 

       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

6 Müdür 1 70 

9     »     muavini 1 45 

11 Mümeyyiz 1 35 

13 Tetkik memuru 1 25 

15 

16 

Kâtip 

   » 

2 

2 

20 

17,5 

 Telgraf işletme müdürlüğü   

6 Müdür 1 70 

12 Mümeyyiz 1 30 

13 Tetkik memuru 1 25 

15 Kâtip 2 20 

16 

Posta işleri müdürlüğü 

2 17,5 

6 Müdür 1 70 

9     »      muavini 2 45 

11 Mümeyyiz 2 35 

12      » 1 30 

15 Kâtip 9 20 

18 

Memurin ve sicil müdürlüğü 

10 14 

7 Müdür 1 60 

11 Mümeyyiz 1 35 

12      » 3 30 

13 Tetkik memuru 1 25 

15 Kâtip 3 20 

16    » 5 17,5 

18    » 7 14 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

 Tetkik ve hesap Müdürlüğü   

8 Müdür 1 50 

10    »    muavini 1 40 

11 Mümeyyiz 4 35 

15 Kâtip 8 20 

16 

18 

  » 

 » 

17 

20    

17,5 

14 

 

 Hiy’eti teftişiye kalemi 

-  

11 Mümeyyiz 1 35 

15 Kâtip 

Hukuk müşavirliği 

2 20 

7 Müşavir 1 60 

13 Avukat 2 25 

12 Mümeyyiz 1 30 

16 Kâtip 3 17,5 

18    » 

Muamelât müfettişleri [1] 

3 14 

9 Müfettiş 1 45 

10     » 1 40 

11     » 2 35 

12 

13 

    » 

    » 

6 

8 

30 

25 

 

Fen müfettişleri 

8  

8 Müfettiş 4 50 

9     » 3 45 

10     » 3 40 

11     » 6 35 

[1] Müfettişlerden biri heyeti teftişiye riyasetini ifa edecektir,. 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

12 Müfettiş 10 30 

13     » 26 25 

13 Kablo fen memuru 3 25 

 Evrak ve dosya şubesi   

13 Mümeyyiz 1 25 

15 Kâtip 1 20 

 Posta ve telgraf mektebi   

10 Müdür 1 40 

18 Kâtip 1 14 

 mebani ve levazım müdürlüğü   

8 Müdür 1 50 

12 Mümeyyiz 1 30 

13     » 1 25 

11 Ayniyat muhasibi 1 35 

15 Kâtip 2 20 

16     » 3 17,5 

18     » 5 14 

15 Müze ve idare memuru 1 20 

13 Anbar memuru 1 25 

15     »          » 1 20 

16     »         » 1 17,5 

15 Mebani ve sevk memuru 1 20 

8 Fabrika müdürü 1 50 

9     »       mühendisi 1 45 

13 Hesap memuru 1 25 

18 Kâtip 1 14 

18 Sevk memuru 1 14 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira  

Vilayet memurları 

7 Ankara baş müdürü 1 60 

8 Birinci sınıf Başmüdür 2 50 

9 İkinci     »          »         7 45 

10 Üçüncü     »          »         3 40 

11 Başmüdür mavini 4 35 

15 Başkâtip 13 20 

18 Kâtip 79 14 

16 Ayniyat muhasibi 13 17,5 

11 Muhasibi mes’ul 1 35 

12       »          »         6 30 

13       »          »         6 25 

15 Muhasip 13 20 

17       »          26 16 

18       »                  49 14 

15 Veznedar 1 20 

16       »         »        12 17,5 

10 Müdür 2 40 

11       »                  5 35 

12       »                  6 30 

13       »                  10 25 

14       »                   34 22 

15       »                 132 20 

16       »                   371 17,5 

17       »                   80 16 

13 Murakıp ve muhakkik 8 25 

15 Ser seyyar 3 20 

13 Baş memur 13 25 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

15 Memur 285 20 

16       »                   965 17,5 

17       »                   1143 16 

12 Telefon makinisti 2 30 

16      »       tahsil memuru 1 17,5 

16 Veznedar 1 17,5 

19 

20 

Hat baş memuru ve tevzi baş memuru   43 

  »              »            »               » 

12 

 

 

Telsiz irsal istasiyonu 

92 10 

 Mühendis [*]   

8       »      muavini 2 50 

15 Ambar memuru 2 20 

 
Telsiz ahiz istasiyonu 

  

8 Fen memuru 1 50 

15 Muhabere memuru 6 20 

 
Telsiz muamelât merkezi 

  

 Mühendis [*]   

12 Nöbetçi şefi 6 30 

14 Muhabere memuru 18 22 

12 Ser makinist 2 30 

14 Telgraf makinisti ( Nöbetçi ) 4 22 

 

[*] Mühendis olan fen müfettişlerinden biri tarafından ifa edilecektir. 

. 
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       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

Emniyeti Umumiye U.M. 

Merkez memurları 
2 Müdürü Umumî 1 125 

6       »             »      muavini 

Birinci şube [ Kısmı siyasî ] 

1 

 

70 

7 Müdür 1 60 

11 Mümeyyiz 1 35 

12       »       1 30 

16 

18 

Kâtip 

      »       

3 

2 

17,5 

14 

 

İkinci şube ( Ecanip ve seyrisefer) 

 

 

9 Müdür 1 15 

12 mümeyyiz 1 30 

13       »       1 25 

16 

18 

Kâtip 

      »       

2 

2 

17,5 

14 

 

 Üçüncü şube ( memurin ) 

  

9 Müdür 1 55 

12 Mümeyyiz 1 30 

16 

18 

 

Kâtip 

      »       

 

3 

2 

17,5 

14 

 Dördüncü şube İstitlaat ve istihbarat) 11 

7 Müdür 1 60 

12 Mümeyyiz 1 30 

13 Tetkik memuru 2 25 

11 Polis müfettişi 3 35 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

 
Beşinci şube ( Levazım ) 

  

8 Müdür 1 50 

13 Levazım ve depboy memuru (Mutemet)   1 25 

15 Hesap memuru 

 

Altıncı şube ( Ekalliyetler) 

1 20 

8 Müdür 1 50 

12 Mümeyyiz 1 30 

16 

18 

 

Kâtip 

    » 

 

2 

2 

 

17.5 

14 

 İstatistik ve neşriyat   

10 Müdür 1 40 

18 Kâtip 

Evrak kalemi 

1 14 

13 Memur 1 25 

16 

18 

 

Kâtip 

    » 

 

1 

1 

 

17,5 

14 

 

 müdiriyeti umumiye maiyetine memur  

15 İkinci komiser 1 20 

16 Komiser muavini 1 17.5 

17 Polis memuru 

Vilâyat memurları 

10 16 

5 İstanbul Polis müdürü 1 80 

7 Ankara Polis müdürü 1 60 

8 Birinci sınıf polis müdürü 1 50 

9 İkinci 2 45 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

10 Üçüncü sınıf polis müdürü 2 40 

11 Dördüncü         »       » 2 35 

12 Beşinci           »       » 16 30 

9 İstanbul       »       »    muavini 1 45 

13 Merkez memuru 37 25 

11 İstanbul şube müdürü 4 35 

12       »       »       »       muavini 5 30 

11 Deniz inzibat müdürü 1 35 

18 Kâtip 2 14 

15 Başkâtip 7 20 

18 Kâtip 9 14 

20       »        10 10 

13 Baş memur 8 25 

15 Parmak izi memuru 2 20 

16       »       »      »        1 17.5 

17 
      »       »      »        3 

 

16 

 

18       »       »       »     muavini 1 14 

11 Taharri ser komiseri 22 22 

15       »       İkinci       »      , 40 20 

16       »       Komiser muavini 209 17,5 

15. Fotoğraf memuru 1 20 

16       »       » 2 17,5 

18 Sicil meuıuru 1 14 

12 Hesap memuru 1 30 

15       »       » 1 20 

18       »       » 2 14 

15 Muhasebe Başkâtibi 1 20 

15 Mutemet 1 20- 

 



 
 

781 
 

.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nev’i.   Adet     Lira 

20 Kâtip 2 10 

13 Tercüman 1 25 

13 Emanet re depboy memuru 1 25 

18       »       »      »        0 14 

20       »       »      Kâtibi 1 10 

20 Erkek nezarethane memuru 1 10 

18 Telefon memuru 1 14 

20       »       »      »        24 10 

12 Ser tabip 1 30 

13 Tabip 3 25 

15       »        5 20 

20 Kabile 3 10 

20 Tımarcı 1 10 

15 Pasaport memuru 11 20 

14 Ser komiser 107 22 

15 İkinci kornser 150 20 

16 Komiser muavini 499 17,5- 

17 Polis memuru 4210 16 

19 .      »   mektep namzetleri 100 12 

 
Polis mektepleri 

  

11 Müdür 1 35 

12       »                     2 30 

13 Dahiliye müdürü 1 25 

14 Dahiliye ser komiseri 2 22 

15       »      ikinci      »       3 20 

16       »       komiser muavini 2 17,5 

16 Tabip ve hıfzıssıhha muallimi 2 17,5- 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nev’i   Adet     Lira 

18 Hesap memuru 3 14 

13 Kavanin ve malumatı hukukiye muallimi     1 25 

15      »           »           »               »                           2 20 

13 Nizamat ve tatbikat muallimi 1 25 

15      »           »           »               »                           1 20 

18      »           »           »               »                           1 14 

15 Fotoğraf ve parmak izi 2 20 

20      »           »           »               »                           1 10 

 Emniyet müfettişliği [1]   

7 Emniyet müfettişi 1 60 

9      »           »            2 45 

11      »           »            3 35 

13 Baş memur 2 25 

15 Katip 1 20 

18      »                 4 14 

13 Fen memuru 1 25 

15      »           »            5 20 

16 Birinci sınıf memur 6 17.5 

17 İkinci      »           »           18 16 

 Umum Jandarma K.   

10 Hukuk müşaviri 1 40 

11 Birinci sınıf hesap memuru 21 35 

12 İkinci      »           »            41 30 

 

 

[ 1 ] Müfettişlik teşkilâtına mensup memurinin lüzumuna göre 

merkez ve Vilayette istihdamı Dâhiliye vekiline aittir. 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nevi.   Adet     Lira 

13 Üçüncü      »           »            39 

 

25 

15 Hesap memur muavini 20 20 

15 Birinci sınıf kâtip 3 20 

13 Tüfekçi [sınıf:1] 24 25 

15 İmam 8 20 

18 Nalbant 8 14 

18 Saraç 8 14 

 İskan U. M.,   

2 U. Müdür 1 125 

6 

Muhacirin ve aşair şubesi 

1 70 

7 Müdür 1 60 

12 Mümeyyiz 3 30 

15 Kâtip 2 20 

18    » 1 14 

16 Mukayyit 1 17,5 

15 Dosya memuru ve mukayyit 2 20 

 
Tasarruf işleri şubesi 

  

7 Müdür 1 60 

12 Mümeyyiz 5 40 

15 Kâtip 2 20 

15 Mukayyit've dosya memuru 2 20 

18 Kâtip 1 14 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nev’i.   Adet     Lira 

İstatistik ve tavizat şubesi 

12 Müdür 2 30 

15 Kâtip 2 20 

15 Mümeyyiz 1 20 

15 Dosya memuru 

                     memurin ve evrak şubesi 

1 20 

10 Mümeyyiz 1 40 

13 Mümeyyiz 1 25 

15 Kâtip 1 20 

18     » 1 14 

15 Müracaat memuru 1 20 

13 Evrat     » 1 25 

15     »    katibi 1 20 

13 İdare memuru 

 

                 Vilâyet memurları 

1 25 

9 Birinci sınıf müdür 2 45 

10 İkinçi     »        » 5 40 

11 Üçüncü    »        » 0 35 

12 Dördüncü    »        » 9 30 

15 Birinci sınıf iskân memuru 41 20 

18 İkinci    »        » 39 14 

13 Mutemet ve tavizat 8 25 

19    »      katibi 8 12 

12 İskân ve istatistik memuru 3 30 

13      »             »           »         5 25 

16      »             »           »         8 17.5 

19      »             »        katibi 

 

3 12 
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.       Maaş 

Derece  Memuriyetin nev’i.   Adet     Lira 

12 Sevk ve iaşe memuru 
 

2 30 

13 Sevk ve iaşe memuru  1 25 

19 Sevk ve iaşe kâtibi  3 12 

13 Teffiz memurlari  3 25 

15 Teff'iz memurları  12 20 

18 Teffiz memurları  3 14 

18 Teffiz kâtipleri  19 12 

15 Evrak memuru  3 20 

19 Evrak kâtipleri  3 12 

15 İnşaat ve levazım anbar memurları 2 20 

19 İnşaat kâtibi  32 12 

20 İnşaat kâtibi  10 10 

6 Umumî müfettişlik iskân müdürü 1 70 

8      »             »           »         Muavini     1 50 

 

[ 2 numaralı cetvelin diğer kısımları Resmî gazetenin 1229 

sayılı nushasındadır ] 

 

ZABITAN YE ASKERÎ MEMURLARIN MAAŞATI 

HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1453 

Kabul tarihi: 18/5/929 

Madde 1 — Kara, deniz, hava İmalâtı harbiye, Harita zabitan 

ve askerî memurları (askerî mekteplerdeki maaşlı sivil memurlar 

hariç ) ve jandarma zabitanı için on dört derece tayin edilmiş ve 

bu derecelere ait maaş -asılları-ve her dereceye dahil zabitan ve 

askerî memurlar merbut (1) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Tekaüt 
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ve harcirah hesabında ve muhtelif kanunların maaşa ait 

hükümlerinde hu cetvelde yazılı maaş asılları esastır. 

Madde 2 — Millî Müdafaanın kara, deniz ve hava kısımlarile 

imalâtı harbiye ve harita umum müdürlüklerinin ve jandarma 

umum kumandanlığı seyyar ve sahil kıtaatının kadroları Bütçe 

Encümenince her sene kabul ve tasdik edilecek şekilde tatbik ve 

jandarma umum kumandanlığı merkez ve vilâyetler teşkilâtile 

sabit kıtatı kadroları her sene bütçe kanunlarına rapt edilecek 

cetvellerle tespit olunur. Ücretle müstahdem bulunanlar hakkında 

ahkâmı sabıka devam eder. 

Madde 3 —(1) numaralı cetveldeki maaş asıllarından 

dokuzuncu derecedeki 2,7 ve sekizinci, onuncu ve on birinci 

derecedekiler 2.8 ve altıncı, yedinci, onikinci ve on üçüncü 

derecedekiler 3 ve dördüncü ve beşinci derecedekiler 3,2 ve on 

dördüncü derecedeki 3,25 ve birinci, ikinci, üçüncü derecedekiler 

4 emsalile darp edilerek hasılları maaş olarak verilir. Bu maaşlar 

tekaüt aidatı, kazanç vergisi maktu vergi kazanç vergisi munzam 

kesirlerine ve maarif vergisine tabi değildir. Damga pulu ve 

zabitan ve askerî memurların yol vergileri diğer mükelleflerden 

olduğu gibi tahsil edilir. 

Madde 4 — Bu kanun ile her derece için tayin edilen maaş 

asılları miktarı o derecelerde halen bulunmakta- olan askerî 

memurların almakta bulundukları maaşlardan az olduğu takdirde 

kendilerinin tekaüt maaşlarının hesabında hakkı müktesepleri 

mahfuz tutulur. 

Kezalik zabitan, askerî memurlara derecelerine göre verilecek 

maaşlar ile altıncı madde mucibince verilecek muvakkat tazminat 

miktarı elyevm umumî bütçenin maaş, tahsisatı, fevkalâde uzaklık 

ve pahalılık zammı makam tahsisatı, tahsisatı maktua ve tayin 

zammı tertiplerinden tekaüt tevkifatı, kazanç vergisi maktu vergi 
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kazanç, munzam kesirleri ve maarif vergisi badettenzil almakta 

bulundukları mebaliğ yekûnundan az olduğu takdirde ita 

miktarları arasındaki fark iki sene hitamına, kadar hakkı müktesep 

suretiyle kendilerine tediye olunur. Ancak bu müddet zarfında 

terfi ederek alacakları yeni maaş miktarı farkı izale eylediği veya 

mezkûr zamlardan istifadeyi icap ettiren hal ve şartları kayıp 

ettikleri surette farka ait hakkı müktesepler kalmaz. 

Hakkı müktesep olarak tediye edilecek farklarda' mevcut lira 

kesirleri yanın liradan az ise yarım liraya ve yarım liradan fazla 

ise bir liraya iblağ olunur. 

Madde 5 — Muhtelif kanunlarda zabitan ve askerî 

memurların tahsisatı fevkalâdelerine atfen mevzu hükümler 

üçüncü madde mucibince her derece maaşının emsal hasılından 

tenzilinden sonra kalacak emsali farkı hakkın da aynen tatbik 

olunur. 

Madde 6 — Zabitanda rütbe maaşa, esastır. Ancak fırka 

kumandanlığı yapmış olan livalarla liva kumandanlığı yapmış 

olan miralaylar ve kanunu mahsusuna tevfikan kıdemli sıfatını 

iktisap etmiş olan yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alırlar. 

Zabitan ve askerî memurlar için vekâletten dolayı maaş usulü 

cari değildir. Ancak vazifei asliyesinden maada bir muallimlik 

deruhte eden zabitan ve askerî memurlar devlet memurları 

maaşatının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 5 inci 

maddesine tabidirler. 

Madde 7 — Cumhuriyet Ordusu Müşürü ve Büyük Erkânı 

Harbiye Reisi birinci derece maaşile vekil tahsisatı alırlar ve bu 

dereceden tekaüt edilirler. Harcırahlarının hesabında dahi birinci 

derece maaşı aslî esas- tutulur. Müşirlerin tahsisatları hayatta 

bulundukları müddetçe devam eder. Müşirlik ve Büyük Erkânı 

harbiye Reisliği bir zat uhdesinde içtima ettiği takdirde yalınızı 

bir tahsisat verilir. 
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Madde 8 — Millî Müdafa vekâleti, kara, deniz ve hava 

kısımlarile imalâtı harbiye ve harita umum müdürlükleri ve 

jandarma umum kumandanlığı bütçelerinde mâaş almakta olup bu 

kanunun mevzuu haricinde kalmış bulunanlara hususî kanunları 

mucibince verilmekte olan maaşlar ile tahsisat ve mukannen 

zamlar birleştirilmek suretile tahakkuk ettirilerek tediye olunur. 

Madde 9 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne, 

dair olan kanunun onuncu maddesi zabitan ve askerî memurlar 

hakkında, da caridir. 

