
 

 

 

 

 

   İDARE 
                              Dahiliye vekâletinin aylık mecmuası 

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

                       Yıl 2     Nisan 1929       Sayı 13 

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

  Tayinler 

 
Mülkiye müfettişleri: 

 

Münhal olan üçüncü sınıf mülkiye müfettişliğine İnegöl kaymakamı 

Servet beyin tayini tensip edilmiştir.  

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur.  

14/4/929 

Reisicumhur 

Dahiliye Vekili Başvekil GAZİ . M - KBMAL 

Ş : Kaya İsmet 

__________ 

2894 

Münhâl olan Hüseyin abat kaymakamlığına sınıfile Çimişkezek 

kaymakamı sabıkı Muhterem besin tayini tensip edilmiştir . 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

1/4/929 

                  Reisicumhur 

Dahiliye Vekili  Başvekil   GAZİ : M . KEMAL  

S : Kaya İsmet 

                             Dahiliye V. Kütüphanesi 

   Sıra No: 1941 / 5314 

İçişleri Kütüphanesi 

 

Kayıt No: 100013 
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2907 

Münhâl olan Midyat kaymakamlığına üçüncü sınıfla mektebi hukuk 

mezunlarından Ali İrfan beyin tayini tensip edilmiştir . 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

             4/4/929 

Reisicumhur 

Dahiliye vekili Başvekil GAZİ. M . KEMAL 

Ş. Kaya İsmet  

_________ 

 

2908 

Karaköse kaymakamı Ziya beyin sınıfiyle Mucur kaymakamlığına 

naklile yerine sınıfile Mucur kaymakamı Şevket beyin tayini tensip 

edilmiştir. 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

 4/4/929 

    Reisicumhur 

Dahiliye Vekili      Başvekil        GAZİ : M . KEMAL 

 Ş : Kaya                 İsmet 

_________ 

 

2910 

Ünye kaymakamı Osman beyin sınıfiyle Göynük kaymakamlığına 

naklile yerine sınıfiyle Şavşet kaymakamı Besim ve Şavşet 

kaymakamlığına birinci sınıfla Avni , Alâiye kaymakamı Halit Raci 

beyin sınıfiyle Nevşehir kaymakamlığına naklile yerine sınıfiyle Behisni 

kaymakamı Rüstem Fehmi ve Behisni kaymakamlığına sınıfiyle Pervari 

kaymakamı Şemsettin ve Birecik 
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kaymakamlığına sınıfiyle Suruç kaymakamı Zeki beylerin nakil ve 

tayinleri tensibep ilmiştir. 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

4/4/929 

Reisicümhur 

Dahiliye Vekili       Başvekil     GAZİ . M . KEMAL  

Ş : Kaya                  İsmet 

_________ 

 

2957 

Münhal olan Marmaris kaymakamlığına sınıfiyle Uluborlu 

kaymakamı Osman Şükrü beyin tayini tensip edilmiştir . 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

28/4/929 

Reisicumhur 

Dahiliye vekili Başvekil GAZİ. M. KEMAL 

Ş: Kaya İsmet 

_________ 

 

Tasfiyeler: 

 
Sason kaymakamı Bilâl bey hakkında memurin kanununun 

muvakkat birinci maddesine tevfikan muamele ifası tensip edilmiştir . 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

1/4/929 

        Reisicumhur 

Dahiliye vekili          Başvekil             G. M. KEMAL  

Ş. Kava                      İsmet 

 

 

_________ 
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    Emniyeti Umumiye 
 

 

Merkez memurları: 
Edirne merkez memuru İbrahim beyin kıdem ve hüsnühizmetine 

mebni birinci sınıf merkez memurluğuna terfi olunmuştur . 

Muğla ikinci sınıf polis merkez memurluğuna mezkûr vilâyet sabık 

polis merkez memuru Şükrü bey tayin kılınmıştır . 

Malatya polis merkez memurluğuna İçel ser komiseri Osman Neşet 

efendi terfian tayin kılınmıştır . 

___________ 

 

 

Muhtelif: 
Emniyeti Umumiye mutemetliğine hesap memuru Rahmi bey ve 

onun yerine birinci sınıf ketebeden Ahmet Haindi bey ve ondan münhal 

kalan birinci sınıf kitabete de Rauf beyler terfian tayin kılınmışlardır. 

İstanbul taharri komiser muavinliğine üçüncü sınıf taharri 

memurluğundan istifa suretile ayrılmış olan Mehmet Kemal efendi tayin 

kılınmıştır . 

Trabzon ikinci sınıf taharri komiserliğine mezkûr vilâyet taharri 

komiser muavini Nazif efendi terfian tayin kılınmıştır . 
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  Kanunlar 

 
MAARİF TEŞKİLATINA AİT KANUNUN 21 İNCİ  

     MADDESİNİN TADİLİNE DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1409  

Kabul Tarihi : 28/3/1929 

Madde 1 — Maarif teşkilâtına ait olan 789 numara ve 22 mart 1926 

tarihli kanunun 21 inci maddesinin ilk fıkrası şu suretle değiştirilmiştir . 

İlk mektep muallim ve muallim muavinlerde müdür ve baş 

muallimlerini, ilk tedrisat müfettişlerini, Eminlik maiyetindeki kalem 

hey etini , talimatnamesine tevfikan Maarif vekâleti tayin eder . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

Madde 3 — Bu kanunun icrasına Maarif Vekili memurdur.   

                                    1/4/1929 

___________ 

 

           TİCARET MUKAVELENAMESİ AKTEDİLME- 

          YEN DEVLETLERLE 1930 HAZİRANA KADAR  

             MUVAKKATEN TİCARET İTİLAFNAMESİ  

                         AKTİ HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1410  

Kabul tarihi 1/4/1929 

Madde 1 — 10 Nisan 1929 tarih ve 1005 numaralı kanını mucibince 

şimdiye kadar akt edilmiş olan muvakkat ticarî itilâf namelerden 1929 

haziranına kadar muhtelif tarihlerde hitanı bulan ve yeniden muvakkat 

itilâf name 
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akti için kanunî imkân kalmamış olan devletlerle bir ve ya müteaddit 

defada olarak 1930 haziranına kadar yeniden muvakkat ticarî ^itilâf 

aktine Hükümet salâhiyettardır . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’idir . 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmın) icraya İcra Vekilleri Heyeti   

                    memurdur .               4/4/1929 

___________ 

 

              HARBİN MİLLÎ SİYASET ALETİ OLARAK  

              KULLANILMAMASI HAKKINDA MOSKO-  

                  VADA İMZA EDİLMİŞ OLAN PROTO- 

                   KOLÜN TASDİKİNA DAİR KANUN 
 

Kanun No : 1411  

Kabul tarihi 1/4/1929 

Madde 1 — Harbin millî siyaset âleti olarak kullanılmasından 

feragati mütezammının olup 19/1/1929 tarihinde tasdik edilmiş olan 

Paris muahedenamesinin şimdiden mer'iyete konulması hakkında 

Estonya , Letonya , Polonya Cumhuriyetleri , Romanya krallığı ve 

sosyalist Soviyet cumhuriyetleri ittihadı arasında 9 şubat 1929 tarihinde 

Moskova’da imza edilmiş olan protokolü Türkiye Cumhuriyeti’nin 

iltihakı tasdik edilmiştir . 

      Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

      Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur .  