Madde 10 — 28 mayıs 1928 tarihli kanun mucibince 

yapılacak meskenlerden istifade ettikçe kat edilmek üzere 

Ankarada bulunan zabitan ve askerî memurlardan dördüncü ve 

beşinci derecede dahil olanlara, ayda 30 ve altıncı ve yedinci 

derecede dahil olanlara ayda 22 ve sekizinci ve daha aşağı 

derecede dahil bulunanlara ayda 15 lira muvakkat tazminat 

maaşlarına ilâveten verilir. Bu tazminat bir gûna vergi ve 

tevkifata tabi değildir. Devlete ait mebanide veya memurine 

tahsis edilen meskenlerde oturanlara bu tazminat verilmez. 

Madde 11 — 22 Teşrinievvel 1929 tarihli askerî maaş ve 

tahsisatı fevkalâde kanununun zabitan ve askerî memurların maaş 

miktarlarına müteallik ahkâmı ile buna müzeyyel 24 mart 1341 

tarihli kanun ve 24 mart 1341 tarihli kanuna müzeyyel 22 nisan 

1341 ve 28 mayıs 1927 tarihli kanunlar ve Erkânı Harbiyei 

Umumiye Riyasetinin makam tahsisatına dair 24 mart 1341 tarihli 

kanun ile bunu muaddil 9 mayıs 1927 tarihli kanun ve makam 

maaşatı halkındaki 22 nisan 1341 tarihli, kanun ve bahriye gedikli 

zabitanına. ait hüküm hariç olmak üzere berrî, bahrî, havaî ve 

jandarma zabitanile muamelât memurlarına ve hesap memurlarile 

muavinlerine bir nefer 
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tayini itası hakkındaki 19 nisan 927 tarihli kanun ve bu kanuna 

muhalif sair ahkâm mülgadır. 

Madde 12 — Bu kanun 1 eylül 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 13 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa, 

Dâhiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

 

 

Derece 

 

 

1 No Cetvel 

 

Maaş 

sınıfları 

1 Birinci Ferikler 150 

2 Ferikler 125 

3 Fırka kumandanlığı yapmış ulan mirlivalar 100 

4 Mirlivalar, Divanı Temyiz Müddei Umu-  

 misi, Vekâlet hukuk müşaviri 90 

5 Liva kumandanlığı yapmış olan mir-  

 livalar, Divanı temyiz azaları 80 

6 Miralaylar. Birinci sınıf askerî memurlar 70 

7 Kaymakamlar, ikinci sınıf askerî memur-  

 1ar ve vekâlet kalemi mahsus müdürü 50 

8 Binbaşılar, Üçüncü sınıf askerî memurlar 45 

9 Kıdemli yüzbaşılar, dördüncü sınıf as-  

 keri memnular 40 

10 Yüzbaşılar, beşinci sınıf askerî memurlar 35 

11 Birinci mülâzımlar, altıncı sınıf askerî-  

 memurlar 30 

12 Mülâzımlar, yedinci sınıf askerî memurlar 25 

13 Zabit vekilleri, sekizinci sınıf askerî  

 memurlar 20 

14 askerî memur muavinleri 16 

24/5/1928 
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12 HAZİRAN 1326 TARİHLÎ KANUNUN 

5 İNCİ MADDESİNİ MUADDÎL KANUN 

 

Kanun No : 1464  

Kabut tarihi 28/5/1929 

Madde I — Sunufu muhtelifei askeriyedeki kolağalık ve 

süvari yüzbaşı vekilliği rütbesinin lağvi halikındaki 12 haziran 

1926 tarihli kanunun ( 5 ) inci maddesi şu suretle tadil edilmiştir. 

Yüzbaşılığa nasbından itibaren altlı tamamlayanlara kıdemli 

yüzbaşı maaşı verilir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 eylül 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa ve 

Maliye vekilleri memurdur. 

1/6/1929 

 

                                                                                                             
DEVLET MEMURLARI MAAŞATININ TEVHİT VE 

TEADÜLÜ HARKINDAKİ KANUNA 

MÜZYYEL KANUN 

 

Kanun No : 1476  

Kabul tarihi : 29/5/1929 

Madde 1 — Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne 

dair kanuna merbut (1) numaralı cetveldeki yedinci ve sekizinci 

dereceler birleştirilerek yedinci dereceye (55) lira maaşı asli 

tahsis olunmuş ve dokuzuncudan itibaren bütün derece numaraları 

ona göre tadil edilmiştir. 

Birinci fıkraya tevfikan kanun metninde ve merbutlarında 

icap eden tashihat yapılmakla beraber eski 
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numaralara göre dokuzuncu ve bundan sonraki her derece için 

kanunda mevzu ahkâm muhafaza olunur. 

Madde 2— Bu kanun 1 eylül 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. 

1/6/1929 

 

                                                                                                             
 

ZABITAN VE ASKERÎ MEMURLAR MAAŞATI 

HARKINDAKİ KANUNA MÜZEYYEL KANUN 

 

Kanun No : 1471  

Kabul tarihi : 29/5/1929 

Madde 1 — Zabitan ve askerî memurlar maaşatı hakkındaki 

kanuna merbut cetvelde yedinci derece hizasında yazılı maaşı aslî 

miktarı (55) lira olmak üzere tesbit edilmiştir. 

Madde 2 — Bu kanun 1 eylül 1929 talihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa. 

Dâhiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

1/6/1929 
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MAAŞATIN TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 

KANUNA MÜZEYYEL KANUN 

 

Kanun No : 1511  

Kabul tarihi : 2/6/1921 

Madde 1 Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 

numaralı kanunun ikinci maddesine merbut cetvelin Dâhiliye 

Vekâleti kısmında bulunan 116 adet ikinci sınıf _ kazalar nüfus 

memurları 129 a ve 17 adet birinci sınıf kazalar tahrirat kâtipleri 

refikleri 30 a ve İktisat Vekâletinin Baytar Mektebi Alîsi 

kısmında bulunan bir adet muit 2 ye iblağ olunmuş ve M. M. 

Vekâletinin kara kısmına 6 ıncı dereceden 70 lira maaşlı 1 adet ve 

7 inci dereceden 55 lira maaşlı 1 adet müfettiş ilâve olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kanun 1 eylül 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde — 3 Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa, 

Dâhiliye, Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

10/6/1929 

                                                                                                             
 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki 1452 numaralı 

kanuna müzeyyel Kanun 

 

Kanun No : 1498  

Kabul T . 1 /6/1929 

Madde 1 — Hariciye Vekâletinin elçilik ve şehbenderlik 

memurlarının derecelerde maaşı aslileri ve temsil tahsisatları 

merbut cetvelde gösterilmiştir. 
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Madde 2 — Mezkûr maaşlarla temsil tahsisatları cetvelde 

gösterilen miktarda İngiliz lirası olarak tediye olunur. 

Madde 3 — Resen maslahatgüzar bulunanlara cetvelde 

gösterilen maslahatgüzarlık temsil tahsisatı da ayrıca ikinci 

madde hükmüne tevfikan tediye olunur. 

Madde 4 — Elçilik ve şehbenderlik memurlarının elyevm 

muhtelif namlarla almakta oldukları maaş -ve tahsisatları yekûnu 

işbu kanuna merbut cetveldeki miktarlardan fazla olduğu takdirde 

bu fazlalar hakkı müktesep teşkil etmez. 

Madde 5 — İkinci, üçüncü ve dördüncü maddeler ahkâmı 

mahfuz olmak üzere 1452 numaralı kanun ahkâmı Hariciye 

Vekâleti elçilik ve şehbenderlik memurları hakkında dahi caridir. 

Madde 6 — 1341 senesi. Müvazenei umumiye kanununun 46 

ıncı ve 1927 Müvazenei umumiye kanununun yirminci 

maddelerinin elçilik ve şehbenderlik memurlarının maaş, temsil 

tahsisatı ve hayat pahalılığına müteallik ahkâmı mülgadır. 

Madde 7 — Bu kanun 1 eylül 1929 tarihinden muteberdir. 

Madde 8 — Bu kanunun icrasına Hariciye ve Maliye 

Vekilleri memurdur.   1/6/1929 
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CETVEL 

D
er

ec
e 

Memuriyetin nev'i Adet 
Maaş 

Lira 

Temsil 

tahsis 

Lira 

1 Büyük elçi 3 150 125 

1      »    » 1 150 95 

1      »    » 2 150 60 

1      »    » 4 150 55 

2 Birinci smıi elçi 7 125 45 

3 İkinci      »    » 5 100 40 

0 Maslahatgüzar 5 0 30 

0      »    »     »     3 0 20 

7 Birinci sınıf müsteşar 3 55 60 

7      »    »     »     1 55 35 

7      »    »     »     3 55 25 

7      »    »     »     1 55 20 

8 İkinci sınıf müsteşar 1 45 35 

8      »    »     »     1 45 25 

8      »    »     »     3 45 20 

9 Başkâtip 3 40 35 

9      »     1 40 25 

9      »      6 40 22 

9      »     9 40 12 

10 İkinci kâtip 1 35 30 

10      »    »        7 35 15 

10      »    »         7 35 8 

.12 Üçüncü kâtip 1 25 20 

12      »    »          6 25 15 

12     »    »     9 25 10 

12 Evrak memuru 1 25 20 

12      »    »         3 25 15 

12      »    »       4 25 10 
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D
er

ec
e 

 

 

 

       Memuriyeti nev’i               Adet 

Maaş 

Lira 

 

Temsil 

tahsisati 

Lira 

 

7 Başşehbender 1 55 40 

7      »    »        1 55 20 

7      »    »        3 55 15 

7      »    »        4 55 10 

8 Birinci sınıf şehbender 7 45 15 

8      »       »           »           6 45 10 

9 İkinci sınıf şehbender 2 40 15 

9      »       »           »           4 40 8 

9      »       »           »           11 40 5 

10 Resen şehbender vekili 1 35 12 

10      »       »           »           12 35 5 

12 Maiyet şehbender vekili ve kançılar 2 25  20 

12      »       »           »           3 25 15 

12      »       »           »           6 25 12 

12      »       »           »           11 25 10 

12      »       »           »           40 25 5 
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Kararlar 

 
DEVLET DEMİR YOLLARI VE LİMANLARI UMUMİ 

İDARESİNİN TEŞKİLÂT VE VAZAİFİNE DAİR OLAN 

KANUNUN 21 İNCİ MADDESİNİN. TEESİRİ KABİL 

OLMADIĞI HAKKINDA 

 

Karar: 512 

Devlet Demir yolları kanununun 21 inci maddesi sarahati, 

eşhas ve müessesat lehine tenzilât icrasına ve- hususî muameleler 

tatbikına müsait olmadığı cihetle tefsire mahal görülmediği, 

heyeti Umumiyenin 74 üncü inikadının birinci celsesinde takarrür 

etmiştir. 

1/6/1929 

 

                                                                                                             
SEYİT AĞA OĞLU TOPAL AKİF VE MANDAL 

OĞULLARINDAN SÜLEYMAN OĞLU MUSTAFANIN 

İDAMLARI HAKKINDA 

 

Karar: 513 

Kula kazasının Memet mahallesinden seyit ağa oğlu topal 

Akif ile kızıl kaya mahallesinden mandal oğullarından Süleyman 

oğlu mustafanın aleyhlerindeki bir hırsızlık maddesini ihbar 

etmesinden mütevellit husumet üzerine Söğüt çayında oturan 

Hava kadın ile gelini Raz ve kızı Fatmayı müştereken ve 

taammüden öldürmelerinden ve Akifin bir buçuk aylık çocuğunu 

Tabanca ile öldürmeğe teşebbüs etmesinden dolayı Kula ağır 
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ceza Mahkemesince verilip Temyiz mahkemesi tavafından, tastık 

edilmiş olan idam cezasının tahfif ve tahvilini müstelzim bir 

sebep görülememiş olmağla Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ıncı 

maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazı heyeti umumiyenin 74 

üncü inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

1/6/1929  

  
                                                                                                            

AKŞEHİRİN. EĞRİGÖZ KÖYÜNDEN AHMET 

HAŞİMİN İDAMI HAKKINDA 

Karar No: 514 

 

Akşehirin Eğrigöz köyünden Helvacı Süleymanla aralarında 

bir tarla davası bulunmasından ve Mehmet, çavuşu da Süleymanı 

bu davaya teşvik etmiş olmasından dolayı beslediği husumet 

üzerine yollarını bekleyerek her ikisini öldüren mezkûr köyden 

321 doğumlu Ahmet oğlu Haşim hakkında Konya ağır ceza 

Mahkemesince verilen ve Temyiz Mahkemesince tasdik edilmiş 

bulunan idam cezasının tahfif ve tahvilini müstehzim bir sebep 

görülemediğinden Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 inci 

maddesine tevfikan mezkûr cezanın infazı, Heyeti umumiyenin 

71 üncü inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

1/6/1929 

 

                                                                                                            
 

HASAN OĞLU İBİŞİN İDAMI HAKKINDA 

Karar No : 515 

 

Silifkenin Harkarası köyünden muhacir Hasan oğlu 

Süleymanı karisile gayri meşru münasebetini idame 
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etmek maksadile evinin damında uyurken teammüden ve 

canavarca öldüren Haşan oğlu İbiş hakkında İcra kılınan 

muhakeme neticesinde İçel Ağırceza mahkemesince verilen ve 

Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş bulunan idam cezasının 

tahvil ve tahfifini müstelzim bir sebep görülmediğinden Teşkilatı 

Esasiye kanununun 26ıncı maddesine tevfikan mezkûr cezanın 

infazı Heyeti umumiyenin 74 üncü inikadının  1irinci celsesinde 

takarrür etmiştir.    1/6/1929 

 

                                                                                                             
 

ASKERÎ MALÛLLERİN TERFİHİNE DAİR OLAN 551 

NUMARALI KANUNUN YEDİNCİ MADDESİNİN 

TEFSİRİNE MAHAL OLMADIĞI HAKKINDA 

 

Karar No: 516 

Mal illiyet maaşı, askerî tekaüt ve istifa kanununun 26 ıncı 

maddesinde yazıldığı veçhile malûlün rütbesine ve hizmet 

müddetine göre İsabet edecek tekaüt maaşı "üzerine işbu tekaüt 

maaşiyle malûlün, rütbesi maaşı arasındaki farkın malûliyet 

derecesi her ne ise o dereceye mukabil tesbit edilmiş yüzde 

nispetin zammiyle hasıl olacak yekûndur. 

551 numaralı terfi kanununun yedinci maddesi ise ( bilcümle 

malûllerin her iki senede bir defa Heyeti Sıhhıyei Askeriye 

tarafından bilmuayene derecei malûliyetleri tahkik ve neticeye 

göre malûliyet ve terfih. derecatı tecdiden tespit ve tashih olunur ) 

demektedir. 

Binaen aleyh mezkûr iki maddenin delâletiyle malûliye 

maaşlarının tahsisine, malûliyet derecelerinin esas Tutulduğu ve 

bu derecelerin, muayyen zamanlardaki mu- 
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ayene neticesinde tebeddül vukuunda malûliyet manasiyle ona 

merbut terfih derecelerinde değişmesi lâzım geleceği sarahaten 

anlaşıldığı cihetle keyfiyetin tefsirine mahal görülmediği, Heyeti 

Umumiyenin 75 inci inikadının 1.ci celsesinde takarrür etmiştir. 

     2/6/1929 

 

                                                                                                             
 

1338 NUMARALI KANUNUN TEFSİRİNE MAHAL 

OLMADIĞI HAKKINDA 

 

Karar No: 517 

Kanunun madaeleri sarih olduğu gibi 1484 numaralı kanunla 

da ke)7fiyet hal edilmiş olduğundan 1338 numaralı kanunun 

tefsirine mahal görülme eliği, Heyeti umumiyenin 75 inci 

inikadının 1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

 

 

                                                                                                             
SABIK ERGANİ VALİSİ RIFAT BEYİN KIRMIZI 

ŞERİTLİ İSTİKLÂL MADALYESİ İLE TALTİFİ 

HAKKINDA 

 

Karar No: 518 

Müddeti kanuniyesi zarfında müracaat eden sabık Ergani 

valisi Rifat beyin gösterdiği fedakârane hizmetlere binaen 

olbaptaki kanunun maddei mahsusası mucibince kırmızı şeritli 

İstiklâl madalyasile taltifi, Heyeti umumiyenin 75 inci inikadının 

1 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

2/6/1929 

                                                                                                             
 



 
 

800 
 

ŞURAYI DEVLETE İNTİHAP OLUNAN İKİ ZAT 

HAKKINDA  

 

Karar No : 519 

Şurayı. Devlet Deavi Dairesi reisliğine Adliye vekâleti 

müsteşari Fuat ve Şurayı mezkûr azalığına da esbak Şurayı Evkaf 

âzasından Kemal Atıf Beylerin intihabı Heyeti umumiyenin 75 

inci inikadının 1 inci celsesinde Takarrür etmiştir. 2/6/929 :- 

 
                                                                                                             

 

KABAHATLERİN AFFI HAKKINDAKİ 1441 ■ 

NUMARALI KANUNUN TEFSİRİNE MAHAL OLMADIĞI 

HAKKINDA . 

Karar No : 520 

Türk ceza kanununun ikinci kitabının birinci babının ( geçen 

fasıllar arasında müşterek hükümler ) ser levhalı dördüncü fasıl 

müstakil hükmü havi olmayıp kendinden evelki fasıllarda yazılı 

cürümlere münatıf olduğundan matufunaleyh olan fasıllarda 

yazılı çürü inler ise tecilden sarahaten istisna edilmiş ve 1441 

numaralı kanundaki tecil dahi hükme muzaf olmayıp cürümlere 

izafe kılınmış, olduğundan bu sarih vaziyet karcısında tereddüde 

mahal bulunmadığı cihetle mezkûr kanunun tefsirine mahal 

olmadığı Heyeti umumiyenin 76 inci inikadının birinci celsesinde 

takarrür etmiştir. 

3/6/929 

 

                                                                                                             
 

 

 



 
 

801 
 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA HAZRETLERİ TARAFINDAN 

VAKİ BEYANAT ÜZERİNE İCRA VEKİLLERİ 

HEYETİNE MÜTTEFİKAN İZHARI İTİMAT OLUNDUĞU 

HAKKINDA 

 

Karar No : 521 

Başvekil İsmet paşa Hazretlerinin, Hükümetin siyaseti ve hattı 

hareketi hakkındaki beyanatı üzerine İcra Vekilleri heyeti 

umumiyesinin 76 inci inikadının ikinci celsesinde (256) rey ile 

müttefikan izharı itimat edilmiştir. 