 4/4/1929 
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             1111 NUMARALI ASKERLİK MÜKELLEEİ-  

              YETİ KANUNUNUN BAZI MADDELDELE- 

                      HİNİN TADİLİNE DAİR KANUN 

 

Kanun No : 1413  

Kabul tarihi: 6/4/1929 

Madde 1 — Askerlik mükellefiyeti kanunun 14 üncü maddesi 

aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Askerlik çağma girenlerin asker kütüğüne yazılanları ye sağ’lık ve 

sağlamlıklarile okuyup yazmaları ve tahsil dereceleri , san’atları ve 

nerelerde bulundukları hakkında yapılacak tetkikata ( yoklama ) denir . 

Askerlik çağma girenlerden yoklama devresinde bulunanlar , biri yirmi 

yaşlarına girdikleri senenin ikinci kânunun birinci gününden başlayarak 

haziran sonunda bitmek üzere ( ilk yoklama ) , diğeri her askerlik dairesi 

dahilinde temmuzun birinci gününden teşrinievvelin sonuna kadar 

devam eden müddet içinde bitmek üzere ( son yoklama) adlı iki 

yoklamaya tabi tutulur . Bu yoklamalar yapı - lirken ruhsatlı efrat ile 

ihtiyatların da yoklamaları yapılır. 

Madde 2 — Mezkûr kanunun 21 inci maddesine şu fıkra ilâve 

olunmuştur : 

İdare Heyeti kararile numarasız asker edilenlerin sınıflarının tayini 

askerlik meclisleri münnakit bulunmadığı zamanlarda mıntakasında 

bulundukları kolorduya aittir . 

Madde 3 — Mezkûr kanunun 55 inci maddesinin (C) fıkrası 

aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

Askerî mekteplerle , nizamname ve talılmatnamelerine nazaran 

devam mecburiyeti olan resmî ve yüksek mektepler , liseler ve orta 

mekteplerde ve talî meslek mekteplerinde veya bu derecede olduğu 

Maarif vekâletinden ve ya eminliklerinden ve müdürlüklerinden tasdik 
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olunan hususî ve ecnebi mekteplerde ve kezalik ayni evsafta 

bulundukları Maarif vekâletince musaddak memleket harici mekteplerde 

okumakta oldukları anlaşılan ve memleket dahilinde veya haricinde talî 

veya âli bir mektebi bitirerek daha yüksek mektebe veya hariçte daha 

yüksek fennî ve sınaî müesseselere girmek için alâkadar vekâletlere 

muayyen olan Müddetle dahil veya hariçte lisan tahsilinde veya stajda 

bulunanlar , son yoklamaları sırasında talî veya âli bir mektebi bitirerek 

memleket dahilinde ve haricinde daha yüksek mekteplere veya fennî ve 

ya sınaî müesseselere kabul zemanı olmadığından dolayı girememiş 

olanlar o sene içinde girerek vesaiki lâzimeyi gönderdikleri takdirde 

bunların ertesi seneye terkleri ancak yirmi dokuz yaşını bitirinceye kadar 

uzar . Bu yaşa kadar tahsillerini bitirmemiş olanlar , iki sene üst üste 

sınıf geçmeyenler âli bir mektebi bitirdikten sonra diğer âli bir mektebe 

ve ya bir tali mektebi bitirdikten sonra diğer bir talî mektebe girenler , 

veya ihtisas şubelerine ayrılmış müesseselerin ve Darülfunünun bir 

şubesini bitirdikten sonra diğer şubelerine girenler ertesi seneye 

terkedilmeyip asker edilirler . İşbu talebenin derslerine muntazaman 

devam etmesi şartile tahsil saatleri haricinde memuriyet , vazife , san’at 

ticaret ve ziraatle iştigalleri tecillerine mani değildir . 

Madde 4 — Mezkûr kanunun 58 inci maddesi şu suretle tadil 

edilmiştir : 

İhtiyat efrat seferberlik , asayiş veya talim ve manevre için sınıf 

ihtiyacına göre temamen veya kısmen çağırılırlar . 

Usta efrat ihtiyata geçtikleri tarihten itibaren her iki senede bir talim 

ve manevre için çağırılabilirler .. Bunlar için her defasında talim ve 

manevre müddeti 
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bir buçuk ayı geçmez . Hiç silâh altına alınmamış efrat altı ay müddetle 

ve silâh altına alınmış efrattan altı aydan eksik talim ve terbiye görmüş 

olanlar altı ayı tamamlamak üzere ve imkân oldukça silâh altına 

alınabilirler . 

Keza mezkûr kanunun 59 uncu maddesinin son fıkrası şu suretle 

tadil edilmiştir : 

İhtiyat efradın talim ve manevre için celbi muvazzaf efrat gibi 

yapılır . 

Dahilî asayiş için celpleri seferberlik ahkâmına tabidir . 

Madde 5 — Mezkûr kanunun 77 inci maddesi şu veçhile tadil 

olunmuştur . 

Muvazzaf hizmetini yapmak üzere kıtaat ve müessesata girmiş olan 

efrada askerlikleri altı ayı geçmedikçe ve cezalı efrada , cezaları 

müddetini ikmal etmedikçe izin verilemez . Altı ay askerlik yapmış 

olanlara bir buçuk senelik hizmet sınıflarında bir ay, iki senelikte bir 

buçuk ay , iki buçuk seneliklerde iki ay ve üç seneliklerde iki buçuk ay 

izin verilebilir . 

Şu kadar ki bir sene zarfında verilen izin müddetinin mecmuu bir 

ayı geçmez . Bu müddetten fazla izin ile altı ayı tamamlamamışlardan 

fevkalâde mazerretleri olduğu anlaşılanlara izin verebilmek hakkı 

kolordu ve daha yüksek makamlara aittir . 

Gerek izinli ve gerek tebdilhavaya gönderilecek efradın ne kadar 

izinli veya tebdilhavalı olduklarını gösterir kıt’a ve müessese 

kumandanlarınca ellerine teskere verilmekle beraber keyfiyet başkaca 

askerlik şubelerine de yazılır ve şubelerde bu gibileri izinli ve tebdil 

havalı defterlerine yazarlar ve müddetleri bitince kıt’alarına sevk 

ederler. 
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Madde O — Mezkûr kanunun 78 inci maddesi şu şekilde tadil 

edilmiştir . 

Muvazzaflardan tebdil havaya gidenlerin tebdil hava müddetleri üç 

ay veya daha ziyade olduğu veya temdit veya tekrar ile üç ayı geçtiği 

halele müddetin üç ay kadar ( dahil ) olan kısmı veya izin alan efradın 

izin müddetlerinden her sene yalnız bir ayı muvazzaf hizmetlerinden 

sayılır . Bir aydan fazla izinlerin muvazzaf hizmetten sayılabilmesi 

Büyük Erkânı Harbiye Riyasetinin muvafakati ve Millî Müdafaa 

Vekâletinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararile verilen umumi 

mahiyetteki izinlere aittir . 

Muvazzaf hizmetlerini bitirmiş oldukları halde görülen luzum 

üzerine terhisleri geciktirilmiş olanlara ruh - şatlı ve ihtiyat ve cezalı 

efrattan tebdil havaya gidenlerin ve izin alanların tebdil hava ve izin 

müddetleri , ne kadar olursa olsun temamile hizmet ve cezalarından 

sayılır . 

Hazarda üç aydan az tebdil hava alanların kıt'alarile irtibatları 

kesilmez , yalnız müddetleri ne olursa olsun tebdil havaları hitamında 

muvazzaflık müddetlerinin ikmaline altı aydan az kalmış olanlar muidin 

bulundukları şubelerinin mensup oldukları kolordu emripe verilirler . 