3/6/929 

 
                                                                                                             

 

MECLİSİ ÂLİNİN TATİLİ FAALİYET ETMESİ 

HAKKINDA 

 

Karar No : 522  

Teşkilâtı Esasiye kanununun 14 üncü maddesine tevfikan, 

Meclisi Alinin 3 Haziran 1929 tarihinden 1 Teşrinisani 1929 

tarihine kadar tatili faaliyet etmesi, Heyeti umumiyenin 76 ıncı 

inikadının 2 inci celsesinde takarrür etmiştir. 

3/6/929 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

802 
 

 

Tefsirler 
1331 Numaralı Kanunun 7 inci maddesinin tefsiri 

 

Hülâsa 

Vaz’iyet edilen emlâkin; 

iade olunmayacağı hak-

kında  

No : 146 

 

28 - mayis - 1928 tarih ve 1331 numaralı temlik kanununun 

yedinci maddesile 13 Eylül 1331 ve 15 nisan 1339 tarihli 

kanunlara tevfikan vaziyet olunan ve edilecek olan emvali 

gayrimenkule hazine namına kaydedilmiş hükmünde olduğu ve 

esbabının bunların ancak 1331 senesi iptidasındaki kıymeti 

mukayyedeleri üzerinden haklan mahfuz tutulduğu cihetle bu 

emvalin bilâhara ister muhtelif kanunlar mucibince tahsis , teffiz 

edilmiş- ister satılmış ve Hazine uhdesinde muhafaza edilmiş 

olsun 13 Eylül ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunların tatbiki 

aleyhine Şurayı Devletçe bir hüküm verilmedikçe esbabına aynen 

iadesine imkânı kanunî olmadığı gibi 28 mayis 1928 tarihli 

kanunun gerek neşrinden evvel gerek neşrinden sonra hükmen 

tahakkuk etmiş ve ya edecek müstahaklarına da aynen iadesine 

cevez verilmeyerek ancak esbabına veya hükmen tahakkuk eden 

veya kedece olan müstahaklarına bu emvalin 15 nisan 1341 

tarihli, kanuna tevfikan 1331 senesi iptidasınaki kıymeti 

mukayyedellerinin verilmesi ve bunda da 15 nisan 1341 tarih 

ve.622 numaralı kanun ahkâmının nazarı itibare alınması 

maksuttur.    2/ 6 / 1929 

 

 

 



 
 

803 
 

 

Tamimler 
Viâyetler idaresi 

 

Hulâsa 

İktisat Vekâletine Şakir-

Beyefendinin tayin 

buyurulduğuna dair  

No : 3778 

 

Ahvali sıhhıyesinden dolayı istifa, eden İzmir Meb’usu. M. 

Rahmi Beyfendiden inhilâl eden iktisat Vekâletine- Edime 

meb’usu Bakir Beyfendinin tayini Reisicumhur Hazretlerinin 

Yüksek tasviplerine iktiran eylediği Başvekâleti Celileden iş’ar 

buyurulmuştur. Keyfiyet tebliğ, olunur efendim. 

Vilâyetlere ve Vekâlet dairelerine yazılmıştır.  

1/6/1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1414 No lı kanun 

suretinin leffiyle  

No : 3779 

Türk vatandaşlığı kanununun 4 üncü maddesinin birinci 

fıkrasının tadili hakkında T. B. M. Meclisince 6/3/1929 tarihinde 

kabul ve tasdik edildiği Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına 

atfen Beşvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1414 No lı kanunun 

musaddak suretin den adet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun mecmuanın 13 üncü sayısaldadır ] 

1/6/1928 
 



 
 

804 
 

Hulâsa 

1427 No lı kanun 

suretinin leffile  

No : 3780 

 

Tahdidi sin kanununun 2 inci maddesinin tadiline dair olup T. 

B. M. Meclisince 20/4/1929 tarihinde kabul ve tasdik edildiği 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan 1427 No lı kanunun musaddak 

suretinden adet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[Kanun mecmuanın 13 üncü sayısındadır  

1/6/1929 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

1437 No lı kanun 

suretinin leffiyle  

No : 3781 

 

Ali mektep mezunlarından Devlet hizmetine gireceklere 

verilecek avans hakkında T. B. M. Meclisince 4/5/1929 tarihinde 

kabul ve tasdik edildiği Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş’arına 

atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1437 No lı kanunun 

musaddak surecinden adet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun mecmuanın 14 üncü sayıasındadır ] 

1/6/1929 

                                                                                                             
 

 



 
 

805 
 

Hulâsa : 

1434 No lı kanun 

suretinin leffile  

No 3782 

Bilumum muvazzaf zabiteler- ve askerî memurların Yirmi beş 

yaşını ikmal etmeden evlenmeyeceklerine dair T. B. M. M. 

meclisince 4/5/ 1929 tarikinde, kabul ve tasti edildiği Cumhuriyet 

Rizaseti Celilesinin iş’arına, atfen Başvekâleti celileden tebliğ 

buyrulan 1434 No lı kanunun musaddak suretinden….. adet leffen 

gönderildi efendim. .   1/6/1929 

[ Vekâlet dairelerine yazılmıştır. ] 

                                                                                                             
       Hulâsa : 

1459 No lı kanunun 

tebliğına dair No 3783 

 

Bazı devairin 1928 senesi bütçelerine tahsisatı munzamına 

verilmesine ve bazılarında münakale icrasına ve bazılarından 

tahsisat imhasına dair T. B. M. M. Heyeti Umumiyesince 26 - 5 - 

1929 tarihinde kabul ve tasdik olunduğu Cümhuriyet Riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyrulan 

1459 No lı kanun ile merbut bulunan cetvellerin birer- sureti 

leffen gönderildi efendim. 1/6/1929 

[ Vekâlet dairelerine yazılmıştır. ] 

 
                                                                                                             

Hapisaneler idaresi Hazirandan itibaren Adliye Vekâletine ve 

tabiyet Müdüriyeti de Hariciye Vekâletinden Müstakil bir 

müdüriyet halinde Dâhiliye Vekâletine devr olunmuştur. 

Tamimen tebliğ olunur efendim. 

2/6/1929 

                                                                                                             



 
 

806 
 

Hulâsa 

1478 No lı kanun 

suretinin tebliğine dair  

No :3955 

 24/5/1929 tarih ve 1455 No lı askerî memurlar kanununa 

müzeyyel olarak T. B. M. Meclisince 29/5/1929 tarihinde kabul 

ve tasdik edildiği Cümhuriyet Riyaseti. Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1478 No lı kanunun 

musaddak suretinden adedi leffen gönderildi efendim: 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun; Kanunlar kısmındadır. ] 

9/6/1929 

                                                                                                             
       Hulâsa 

1440 No lı kanun 

suretinin: leffiyle  

No: 3960 

T. B. M. Meclisince 13/5/1929 tarihinde kabul ve tasdik 

edildiği Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1440 No lı Ticaret kanunu 

Deniz ticareti kısmının musaddak suretinden adet leffen 

gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun ( Resmî gazete ) nin 1197 sayısındadır ] 

9/6/1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1488 Nolı kanun suretinin 

gönderildiğine dair  

No : 3963 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 30/5/1929 tarihli- 73 üncü 

in’ikadının birinci celsesinde kabul ve tastik 



 
 

807 
 

buyrulduğu Cumhuriyet Riyasetinin iş'arına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan Adliye Vekâletinin 928 bütçesine 5500 

lira tesisatı munzamanın verilmesine ve Dahile Vekâleti 

bütçesinde 2500 liranın münakalesine dair 1488 No lı kanun 

suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

 Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

9/6/1929 

Suret 

Adliye Vekâletinin 1928 bütçesine “ 5.500 „ lira tahsisatı 

munzama verilmesine ve Dahiliye Vekâleti bütçesinde  “2,500,, 

liranın münakalesine dair kanun. 

Neşri tarihli: 3/6/29  

Kabul tarihi : 30/5/1929  

Numara : 1488 

Birinci madde — Adliye Vekâletinin 1928 senesi bütçesinin 

648 inci harcırah faslının ikinci müfettişler harcirahı maddesine 

«5,500 » lira tahsisatı munzama olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci madde — Dahiliye Vekâletinin 1928 senesi bütçesinin 

372 .inci tatbikat kursu masarifi faslından “ 2,500 „ liranın 370 

inci Avrupa harcirahı faslına münakalesi icra kılınmıştır. 

Üçüncü madde — Adliye Vekâletinin 1928 senesi bütçesinin 

636 ıncı tahsisatı fevkalâde faslından “5,500., liralık tahsisat imha 

kılınmıştır. 

Dördüncü madde — Bu kanun 30 Mayıs 1929 tarihinden 

muteberdir. 

Beşinci madde — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye Vekili 

memurdur. 

1/6/1929 

                                                                                                             
 

 



 
 

808 
 

Hulâsa 

1473 No lı kanun su-

retinin tebliğine dair        

No : 3964 

Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası hakkında T. B. 

M. Meclisince kabul ve tasdik edildiği Cumhuriyet Riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyrulan 

1473 No lı kanunun musaddak suretinden adedi leffen gönderildi 

efendim. 

Vekâlet Dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun: Kanunlar kısmındadır ] 

9/6/1929 

                                                                                                             
Hulâsa : 

1465 No lı kanunun bir 

suretinin gönderil eliğine- 

dair No 3969 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 28/5/1929 tarihli 71 inci 

in’ikadının 1 inci celsesinde kabul ve tasdik olunduğu 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin işarına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan 12 nisan 1341 tarihli ve 608 No lı 

kanunun birinci maddesinin, tadiline dair 1465 No lı kanunun 

suretinden adedi leffen gen el erildi efendim. 

Vilâyet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır.] 

10/6/1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1475 Nolı Kanun 

suretinin gönderildiğine 

dair No : 3988. 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 29/5/929 tarihli 72 inci 

inikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik 



 
 

809 
 

buyrulduğu Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti Celileden tebliğ 'buyrulan nakti tazmin at halikındaki 

1475 No lı kanunun suretinden adet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerin yazılmıştır . 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır ] 

10/6/929 

                                                                                                             
      Hulâsa : 

1471 No lı kanun suretinin 

tebliğine dair . 

        No 4016 

Ordu ve Jandarmaya- mensup zabitlerle efradının ve sair 

binek hakkı olanların kendi mali bineklerinin ve orduya alınan 

ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair T. B. M. Meclisince 

29/5/1929 tarihinde kabul ve tasdik edildiği Cumhuriyet Riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 

1471 No lı musaddak kanun suretinden adedi leffen gönderildi 

efendini. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır. ] 

11/ 6 / 1929 

                                                                                                             
         Hulâsa 

1483 Nolı kanun suretinin 

tebliğine dair  

 No : 4025 

Devlet Demir yolları ye Limanları U. İdaresinin teşkilât ve 

vazifelerine dair 22 mayıs 1927 tarih ve 1042 Nolı kanunun tadili 

hakkında T. B. M. M. Meclisince 30/4/1929 talihinde kabul ve 

tasdik edildiği. 

 

 



 
 

810 
 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan 1483 Nolı kanun suretinin musaddak 

adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır'. 

[ Kanun ( Resmî gazete ) nin sayısındadır ]  

12/6/929 

                                                                                                             
Hülâsa : 

1451 No lı kanun sureti - 

nin leffiyle  

No 4036 

Tapu harçları hakkında T. B. M. Meclisince 16/5/1929 

tarihinde kabul ve tasdik edildiği Cümhuriyet Riyaseti Celilesinin 

iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1451 No lı 

kanun suretinin musaddak -adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ kanun mecmuanın 14 üncü sayısında ] 

12 / 6 / 1929  

                                                                                                             
Hulâsa 

1493 Nolı kanun suretinin 

leffile No : 4052 

Ordu İkramiyesi hakkında T. B. M. Meclisince 1/6/1929 

tarihinde kabul ve tasdik edildiği Cümhuriyet Riyaseti celilesinin 

iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1493 Nolı 

kanun suretinin musaddak -aynından adet leffen gönderildi 

efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun, Resmî Gazetenin sayısındadır ] 

12/6/929 

                                                                                                             



 
 

811 
 

Hulâsa : 

1485 Nolı kanun suretin 

den .adedinin gönderil-

diğine dair  

No 4086 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 30/5/1929 tarihli 73 üncü 

in’ikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp 

malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis Te tevziine dair 1485 No lı 

kanun suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

 [ Kanun; Resmî gazetenin sayısaldadır ] 

13/ 6 / 1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1496 Nolı kanunun sure-

tinden adedinin gön-

derildiğine dair No : 4109 

 

T.B.M.M. Heyeti Umumiyesinin 1/6/929 tarihli 74 üncü 

inikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan 18 mart 1926 tarih ve 788 Nolı memurin 

kanununun 8 inci ve 22 inci maddelerine birer fıkra ilâvesi ve.2 

teşrinievvel 1333 tarihli kararnamenin ilgasına dair 1496 Nolı 

kanunun suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır ]  15/6/929 

 
                                                                                                             

 



 
 

812 
 

Hülâsa : 

146 No lı tefsir 

suretinden adedinin gön 

derildiğine dair  

No 4100 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 2/6/1929 tarihli 75 inci 

inikadının bilinci celsesinde kabul edildiği meclis; Siyaseti 

Celilesinin işarına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 

1331 No lı kanunun 7 inci maddesinin tefsirine dair 146 No lı 

tefsir suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Tefsir; tefsili kısmındadır. ] 

15/6 / 1929 

                                                                                                             
        Hulâsa 

1413 Nolı kanunun sure-

tinden adedinin gön-

derildiğine dair  

           No: 4110 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 6/4/1929 tarihli 48 inci 

in’ikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş'arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan 1111 Nolı Askerlik mükellefiyeti 

kanununun, bazı maddelerinin tadiline dâir 1413 Nolı kanunun 

suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır  

kanun mecmuanın 14 üncü sayısaldadır  

15/6/929. 

                                                                                                             
 

 

 



 
 

813 
 

Hülâsa : . 

506 No lı karar suretinin 

gönderildiğine dair  

No 4111 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin, 4/5/1929 .tarihli 60 ıncı 

in’ikadının 1 inci celsesinde kabul edildiği meclis riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyrulan 

muamele vergisi kanununun birinci maddesinin tefsirine mahal, 

olmadığına dair 506 No lı karar suretinden 1 adedi leffen 

gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Karar 14 üncü sayıdadır. ] 

15 / 6 / 1939 

                                                                                                             
Hulâsa 

1446 Nolı kanun suretin-

den adedinin gönde-

rildiğine dair  

No : 4112 

 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesini 6/5/929 tarihli 65 inci 

inikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan gedikli küçük zabit menbalarına ait 

1001 Nolı kanunun bazı maddelerinin tadiline dair 1446 Nolı 

kanunun suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır.   15-6-929 

  
                                                                                                            

 

 



 
 

814 
 

Hulâsa : 

Muş Vilâyeti teşkili 

hakkındaki kanunun 

tebliğine dair. No:4115 

Muş Vilâyeti teşkiline dair T. B. M. Meclisince 2/6/1229 

tarihinde kabul ve tasdik edildiği Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin 

iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 159 No lı 

kanunim musaddak suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vilâyet .dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun ; kanunlar kısmındadır.] 

15/6/1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

507 No lı kararın tebli-

ğine dair 

No : 4135 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 26/5/929 tarihli 69 uncu 

inikadının 1 inci celsesinde kabul edildiği Meclis Riyaseti 

celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 

Meclis muhasebesinin teftiş edildiğine dair 507 No lı karar sureti 

leffen takdim kılındı efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Karar 14 üncü sayıdadır ] 

16/0/1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

145 No lı tefsir kanan 

suretinin leffiyle  

No : 4136 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurları hakkındaki-1076 

Nolı kanunun 3 üncü maddesinin tefsirini havi 



 
 

815 
 

olarak T. B. M. Meclisince kabul olunan 145 No lı musaddak 

harar suretinin adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Tefsir 14 üncü sayıdadır ] 

16/6/1929 

                                                                                                             
         Hulâsa 

Yeni harflerle bastırılan 

kanunlarımızın 1 inci cildinden 

Vilâyetinize  gönderilecek miktar 

hakkında 

No : 4139 

 

Yeni harflerle tab ettirilen kanunlarımızın birinci cildinden 

Vilâyetimize (    ) adedinin gönderilmesi İstanbul Vilâyetine 

yazılmıştır. Bir adedi makamımıza ve mütebakisi de kaza ve 

Nahiyelere aittir. Vusulünde tevziaatın bu suretle icrasıyle 

neticesinden malûmat itası ve demirbaş eşya defterlerine 

kayitlerile hüsnü muhafazalarının temini temenni olunur efendim. 

17/6/1929 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

1429 No lı kanun 

suretinden adedinin 

gönderildiğine dair 

No : 4140 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 27/4/929 tarihli 58 inci 

inikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına 

 

 



 
 

816 
 

atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1429 No lı kanun 

suretinden âdedi leffen gönderildi efendim. Vekâlet devairine 

yazılmıştır. 

[ Kanun 13 üncü sayıdadır ] 

17/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1458 No lı kanun 

suretinden adedinin 

gönderildiğine dair 

 No 4146 

T. B- M. M. Heyeti Umumiyesinin 25/5/929 tarihli 68 inci 

in’ikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin işarına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan 1458 No lı kanun suretinden adedi 

leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devair yazılmıştır. 

[Kanun 14 üncü sayıdadır] 

17/6/929 

                                                                                                             
Hülâsa 

1454 No lı kanun 

suretinden adedidin 

gönderildiğine dair . 

No : 4149 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 18/5/929 tarihli 66 ıncı 

in’ikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cümhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan 1454 No lı kanun suretinden adedi 

leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

( Kanun 14 üncü Sayıdadır ) 

17/6/929 



 
 

817 
 

Hulâsa 

1416 No lı kanun 

suretinden adedinin 

gönderildiğine dair. 

No : 4150 

T. B. M. M. Heyeti Umumisinin 8/4/929 tarihli 50 inci 

inikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyurulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan talebe hakkında 1416 No lı kanunun 

suretinden ( adedi ) leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

Kânun 13 üncü Sayıdadır ) 

18/6/29 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

1505 No lı kanun 

suretinin leffiyle . 

No : 4153 

Şark menatıkı dahilinde muhtaç züraa tevzi edilecek araziye 

dair T. B. M. Meclisince 2/6/929 tarihinde kabul ve tasdik 

edildiği Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen Baş 

vekâleti celileden tebliğ buyrulan 1505 No lı kanunun musaddak 

suretinden ( adet) leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine ve Birinci Umumî müfettişliğe yazılmıştır. 

.( Kanun; kanunlar, kısmındadır ) 

17/6/929 

 

                                                                                                             
 

 



 
 

818 
 

Hulâsa 

522 No. lı karar suretinin 

gönderildiğine dair. 

No : 4177 

T. B. M. M. Heyeti Umumi ye sinin 3/6/929 tarihli 76 ıncı 

in’ikadının ikinci celsesinde kabul edildiği M. Riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 

Meclisi âlinin tatili faaliyet etmesine dair 522 No lı karar 

suretinden - adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

( Karar, kararlar kısmındadır ) 

18/6/929 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

1457 Nolı kanım sureti  

nin leffile  

No : 4179 

Türkiye Cilmkuriyetile İsviçre hükümeti arasında, imza edilen 

uzlaşma ve adlî tesviye ve talikim mukavelenamesinin tasdikine 

dair T. B. M . Meclisince 25/5/929 tarihinde kabul ve tasdik 

edildiği Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti Celileden tebliğ: buyrulan 1457 Nolı kanunun 

musaddak suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır. ] 

18/6/929 

 

                                                                                                             
 

 



 
 

819 
 

Hulâsa : 

1511 No lı.kanun 

suretinin leffile 

No 4182 

Maaşatın tevhit ve teadülü halikındaki kanuna müzeyyel 

olarak T. B.M.M. Meclisince 2/6/1929 tarihinde kabul ve tasdik 

edildiği Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 1511 No lı musaddak 

kanun suretinden addet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır. ] 

18/6/1929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1495 No lı kanun 

suretinden gönderildiğine 

dair No : 4183 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 1/6/929 tarihli 74 üncü 

inikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş'arına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan eylül 1330 tarihli tayinat ve yem 

kanununun birinci maddesine müzeyyel 1495 No lı kanun 

suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır, 

[ Kanun, kanunlar kısmındadır] 

18/6/929   
Hulâsa 

1516 Nolı kanun suretin 

den adedinin gönde-

rildiğine dair No: 4213, 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 2/6/929 tarihli 75 inci 

inikadının ikinci celsesinde kabul ve tasdik. 

 



 
 

820 
 

buyrulduğu Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti celileden tebliğ buyurulan suudülmevlevi efendinin 

mahkûm olduğu cezanın affına dair 1516 Nolı kanun suretin 

adedi leffen gönderildi efendim. Vekâlet devairine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısmındadır ] 

19/6/929 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

Evrak üzerinde münferit 

ve heyet halinde 

imzaların ne suretle vaz 

edileceğine dair. 

No: 4214 

Yazımızın Lâtin esasından alınmış olmasına göre evrak 

üzerinde münferit imzaların yazının bittiği yerde yani sağ tarafta 

ve heyet halinde ise büyük makam imzası sol başta olmak üzere 

soldan sağa imza vaz'ı lâzım geleceği Hariciye vekâletinden 

cevaben bildirilmiş olmakla bundan sonra bu yolda muamele ifası 

ve tanzim olunacak üç imzalı kararnamelerde de imzaların bu 

suret le açılması Başvekâleti Celileden varit olan 12/6/929 tarih 

ve No lı tezkerede emir ve iş’ar buyrulmuştur. 

Mucibince muamele olunması tamimen tebliğ olunur efendim  

Vilâyetlere, Birinci müfettişliğe ve Vekâlet dairelerine 

yazılmıştır.     19/6/929 

 

                                                                                                             
 

 

 

 



 
 

821 
 

Hulâsa : 

Resmî mühürler 

halikındaki kararname 

suretinin leffile 

No 4215 

Resmî mühür numunesinde sağ cihette gösterilen ay 

açıklığının sola tebdili hakkında Başvekâleti Celileden tebliğ 

buyrulan icra vekilleri heyetinin 8/6/929 tarih ve 8100 No lı 

kararnamesi suretinin musaddak bir aynı leffen gönderildi 

efendim. 

Vilâyatlere ve Vekâlet dairelerine ve Birinci U. Müfettişliğe 

yazılmıştır.    19/6/929 

Suret 

K. 8100 

6 /3 / 929 tarih ve 7764 numaralı kararnameye zeyildir. 

Resmî mühür numunesinde sağ cihette gösterilmiş olan ay 

açıklığını sol cihete tebdili Maliye Vekâletinin 4/5/929 tarih ve 

1498 numaralı tezkeresile yapılan teklifi ve maarif vekâletinin 

19/5/929 tarih ve 1196 numaralı mütaleanamesi üzerine icra 

vekilleri heyetinin 8/6/ 929 tarihli içtimaında tasvip ve kabul 

olunmuştur. 

8/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

516 Nolı karar suretinin 

leffile 

 No: 4221 

 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 2/6 /929 tarihli 75 inci 

in’ikadının birinci celsesinde kabul edildiği Meclis Riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekaleti Celileden tebliğ buyurulan 

askerî malûllerin terfihine dair 



 
 

822 
 

551 Nolı kanunun yedinci maddesinin tefsirine mahal olmadığına 

dair 516 Nolı karar suretinin adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

Karar; kararlar kısmındadır ] 

20/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

7 inci cilt düsturdan 

vilâyete gönderilen 

miktar hakkında  

No: 4230 

Tabı hitam bulan ve iki ciltten mürekkep olan 7. inci cilt 

düsturdan Başvekâleti Celilece vekâlete tefrik, buyrulan 

miktardan Vilâyete adet postaya teslimen gönderildi . Bir adedi 

makamı Vilâyete mütebakisi de kaza, ve nahiyelere aittir, 

Tevziatın bu suretle icrasiyle beraber vusulünün inbası ve 

demirbaş eşya defterlerine kayt ettirilerek hüsnü muhafazalarının 

temimi temenni olunur efendim. 20/6/929 

   

                                                                                                               
  Hulâsa : 

7 inci cilt -düsturdan 

Vilâyete gönderilen 

miktar hakkında No 4231 

İki ciltten mürekkep olarak Başvekâleti Celilece tab ettirilen 7 

inci cilt düsturdan vilâyete adet postaya teslimen gönderildi . Bir 

adetli makamı Vilâyet mütebakisi de kaza kaymakamlıklarına 

aittir mevcudunun ademi kifayetine mebni naibeler için 

gönderilmesi kabil olamamıştır Vusulünün inbasile beraber 

Demirbaş eşya defterlerine kayt ettirilerek hüsnü muhafazalarının 

temini temenni olunur efendim . 20/6/929 

                                                                                                             



 
 

823 
 

Hulâsa : 

512 No.lı kararın bir suretinin 

gönderildiğine dair. 

No 4233 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesini 1/6/929 tarihli 74 .inci 

inikadının birinci celsesinde kabul edildiği Meclisi Riyaseti 

Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan 

Devlet demir yolları ve limanları idaresinin teşkilât ve vazaifine 

dair olan kanunun 21 inci maddesinin , tefsiri kabil olmadığına 

dair 512 No lı kararın bir sureti leffen gönderildi efendim. 

Vilâyet devairine yazılmıştır. 

[ Karar kararlar kısmındadır. ] 

20 / 6 / 1929 

                                                                                                             
Hulâsa : 

1469 No liKanun hakkında  

No 4247 

Türkiye Cumhuriyetiyle Letonya hükûmeti arasında münakit 

Ticaret ve Seyrisefain mukavelenamesinin tastikına dair olup T. 

B. M. Meclisince 28/5/ 1929 tarihinde kabul ve tasdik edildiği 

Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

Celileden tebliğ buyrulan 1469 No lı kanun Resmî gazetenin 10 

haziran 1929 tarih ve 1212 No lı nüshasında aynen münderiçtir 

efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

22 / 6 / 1929 

                                                                                                             
Hulâsa : 

1468 No lı kanun hakkında 

No 4272 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 28/5/ 1929 tarihli 71 inci 

ikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik buy- 



 
 

824 
 

rulduğu Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti Celileden tebliğ buyrulan Türkiye Cümhuriyeti ile 

Hollanda hükümeti kraliyeti arasında mün’akit ticaret ve seyri 

sefain mukavelenamesinin tasdikına dair 1468 No lı kanun Resmî 

gazetenin 10 haziran 1929 tarih ve 1212 No lı nüshasında aynen 

münteşirdir efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır.   23/6/299 

                                                                                                             
Hulâsa 

512 Nolı kararın bir suretinin 

gönderildiğine dair. 

      No : 4273 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 3/6/929 .tarihli 76 ıncı 

inikadının 2 inci celsesinde kabul edildiği Meclis Riyaseti 

Celilesinin işarına atfen Başvekâleti Celileden tebliğ buyurulan ve 

İsmet paşa hazretleri tarafından vaki beyanat üzerine İcra 

Vekilleri heyetine müttefikan izharı itimat edildiğine dair 512 

Nolı kanır suretinden, adedi leffen gönderildi efendim . 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

[ Karar kararlar kısmındadır ] 

23/6/292' 

                                                                                                             
Hulâsa 

1519 Nolı kanun suretinden 

adedinin gönderildiğine dair 

No : 4275 

 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 2/6/92 tarihli 75 inci 

in’ikadının ikinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu 

Cumhuriyet riyaseti celilesinin iş’arına 

 

 



 
 

825 
 

atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyrulan Ankara şehri Otomatik 

telefon santimimin tevsii için taahhüdat icrasına dair 1519 nolı 

kanunun suretinden adedi leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

[ Kanun; kanunlar kısırındadır ) 

23/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

Kaçak ve bakaya efrat 

takibatına dair . 

No: 4286 

Kaçak efradın uzun müddet elde edilememesinin kaçak efrat 

takibatının mahallî jandarmasınca lâzım gelen ehemmiyetle 

yapılmasından ileri geldiği K. O. K lıklarından alınan malumata 

atfen B. E. Reisliğinden iş’ar kılındığından bahsile kaçak efrat 

takibatına' lüzumu veçhile atfi ehemmiyet olunmaması efrat 

üzerinde sui tesir yapmakta ve kaçak vukuatının çoğalmasını 

mucip olmakta ve bu keyfiyet ordunun zabtı rabtı hususunda 

ehemmiyeti fevkaladeyi haiz bulunmakta olmasına binaen kaçak 

ve bakaya efrat takibatına fevkalade atfı ehemmiyet olunmasının 

Vilâyetlere tebliği Millî Müdafaa Vekâletinden bildirilmiştir. Bu 

suretle asker firari ve bakayasının takibatına şiddet ve ehemmiyet 

verilerek az bir zaman zarfında cümlesinin derdesti ve bu babtaki 

icraat neticesinden peyden pey malûmat itası tamimen tebliğ 

olunur efendim. 

Vilâyetlere ve U. J. K lığına yazılmıştır. 

23/6/929 

 

                                                                                                             
 

 

 



 
 

826 
 

Hulâsa 

Devlet yıllığı hakkında. 

No : 4314 . 

Matbuat Umum müdürlüğünce neşir olunmakta olan 928/929 

senesine mahsus “Devlet yıllığı” ndan bir adedinin gönderildiği 

mezkûr müdürlükten bildirilmiş olduğundan demirbaş eşya 

meyanına kaydile hüsnü muhafazalar mm temini temenni olunur 

efendim. 

23/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

1445 No lı kanun suretinin 

 leffile  

No : 4332 

Tahlisiye idaresinin teşkilât ve vazaifi hakkında T. B. M. 

Meclisince 13/5/929 tarihinde kabul ve tasdik edildiği 

Cumhuriyet Riyaset celilesinin işarına atfen Başvekâleti celileden 

tebliğ buyrulan 1445 Nolı kanunun musaddak suretinden 

……adet leffen gönderildi efendim 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[Kanun Resmî Gazetenin sayısındadır ] 

26/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa : 

1489 No lı kanunun 

suretinden adedinin 

gönderildiğine dair.  

No 4351 

T. B. M. M. Heyeti umumiyesinin 1/ 6 / 929 tarihli 74 üncü 

in’ikadının birinci celsesinde kabul ve tasdik 

 



 
 

827 
 

buyrulduğu Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş’arına atfen 

Başvekâleti celileden tebliğ buyrulan İzmir belediyesince 

aktedilecek iki milyon liralık istikraza kefalet için Maliye 

Vekâletine mezuniyet verilmesine dair 1489 No lı kanunun 

suretinden adedi leffen gönderildi, efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

[ Kanun, kanunlar kısmındadır ] 

26/6/929 

                                                                                                             
Hülâsa 

1514 No lı kanun 

suretinin leffiyle 

 No : 4368 

Evrakı nakdiyenin ihtiyatlarile değişdirilmesi hakkında T. B. 

M. Meclisince 2/6/929 tarihinde kabul ve tasdik edildiği 

Cumhuriyet Riyaseti celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan 1514 No lı kanunun musaddak 

suretinden bir adet leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet Dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun, kanunlar kısmındadır ] 

27/6/929 

 

                                                                                                             
Hulâsa : 

8135 No lı kararname 

suretinin leffiyle  

No : 4374 

Moskovada şark devletleri arasında aktedilecek Sıhhî, Baytarı 

ve Ziraî konferansa gönderilecek heyete verilecek yevmiye ve 

harcirah hakkında İcra Vekilleri Heyetince kabul olunup 

Başvekâleti celileden tebliğ bu- 

 



 
 

828 
 

yrulan 12/6/929 tarih ve 8135 No lı kararname suretinin 

musaddak bir aynı lef fen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır   27/6/929 

 

Suret 

No :  8135 

28/4/929 tarih re 7925 numaralı kararnameye' zeyldir. 

Moskovada şark devletleri arasında aktedilecek Sıhhî, Baytarî 

ve Ziraî konferansa hükümetimiz namına iştirak edecek heyetin 

reisliğine Esbak Sıhhiye Vekili ve aydın, meb’usu Doktor Mazhar 

beyin intihabı, ve İktisat ve Sıhhat ve İçtimaî muavenet 

Vekâletlerince tensip olunacak âza ve müşavirlerin de harcirah ve 

yevmiyelerinin mensup oldukları vekâletler bütçelerinden 

verilmek üzere tayinleri, Hariciye Vekâletinden yazılan 9/6/929 

tarih ve 66984/298 numaralı tezkere ile teklif edilmiş ve keyfiyet 

İc. V. H. nin 12/6/929 tarihli içtimaında müzakere edilerek 

Mazhar heye (8) İngiliz lirası yevmiye verilmesi, İktisat. Sıhhat 

ve İçtimaî muavenet Vekâletlerinden intihap olunacak zevata da 

Vekâletleri bütçelerinden münasip miktarda yevmiye ve harcırah 

itası tasvip ve kabul olunmuştur. 

12/6/929 

 

                                                                                                             
Hulâsa : 

1520 No lı kanunun 

suretinden adedinin 

gönderildiğine dair 

No :: 4397 

T, B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 2/6/929 talihli 75 inci 

in’ikadının ikinci celsesinde kabul ve tastik buyrul- 

 



 
 

829 
 

duğu Cümhuriyet riyaseti celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti 

celileden tebliğ buyrulan devletle alâkaları katedilen bilumum 

askerî ve mülkî memurlarla zabitan ve eytam ve eramiline tekaüt 

aidatlarının iadesine dair 1520 No lı kanunun suretinden adedi 

leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

[ Kanun, kanunlar kısmındadır ] 

29/6/929 

 
Hulâsa 

1513 No lı kanun 

suretinden adedinin 

gönderildiğine dair  

No : 4396 

T. B. M. M. Heyeti Umumiyesinin 2/6/929 tarihli in’ikadının 

ikinci celsesinde kabul ve tasdik buyrulduğu Cumhuriyet riyaseti 

celilesinin iş’arına atfen Başvekâleti celileden tebliğ buyrulan 

1927 malî senesi nihayetine kadar millî hükümet bütçelerine 

müteallik borçlara dair 1513 No lı kanun suretinden adedi leffen 

gönderildi efendim. 

Vekâlet devairine yazılmıştır. 

[ Kanun, kanunlar kısmındadır ] 

29/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

Borç verme komisyonuna 

medyun bulunan zabitan 

borçları hakkında  

No : 4408 

 

Millî müdafaa Vekâletinden 18 haziran 1929. tarih ve 4201 

No lı tezkeresi ile ikraz kanununun 16, 23 üncü 
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maddelerinin suretleri leffen gönderildi bittetkik muktezasının 

ifası tamimen tebliğ olunur efendim. 

Vilâyetlere yazılmıştır. 

30/6/929 

Milli Müdafaa Vekâletini İ8/6/929 ve 4201 No lı tezkeresi 

suretidir . 

Vekâletinin borç verme komisyonuna medyum bulunan 

müstafi, ve matrut zabitanın zimmetlerinin tahsili hakkında 

Vilâyeti celilelere yazılan tahriratlara, bazı vilâyetlerce 

yedlerindeki talimatnamenin müsait olmadığından Kanuni tarzda 

bir karar istihsali iktiza edeceğinden bahsile ret olunmaktadır. 

İkraz kanununun 23 lineti maddesile tahsil emval kanunu 

ahkâmının Vilayetlerce tatbikine müsaadeleri ve keyfiyetin 

Vilâyetlere tamimen iş’arını rica ederim efendim. 

İkraz kanununun bazı mevaddı sureti 

Madde 16 — Müstekrizinden vefat edenlerin düyunları 

mühallefatlarından olmadığı takdirde ilamlarına tahsis olunacak 

maaşlarından, buda yaksa vereselerinden tahsil olunur. 

Madde 23 — her ne suretle olursa olsun tekaütleri icra 

olunanların düyunları tekaüt maaşlarından istifa edenlerle nisbeti 

askeriyeleri kat olunanların ise emvallarından tahsil olunur. 

Müstekrizinin komisoyodaki senet suretleri askerî borç yerine 

komisyonundan aldığım …..kuruşu 12 ayda ödemeği ve borcum 

hitam bulmadan açığa çıkar veya divanı harbe verilir, tart olursam 

veyahut istifa için müracaat edersem o anda kalan borcumu 

defaten vermediğim 
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takdirde komisyon emvalimden tahsile müracaata hiç bir itiraza 

hakkım olmadığını ve tekaüt olduğum veyahut, vefat ettiğim 

takdirde borcumu emvalimden, buda yoksa kendime veyahut 

aileme tahsis olunacak maaştan kat olunmasına elhasıl ahkâmı 

kanuniyenin bana ve aileme bahş ettiği ve edeceği her güna hakkı 

iskat eylediğimi mübeyyin işbu senedim verildi. 

29/haziran/929 
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Mahallî işler 
 

        Hulâsa 

Bilâ vasıta vergilere munzam 

kesirlerin tevhit ve nisbetlerinin 

tadiline dair. kanunun hususî 

idare ve belediyeleri alakadar 

eden 13 üncü maddesi hakkında. 

No. : 412  

Tel , 23 

 

Bilâ vasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve nisbetleri 

tadiline dair. 