Madde 7 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

Madde 8 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Ve - killeri Heyeti 

memurdur . 9/4/1929 

___________ 

 

           TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN DÖR- 

              DÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI- 

                  NIN TADİLİ HAKKINDA KANUN 
 

Kanun No : 1414  

Kabul tarihi : 6/4/1929 

Madde 1 — 1312 Numaralı Türk vatandaşlığı kanununun dördüncü 

maddesinin birinci fıkrası berveçhi Mi tadil olunmuştur. 
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1 — Kânunsani 1929 tarihinden itibaren Türkiye’de doğan ecnebinin 

Türkiye’de doğan çocuğu Türktür . Bu gibiler Türk kanununa göre sinni 

rüşte vardıktan sonra altı ay içinde ana ve babalarının tabiiyetlerini 

ihtiyar edenler . Bu takdirde haklarında sekizinci madde .tatbik olunur . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meri olur . 

Madde 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Hey’eti 

memurdur . 9/4/1926 

___________ 

 

          HAKİMLER KANUNUNUN ALTINCI MADDE- 

                       SİNİ TADİL EDEN KANUN 

 

Kanun No : 1415  

Kabul tarihi: 8/4/1929 

Madde 1 — 3 mart 1926 tarih ve 766 numaralı Hakimler 

kanununun altıncı maddesi aşağıda yazılı surette tadil edilmiştir : 

Hakimlerden intihap olunan Adliye Vekâleti Kalemi Mahsus 

müdürü ile Zat ve Hukuk ve Ceza işleri muavinleri ve Temyiz 

Mahkemesi baş mümeyizleri ve Hukuk ve Ceza işleri mümeyizlerinin 

bu memuriyetlerde geçirdikleri müddetin tamamı hakimlikte geçirilmiş 

sayılır . 

Medde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteeberdir. 

Madde 3 — Bu kananunu hükmünü icray Adliye Vekili memurdur.   

                                       10/4/1929 

   ___________ 

 

           ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK  

                        TALEBE HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1416  

Kabul tarihi: 8/4/1929 

Madde 1 — Umumî ve mülhak bütçe ile idare olunan Devlet davairi 

ve İnhisar idarelerinin , Vilâyetlerin, 
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Şehremanetleri ile Belediyelerin, Ticaret odalarının ve 

mukavelenameleri mucibince talebe göndermeğe mecbur olan şirketlerin 

tahsil için ecnebi memleketlere gönderecekleri talebe bu kanun 

ahkâmına tabidir . 

Madde 2 — Birinci maddede yazılan makamlar tarafından ecnebi 

memleketlere gönderilecek talebe Maarif Vekâletince müsabaka ile 

seçilir . 

Bu makamlar göndermek istedikleri talebenin adedini, ihtisas 

zümresini ve bu talebede aradıkları evsafı ve okutmak istedikleri 

memleketleri ve takip etmesini arzu eyledikleri tahsil plânının esaslı 

cihetlerini her sene nisan nihayetine kadar Maarif vekâletine bildirirler . 

Maarif vekâleti de o sene ecnebi memleketlere gönderilecek 

talebenin evsafını , tahsil şartlanın alâkadar tedris müesseselerine tebliğ 

ve gazetelerle ilân eder . 

Madde 3 — Sene sonu imtihanlarını müteakip tedris 

müesseselerinin muallim veya müderris meclisleri toplanarak o senek i 

mezunlarla başkaca daha yüksek bir müesseseden mezun olmamış 

evvelki seneler mezunlarından gerek malumat gerek zekâ ve seciye 

itibarile aranan evsafı haiz olanları müsabakaya girebilmek üzere 

namzet olarak ayırırlar . Yalnız askerî fabrikalar umum müdürlüğünden 

tahsile gönderilmek istenen talebe için namzetler , imtihanları diğer 

talebe usul ve şartlan dahilinde Mf. V. ince yapılmak üzere , mezkûr 

Müdürlük tarafından seçilir . 

Madde 4 — İmtihan merkezlerinde teşkil edilecek sıhhiye hey etleri 

namzetlerin muayenelerini yaparak ecnebi memleketinde tahsillerine 

mani olacak arızalardan salim bulunup bulunmadıklarını tayin ederler . 

Namzetler bu heyetin vereceği sıhhat raporlarını almadan müsabaka 

imtihanına giremezler . 
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Madde 5 — İmtihan sualleri Maarif vekâletince tayin edilecek 

mütahassıslardan mürekkep bir komisyon tarafından tertip olunur . Bu 

komisyon luzum gördüğü takdirde süal tanzimini hariçteki 

mütahassışiara da havale edebilir . Ancak başka dairelerden 

gönderilecek talebenin süalleri tertip edilirken alâkadar vekâletlerden 

memur edilecek mütahassıslar dahi âza sıfatile komisyona iştirâk 

ederler. 

Madde 6 — imtihanların yapılacağı tarih, müessese ve merkez her 

sene Maarif Vekâleti tarafından tayin ve en az onbeş gün evel ilân 

olunur . 

Madde 7 — imtihanlar Maarif Vekâleti tarafından her merkezde 

teşkil edilecek heyetler huzurunda yapılır. Bu heyetlerin teşekkül ve 

çalışma usulleri bir talimat - name ile tespit olunur . 

Madde 8 — İmtihan evrakı , sualleri tertip eden komisyon 

tarafından tetkik edilir . Her derse ait imtihan evrakı biri alâkadar 

vekâletten memur edilmek üzere en az iki zat tarafından tetkik olunur . 

Ecnebi lisanı notu diğer derslerden müsavi derecede not alanlar arasında 

tercih sebebi olarak nazarı itibara alınır . Sualleri tertip eden komisyon 

icabında ders zümrelerine emsal kabul edebilir . 

Madde 9 — Elveym tahsilde bulunan ve bundan böyle gönderilecek 

olan her talebeye Maarif vekâletince tahsil şartlarını gösteren etraflı 

birer plân verilir . Lüzum ve zaruret takdirinde bu plânlar (2) inci madde 

hükmü nazarı dikkate alınarak Maarif vekâleti tarafından tadil edilebilir. 

Madde 10 — Müsabakada kazanan ve gönderilmeleri kararlaştırılan 

talebeden bu kanun ile kendilerine tahmil olunan mecburiyetleri ifa 

edeceklerine dair Maarif Vekâ 
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letince birer teahhütname alınır ve bu teahhütnamelerin tasdikli birer 

sureti alâkadar makamlara verilir . 

Madde 11 — Bir talebenin tahsilini ikmâl etmesi o talebenin tahsil 

plânında gösterilen merhaleleri geçmesi demektir . Hastalık veya her 

hangi meşru ve fevkalâde bir hal vaki olmadıkça talebenin tahsil 

plânında gösterilen müddette tahsilini bitirmemesi o talebenin geriye 

çağırılmasını icap ettirir . 

Madde 12 — Umumî ve mülhak bütçe ile idare olunan dairelerin 

tahsilde bulunan veya yeniden gönderecekleri talebe için her sene 

bütçelerile kabul olunacak tahsisat her daire namına ayrı ayrı maddeleri 

ihtiva etmek üzere Maarif Vekâleti bütçesinde açılacak bir fasılda cem 

olunur . Diğer makamlar kendi hesaplarına tahsilde bulunan ve yeniden 

gönderilecek olan talebenin Maarif Vekâletinden alacakları miktara göre 

senelik tahsisatının tediyesini her sene nisan nihayetine kadar Maliye 

Vekâletine tahriren teahhüt ederler . bu teahhütler yekûnu bir taraftan 

varidat bütçesine ithal diğer taraftan da Maarif Vekâleti bütçesindeki 

talebe tahsisatı faslına bir mailde olarak vaz olunur . 

Madde 13 — Talebe tahsisatı , bütün talebeye şamil olmak üzere 

her sene Maarif Vekâletinin teklifi de İcra Vekilleri Heyetince tespit 

olunacak aylık miktar ve Maarif Vekâletince tahakkuk ettirilecek zarurî 

masraflar mecmuundan ibarettir . 

Madde 14 — Maarif Vekâleti ecnebi mekteplerde tahsilde bulunan 

talebenin daimî ve muntazam bir surette teftiş ve mürakabesi vazifesi ile 

mükellef olmak üzere azamî dört maarif müfettişinden ve Askerî 

fabrikaları umum müdürlüğüne mensup bir müfettişten mürekkep bir 

teftiş heyeti bulundurur . 
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Her müfettişe müteferrik ve müstacel masraflar için İcra Vekilleri 

kararile üç bin liraya kadar avans vermeğe Maari Vekâleti 

salahiyettardir . 

Madde 15 Müfettişler mühim ve müstacel sebepler dolayisile bir 

talebenin bulunduğu şehir veya müesseseyi tebdil edebilirler . Askerî 

fabrikalara mensup talebeler simlini muhafaza etmek suretile bu ahkâma 

tabidir . Bu takdirde azamî bir hafta zarfında vekâleti keyfiyetten 

haberdar ederler . 

Madde l6 Müfettişler kendi hesaplarına tahsilde bulunan Türk 

talebenin vaziyetini ve çalışmalarını aileleri tarafından vuku bulacak 

müracaat üzerine teftiş ederler ve neticeden kendilerine malumat verirler 

. Bu talebeden millî şeref ve haysiyeti kıracak surette hareket ettikleri 

müfettişler taraflıdan, tespit edilenler , velilerde talebenin tahsilde 

bulunduğu memleket elçiliğine ve Maarif Vekâletine bildiri ir . 

Madde 17 Maarif Vekâleti her talebenin tahsilini ikmal etmesinden 

altı ay evel keyfiyeti ait okluğu makama bildirir . 

Tahsilini ikmâl ile avdet eden üç ay zarfında teahhütname ile 

merbut olduğu makama müracaata mecburdur. Müracaatından itibaren 

mensup olduğu makamca bu talebeye bir vazifeye tayin edilmedikçe üç 

ay müddefle ecnebi memleketlerde tahsilde bulunan talebe için itası 

mukarrer asgarî aylığının yarısı aylık tahsisat- olarak verilir . 

Madde 18— Avlet ve müracaat etmiş olan bir talebe ihtisası 

dahilinde kendisine teklif olunacak hizmeti kabule mecburdur. Ancak bu 

mecburiyet müracaatından itibaren üç ay nihayetine kadar bir hizmete 

tayin edilmeyenler için sakıt olur. 
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Birinci maddede sayılı makamlardan Belediyeler Ticaret odaları ve 

şirketler tartından tahsile gönderilen talebe müstesna olmak şartile diğer 

makamlara ait talebe için 10 uncu maddeye tevfikan bu talebenin 

teahhüt nameleri ahkâmının tatbiki ile vazifedar olanlar avdet edecek 

talebeyi açıkta bırakmamak üzere zemanında bütçeleri ile tahsisat teklif 

etmemek ve ya münhal bir vazifeyi hazır bulundurmamak gibi tedabiri 

eveliyeyi ittihazda ve intihap ve tayin ile mükellef olanlar tahsilden 

avdet ve müracaat eden talebeyi ihtisasları dahilinde münhal bir hizmete 

kanunî sebepler olmaksızın tayin için muktuzi muameleleri ifada ihmal 

ve terahi gösterdikleri taktirde o talebenin ecnebi memleketlerde tahsili 

uğrunda ihtiyar edilmiş masrafını ödemeğe mecburdurlar. 

Teahhütname ile merbut olduğu makam tarafından kendisine 

müracaatından itibaren iki ay zarfinda iş gösterilmeyen talebeyi üçüncü 

av hitamına kadar devletin her hangi bir dairesi hizmete tayin edebilir ve 

bu takdirde talebenin teahütnamesindeki mecburiyeti kendisini hizmete 

tayin eden daireye intikal eder . 

Madde 19 — Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek üç ay 

zarfında avdet eylemeyen ve ( 17) (18) inci maddeler mucibince 

müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile bunlardan 

mecburi hizmet müddeti içinde istifa eden ve yahut memuriyetten ihraç 

cezasına uğrayanlar memurin kanununun altmış dördüncü maddesine 

tevfikan tahsil masraflarını faizlerile beraber ödemeğe mecburdurlar . 

Madde 20 — Evvelce kendi hesaplarına tahsile gitmiş olan 

talebeden tahsillerine devanı edemeyecek vaziyete düşmüş olanlar , 

bulundukları resmî müesseseler de imtihan geçirmiş ve bu imtihanlarda 

muvaffakiyet 
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temin etmiş bulundukları takdirde müfettişliğin mütaleası alındıktan 

sonra zümresine ait tahsisat mevcut olmak ve dairesince muvafakat 

olunmak şartile bu kanun ahkâmına tabi talebe arasına alınabilirler . 

Ecnebi memleketlerde resmî İliç bir imtihan geçirmemiş olanların bu 

kanun ahkâmına tabi talebe meyanına alınabilmesi için Maarif 

Vekâletince açılacak müsabaka imtihanlarına iştirak etmeleri şarttır . 

Madde 21 — Birinci maddede sayılı makamlar tarafından tahsil için 

ecnebi memleketlere ayrıca memur gönderilmesi caiz değildir. 

Memurlardan tahsil için gitmek isteyenler bu kanun ahkâmına tevfikan 

talebe sıfatını iktisaba ve gitmezden evel memuriyetlerinden istifaya 

mecburdurlar. Dairelerince staj maksadile ecnebi memleketlere 

gönderilecek memurlara bu kanunun şümülü yoktur . 

Madde 22 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

Madde 23 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur . 

10/4 / 1929 

               ___________ 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN  

       KRALLIĞI ARASINDA AKTEDİLEN  

                   BİTARAFLIK UZLAŞMA VE HAKEM  

                        MUHABESİNİN TASDİKİ HAK- 

                                  KINDA KANUN 

Kanun No : 1417  

Kabul tarihi: 8/4/1929 

Madde 1 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan krallığı arasında akt 

edilip 5 kânunsam 1929 tarihinde 
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Budapeşte’de imza edilen Bitaraflık , uzlaşma ve Hakem muahedesi 

tasdik edilmiştir . 

Madde 2 — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir  

Madde 3 — İşbu kanunun icrasına Hariciye Vekili memurdur .     

     10/4/1929 

 ___________ 

 

AĞILLAR HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1423 

Madde 1 — Bu kanunun neşrinden itibaren üç sene içinde koyun ve 

keçi sürülerinin ağıllarda kışlattırılması mecburidir . 

Madde 2 Kışlakta yapılacak ağıllar her yerin âdet ve icabına göre 

sürünün miktarile mütenasip büyüklükte ve hava ve ziya girmesine ve 

lüzumunda kolaylıkla temizlenmesine elverişli bir şekilde ve sürünün 

kar,yağmur ve vahşi hayvanlardan korunabilecek bir halde sağlam 

olarak yapılır . 

Madde 3 — Ağıllar için lâzım olan kereste Devlet ormanlarından 

hiç bir resim verilmeksizin usulüne göre kesilir . 