Kanunun hususî idare ve belediyeleri alakadar eden 13 üncü 

maddesi zire nakl olunmuştur mezkûr vergi nisbetleri kesirlerin 

asıllarile tevhidinden sonra tesbit edilmiş bulunduğundan her 

kalanı yekûnleri sabık sene varidatını muhafaza edecektir. Varidat 

bütçelerinin ona göre hesap ve imlası ve T cetvelinin de bu suretle 

tashibi tamimen. 

Dahiliye vekili 

 

Madde - 13 — Yukarıki Madde de yazılı matrah ve miktarlar 

üzerinden alınacak vergilerin, her bilinden Vilâyet idarei hususiye 

Maarif, Belediye . ve Ziraat bankalarına ayrılacak hisseler aşağıda 

gösterilmiştir. 

Müsakkafat vergisi tahsilatından : 

Vilâyet Yüzde On Beş ( belediyeler hududu dışında ki 

müsakkafat vergilerinden ) idarei hususiye yüzde üç : 

Maarif yüzde onbeş 
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Belediye     „     „ ( belediyeler hududu içinde ki 

müsakkafattan arazi vergisi tahsilatından : 

Vilâyet yüzde on sekiz 

İdarei hususiyi  ..”    üç, 

Maarif    “    ondokuz 

İane    “     altı ( Ziraat bankasına aittir ) 

Kazanç vergisi tahsilatından : 

Vilâyet yüzde üç idarei hususiye yüzde iki 

Maarif ”yirmi sekiz belediye yüzde üç 

( belediyeler hududu içindeki mükellefler vergilerin- 

den )  

      Sayım vergisi tahsilatından : 

Koyun kıl keçi eşek 

Vilâyet yüzde üç 

İdarei hususiye yüzde dört 

Maarif    „     yirmi beş 

Tiftik keçi :  

Vilâyet yüzde üç 

İdarei hususiye   “     dört 

Maarif    “    yirmi bir 

Deve :             

Vilâyet          yüzde beş 

İdarei hususiye    “      iki 

Maarif     “    otuziki 

Mandadan :  

Vilâyet yüzde dört 

İdarei hususiye    “      iki 

Maarif     “     otuziki 

İnek öküz :  

Vilâyet yüzde beş 

İdarei hususiye .   “      iki 

Maarif     “      otuz iki 
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At, iğdiç, kısrak katır :  

Vilâyet yüzde beş 

İdarei hususiye    “      üç 

Maarif    “     otuz iki 

Domuz :  

Vilâyet yüzde dört 

İdarei hususiye    “         bir 

Maarif     “      yirmi- sekiz 

 

 

Yukariki Nisbetler üzerinden Vilâyet ve İdarei huşu-siye ye 

Belediyeler ve Ziraat Bankalarına ait hisseler- yergilerin her 

tahsilat taksit müddetinin hitamlarını takip eden ilk haftasında 

ayrılarak hu idareler veznelerine- verilir. 

                                                                                                             
     Hulâsa 

Resmi mühürlerin şekli ye yeni 

harflerle yazdırılmasına dair 

Do : 1199  

No : 5 

 

Yeni Türk harflerile yazılacak resmî mühürler hakkında İcra 

vekilleri heyeti celilesince ittihaz olunan karar üzerine köy 

mühürlerinin kaça imal olunabileceğinin., millî darphane 

müdüriyetinden tahkiki Maliye Vekâletine yazılmıştı. 

Alınan cevapta mezkûr mühürlerin beherinin yetmiş beş 

kuruşa yapılacağı bildirilmiş 've madenî aksamile saplan dahil 

olmak üzere aynı fiyata himayei etfal cemiyetide talip olmuş 

bulunmakla Vilâyetiniz dahilindeki, köy ve mahalle mühürlerinin 

Vilâyetler idaresi Umum, müdürlüğü ifadesile yazılan 30/3/929 

tarih ve 2210 Nolı 
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tamimde -zikredilen şekilde ve üç buçuk santim kutrunda olmak 

üzere imalini mezkûr cemiyetle bilimi habere temini tamimen 

tebliğ olunur efendim. 

4/6/928 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

Bütçelerin ; Şosa ve köprüler 

kanunile 1330 numaralı maarif 

vergisine ait kanuna göre tadilen 

tanzimi hakkında 

 

 Aceledir   Telgraf 

 

Şosa ve köprüler kanununun hulâsası Nafia Vekâletinden 

bugün telgrafla Vilâyetlere tamimen tebliğ edildiğinden ve maarif 

vergisine ait 1230 numaralı kanunun meriyeti iki sene için daha 

temdit olunduğundan mezkur iki kanuna tevfikan bütçelerinizin 

tadilen tanzimi birer nüshasıda Nafia Vekâletine tevdi 

olunacağından beşer nüsha olarak süratle Vekâlete irsali ve 

postaya tevdii tarihinin inhası tamimen mahallî işler 412/424 

numarasile.    4/6/929 

Hulasa 

Hususî idarelerin faaliyetine  ait 

albümlerden gönderildiğine dair 

 Do: 899  

No : 15 

Hususî, idarelerin faaliyetine ait tabi edilen albümlerde adet 

nevahiye tevzi edilmek üzere gönderilmiştir. Alındığının inbası 

temennini olunur efendim . 

5/6/929 
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Hulâsa 

Hususî idarelerin faaliyetine ait 

grafiklerden gönderildiğine dair 

No 890/16 

 

Hususî idarelerin faaliyetine ait olup tabi edilen Grafiklerden 

makamı Vilâyet muhasebei hususiye, müdüriyeti encümeni 

Vilâyet kaza kaymakamlıklarile Nevahi ve Vilâyet belediyelerine 

tevdi edilmek üzere adet gönderilmiştir. Alındığının inbası 

temenni olunur efendim. 

5/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

Alman sefaret ve 

konsoloshanelerinden tekabiliyet 

esasına göre tanzifat resmi 

alınmasına dair. 

Do: 209 No: 5 

 

Berlin büyük elçiliğile konsoloshanesi binalarının önündeki 

sokakların temizlenmesi ücreti olarak Berlin belediyesi 1927 

senesinden itibaren senevi 955, 30 mark talep etmiş ve mebaliği 

mezkûrenin tediye kılınmış olmasına binaen mukabelei bilmisil 

olmak üzere gerek Ankarada kâin Almanya sefaretile 

konsoloshanesi ve gerekse taşrada bulunan sair Alman 

konsoloshaneleri hakkında da ayni suretle muamele ifası ve 

alınması icap eden mebaliğa ait ihbarnamelerin de sefaret ve 

konsoloshanelere tebliğ edilmek üzere Hariciye vekâletine irsali 

lüzumu Vekâleti müşarünileyhanın iş’arı üzerine tamimen tebliğ 

olunur efendim.    29/6/1929 
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        Hulâsa : 

Taş ocakları 

nizamnamesinin 30 inci 

maddesinin tefsirine dair. 

Do : 2165  

No : 7 

Taş ocakları nizamnamesinin 30 uncu maddesinin tefsirine 

mahal olmadığına dair T. B. M. M. hey'eti umumiyesinin 

4/5/1929 tarih ve 500 No lı kararı tamimen tebliğ olunur efendim. 

9/6/929 

[ Karar 14 üncü sayıdadır. ] 

 

                                                                                                             
Hulâsa : 

Mezbahalarda ehliyetsiz 

yüzücü bulundurulmaması ve 

derilerin deliksiz çıkarılması 

hakkında  

Do. 1991 

 No. 4 

 

Türkiyenin ihraç emtiasi meyanında oldukça ehemmiyetli bir 

mevki işgâl eden derilerimizin, hayvanatın mezbahalarda 

ehliyetsiz ve acemi kasaplar tarafından yüzülmesi neticesi delikli 

olarak elde edilmekte ve bittabi bu yüzden kıymetleri noksan 

bulunmaktadır. Doğrudan doğruya şehremanetleri ve 

belediyelerin nezaret ve emrinde bulunan mezbahalarda bundan 

böyle san’atının ehli olmayan kasap ve hayvan yüzücülerin hiç 

yoktan millî servet üzerinde yaptıkları ziyana meydan verilmesi 

ve ehliyetsiz yüzücülerin mezbahalarda ifayı faaliyetine müsaade 

edilmemesi lüzumu tamimen tebliğ olunur efendim.  

   9/6/929 
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Hulâsa : 

Bu günkü belediyecilik sistemine 

uymayan iltizam şeklinin 

kaldırılması hakkında 

       Do. 1991  

No. 5 

Bu günkü belediyecilik sistemimize uymayan iltizam 

usulünün mevkii tatbikten kaldırılması zamanı gelmiştir. Halen 

aktedilmiş bulunan ve ahkâmı cari olan mukavelenameler hitam 

müddetine kadar mer’i kalmak şartile belediyelerin badema 

belediye işlerini doğrudan doğruya belediye teşkilâtı vasıtasile ifa 

ettirmeleri ve iltizam, şeklinin sureti kat’iyede terk edilmesi ve bu 

hususun rüesayı memurini mülkiyece daimi surette takip edilmesi 

ve keyfiyetin bilumum belediyelere ehemmiyetle tebliği, tamimen 

temenni olunur efendim. 

10 / 6 / 1929 

 

                                                                                                             
Hulâsa : 

Tahsile gönderilecek Talebe 

hakkında 1416 No : lı kanun. 

mucibince muamele ifasına  

Dair . 

Do. 2308 

No 18 

 

Tahsile gönderilecek talebe hakkında yüksek meclisçe kabul 

olunan 16/4/929 tarih 1416 numaralı kanun mucibince muamele 

ifası temenni olunur efendim. 

20 / 6/ 1929 
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Hulâsa 

Nafıa memurlarına verile 

gelmekte olan ihtisas 

ücretinin 1525 Nolı sosa 

ve kanunile kaldırıldığına 

dair. 

 

Telgraf 

Yolların-tevhidi kanunile şimdiye kadar Nafia memurlarına 

verilmekte olan ihtisas ücretleri 2/6/929 tarih 1525 numaralı sosa 

ve köprüler kanunile 1 / haziran 929 tarihinden itibaren 

kaldırılmış olmakla badama mezkûr zamların verilmeyeceği 

tamimen. 

Mahallî işler ( 412 / 27 ) No . 

24/6/929 

 

                                                                                                             
    Hulâsa 

küsuratın tevhidine dair 

kanundaki idarei hususiye 

hissesinin 1000 No : kanımdaki 

idarei hususiye hissesi mukabili 

okluğuna dair . 

         No : 412 /29 

24 / 5 / 929 tarih 1454 No . küsüratın tevhidine dair 

kanundaki idarei hususiye hissesinin mahiyetinde bazı 

Vilâyetlerce tereddüt edildiği türk tayyare cemiyetinin bu baptaki 

işarından anlaşılmakla mezkur hissenin 1000 No . kanundaki 

idarei hususiye hissesi mukabili olduğu tavzihan tamim olunur 

efendim. 

26/6/929 
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İskan 
 

Hulâsa 

Yugoslavyada emlâk üzerine 

mevzu hacz kaldırıldığına dair 

No : 78951 

 

Türk tebasının Yugoslavyadaki emlâki hakkında Hariciye 

Vekâletinden alınan 5/6/929 tarih ve   Nolı teskerenin sureti 

leffen gönderildi. 

Keyfiyetin gazeteler ve sair vesaitlerle alâkadarların, 

duyurulması rica olunur efendim.  12/6/929 

 

DAHİLİYE VEKÂLETİNE 

 

Yugoslavyadaki Türk emlâki mes’elesi hakkında Belgrat 

Elçiliğimizden alınan tahrirat ve telgrafnamelerde deniliyor ki 

Yugoslavya hükümeti zabt ve tevzi edilen arazinin heyeti 

umumiyesi hakkında müzakereyi ' esas itıbarile kabul edilmiştir. 

Gerek Hariciye gerekse ziraat Nazırı mes’elesinin biran evvel 

halli tarafdarıdırlar. Hariciye Nazırının Sarayı Bosnadan avdetini 

müteakip bu hususta müzakerata iptidai1 olunacaktır. 

Şehirlerdeki emlâk üzerine mevzu haciz fek olunmamıştır. 

Ancak şehirlerdeki haciz altında emlâkin haczinin fekki ve 

satılması için esbabının evvelce Yugoslavya Adliye nezaretine 

müracaat eylemeleri ve mezkûr nezaretten karar almaları usul 

ittihaz olunmuş idi. 
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Böyle aylarca sürüncemede kalan işbu karar istihsali 

muamelesinden tebaamız fevkalâde zarar görmekte idi . 

Elçiliğimiz tarafından vaki müteaaddit teşebbüslerin neticesi 

olarak bundan sonra mezkûr muamelenin emlâkin bulunduğu 

mahaldeki memurini aidesince yapılması ve emlâk sahiplerinin bu 

suretle mülklerine tesahup eylemeleri hususunda tebaamıza bir 

kolaylık olmak üzere taşradaki alakadar memurlara tebliği 

keyfiyet edildiği Hariciye Nezareti tarafından Elçiliğimize 

bildirilmiştir. Binaberin Yugoslavyada şehirlerde emlâki olanların 

bu emlâke tesahup için ya dogrudan doğruya veyahut vekilleri 

marifetile mülklerinin bulundukları şehirlerdeki memurini 

müteallikasına müracaat etmeleri lüzumunun alakadarana 

münasip bir şekilde Hariciye Vekili bildirilmesinin bilumum 

Vilâyetlere tamimi rica olunur efendim. 

5 / haziran / 929 

 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

Hazine emrine terk edilen emvali 

gayri menkuleye dair 

No 78914 

 

341 senesi bidayetinden itibaren seneyi haliye Temmuz 

nihayetine kadar Maliye emrine terk edilmiş ve edilecek olan 

Rum ve Ermenilerden metruk emvali menkıbenin nevi ve 

miktarile satış bedellerinin bilinmesi lüzum görülmüş ve bu 

maksadı teminen tertip edilen cetvelden ( ) kıt’ası leffen 

gönderilmiştir. 

1 — Bu. cetvel Maliye emrine terk edilen bütün Rum ve 

Ermeni emvali gayri menkulesinin kâffesi berveçhi müfredat 

muhteri olacaktır. 
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2 — Bunlardan Rum emvali metrukesi ile Ermeni ve saire 

emvali metrukesi hakkında 7 numaralı şutunda esami itibarile 

izahat lâzime verilmelidir. 

3 — Bunlardan satılanlarının bedeli ihaleleri 5 numaralı 

şutunu mahsusunda irae kılınacaktır. 

4 — Hazine emrine verilüpte satılamayanların sebepleri ise 

5 inci şutunda isimleri hizalarında ayrıca tasrih kılınacaktır 

5 — Bu cetvele evvel emirde Rum emvali "metrukesi 

tafsilâtı lâzımesile berveçhi müfredat getirilüp ayrı ayrı yazılacak 

badehu kâffesi yekûn edilüp kapadılacaktır 

6 — Rum emvali metrukesinin müfredat]i kapatılmış 

yekûnundan sonra ufki bir çizgi çekilecek ve bunun altınada 

Ermeni ve saire emvali metrukesi dahi isim, nevi adet itibarile 

alelmüfredat kayt edilecek.ve her birinin hizalarındaki 5 Numaralı 

sutununda satış bedelleri yazılacak ve nihayetinde cem edilerek 

kapatılacaktır. 

7 — Rum ve Ermeni emvali metrukesinin satış yekûnu 

umumileride bunların nihayetinde icmalen birer kalem olarak 

gösterilecektir. 

8 — Cetvelde yalnız 1 numaralı haneler buraca 

doldurulmak üzere açık bırakılacaktır. 

9 — Bu baptaki malûmatın kuyudu mevcudeden kifayet 

etmediği takdirde ciheti Mâliyeden alınmak suretile Vilâyet 

namına baladaki şekilde tanzim olunacak cetvelin ziri mahallinin 

en büyük mülkiye ve İskân memurinin imzasile ikmal ve 

musaddak nihayet senei haliye Temmuz gayesine kadar Vekâlete 

irsal edilmiş bulunacaktır. 

10 — Numunesi gönderilen cetvel iki nusha üzerine tertip 

edilüp biri evrakı müsbite olarak orada ala konulacak diğeri 

Vekâlete gönderilecektir. 
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11 Bundan sonra istenilen tarzda cetveli göndeıimİ3renler 

haklarında takibatı kanuniye icra edilecek ve muhaberata 

sebebiyet vereceklerin telgraf ücretleri kendilerine tazmin 

ettirileceği cihetle keyfiyetin alâkadara lazımı veçhile tebliğ 

buyrulması rica olunur efendim. 

10/6/1929 

 

                                                                                                             
Hulâsa 

İskân muamelâtına ait 

muhaberatın müsaraten 

ve tercihen ifasına dair 

No : 79079 

Muamelâtı iskâniye ve teffiziyenin bir anevvel ikmal ve intacı 

için mübadilinin sıfatı muhaceretleri ve sair hususatı hakkında 

gerek Vilâyet devairi arasında ve gerek diğer Vilâyetlerde vaki 

olacak istilâmata tercihan ve musarrah cevap itası esbabının 

istikmali ehemmiyetle rica olunur, efendim. 

17/6/929 

                                                                                                             
Hulâsa 

Müddeti muayyenesi 

zarfında emval teffizi 

zımnında tahriren 

muracaati sepkedenler 

hakkında. 

No : 79081 

1 — Temlik kanununun üçüncü maddesindeki Evakı 

musbiteye müsteniden müracaat kaydının bazı mahallerce yanlış 

telakkıyata maruz kalarak emval teffizi zımnında evvelce 

baistidaname müracaatta bulunan mübadilinin muayyen 

müddetten evvel vesaiki tasarrufiye ve sairenin tevdi etmedikleri 

beyanile taleplerinin reddedilmekte olduğu görülmektedi. 
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Halbuki sıfatı muhacereti müsbit vesaik ile vesaiki tasarrufiye 

Kefaletname taahhütname, veraset ilamı gibi vesaik teffiz 

talebinin mütemminatından olup bunların mahiyeti bittabi 

mübadillerce meçhul olmağla bidayeten müstahzar bir halde iskân 

idarelerine tevdiine maddeten imkân mevcut olamayacağından 

müddeti muayyenesi zarfında bu istidaname emval teffizi 

talebinde bulunan ve kezâlik bir talep mahiyetini alan tasfiye 

talepnamelerini iskân idaresine tevdi eden veya tasfiye 

talepnamesi tanzimi için bu müddet zarfında tahrirî müracaatı 

sepkedenlere ait muamelatı teffiziyenin sarahati kanuniye 

dairesinde devam ve intacı lâzımdır . Kanıtlıda ki bu kayt. 

kanunen muayyen tarihe kadar hiç bir veçhile veçhile ve hiç bir 

surette müracaatta bulunmayanlara ait olup tahrirî müracaatı 

mesbuk olanlara şumülü olmayacağı tabiidir. 