Madde 4 — Her yerin en büyük mülkiye memuru ağılların bu 

kanundaki şartlara uygun surette yaptırılması için , bizzat veya alakadar 

memurlar vasıtasiyle veyahut tensip edeceği zatlar marifetile teftişat icra 

ve tedbirler ittihaz eder . 

Madde 5 — Yukariki maddede yazılı teftişin neticeleri peyderpey 

valiler tarafından iktisat vekâletine bildirilir. En iyi ağıl yapmış olanlara 

ıslâhı hayvanat kanununun 27 inci maddesine tevfikan mükâfat verilir . 
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Madde 6 — Arazilerini kışlak olarak sürü sahiplerine kiralamağı 

san’at ittihaz etmiş olan arazı sahipleri hu sürülere ait ağdı yapmağa 

mecburdurlar . 

Madde 7 — Birinci maddede gösterilen müddet bittikten sonra bu 

kanunda yazılı hükümlere mugayir olarak sürülerini ağıllarda 

kışlatmayan sürü ve arazi sahipleri Sulh mahkemesi kararile elli liradan 

ikiyüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm edilir . Tekerrürü 

halinde evvelce verilmiş olan mahkûmiyet kararın- deki miktarın iki 

katından aşağı olmamak üzere beş yüz liraya kadar ağır para cezası 

hükmolunur . 

Madde 8 —- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

Madde 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye  dahiliye iktisat 

vekilleri memurdur . 17/4/1929 

 

___________ 
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       Vilâyet idaresi Kanunu 
 

 

Kanun Nu 1426                                     Kabul tarihi: 18/4/1929  

          Neşri tarihi: 5/5/1929 

 

 

Başlangıç 
 

                      Tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif 

 

Teşkilâtı Esasiye kanununun 91 inci          Tevsii mezuniyet 

maddesi mucibince, vilâyetler umuru          ve tefriki vezaif 

tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif esası 

üzerine idare olunur. 

Birinci madde — Teşkilâtı esasiye      İdare taksimatı  

kanununun 89 uncu maddesi mucibince, 

Türkiye coğrafî vaziyet ve İktisadî mü-  

nasebat noktai nazarından vilâyetlere, 

 vilayetler kazalara, kazalar nahiyelere  

münkasemdir . Nahiyeler de kasaba ve  

köylerden terekküp etler. 

 

Fasıl : 1 
                      Taksimat ve idare ve vilâyet memur- 

                        larının intihap ve tayini suretleri. 

      İkinci madde — Vilâyet teşkili veya      vilayet, kaza, nahiye, köy,  

mevcut vilâyetlerden birinin kaldırılma-      teşkili kaldırılması merkez 

sı ve yahut vilâyet merkezinin değiştiril-      ve sınırlarının değiştirilmesi 

mesi Devlet Şurasının mutaleası alınarak 

kanun ile yapılır . 
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Kaza teşkili, kaldırılması veya bir kazanın bir 

vilâyetten başka bir vilâyete bağlanması vilâyet idare 

heyet ve umumî meclislerinin mütaleası alındıktan 

sonra kanun ile yapılır. 

 

Vilâyet sınırlarının, kaza merkez ve sınırlarının 

değiştirilmesi, nahiye teşkili veya kaldırılması veya 

bunların merkez ve sınırının değiştirilmesi, bir 

kazadan başka bir kazaya bağlanması alâkadar vilâyet 

idare heyet ve umumî meclislerin mütaleası alındıktan 

sonra Dahiliye vekâletinin kararı ve Reisi Cumhurun 

tasdiki ile yapılır. 

     

Yeniden köy teşkili . köylerin birleştirilmesi ayrılması 

veya bir nahiyeden başka bir nahiyeye bağlanması 

vilâyet idare heyet ve umumî meclislerinin mütaleası 

alındıktan sonra Dahiliye vekâletinin tensibi ile 

vilâyetçe yapılır. 

Vilâyet , kaza   Üçüncü madde —umumi idaresinin reisi ve mercii 

nahiye ve köy   validir. Kaza idaresinin reisi kaymakamdır. Nahiye  

idare reisleri       idaresinin reisi müdür ve köy idaresinin reisi muhtardır.     

                            Hükümetçe lüzum görülen vilâyet merkezlerinde dahi   

                          başkaca bir merkez kazası teşkilâtı ve kaymakam     

                          bulunur. 

Vali muavinleri  Dördüncü madde— Hükümetçe lüzum görülen   

                           yerlerde vali muavinleri bulunur . Muavinler vali   

                           tarafından tevdi edilecek işleri ve vazifeleri yapar ve  

                           bulunmadıkları vakitte kendilerine vekâlet ederler. 
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Beşinci madde — Vilâyet idare şube-    Vilayet idareleri şube 

leri reisleri şunlardır:                              reisleri 

Defterdar, mektupça, nafia baş mü- 

hendis veya mühendisi, hukuk işleri, sıh- 

hiye, maarif, ticaret, sanayi ve mesai or- 

man, maden, baytar, evkaf, tapu, nüfus.  

ziraat ve iskân müdürleri, posta ve telgraf 

ve telefon, rüsumat baş müdür veya mü- 

dürleri . polis müdürü veyahut bunların 

vazifelerini ifa etmek için yerlerine 

 kaim olanlar ve jandarma kumandanı 

Altıncı madde — Kaza idare şubele-    Kaza idare şube reisleri 

rinin reisleri şunlardır: 

Mal müdürü, tahrirat kâtibi , hükümet  

hekimi, orman, ziraat, baytar, tapu, nüfus,  

iskân ve evkaf memurları ile polis komiser ve 

jandarma kumandanları, posta ve telgraf ve 

telefon müdürleri. 

Yedinci madde —Nahiye idare me-       Nahiye idare memurları 

murları şunlardır: 

Nahiye kâtibi ve zabıta memuru ile hü- 

kümet hekimi veya sıhhiye memuru.  

nüfus, tapu ve vergi memurları. 

Sekizinci madde — Her vilâyet,      Tali memurlar 

kaza ve nahiye merkezinde hakimler ile  

müddei umumiler ve askerî memurlardan 

başka vilâyetin muhtelif idare şubelerinde  

lüzumu kadar talî memurlar bulunur. 

Dokuzuncu madde — Valiler Dahi-    Valilerle muavinlerinin 

liyi vekâletinin inhası ve İcra Vekil-            mektupçu ve kaymakamların 

leri Heyetinin kararile, vali muavinleri,     tayini suretleri 
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                                         mektupçular, kaymakamlar Dahiliye      

                                            vekâletinin inhası ile Reisicumhur tarafından     

                                         tayin olunur. 

Vilayet idare şube           onuncu madde — Beşinci maddede sayılan 

reislerinin tayinleri          idare şubelerinin reisleri ve 14 üncü madde  

                                        mucibince vilâyet talî memuru olanlardan  

                                           gayrisi mensup oldukları vekâlet veya umumî   

                                        müdürlüklerce kanunlarına göre intihap ve    

                                        tayin olunurlar. 

Bazı memurların tayi-     on birinci madde — Vali muavinlerinin , 

ninde valilerin                   mektupluların ve jandarma kumandanlarile 

mütaleaları                        polis ve hukuk işleri müdürlerinin tayinlerinde     

                                       valilerin mütaleaları alınır. 