2 - Vesaiki tasarrufiye ibraz edemeyüpte kefaletname ile 

emval tefevvüz etmek isteyen mübadillerin kefil bulmakta maruz 

kaldıkları müşkilât nazarı dikkâte alınarak memleketi halkından 

olsun olmasın dört müteffevviz mübadil tarafından verilen kâtibi 

adilden musaddak kefaletnamelerin kabulü muvafık görülmüştür. 

Ancak bu müsaadenin yanlış telekkıyata inanız kalmamasını 

temimen işbu tebliğat tarihine kadar kabul edilenler hariç olmak 

üzre badema kefil olacak kimselerin kefalet kudretlerinin 

araştırılması ve kefil olduktan sonra keyfiyet dosyalarına işaret 

edilerek ileride kudretleri fevkinde mütaaddit eşhasa kefalet 

eylememelerinin teinini lâzımdır. 

Kıymetli tapularına mukabil emval tefevvüz edenlerin veya 

edeceklerin işbu istihkaklarına mukabil aldıkları veya alacakları 

emvalin kefaletnameden olan matluplarına 
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tekabül eden kısmına Temlik 'kanununun dokuzuncu maddesi. 

mucebince beş sene müddetle ipotek vaz’ı şartile kefalet mukabili 

olarak kabulü suretile mübadillerin kefil aramak ihtiyacından 

vareste tutulmaları tensip edildiğinden müracaat edenler hakkında 

bu dairede muamele ifası muvafıktır , 

Tasfiye talepnamelerine müsteniden kefaletnamede emvâl 

almak isteyenlerden irsen tahtı tasarruflarında bulunan emval için 

ayrıca veraset ilâmı alınmakta olduğu görülmektedir. Halbuki 

meskür emvalin mevcudiyeti ve uhtelerinde olduğu mübrez 

kefaletnamelerle tahakkuk etmekte olmasına nazaran artık bu 

kabil emval için ayrıca veraset ilâmı alınmasına lüzum yoktur . 

Ancak tasfiye talepnamesi tanzim eden kimsenin muameleden 

evvel vuku vefatı halinde veresesi tarafından isbatı veraset 

edilmesi lâzımdır. 

3 — Takdiri kıymet şahadetnamesi taahhütname ve sıfatı 

muhaceretin suhuletine müteallik vesaik vesair evrakını hala 

vermeyen ve tebligatı müteaddideye rağmen de elan bir 

teşebbüste bulunmayanlara ait muamelâtın iskân muhtırasının 

kırk üçüncü maddesine tevfikan hükümsüz addi ve tahti 

işgalindeki emvalden meskenden gayrisinin istirdadı lâzımdır . 

Ancak ileride bir takını yanlışlıklara ve suda ve şikâyete 

mahal kalmamak üzre keyfiyetin birer kerre daha bu kabil eşhasa 

resmen ve tahriren tebliğile ( bir mazereti meşruaya müstenit 

olmaksızın -) yine muayyen müddet zarfında evrakı lâzimesini 

ibraz etmeyenler olursa o zaman bermenvali muharrer muamele 

ifası iktiza eder. 

Baladaki izahat dairesinde muamele olunarak işlerin bir an 

evvel ikmal ve intacına ihtimam buyrulması rica; olunur efendim. 

17/6/929 
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Hulâsa 

Tapu harçları kanun 

dairesinde muamelâtı 

temlikiyenin tesriine dair  

No : 79130 

Tapu harçları hakkındaki kanun Vilayeti. aliyelerine de tebliğ 

edilmiş olduğundan temlik muamelâtının kanunu mezkûr 

dairesinde bir an evvel intacı esbabının istikmali rica olunur 

efendim. 

/6/929 

                                                                                                             
 

Hulâsa : 

9/6/29 tarih ve 78646 

tebligatı umumiyenin 

yedinci maddesinin 

tavzihine dair  

No : 79200 

9/6/929 tarih ve 78846 No lı tebligatı umumiyenin yedinci 

maddesinde ( Ancak şimdiye kadar Vekâletçe yapılan tahkikata 

müsteniden istirdat için verilmiş olan emirler ahkâmının tekrar 

istizan edilmeksizin infaz olunacağı ) muharrer bulunmasından, 

dolayı muhacir ve mültecilere muhasas meskenlerin dahi istirdadı 

lâzım .geleceği suretinde telakki edildiği, müracaatı vakiadan 

anlaşılmıştır. 

Mezkûr tebligatın birinci maddesinde tasrih edildiği üzere 

Vekâlet muhacir mübadil ve mültecilere iskânı adı suretile 

verilmiş olan meskenlerin istirdat edilmemesini esas itibariyle 

kabul eylemiş olduğundan bu madde ile istihdaf edilen bilâ istizan 

istirdat keyfiyetinin meskenden gayri olan emvale şamil 

bulunduğu tavzihen tebliğ olunur efendim. 

22/6/929 
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Memurin Kıdem tashihleri 
 

 

4 — 174 sicil numrolu ve 17 kıdem sırasında mukayyet 

Vali Şevki bey sütununun kıdem sıra numroları arasına 10 

mükerrer numro olarak nakli. 

900 sicil numrolu Vali M. Fahri beye ait sütunun sınıf ve 

derecesine tayin tarihinin 1/5/341 olmadığından 1/6/341 tarihine 

tashihiyle aynen beşinci sahifede üçüncü kıdem sıra numrosuna 

naklile yerine yine beşinci sahifede üçüncü kıdem sıra 

numrosunda 938 sicil numrolu Vali Ali Kâmil beyin isminin Ali 

Kemali olarak ve derecesine tayin tarihinin de 1/6/341 olarak 

tashih edilerek 2 kıdem sıra numrosiyle yazılması. 

14 — Dördüncü sınıf Tahrirat Müdürlerinin birinci sırasında 

Kâmil beyi sicil numrosunun 248 den 284 de tashihi. 

24 ve 25 — 831 sicil numrolu Mehmet Muhsin beyin istifası 

kabul edildiğinden 49 kıdem sıra numrosundaki sütununun 

çizilmesi 

59 kıdem sırasında yazılı 106 sicil numrolu Kaymakam Ali 

Riza beyin sınıfına tayin tarihi hanesi 1/11/1929 olarak tashihiyle 

bu sütunun buradan çizilerek aynen 22 ve 23 üncü sahifelerde 9 

ve 10 kıdem sıra numroları arasına 9 mükerrer kıdem sıra 

numrosiyle yazılması. 

30 ve 31 — 80 kıdem sırasında yazılı 1360 sicil numrolu 

Kaymakam Ahmet Cemil beyin ilk Devlet hizmetine taran tarihi 

hanesinin 17 ikinci teşrin 1323 olarak tashihiyle bu sütunun 

buradan çizilerek aynen 28 
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ve 29 uncu sahifelerde 53 kıdem sıra numrosundan sonra 53 

mükerrer kıdem sıra numrosiyle yazılması. 

32 — 70 sicil numrolu Abdurrahman Agâh beyin doğum yılı 

1287 nin 1298 e tashihi. 

34 — 2477 sicil numrolu Memduh bejin pederi ismi Cafer 

efendi, tevellüdü 1317 ve memleketi üsküp olduğundan hanei 

mahsuslarına yazılması. 2174 sicil numrosunda mukayyet 

Kaymakam Ahmet beyin sicil numrosunun 2476 ya tashihi. 

36 — 160 kıdem sıra numrosunda 2427 sicil numrolu 

Kaymakam Fuat Ziya beyin isminin Mustafa Fuat olarak 

tashihiyle doğum Anlının 1307 ve memleketinin Meyis ve 

mektebi hukuk mezunu olduğu hanei mahsusuna yazılmak 

suretiyle işbu sütunun buradan temamen çizilerek 34 üncü 

sahifede 133 kıdem sıra numrosundan sonrâ 133 mükerrer kıdem 

sıra numrosile 2425 sicil numrolu Kaymakam Mustafa beyle 

2174 numroda mukayyet Ahmet bey arasına yazılması. 

43 — 16 ıncı kıdem sırasında Malatya Nufus Müdürü Şevket 

beyin sehven rüştiye mezunu olduğundan yazıldığından o suretle 

tashihi. 

18 ve 19 — 27 kıdem sırasında 1178 sicil numrolu 

Kaymakam Saffet bey vefat ettiğinden bu sütunun çizilmesi. 

24 ve 25 — 73 kıdem sırasında 2409 sicil numrolu 

Kaymakam . Hüseyin Hüsnü beyin istifası kabul edildiğinden. 

34 ve 35 — 138 kıdem sırasında mukayyet 2487 sicil 

numrolu Kaymakam Abdülaziz bejin istifası kabul edildiğinden 

bu sütunların çizilmesi ve kıdem cetvelinin balâdaki tarif at 

dairesinde tashihi tamimen tebliğ olunur efendim. 

3/6/929 
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4 ve 5 — 4 üncü sınıf Valilerin 12 inci kıdem sırasında ve 762 

sicil numrosunda mukayyet Vali Nizamettin beyfendinin kıdem, 

derecesi tetkik ve tashih edilerek ikinci kıdem sırası arasına 

birinci kıdem sırasına 8 mükerrer numro ile yazılması 

3 üncü sınıf Valilerden 19 uncu kıdem sırasında mukayyet 

481 sicil numrolu Hüseyin Hüsnü beyin sicilli tetkik ve tashih 

edilerek birinci ve ikinci kıdem sıraları arasına 1 mükerrer numro 

ile yazılması. 

6 — 1171 sicil numrolu Kars Valisi Salih Salim beyin doğum 

tarihi sehven 1295yazılmış olmakla bu tarihin 1299 a tashihi. 

24 ve 25 — 531 sicil numrolu ve 5 inci kıdem sırasında 

bulunan Abdülfeyyaz beyin kıdemi bittetkik tashihen 22 ve 24 

üncü sahifelerde 13 ile 14 kıdem sıra numroları arasına sınıf ve 

derecesine tayin tarihi 20/11/339 olarak 13 mükerrer kıdem sıra 

numrosiyle yazılması. 

 

                                                                                                             
Hulâsa : 

Tabiiyet müdürlüğünün Dahiliye 

Vekâletine rapt edildiğine dair 

No :: 367 

 

Tabiiyet 

Tabiiyet müdürlüğü 1 Haziran 1929 tarihinden itibaren 

Vekâletimize rapt edilmiş olmağla bundan sonra gerek resen ve 

gerek Hariciye Vekâletinin evvelce vaki işarına cevaben bu 

hususta yazılacak muharreratın doğrudan doğruya Vekâletimize 

gönderilmesi ve tabiiyet harçları olarak irsali lâzım gelenparaların 

da Vekâletimiz namına postaya tevdii tamimen tebliğ olunur 

efendim. 

3/6/929 
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Gayri Resmî kısım 

 

 

Paris Sabık Polis Müdürü M. Lepinin 

 hatıratı 
 

İdarenin bir ilimmi yoksa bir meslekini olduğunu, burada bir 

makalemizde münakaşa etmiştik. İdarede muvaffak olacak zatın 

yalnız hukuku ibareyi eyice bilmesinin kâfi gelmeyeceği tabiidir. 

Bir idare adamı öyle nazik müşkül, vatanın menfaati noktai 

nazarından tehlikeli mesele ve vakalar karşısında, bulunurki 

memleketin âlî hukukunu korumak onun huzur ve emniyetini 

temin etmek hedefine varan musip karan verebilmek için kavanin 

ve nazariyat dağarcığının muhteviyatı kâfi gelmeye bilir. 

Cüret cesaret ve şiddetle hareket etmek lâzım gelen bir anda, 

bir idare adamının kanunî mülâhazalarla zaaf ve tereddüt 

göstermesi onun muvaffakiyetsizliğini setredemeyeceği gibi 

yerinde ve zamanında olmayan veya lüzum ve ihtiyaç: derecesini 

aşan şiddetli hareketlerden de- isabet ve muvaffakiyet 

beklenemez. İdareci o ilim." ihtisas. teşebbüs, tatbikat ve ihtira 

adamıdır ki hadiselerin ehemmiyeti, tehlikelerin şümul ve vüsati 

karşısında emsali hadiselerde mamulün bili olacak yepyeni bir 

tarzı hareket ipda ve icat eder. Bu noktadır ki idare hayatında 

mühim tecrübeler geçirmiş zatların bu vadideki hatırat ve 

neşriyatım dikkat ve mülâhaza ile okumak hu meslek erbabı için 

fevt ve istihfaf edilmeyecek bir kazanç teşkil eder. 
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Fransa kütüphanelerinde bir kaç güne kadar intişar sahasına 

çıkacak olan sabık paris polis Müdürü M. Lepinin hatıratı da bu 

kabil okunması idarecilerimize tavsiyeye şayan eserlerden biridir. 

M. Lepinin şahsiyeti vazifesinde ifa ettiği mühim, hizmetler 

ve eserinin kıymet ve ehemmiyeti hakkında bir fikir edinmek için 

bu mevzudaki mühim neşriyatı burada tercüme ve nakil ediyoruz. 

Bir polis müdürü umumisinin hatıratı daima âmmenin 

tecessüsünü gıcıklar. Fakat vaktaki bu polis müdürü umumisi ( 

Lui Lopin ) tesmiye edilirse muhaliflerinden sonradan kendisine. 

Dahiliye nazırı olan birisinin dediği veçhile : “saf yürekli ve cesur 

adam olursa.” Eğer bu polis müdürü umumisi üç veya dört reisi 

cumhurun ve on iki baş vekilin dairei samimiyetinde yaşamış ve 

rejimin en karışık bir devrinde inzibat; temin etmiş bulunursa 

Bunun hatıratı alâkai şedideyi celp etmekten hali kalamaz. Bir 

kaç güne kadar kitapçılarda intişar edecek M. Lepinin hatıratı bu 

zümreden olup oradaki cazip menkabeler polise olduğu kadar 

siyasete de temas eder.  

Fikrini serbestçe söyleyen M. Lepin tercihan kimleri çok 

sevdiğini saklamıyor. Bütün şeflerine hatta kabiliyetlerini vasat 

derecede bulduklarına dürüsti ile hizmet etmekle beraber iki zat 

vardır ki bunları çok sevmiştir: 

Bunlar Reisi cumhur Kazimiz perya ile Başvekil Valdek 

Rusodur. 

Kazımir perienin Polis müdürü umumisinden gizli tutulduğu 

pek az sırrı vardır, o kadar az ki Elizeyi terk etmek niyetinde 

olduğunu ilk evvel ona söylemiştir. 

Bir akşam, Marlide, bir avdan sonra indiği ıstas- 
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yonda bir mazruf açarken M. Lepinin kulağına şunları fısıldamış: 

Bu yarın için istifanamedir. 

Reisi cumhurun annesi Zevcesi ve M. Lepin beyhude yere ona 

istifanamesini geri aldırmağa teşebbüs ettiler. Sabık polis müdürü 

umumisi diyorki: İki saatten beri mücadele ediyorduk, o sırada 

bahriye nazırı M. Feliks Forun geldiğini haber verdiler. Zan 

ediyorduk ki oda bize iltihak edecek. Halbuki bilakis mevkiinin 

sarsıldığından bahs ederek Reisi cumhura kalkıp gitmesinden 

başka yapılacak bir iş olmadığını söyledi. İki gön sonra kongra 

toplanmıştı namzet gösterilen Felikse For Reisi cumhur intihap 

olundu. 

Hiç şüphesiz bu sebepdendir ki M. Lepin ile Feliks Forun 

münasebetleri düzgün olmadı . halbuki gerek M. Lube gerek M. 

Falyer ile adeta samimiyet peyda etmişti . M . Lepin diyorki 

“Halk M. Falyeri eyice tanımadı, daha duğrusu hiç tanımadı . . .” 

Elizedeki resmî kabulleri selef ve haleflerinden her hangi, 

birisininki kadar muhteşem idi. Bütçesinin umuru hayriyeye iane 

faslı mühim bir derecede idi. 

M. Lepin devlet reisi olmak üzere Foru ve hükümet reisi 

olarak da, Kombi az takdir ediyor. 

Komb meşhur Humbert işinde emniyet müdürü Koşferin 

tecziyesini istemişti. Halbuki M . Lepin mesai arkadaşlarını 

şiddetle siyan et ediyordu. Mücadelede Komb geri çekilmeğe 

mecbur oldu. 

Valdek Rusoya gelince, M. Lepin ona karşı sevgi ve takdir 

ayarında hörmet taşiyor, hatıratında .uzun, boylu “Haute cour,, ve 

şabrol kalesi - fort chabrolden bahsediyor ve bize ifşa ediyorki 

eğer kale bu kadar  uzun müddet dayandise bu kandan tedehhüş 

eden ,, Valdekin tereddüdü yüzündendir. 

Sabık Polis müdiri umumisi yazıyor ki : ( onu telhis 
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deden benim ve adamlarımın orada kahvermemizdir. Bunu asla 

söylemedisede ben eminim. Hiç bir cihete karar veremiyordu. Eyi 

ettimde ona dedimki benim tetbirim ameliyattır ( opration). Her 

Sabah ayni suali soruyordu  

( Şerefiniz üzerine temin ediyormusunuz ki kan 

dökülmiyecek? ) Ne cevap verilmeli ? 

Müşarün ileyhin bırakdığı kâhatlarda Maten, gazetesinin neşr 

ettiği notlarda her satırı delen ayni endişedir Bundan maada, 

Milerandan başka bütün nazırları müttehaden onun reyinde 

idareler Gallifet en musirleri idi. Vaziyetim az berbat değildi 

bundan gadaplanmıştım ve Valdek gibi bir şefe karşı hürmetim ne 

olursa olsun gün geçtikçe sabrım tükeniyordu. Parisin 

sinirlendiğini zatimizin hasımlarımızı cesaretlendirdiğini ve bir 

gerinin derdesti matlup şakinin ısmiderisini sakınmak için kanlı 

bir çıkmaza tıkılmakta olduğumuzu ileriye sürüyordum. Nihayet: 

salahiyeti kâmile aldım ve derhal ertesi gece için ameliyat 

operasyon tebliğini gizlice işaa ettirdim: Tamamen beklediğim 

vaki oldu. Germin bütün dostları kapımı muhasara ettiler 

müzakere talep ulundu. Millevoye benden Gerinin ve şeriki 

cürümlerinin serbestçe çıkmalarına müsaade vadini almayınca 

yanımdan çıkmak istemiyordu Bu mümkün değildi muhafaza işe 

nihayet vermek için mahbusun bir zabit nezareti altında 

kelepçesiz olarak hapishaneye şevkine muvafakat ettim. 