Vilayet merkezinin tali      on ikinci madde — Vilâyet merkezinin talî 

memurları ile  kaza         memurları ile altıncı madde de sayılan kaza 

memurlarının, nahiye          idare memurları mensup oldukları idare şube 

müdürlerinin tayinleri      reislerinin intihap ve inhası ile , nahiye            

müdürleri doğrudan doğruya valiler 

tarafından tayin olunurlar. İntihap sureti bir 

nizamname ile tespit olunur. Şu kadar ki 14 

üncü madde ahkâmı mahfuz kalacaktır. 

Kaza talî memurları         on üçüncü madde — Kazanın talî 

ile nahiye memur-        memurları ile nahiye memurları mensup 

memurlarının tayinleri    oldukları dairelerin inhası, kaymakamların   

tasvibi üzerine ( vilâyette mensup oldukları 

şube idaresi reisinin mütaleası alındıktan 

sonra) valiler tarafından tayin olunur. 
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On dördüncü madde— Muhtelif        Muhtelif vekaletlerin tali 

vekâletlerin 12 ve 13 üncü madde-               memurları 

lerde yazılı talî memurları şunlardır : 

A — Mektupça ve hukuk işleri,             Dahiliye 

polis, nüfus , iskân müdürleri ,  

merkez memurları , komiserler ve 

 komiser muavinlerinden maada  

dahiliye memurları . 

B — 28 nisan 1926 tarih ve 823              Maliye 

numaralı kanun mucibince valilerin  

tasvip ve inhası ile yahut mütaleası  

alındıktan sonra Maliye vekâletince 

 tayin edilen varidat, muhasebe, tahak- 

kuk şube müdürleriyle muhasebe mü- 

meyyiz ve kaza mal müdürlerinden  

maada maliye memurları . 

C — Doğrudan doğruya Maarif               Maarif 

vekâleti tarafından tayin olunanlar  

müstesna olmak üzere bilumum  

maarif memur ve mensupları. 

D — Baş mühendis ve fennî me-                Nafia 

murlardan maada nafia memurları . 

E — Tayinleri doğrudan doğruya    İktisat 

vekâlete ait idare şube reisleri , mü- 

dürleri, fenni memur ve müfettişleri 

 ile muallim ve muavinlerinden maada 

 iktisat vekâleti memurları . 

F — Hekimler , eczacılar  ve küçük  Sıhhiye 

sıhhiye memurları ile doğrudan  

doğruya vekâlete merbut sıhhî müessesat 

ve mücadele müdür ve memurlarından 

maada sıhhiye memurları . 
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Fasil : 2 
 

         Vilâyet memurları hakkında inzibatî cezalar ve şikâyetler 

 

Vilâyet memurları       On besinci madde — Vali , hakim sınıfında 

hakkında inzibatî           bulunanlarla vilâyet idare şube reisleri ve 

cezaların tatbiki           kaymakamlar müstesna olmak üzere diğer 

         bilumum memurların memurin kanununun 26     

         ıncı maddesi mucibince ceza görmelerini    

          müstelzim hareketleri sabit olduğu takdirde ihtar   

         cezasını bizzat tatbik eder . gair cezalar için ,  

          tayin hakkı vilâyete ait olanlar hakkında karar  

          ittihazını vilâyet inzibat komisyonundan ve tayin  

          hakkı vekâletlere ait olanlar hakkında da mensup  

         oldukları Vekâletlerden talep eyler . 

Memurlara garaz ve-   On altıncı madde — Memurlar hakkındaki ihbar  

ya hakaret için uy-    ve şikâyetler , garaz veya mücerret hakaret için 

durma bir suç isnat  uydurma ve bir suç isnadı suretile yapıldığı ve 

edenlerin müddei        tahkikatın tabi olduğu kanunî muamele mucibince 

umumiliğe verilmesi  neticesi de sabit olmadığı takdirde , keyfiyet     

                                  mensup olduğu dairelerce valiler vasıtasiyle  

        müddei umumiliğe verilir . 

 

Fasıl: 3 
  Valinin ve vilâyet memurlarının salâhiyet  

                                        ve vazifeleri 

Vali , Devletin mümessili   On Yedinci madde — Vali vilâyette  

ve her vekâletin İdarî          Devletin ve her vekâletin mümessili ve  

ve siyasî icra vasıtasıdır        vekâletlerin idari ve siyasî icra vasıtası olup       

                                           vilâyetin umumî idaresinden mes’uldur  
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On sekizinci madde — Valiler         Vekâletlerin valilerle 

vilâyete ait işler hakkında ait olduğu       muhabereleri 

vekâletlerle muhabere edecekleri  

gibi vekâletler de İdarî ve siyasî mu- 

haberat ve Devlete ait işleri doğrudan 

 doğruya valilere yazarlar. 

On dokuzuncu madde — Vekâ-        Vekâletlerin idare şube 

letlerin mütehassıs rüesayi memurinle        reislerde muhabere edecek- 

resen mu - habere ve muameleleri fennî     leri hususlar 

ve hesabata ait malî ve ihtisasî hususata 

 mahsustur . Şu kadar ki valilerin müte- 

hassıs rüesayi memurinden fennî husu- 

satta talep edecekleri bilcümle malûmatı  

memurin vermeğe mecburdurlar . 

Yirminci madde — Vali , vilâyette       Kanun ve nizamların 

kanun ve nizamların neşir ve ilân ve tat-      neşir ve ilân ve tatbiki 

bikin temin ile muvazzaf ve bunların 

kendisine verdiği bilcümle vazifeleri ifa 

ve salâhiyetleri istimal ve vekâletlerin 

talimat ve emirlerini icra ile mükelleftir . 

Yirmi birinci madde — Bilcümle    Kanun, nizamname,talimat 

kanunlar ve nizamnamelerle bunlara           name ve mukarreratın 

müteallik olarak vekaletlerce verilecek    valiler vasıtasiyle  

talimat ve mukarrerat idare şubelerine        tebliği 

ancak valiler vasıtasiyle tebliğ olunur . 

Yirmi ikinci madde — İdarî şubeler    İdari şubeler reisleri ile 

reisleri ve kaymakamlar talimat , evamir     kaymakamlar istizna 

ve mukarreratın esasında veyahut kanun    muhtaç gördükleri 

ve nizamların hükümlerini icra sırasında     cihetleri validen 

istizana muhtaç gördükleri cihetleri vali-     sorarlar 

den sorarlar . Vali o meseleyi ait olduğu 

şube reisi ile bilmüzakere halledemediği 

takdir- 
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de keyfiyeti ait olduğu vekâletten sorar . 

Sormak muamelesi o iş hangi idare şubesine 

ait ise orada hazırlanmak ve vali tarafından 

mensup olduğu vekâlete yazılmak suretile 

olur . 

Kezalik valilerin muhtelif şube işlerine ait 

vekâletlerle muhabereleri o şubelerde 

yazdırılır . 

Valinin resen verdiği        Yirmi üçüncü madde — İdarî şubeler reisleri 

emri kanun ve nizam-    ve kaymakamlar vali tarafından resen verilen 

namelere uygun bul-       emrin kanun ve nizamnamelere uygun olmadığı 

mayan idari şubeler         içtihadında bulundukları takdirde bunu valiye 

reisleri ve kayma-          yazarlar . Vali emrin nizamnamelere uygun  

kamlara karşı valinin       olduğunda İsrar eylediği takdirde yazılı olarak 

emri              emir verir . Ayni zamanda bu hususu mercii  

olan vekâlete yazar . Vekâletin emri gelinceye 

kadar valinin verdiği emir , mes’uliyeti 

altında, tatbik olunur . 

Bir memurla amir Yirmi dördüncü madde — Memurin  

ve yahut vilayetin          kanununun 40 ıncı maddesi mucibince bir  

idare şubeleri arasın-      memur ile amiri arasında bir emrin kanun ve 

daki ihtilaflar                  nizamnamelere , talimat ve emirlere uygun  

olmamasından dolayı çıkan ihtilâfta en 

yüksek merci validir. Vali kat'î kararı verir. 

Amir mütaleasında ısrar ederse 23 üncü 

madde ahkâmı tatbik olunur . 

İhtilâf vilâyetin muhtelif idare şubeleri 

amirleri arasında çıkmış ise merci yine vali 

olup amirlerden birisinin mütaleasında ısrarı 

takdirinde kezalik 23 üncü madde ahkâmı 

tatbik olunur . 
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Bu madde , hakkı veya menfeatı haleldar  

olanların kanunen haiz oldukları kazaî  

müracaatlarına mani değildir . 

Yirmi beşinci madde — vilâyet da-     huzur ve asayiş 

hilinde huzur ve asayişin , şahsî masuni-  

yetin ve tasarrufa müteallik emniyetin  

temini ve zabıtai mania valinin vazif'ele 

rindendir . 

Yirmi altıncı madde — Vilâyet      jandarma ve polis 

dahilindeki jandarma ve polis kuvvetleri        kuvvetleri 

doğrudan doğruya valinin emri altında  

olup nizamatı mahsusasına tavfikan me- 

vakii lâziıneye tevzi ve ikame edilmiş 

olan mezkûr kuvvetlerin muvakkaten  

mevkilerinin tebdili ve mahalli ahara nakil- 

leri ve jandarma zabitanile polis komiser 

 ve memurlarının vilâyet dahilinde icabına 

 göre muvakkat veya daimi surette mev- 

 kilerinin tahvili hususlarına vilâyet valisi 

 salâhiyettardır . 

Yirmi Yedinci madde — Vali vilâyette         Zabıta kuvveti valinin 

Devletin kanun ve nizamlarının tenfizi, emni-        emri altındadır. İcabın 

yet ve asayişin muhafazası için polis ve jandar-  da askeri kuvvet de 

ma ve diğer mülki zabıta , inzibat ve muhafaza     kullanılabilir. 

 kuvvetlerini isti 11 - dam eder . Vilâyet dahi- 

linde bulunan bu kuvvetlerle teskin edilemeyecek  

anî. fevkalâde hadisat karşısında kalındığı  

takdirde vali vilâyet dahilindeki kara ve deniz 

kumandanlarına tahriren müracaat ederek  

muavenet talep eder , ve bu muavenet askerî 

kumandanlarca derhal ifa olunur . 
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Kuvayi askeriyenin derhel ve bilâ ifatei 

zeıuaıı müdahalesini icap ettirecek derecede 

müstacel olmayan ve askerî kumanda 

makamatı tarafından idaresini icap ettirecek 

derecede kuvayi askeriye istihdamını istilzam 

eden ahvalde vali asayişin teminine matuf 

tedabir için kolordu kumandaniyle temas eder  

Askerlik ve seferberlik    Yirmi sekizinci madde — Vali asker - 

lik ve seferberlik kanun ve talimatna - 

melerde kendisine tevdi edilen vazifelerin 

süratle intacını temin eder . 

Kaçakcıligın men'i           Yirmi dokuzuncu madde — Vali her 

nevi kaçakçılığı men için vilâyetin sahillerini 

muhafazaya memur bilcümle resmî gemilerin 

süvarilerine lüzumuna göre ne tarafları 

gezmeleri ve 11e cihetlere tahsisen dikkat 

etmeleri lâzım geleceğini tariren bildirir . 

Sövariler , validen aldıkları emri derhal infaz 

ederler . 

Hapishanelerin teftiş       Otuzuncu madde — Vali hapishane - 

ve murakabesi                leri dahili inzibat ve haricî muhafaza itibarile  

teftiş eder . Mahbusların hallerinin islâhı ve 

sıhhi şartlarının temini için hapishaneleri 

murakabesi altında bulundurur . 

Maarif işlerinde            Otuz birinci madde — Vali maarifin terakkisini  

valinin vazifesi           inkişafını temine çalışır . Halkın fikrî , ahlakî ve  

        İçtimaî tekemmüllinu temin edecek esbap ve       

        vesaiti tetkik eder . Bunun için icap eden teşeb    

         büsat ve icratta bulunur . 
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Otuz ikinci madde — Vali ticaret     Ziraat , ticaret , sanayi 

Ziraat, sanayi ve nakliyat gibi istihsal      ve nakliyat gibi istih- 

ve servet menba ve vasıtalarının inki       sal ve servet menba ve  

şafına,tealisine ve bilhassa zürram ter-     vasıtaları hakkında 

fihine medar olaeak esbabı derpiş eyle-     valinin vazifesi 

yerek vilâyetin bu işlerle alâkadar devair 

ve müessesatını ikaz ve teşvik ve bunlara 

lâzım gelen muaveneti ifa ve vilâyet daire 

ve müesseselerile , yapılamayacak işler 

 hakkında alâkadar vekâletleri tenvir eder . 

Otuz üçüncü madde — Vali umu-   Umumî sıhhatin korunması 

mî sıhhatin korunması ve vilâyet dahi-    sarı ve müstevli insan ve  

linde sihhî şartları ihlal eden sebeplerin   hayvan hastalıklrının meni 

taharri ve izalesi ve bulaşıcı salgın has- 

talıklara mahsus kanun ve nizamname- 

ler mucibince lâzım gelen tedbirlerin  

süratle tatbiki hususlarında vilâyet sıhhiye 

müdürü ile konuşarak lâzım gelen  

teşebbüsat ve icraatta bulunur . 

Sarı ve müstevli hayvan hastalıkları- 

nın taharri ve izalesi için kanun ve  

nizamnameleri mucibince ittihaz olunacak 

tedbirleri vilâyet baytar müdürü veya 

baytarı müessese başındaki memurlarla 

konuşarak icra eder . 

Otuz dördüncü madde — Vali,  Nafia isleri 

Vilâyet dahilindeki nafia işleri hakkında 

Hükümetçe tanzim olunacak programlara 

göre memleketin imarına müteallik 

teşebbüsat ve icraatta bulunur . 
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Valinin teftiş ve mura Otuz beşinci madde — Adlî ve askerî 

kabesine tabi Devlet  daireler müstesna olmak üzere vilâyette 

daireleri                             mevcut bilumum Devlet daire ve müesseleri  

valinin teftiş ve mürakabesi altındadır . 

Vali teftiş muamelesini bizzat yapabileceği 

gibi daire reisleri ve ait olduğu müfettişler 

vesatatile de icra eder . 

Orman yangınları,            Otuz altıncı madde — Vali , vilâyet dahilinde 

mezruat hasarı  ve            orman yangınlarını , mezruata ika edilebilecek 

muzır hayvanların         hasar ve zararları evvelden inen ve muzır  

itlafı                                  hayvanların itlafını ve bilhassa köy kanununun  

             tatbikim teinin edecek tedaimi ittihaz ve tatbik       

            ile mükelleftir . 

Devir ve teftiş  Otuz yedinci madde — Vali her sene vilâyet  

dahilinde münasip göreceği zamanlarda devir 

ve teftiş yapar . Bu devir ve teftişlerin 

müddetleri mecmuu , fevkalâde haller 

müstesna olmak üzere, iki aydan az ve dört 

aydan ziyade olamaz . 