Sabahın saat üçünde, Şabrol kalesine - Fort chabrol 

giriyorduk. Gerin oradan çıkıyordu ve kâbusumda nihayet 

bulmuştu. Bu havadisi yermek için nezarete gittiğim vakit Valdek 

ki henüz uyuyamamıştı. İntizar odasından önüme çıktı. Elleri 

gerilmiş üstünde gecelik elbisesi ayakları çıplak, her işin bittiğini 

öğrenmek için tehalük gösteriyordu. 

M. Atif 
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Halka ucuz mesken temini 
 

Bu gün Avrupa hükümetlerinin meşgul olduğu İçtimaî ve 

İktisadî büyük ehemmiyeti haiz mes’elelerden biri halka ucuz 

mesken teminidir. Burada kullandığımız halk tabirinden maksad 

küçük memur müstahdimin, küçük tüccar, sanatkâr, esnaf ve 

ameledir, yani kazandıkları para ve aldıkları aylık serbest iktisat 

sahasında kendisine bir mesken teminine kafî gelmeyen İçtimaî 

tabakadır. Umumî harbin meydana çıkardığı bu çetin mevzuun 

halli için bu güne kadar bütün Avrupa hükümetleri ehemmiyette 

meşgul olagelmiştir. Meselâ Alma uya da meskenlerin icar ve 

isticarı hükümetin bu işle muvazzaf kıldığı dairenin sıkı 

mürakabesi altındadır, katiyen serbest değildir, oralarda bir 

kimsenin ev tutabilmesi için bir çok şeraiti haiz olması lâzım 

gelmekle beraber evvelâ namzet kayıt olunarak ismine sıra 

gelinceye kadar senelerce beklemesi icap etmektedir, fakat bir 

kerre yapılmış olan isticar artık müddetle alâkadar olmayarak 

müstecirinin elimle uzun zaman kalmaktadır. Eğer bu müstecir 

böyle temin ettiği meskenden müstağni kalırsa yahut o bina veya 

daire büyük geliyorsa, kendisine mal olan bedeli icarın dört beş 

misli fazlasına başkasına hususî surette icar ederek müteneffi 

olmaktadır. Öyle sakim bir usulki insana umumî harbin sıkıntılı 

vesika, günlerini hatırlatıyor, Viyana belediyesi bu işi daha 

müsbet bir cepheden düşünmüş ve amele ve emsali için cesim 

binalar içinde her dürlü konfora: havi apartmanlar inşasına 

başlamıştır kendisine mahsus-, sevimli ve şirin bir mimarisi olan 

bu binalar öyle 
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mükemmel demokrasi saraylarıdır ki içinde oturan aile hava ve 

ziya şeraitini, ailesinin nüfusuna göre kâfi odaları hamam 

kalorifer ve elektrik tertibatını bulur söylemeğe hacet yoktur ki bu 

meskenin icar bedeli müstecirin bütçesine hiç de yük olmayan 

mutedil bir rakamdır. Bir millet ailelerden terekküp eder ve 

ailelerin en büyük kısmını halk tabakası teşkil eyler Bir millet 

zinde sağlam kuvvetli ve çalışkan olabilmek için halkın sıhhi 

şeraiti haiz meskenlerde oturması lâzımdır. Halkın kuvveti ve zafı 

temamen devletin kuvvet ve zafıdır. Bugünkü içtimai ve İktisadî 

şerait az kazananların yaşamalarına yetişmiyorsa buna 

müdebbirane ve hakimane hal çaresi bulmak bu günkü 

hükümetlere düşen şerefli vazifelerdendir. Fiatlara narh koymak 

aksi hareket edenlerden ceza almak gibi iktisadi kavaidin 

icabatına tevafuk etmeyen tekbirler derhal aksülamel husule 

getirmekten başka bir netice tevlit etmezler İcar bedelleri cebrî 

surette tahdit edilen yerlerde yeni inşaat durur eskiler tamir 

edilmez ve o memleket hani biye yüz tutar halk tabakasına 

gücünün yetmediği mesken icar bedeline mukabil pirim dağıtmak 

devlete tahammül fersa 'malî bir yük teşkil eder esasen mesken 

bedeli icarlarının tereffun sebebi tetkik edildiği zaman, görülür ki 

yükselme temamen arzü talep kaidesinin neticesidir. Çünkü 

makineciliğin terakkisi ve ziraata tatbiki neticesi olarak kırlarda 

ve tarlalarda el emeğine olan ihtiyaç azalmış ve günden güne 

azalmaktadır bunun tabiî neticesi olmak üzere köylerden ve 

kırlardan şehirlere doğru akın başlamıştır işte başlıca bu harekettir 

ki. şehirlerde mesken buhranını tevlit etmektedir. 

Bizde Ankaranın hususî vaziyeti hariç olmak üzere buhran 

muhaceretten yangınlardan doğmuş her nevi 
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inşaat malzemesinin para faizlerinin duvarcı marangoz sıvacı gibi 

işçi ücretlerinin Pahalılığı bu buhranı teştit etmekte bulunmuştur, 

sahiplerine Pahalıya mal olan ve bittabi yüksek kiraya verilen bu 

meskenlerin sıhhi ve bediî şeraiti gayri haiz bir memleketin 

mamuriyetini temin etmekten uzak çürük çarık yerine göre taş, 

tahta çamur yığınından ibaret olduğu düşünülürse bu meselenin 

ne kadar Ehemmiyet iktisap ettiği kendiliğinden tezahür eder 

aşağıda vereceğim izahattan anlaşılacakdır ki bu çok çetin 

meseleyi halletmek için bütün Avrupada en muvafık doğru ve 

âkılâne tetbiri bulup tatbikine başlamak şerefi Fransaya nasip 

olmuştur, bunu izah edelim: 

Fransa hükümeti halka ucuz, mesken temini için ahiren bir 

kanun neşir etmiştir. Bu kanun bu muazzam ve muğlak işi Devlet 

hâzinesine yük olmadan hal edecek teşkilat ve ahkâm temin 

etmektedir. Bu kanım nasıl oluyorda bu harikulade neticeyi 

veriyor. 

Evvelâ bu Kanuna istinaden hükümetin nazareti altında “ucuz 

mesken idarehaneleri,, ile “ucuz mesken şirketleri” teşekkül 

etmiştir. Bu müesseseler başlıca üç tip olarak ev numuneleri tertip 

etmişlerdir. Bu evler iki kat üzerine 3-4 odalı olup sahanlığı, 

matbahı, banyosu ve taraçası vardır, pencereleri, geniştir bina 

levazımının büyük bir kısım demirdir ve inşaat o yolda tertip 

edilmiş ve bu müesseseler, o suretle hazırlanmışlardır ki evinizin 

inşası için, emrinizi verdikten sonra dört beş gün zarfında bütün 

levazımat ve tertibatiyle inşa edilmiş ve hazırlanmıştır, hemen 

içerisine taşınabilirsiniz Bu evler acaba kaça mal oluyor. 

Bu sualede cevap verelim birinci tip 25.000 .frank yani bizim 

paramızla iki bin lira , İkincisi iki bin dört yüz ve üçüncüsü iki 

bin beşyüz liraya mal olmaktadır. 
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Ve herkes ailesi efradının âdedine güre tipleri intihap etmek 

mecburiyetindedir . Bir ailenin her dürlü ihtiyacını temin eden 

asrı bir evin bu kadar ucuza mal edilmesi ve bu kadar süratle 

yapıla bilmesi hayli marifet olmakla beraber bir ailenin parasız 

hemen ev sahibi oluvermesi bundan daha çok hayrete şayan bir 

iştir. 

Bu muaddel mes'eleyi bu kanunun nasıl başardığını ögrenmek 

için kanuna tevfikan bazı misalleri tetkik edelim: evvela: bu 

kanundan istifade edebilecek olanlar münhasıran az servetti 

halktır; yani sanayi amelesi ticarethane memurları az maaşlı 

hükümet memurları müstahdimin küçük sermayedarlar sanayi 

erbabı, çiftçiler ve sureti umumiyede irat üzerine umumî vergiye 

tabi olmayanlar yahut hafifi nisbette tabi olanlar Saniyen: ev 

yaptıracak kimse ya ucuz mesken şirketi ve ya ucuz mesken 

dairesine giderek mukaveleyi imza edip evin siparişini vermek 

lâzımdır bu bapta gerek Vilâyetler gerek belediye daireleri lâzım 

gelen bütün malumatı vermekle mükelleftir. Bir defa müstakbel 

ev sahibi kendisine elviren bina tipi hakkında şirket veya daire ile 

mutabık kaldımı artık kalan iş arsa satım almak ve inşaat için para 

tedarikinden ibaret kalır . Bu hususta kendi mıntıkasındaki, gayri 

menkulât karşılığında ikrazat yapan şirkete müracaat etmek 

lâzımdır. Bu şirket böyle bir müracaatı ret edemez ; ancak kabul 

için de müracaat edenin şu beş şartı haiz olması lâzımdır:  

10 fıransız olması. 

20 filhal bir ev sahibi bulunmaması  

30 namus, erbabından olduğuna dair kendisine şehadet 

edenler bulunması 

40 millî sigorta da hemen muayene olarak hayatını  sigorta 

ettirmesi. 
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50 320 lira kıymetinde arazisini veya bu miktar parasını 

şirkete peşin teslim etmesi fakat aşağıda göreceğiz ki pek çok 

ahvalde bu sonuncu şart ya büsbütün kaldırılmış yahut tahfif 

edilmiştir. Hayat sigortası şartı müstakrızın vefatı halinde 

mütebaki parayı teinin içindir. Buda temamen ölenin ailesi 

menfaatınadır çünkü müstakriz borcunu ödemeden vefat edince 

varisleri ne taksit ne faiz hiç bir para artık ödemeğe lüzum 

kalmadan evin maliki olacaktır , vefat halinde ikrazat şirketine 

olan borcu sigorta şirketi öder . 

Salisen: İstikraz edilen paranın kaç senede ödeneceği 

müstakrızın arzusuna tabidir . Yalınız bu müddet yirmi beş seneyi 

geçemez şurasınada dikkat, edilecek ki müstakriz altmış beş 

yaşından sonra taksit ödemesin taksit senevi olup miktarı öyle 

hisap edilmiştir ki istikraz bedelinin sermayesini . faizini ve 

sigorta primini , öder, faiz yüzde iki buçuktan fazla olamaz. 

Bu malumattan sonra misallere geçebiliriz. 

Çocuksuz bir aile 25 senede ödemak şartile iki bin liralıktan 

bir ev yaptırmak isteyor, çocuksuz olduğu için üçyüz yirmi lira 

peşin vermesi lâzım. 

İsterse bu kıymette arsa versin. 

İkrazat şirketi buna 1(580 liralık ikrazat yapar. Bundan başka 

da yüzde on buçuk olan sigorta piri mini de verirki bunda 176 

lira- eder yani bu zata ikrazat şirketi, ceman 1856 lira ikraz etmiş 

olur. Bu mukrizin bu parayı 25 senede ödeyeceğine göre senevi 

tesviye edeceği taksit 100 lira 56 kuruş eder ki ay ay vermek 

isterse 8 lira 10 kuruş kadar bir şey tüter. 

İkinci bir misal : 

İki çocuklu bir aile ve çocuklar 18 yaşından aşağı ise bunlar 

2100 liralık nevinden ev yaptırmak isteyorlar Bu 
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defa çocuklar nazarı dikkate alındığı için istikraz için peşin bir 

para veya arsa vermesi lâzım değildir. İkraz yapacak şirket lâzım 

olan paranın kalleşini yani 2400 lirayı ikraz eder. Buna sigorta 

primini ilâve edersek - ki 230 liradır - ikraz edilecek paranın 

yekûnu 2650 liraya baliğ olur. Bunun ödenmesi için senevi 

verilecek taksir 145 buçuk lira ve ay hisabilede (12) lira eder. 

Eğer aile İliç çocuğu olmayan ve yüzde elli, hisabile malüliyet 

maaşı olan harp malulü ise hesap yine bunun aynidir, kezalik 

ikrazı isteyen kocası harpte ölmüş ve tekrar evlenmemiş bir valide 

ise yine ayni minval üzere hesap olunur. 

Bir misal daha: 

Her biri 18 yaşından aşağı dört çocuklu bir aile 2560 liralık 

nevinden ev yaptırmak isteyor. Bu defa çocukların çokluğu nazarı 

dikkate alınarak kendilerinden peşin bir para istemek değil Belki 

hükümet bunlara 600 lira ikramiye verecektir. Binaen aleyh 

bunların şu şekilde olur, ev bedeli olan 2560 liranın 600 lirasını 

hükümet vereceğine göre ikraz şirketinden alınacak para 1960 lira 

ve buna 205 lira sigorta primini ilâve edersek ceman 2160 lira 

eder. Senevi ödenecek taksit 117 lira tutarki beher aya 9 lira 

altmış kuruş düşer. Dört çocuklu bir aile yerine, hiç. çocuğu 

olmayan yüzde yetmiş ikramiyeli harp veya iş malulü bir aile ise 

hesap yine aynidir ve hükümet ayni ikramiyeyi verir. Kanun 

bilumum ihtimalleri derpiş etmiş. isede balâda zikrettiğimiz 

misaller onun başlıca ana hatlarını çizmektedir. Kanunun farik 

vasıflarından biride şudur. Aile adedi çoğaldıkça senevi ödenecek 

taksit o nisbette az yükselmektedir, şu şartlaki inşa edilecek ev 

daha büyük ve kıymeti de daim yüksek olacaktır. Şunu da ilâve 

etmek lâzım ki bu 
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suretle inşa edilen ucuz meskenler on beş sene müddetle devlete, 

Vilâyete ve belediyeye ait bilumum gayri menkul vergilerinden 

ve resimlerinden muaftır. 

1931 senesinden evvel almak şartile arazinin ferağ; harcı da 

yüzde elli tenzilâta tabidir. 

Bu kanun ile bu sene Fransada elli ilâ altmış bin ucuz ev 

kıştan evvel inşa edilmiş olacaktır. 

Bir çok ailelere külfetsiz sıhhî mesken tedarik eden ve bu 

suretle millî servetin tezyidi memleketin suratla imarı gibi İçtimaî 

ve İktisadî büyük gayeleri temin eden bu mükemmel kanımda 

bizim için istifadeli bir numune kabiliyeti görüyoruz. 

M. Atif 
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Vilâyet idaresi kanunu 

Kazai İdarî  
 

Vilâyet idaresi kanununun maddelerini tetkike giriştiğimiz 

zaman nazarımıza en evvel çarpan fevkalâdelik Vilâyet idare 

hey’etine verilen kazaî İdarî salahiyetidir . Bu selâhiyet Türk İdarî 

tarihinde başlı başına bir tecettüt ve bir inkılaptır. çünkü şimdiye 

kadar bizde idare yalnız bir taraflı yani Hükümet lebine ve halk 

aleyhine muvazenesiz ve frensiz bir kuvvetten ibaret idi. Böyle 

emniyet ve muvazene tertibatı olmayan bir kuvvetin tasması ve 

suiistimaller yapması gayet tabii idi, İdarî haksızlıklara, 

fenalıklara . sui istimallere karşı yalnız halka bir tek menfez vardı 

mafevka şikâyet etmek itiraf etmelidir ki mafevk bu gibi ahvalde 

daima şikâyet sahibine değil kendi memuruna hak verirdi zaten 

her şikâyeti dinlemek tetkik etmek muhik olup olmadığına hükmü 

verebilmek için onun teşkilâtı da müsait değildi bunun içindir ki 

bu yolda ki şikâyetler tezvirat telakki olunurdu, ve hükümet 

memulları aleyhine şikâyete cesaret etmek ozamanlar için bir 

tetbirsizlik ve tehlikeli idi Çünkü hakkında şikayet edilen memur 

bundan muğber olarak intikam almağa kalkardı. Bunun tabiî 

neticesi olarak mafevka şikayet hakkı tatbik kabiliyeti olmayan 

bir heyûla idi. Düşünmeli ki terazinin karşı kefesinde muvazene 

sıkleti olmayan idare kuvvetine fenalıklar ve taşkınlıklar yapmaz 

ve bu memlekette bu yüzden ne İdarî fenalıklar olmamıştır ? İkide 

bir cahil dimeğe alışdığımız halkın hadsi buluşu bu hakikati 

nazariyat idare kavaidinden haberdar olmadığı halde sezmiş ve 

memurlar hakkında hükmünü vermiştir. Halk gayet muhik olarak 
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bu geçmiş devirlerin memuriyetleri için Nemrut sanda -üyesi 

demiştir . Terbiye ve asaletinin yüksekliği derecesinde zekâ ve 

idraki de yüksek olan türk balkı nice nice fenalıklar idaresizlikler 

zulumlar irtikap ve irtişalardan yürekleri .yanmış olduğu halde 

arifane ve hakimane bir incelikle kabahati bütün bu fenalıkları 

zulüm ve soygunculukları yapan memurda değil bütün bunlara 

sebep olan memurlukta bulmuştur . Halk memuru ve salısı değil 

doğrudan doğruya sistemi ittiham etmiştir milletin bu büyük 

buluşu ve arifliği karşısında mütehayyir kalmamak imkânsızdır. 

Memur sui istimalâtının memleketi kasıp kavurduğu yakıp yıktığı 

bir hengâmede bütün bu fenalıklara amil ve icra vasıtası olan 

memure hiç bir şey demeyüpte memuriyete nemrut iskemlesi 

demek tarih a intikal etmiş olan o meşkim idare devresini iki 

kelime ile tarif ve ifade edebilmektir. Evet balkın yerden göğe 

kadar hakkı vardı fenalık esasen şahıslardan değil usulden ve 

sistemden doğuyordu. Memurda insan olduğuna ve insanların 

eyisini ve kötüsünü ayırt edecek hatta bugün dahi bir vasıta ve 

makina icat edilmemiş bulunduğuna göre memurların içinden 

emsinin olduğu kadar fenasının da çıkması gayet tabiidir. 

Fakat hiç bir hükümet idaresini ve hiç bir millet, 

mukadderatını tâli ve tesadüfe, havale edemez bu sebepledir ki 

usulsüz yolsuz ve kanunsuz hareket eden salahiyetini tecavüz 

eyleyen halka kanunun fevkinde zahmet ve külfet tahmil eden 

memuru mahkemenin huzuruna davet ederek onlarla muhakeme 

ve murafaa olmak idari muvazene ve selametin yegane çare ve 

tetirin idi her çare ve tetbir ki idarede demokrasiyi ve halkçılığı 

temin edecek ve milletin terekkisini inkişaf ettirecek şaheser bir 

mekanizmadır. İtiraf etmek lâzım- 
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dır ki idarenin hususiyetine ve meslekî ihtisasına ve hukuku 

ammeden yene menafii âmme mülahazasiyle ayrılmış olan 

esaslarına binaen bu hakkı kazaiyi nizamî mahkemelere vermek 

isabetli bir is olmazdı, hakkelinsaf düşünülecek olursa memurlar 

arasından yolsuz ve haksız muamele yapacaklar nasıl 

bulunabileceği gibi halk arasında da yapılan haklı muamelelere 

razı olmayarak olmadık sebep ve bahanelerle memurlar aleyhine 

yürüyecek kimseler de eksik değildir. 

Eğer bu kaza hakkı nizamî mahkemelere verilmiş olsaydı 

memurların muhik gayrı muhik varit şikâyet ve davalar yüzünden 

ikide bir isticvap ve muhakemeye sevk edilmeleri sebebiyle 

hükümet nufuz ve kudretinin sarsılması tehlikesi baş göstere 

bilirdi. 

Binaen aleyh bir taraftan halkın maruz kalacakları muhtemel 

haksızlıklardan dolayı kendilerine şikâyet ve murafaa hakkını 

hukukî ve filî neticelerde beraber temin edecek ve diğer taraftan 

memurinin mevki ve hukukunu ve binnetice hükümetin otoritesini 

koruyacak şekil her halde kazayı idaride tecelli ve temerküz 

edebilirdi. 

Vilâyet, idaresi kanununun altmış dördüncü maddesi şöyle 

diyor. 

İdare heyetlerinin kazaî işlerinde Vilâyetlerde hukuk işleri 

müdürleri ve bunların bulunmadığı yerlerde mektuplular [ ve 

kazalarda tahrirat kâtipleri ] müddei umumî vazifesini görürler. 

Altmış üçüncü madde mucibince vilâyet idare heyetlerinden 

teşekkül eden idare mahkemesine marüzzikir aitmiş dördüncü, 

madde mucibince bir de müddei umumî dahil oluyor ki bu suretle 

bütün eşkâl ve anasırı temam olan bir mahkeme meydana gelmiş 

oluyor. Bu mahkemenin tâbi olduğu usul ve şerait aitmiş üçüncü 

maddede tayin edilmiştir. 
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Burada tavzihi lâzım mühim hir nokta vardır; altmış üçüncü 

madde kazayi idari selâhiyetini sarahaten vilâyet idare heyetine 

vermiştir. Vilâyet idare heyetleri vilâyet idare şubelerinin 

kaymakamların ve kaza idare şubeleri ile nahiye müdürlerinin 

lâzimülicra kararları aleyhinde menfeati haleldar olanlar 

tarafından bu kararların esas maksat salahiyet ve şekil itibarile 

kanun ve ya nizamnameye muhalefetinden dolayı ikame olunan 

iptal davalarına bakarlar. 

Kanunun diğer hiç bir yerinde kaza idare hey’etlerinin iptal 

davalarına bakacaklarına dair bir sarahat yoktur Fakat diğer taftan 

altmış dördüncü maddede tahrirat kâtiplerinin kazalarda müddei 

umumî vazifesi yapacağı tasrih edilmesine ve atmış altıncı 

maddede “Kaza idare heyetlerinin aleyhine Vilâyet idare 

heyetlerinde ve Vilâyet idare heyetlerinin gerek birinci ve gerek 

ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine şurayı devlette 

alâkadarlar tarafından şurayı devlet kanununa göre itiraz oluna 

bilir.” dinmesine göre kaza idare heyetlerinin de iptal davası 

görecekleri yani kazayi idariyi haiz olacakları istidlal edilebilir 

yoksa kaza heyeti idaresinde müddei umuminin başka ne vazifesi 

vardı? 

Kararlara itiraz merciini tayin eden altmış altıncı maddede 

gerek kaza ve gerek vilâyet için .. idare heyetleri aleyhine .. 

denmiştir. 

Yani idare heyetlerinin kararları aleyhine Vilâyet idare 

heyetlerinin verecekleri iptal davalarına ayrıca bir mercii itiraz 

tayin edilmemesine ve bu iptal kararlarında bir itiraz mercii 

vermek gayet zarurî ve tabii bulunmasına göre altmış altıncı 

maddedeki “kaza ve vilâyet idare heyetlerinin aleyhine .. 

kaydından maksat kaza 
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ve vilâyet idare heyetlerinin İdarî kazaî ve istişarî olarak 

verdikleri kararlar aleyhine manası pek güzel anlaşılabilir nitekim 

altmış ikinci madde idare heyetlerinin İdarî istişarî ve kazaî 

müzakerelerde bulunacağını beyan ederken yalnız vilâyet 

heyetinin kazaî müzakerelerde bulunabileceğini takyit etmemiştir 

bütün bu delillerden dolayı kaza idare heyetinin de kazaî idariyi 

haiz olduğu pek tabii olarak iddia olunabilir. Fakat hakikati hal ve 

kanunun istihdaf ettiği gaye bu değildir kanun kazai idari hakkını 

vilâyetlerde münhasıran vilâyet idare heyetine verilmiştir; çünkü 

altmış üçüncü maddede vilâyet idare heyetlerinin iptal 

davalarından hangilerine bakacağı tasrih edilmiş ve burada vilâyet 

merkezinde olduğu gibi kaza ve nahiyelerde de karar verilmek 

mevki sahibi olanlar heman kamilen zikir olunmuştur bunların 

haricinde gerek kazada ve gerek nahiyede karar vermek 

salâhiyetini haiz başka makam kalmamıştaki bunların verecekleri 

karar aleyhinde kaza idare heyetinin iptal hükmü vermeğe 

salâhiyettar olup olmadığı meselesi tekevvün etsin buna itirazan 

denebilir ki mademki kaza idare heyeti iptal davalarına bakmaya 

salâhettar değildir bu takdirde tahrirat kâtibinin müddei umumilik 

vazifesini yapacağını zikr etmeye ne lüzum vardı ? İşbu vilâyet 

idaresi kanununa göre kaza idare heyetinin kazaî idarisi olmadığı 

katidir, ancak başka kanunlarla bu heyete kazaî İdarî salâhiyeti 

verilmesi mustepat değildir: meselâ kaçakçılığın men'i 

halikındaki bir kanunda müsadere ve cezai »aktı hükümlerinde 

pek mümkündür ki kaza heyetine kazaî İdarî hakkı verilsin işte 

böyle bir ihtiyaç halinde kaza idare heyetinin ne suretle teşekkül 

edeceğini göstermek için müddei umumiliğin tahrirat kâtipleri 

tarafından görüleceği hükmünün konmuş olması varittir. Kaza 

idare heyetlerinde kaza hakkı olmadığına göre altmış altıncı 

maddedeki kaza 
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idare heyetlerinin aleyhine vilâyet idare heyetine itiraz olunabilir,, 

hükmünden maksat kaza idare heyetlerinin idari kararları aleyhine 

„ manası anlaşılması lâzım gelir. 

Kezalik aynı maddenin „ vilâyet idare heyetlerinin gerek 

birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine 

Şurayi devlette itiraz olunabilir hükmünde de bilinci derecede 

vilâyet kararında gerek kazaî ve gerek İdarî kararlar dahil ise de 

ikinci derecede verdikleri kararlar yalnız İdarî kararları ifade ve 

ihtiva eder .. 

Şurasını nazarı dikkata almalıdır ki kazaî İdarî bir işi bir 

kararı, itirazen tetkik demek değildir Mahkeme halinde teşekkül 

ederek muhakeme usullerine tevfikan tarafeyni istiçvap ettikten 

ittiham ve itiraz delillerini dinledikten ve hukuku umumiye 

mümessilinin de rey ve mütalaasına muttali olduktan sonra 

ekseriyetin kanaat ve reyine göre hüküm vermek suretile hakkı 

kaza ifa olunur . 

Evrak üzerinde sadece tetkik ile hakikati bulmağa çalışmakla 

usulü dairesinde teşekkül etmiş bir hakimler hey’etinin heybetli 

huzurunda seslerinin ahenk ve ihtizazı ve ifadelerinin üslubu 

beyani vicdan ve heycanlarından kuvvet alan Müddei ve müddei 

aleyhi son sözlerini de dinledikten sonra hak ve hakikattan 

doğrudan doğruya mülhem olmak başkadır. Bu başkalık 

sebebiledir ki mülgâ idarei umumiyei vilâyat kanununun 69.70 ve 

71 inci maddelerinde kabul olunan şuabatı kararları aleyhine 

itiraz hakkı kazayî İdarî mahiyetinde değildir. 

Hulâsa vilâyet idaresi kanunu Vilâyetlerde demokratik, 

muntazam, âdil, hassas ve ahenkdar bir idareyi temin etmek gibi 

deruhte etmiş olduğu muazzam ve çetin vazifeyi muvaffakiyetle 

başara bilmek için en müfit, ve müsmir vasıta ve cihazlardan 

birini kazayî İdarî sisteminde bulacaktır. 

M . Atıf 
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Fihrist 

 

Tayinler 
Sahifa No 

683 — Valiler 

684 — Kaymakamlar 

685 — Vekâlet emrine alınanlar 

686  — Tasfiyeler. 

687 — Emniyeti Umumiye merkez memurları.  

687 — Birinci komiserler. 

687 — İkinci komiserler. 

688 — Komiser muavinleri. 

688 — Azil  

688 — İskân Tayinleri. 

 

Kanunlar 

 

689 —  Türkiye cumhuriyeti ile Hollanda hükümeti kıraliyesi 

arasında mün’akit Ticaret ve Seyri Sefain 

mukavelenamesinin tasdiklim mütedair kanun. 

689 —  Ziraî kredi kooperatifleri kanunu. 

696 —   Ordu ve Jandarmaya mensup zabitlerle efradın vesair 

binek hakkı olanların kendi mali birliklerinin ve orduya 

alınan ahali nakliye vasıtalarının ödenmesine dair kanun. 

698 —  Pasaport cüzdanlarının bedel mukabilinde itası hakkında- 

kanını . 

698 —  Şark İstiklâl mahkemesince mahkûm sabık Genç valisi 

İsmail Hakkı beyin affına dair kanun  

699 —  Nakti tazminat kanunu. 

 



 
 

868 
 

Sahifa No 

 

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

müzeyyel kanun. 

700 —  İzmir belediyesince akt edilecek 2.000,000 liralık 

istikraza kefalet için Maliye Vekâletine mezuniyet 

vermesi hakkında kanun. 

701 — İdarei hususiyelere ait Maarif hissesinden sanat 

mekteplerine tefrik edilecek mebalığa dair kanun 

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

ve 32 inci maddelerine birer fıkra ilâvesi ve 2 teşrinievvel 

1333 tarihli karama - menin ilgası hakkında kanun. 

703 — Kibrit ve çakmak inhisarı kanunu 

705 —  Ankara şehir imar müdüriyeti teşkilât ve vezaifine dair 

1355 No lı kanuna müzeyyel kanun 

706 —  Şark manatıkı dahilinde muhtaç zurraa tevzi edilecek 

araziye dair kanun 

707 —  Tedariki vesaiti nakliye komisyonlarının sureti teşekkülü 

hakkındaki 703 No lı kanunu muaddil kanun 

710 —  1111 No ve 2 Haziran 1927 tarihli askerlik mükellefiyeti, 

kanununun 2 ikinci maddesinin 5 inci fıkrasile 35 inci 

maddesinin « H » fıkrasını ve 885 No ve 3 mayıs 1926 

tarihli iskân kanununun 11 inci maddesini muaddil kanun  

711 —  Amanejman 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 Malî senesi nihayetine kadar Millî hükûmet 

bütçelerine müteallik borçlar hakkında kanun 
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Sahifa No 

 

727— Evrakı nakdiyenin ihtiyatlarile değiştirilmesi hakkında, 

kanun 

727— Tapu baytlarından hukukî kıymetlerini kaybetmiş 

olanların tasfiyesine dair kanun. 

728— Tuz satışı ve tuz fiatları hakkında kanun 

730— Ankara şehri otomatik telefon santralının 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 kanun. 

732— Şose ve köprüler kanunu 

741— Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya devleti arasında m un 

akit hakem ve uzlaşma mukavelenamesinin tasdiki 

hakkında kanun. 

741— Ziraat makinelerinde ve 'Ziraatta istimâl olunan mevaddı 

muştaile ve muharrike ile müstahzaratı kimyeviyenin 

rüsumu 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 demir yollar idareleri, arasında 

aktolunan mukavelenamelerin tasdiki hakkında kanun. 

757— Devlet memurlarının maaşatının tevhit ve teadülüne dair 

kanun 
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Sahifa No 

 

796— Devlet .demir yolları ve limanları umumî idaresinin 

teşkilât ve vezaifine dair olan kanunun. 21 inci 

maddesinin tefsiri kabil olmadığı, hakkında 

796— Seyit ağa oğlu Topal Akif ve mandal oğullarından 

Süleyman oğlu Mustafanın idamları hakkında. 

797— Akşehirin Eğrigöz köyünden Ahmet. Haşimin idamı 

hakkında 

797— Hasan oğlu İbişin idamı hakkında  

798— Askeri malullerin terfihine dair olan 551 No lı kanunun 7 

inci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında. 

799— 1338 Nolı kanunun tefsirine mahal olmadığı hakkında.  

799— Sabık Ergani valisi Rifat beyin kırmızı şeritli istiklâl 

madalyasile taltifi hakkında . 

800— Şurayı Devlete intihap olunan iki zat hakkında  

800— Kabahatların affı hakkındaki 1411 Nolı kanunun tefsirine 

mahal olmadığı hakkında. 

801— Başvekil ismet paşa hazretleri tarafından vaki: beyanat 

üzerine İcra vekilleri heyetine müttefikan izharı itimat 

olunduğu hakkında. 

801— Meclisi Alinin tatili faaliyet etmesi halikında. 

 

Tefsirler 

 

802— 1331 Nolı kanunun 7 inci maddesinin tefsiri... 
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Sahifa No 

 

Tamimler 

Vilayetler idaresi 

 

803—  İktisat vekâletine Şakir beyefendinin tayin buyrulduğuna 

dair. 

803 —  1414 Nolı kanun suretini leffile. 

804— 1427 "      “          “          “ 

804 — 1437 "      “          “          “ 

805  — 1434 "      “          “          “ 

805 —  1459 Nolı kanunun tebliğin a dair. 

805 —  Hapisaneler idaresinin Adliye vekâletine ve Tabiiyet 

Müdüriyetinin de Dahiliye vekâletine devrine dair. 

806 — 1478 No lı kanun suretinin tebliğine dair  

806 — 1440 No lı kanun .suretinin leffile.  

806 — 1488 No lı kanun suretinin gönderildiğine dair. 

808 — 1473 No lı     “        “        tebliğine dair  

808 — 1465 No lı kanunun bir suretinin gönderildiğine 

 dair    

808 — 1475 Nolı kanun suretinin gönderildiğine dair. 

809 — 1471 Nolı       “       “          tebliğine dair  

809 — 1483 Nolı        “       “             “           “  

810 — 1451 Nolı        “       “          leffile  

810 —' 1493         “       “             “           “  

811— 1485 Nolı kanun suretinin gönderildiğine dair 

811 — 1496   “      

812 — 146    “  tefsir         “           “             “            

812 — 1413    “  kanun        “          “             “             

813 — 506    “ karar         “           “             “             

813 — 1446    “ kanun       “           “             “             

814 — MuşVilâyeti teşkili halikındaki kanunun tebli- 

        gine dair. 
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Sahifa-No 

 

814 —  507 Nolı hararın tebliğine dair. 

814 —  145    “   tefsir karam suretinin leffile. 

815 —  Yeni harflerle bastırılan kanunlarımızın 1 inci 

cildinden Vilâyetinize gönderilen mikdar hakkında. 

815 —  1429 Nolı kanını 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 suretinin leffile . 

822 —  7. inci cilt düsturdan Vilâyetlere gönderilen mikdar 

halikında . 

823 — 512 Nolı karar suretinin gönderildiğine dair. 

823 — 1469  “   kanun   “                 “                 “  

1468   “     “       hakkında              

824 — 512  “ karar suretinin gönderildiğine 

824 — 1519 “   “          “                     “ 

825 — .Kaçak ve bakaya efrat takibatına ” 

826 — Devlet yolları, hakkımla 

826 — 1445 Nolı kanun suretinin leffile  

826 — 1489     "      “             “           “ 

827.— 1514    "      “             “           “ 
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Sahifa No 

 

827 — 8135  “   karar suretini leffile 

828 — 1520 “ kanun     " ”  

829  — 1513 “     “            “       “ 

829 —  Borç verme komisyonuna medyoıı bulunan zabitan 

borçları hakkında. 

Mahalli işler 

832 —  Bilâvasıta vergilere munzam kesirlerin tevhit ve 

nisbetlerinin tadiline dair kanunun hususî idare ve 

belediyeleri alâkadar eden 13 üncü maddesi hakkında. 

834 —  Besini mühürlerin şekli ve yeni harflerle yazdırılmasına 

dair. 

835 —  Bütçelerin: Şose ve köprüler kanunile 1330 

Nolı Maarif vergisine ait kanuna göre tadilen tanzimine 

dair. 

835 —  Hususî idarelerin faaliyetine ait Albümden 

gönderildiğine 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 ehliyetsiz yüzücü bulundurulmaması ve 

derilerin deliksiz çıkarılması hakkında  

838 —  Bugünkü belediyecilik sistemine uymayan iltizam 

şeklinin kaldırılması hakkında  

838 —  Tahsile gönderilecek talebe hakkında 1416 No lı kanun 

mucibince muamele ifasına dair  

839— Nafia memurlarına verilmekte olan ihtisas ücretinin 1525 

No lı sosa köprüler kanunile kaldırıldığına dair 
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Sahife No: 

 

839— Küsuratın tevhidine dair Kanundaki idarei husiye 

hissesinin 1000 No kanundaki idarei hususiye mukabili 

olduğuna dair 

İskân 

840— Yugoslavyada 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 

846— Müddeti muayyenesi zarfında emval teffizi zımnında 

tahriren müracaatı sepkedenler hakkında Tapu harçları 

kanunu dairesinde muamelâtı temlikiyenin teşriine dair. 

846— 9/6/929 tarih ve 78646 Koli tebligatı umumiyenin yedinci 

maddesinin tavzihine dair.  

847— Memurin kıdem tashihleri. 

849— Tabiiyet müdürlüğünün Dahiliye vekâletine rapt 

edildiğine dair. 

Gayri Resmî kısım 

850— Paris sabık polis müdürü M. Lepinin hatıratı. 

M. Atıf 

854 — Halka ucuz mesken temini. 

M. Atıf 

861 — Vilâyet idaresi kanunu, kazaî, idari. 

M. Atıf 