Görülmesi geri kalmış     Otuz sekizinci madde — Vali , adliye 

davaları müddei umumi    dairesinde hal ve rüyeti teehhür ettiğine ittilâ 

den süal eder                   peyda ettiği maddelerin teehhür sebeplerini  

müddei umumilerden tahriren süal eder ve 

alacağı malumata göre keyfiyeti Adliye 

vekâletine bildirir . 

Mahkeme kararlarının     Otuz dokuzuncu madde — Vali adliye- 

tenfizi                                 ye müteallik işlerin tesrü rü’yeti ve mahkeme  

hüküm ve kararlarının tenfizi hususunda 

alâkadar memurlar tarafından talep olunacak 

muavenetin yapılmasına emir verir . 
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kırkıncı madde —Vilâyet idare şube          idare şubeleri reislerinin  

reislerinden her biri kendi daire ve               valiye karşı mes’uliyet 

şubeleri memurlarının kanun ve nizam-       leri 

namelerle muayyen vazifelerinin sür’at 

ve intizamla yapılması ile mükellef ve 

bunlardan dolayı "birinci derecede valiye  

karşı mes’uldürler . İdare şube reislerinin 

her biri vali tarafından havale ve tevdi  

edilen işler üzerine icap eden tetkikatı icra 

ile malûmat ve mutalealarını zamanında 

bildirmeğe mecburdur . 

kırk birinci madde — Vali , her ay    Vali her ay nihayetinde 

nihayetinde ve lüzum gördüğü sair za-    idari şube reislerinin 

manlarda hakimlerle ordu mensupların        valinin riyaseti altında 

dan maada idare şube reislerini ve lüzum     toplanmaları 

gördüğü diğer memurları heyet halinde 

toplayarak vilâyet işleri hakkında kendi- 

lerinden malûmat ister . Vilâyet ahvali  

umumiyesini müzakere ve bu hususta icap 

eden talimatı verir . Vali , bu salâhiyetini 

bu memurları ayrı ayrı çağırmak suretile 

de kullanabilir . 

kırk ikinci madde — Vali vilâyet       Valinin belediye- 

dahilinde bulunan belediyeler üzerindeki       leri teftiş ve murakabesi 

murakabe ve teftiş hakkını belediye  

kanununa, göre kullanır. 

 

Fasıl: 4 
                Kaymakam ve kaza memurlarının vazifeleri 

kırk üçüncü madde —Kaymakam ka-             Kaymakam kaz anın  

zada en yüksek hükümet memuru olup       umumi idaresinden   

kazanın umumî idaresinden mes’uldür .      mes’uldür 
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Kanun ve nizamnamelerin      Kırk dördüncü madde — Kaymakam 

neşri , ve valinin nazareti          kaza dahilinde kanun ve nizamnamelerin 

altında vazife ifası ,              neşir ve ilân ve tatbikim temin ile muvazzaf 

salâhiyet istimali                olup bunların kendisine tevdi eylediği  

   vazifeleri valinin nazareti altında ifa ve       

   salâhiyetleri istimal ile mükelleftir. 

   Kaymakam fevkalâde haller müstesna     

   olmak üzere kaza muamelâtı hakkında  

   merbut bulunduğu vilâyetle muhabere eder . 

Kazada huzur ve         Kırk beşinci madde — Kaza dahilinde 

asayişin temini      huzur ve asayişin , şahsî masuniyetin ve  

   tasarrufa müteallik emniyetin temini ve  

   zabıtai mania kaymakamın    

                                           vazifelerindendir. 

Zabıta kuvvetleri kayma-  Kırk altıncı madde — Devletin kanun ve 

kamın emri altındadır         nizamlarının tenfizi ve kaza dahilinde  

   emniyet ve asayişin muhafazası için polis     

   ve jandarma ve diğer mülkî zabıta inzibat ve  

   muhafaza kuvvetleri kaymakamın emri  

   altındadır . 

Fevkalâde hallerde vali    Kırk yedinci madde  — Kaza dahilinde 

den müavenet talebi            bulunan zabıta kuvvetlerde yatıştırılmayacak  

  anî ve fevkalâde hadiseler karşısında    

               kaymakam valiye derhal malumat verir ve     

               yardım ister . 

Maarif , ziraat , ticaret         Kırk sekizinci madde — Kaymakam 31 , 

sanayi , nafia , ve sıhhat       32 , 33 . 34 üncü maddelerle valiye verilmiş 

işleri hakkında                  olan vazifeler hakkında tetkikat yaparak tedbir 

kaymakamın vazifesi  ve mütalealarını valiye bildiril' ve alacağı  

talimata göre hareket eder . 
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       kırk dokuzuncu madde — Adliye ve    Kaymakamın teftiş ve  

askeriye daireleri müstesna olmak üzere           murakabesine tabi idarei 

kaza dahilinde bulunan bilumum idare          şubeleri 

şubeleri kaymakamın teftiş ve  

murakabesi altındadır . 

ellinci madde — Kaymakam kaza dahi-      devir ve teftiş 

linde devir ve teftiş icrası ile mükelleftir. Kay- 

makamın senetle iki defa nahiye merkezlerini 

 ve kazanın en az on beş köyünü devir ve teftiş 

 etmesi meşrut olup devir ve teftiş müddeti 

 ile icra zamanı vali ile bilmuhabere tayin  

olunur. Bu devir ve teftiş mecburiyeti  

haricinde kaymakam lüzum görürse valiye 

 malumat vermek şartile kazasının köylerini  

devir ve teftiş edebilir . 

       elli birinci madde — Kaymakam 3            Kaymakamın muhtelif  

üncü fasılda valiye verilen vazifelerin               vazifeleri 

kazaya ait olan kısımlarını ve bu hususta  

validen alacağı emirleri ifa ile mükkelleftir 

Fasıl : 5 
                     Nahiye müdür ve memurlarının vazifeleri 

 

Elli ikinci madde — Nahiye müdür-               Nahiye müdürü ve  

leri nahiyede en yüksek hükümet memu-     ve nahiyedekileri vazifesi 

rudur. Nahiye dahilinde kanun ve Hizana 

 melerin neşir ve ilân ve tatbikini temin 

 ile muvazzaf olup bunların kendisine tevdi 

 eylediği vazifeleri amirinin nazareti altında ifa 

 ve salahiyetleri istimâl ile mükelleftir . 
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      Müdür nahiyenin işleri hakkında merbut  

   bulunduğu kaza kaymakamı ile muhabere   

   ve aldığı emirleri ifa eder . 

Emniyet ve asayiş ve            Elli üçüncü madde — Nahiyenin emniyet 

jandarma kuvveti                  ve asayişini muhafazadan müdür  

                                              mes’uldür. Nahiyeye mürettep jandamalar    

                                              bu hususta müdürden aldıkları emirleri ifa    

                                              ederler . 

köy kanununun tatbikini       Elli dördüncü madde — Mudur, nahiyesi 

murakabe                              dahilindeki köyleri , köy kanunu     

                                              hükümlerine göre nazaret ve murakabesi      

                                              altında bulundurur . 

Müdür halkın müracaat        Elli beşinci madde — Müdür, nahiyesi ve 

şikâyetlerini dinler               dahilindeki halkın müracaat ve şikâyetlerini 

                                             dinler . Salâhiyeti dahilindeki işleri yapar ve  

                                             haricindeki işleri de amirinden sorar . 

Nüfus kanununun              Elli altıncı madde — Müdür, nüfus 

hükümlerini tatbik                kanununun ve nizamnameleri hükümleri- 

ve icra                                nin ve bu hususta amirinden alacağı emirlerin 

                             tamamen tatbik ve icrası ile mükelleftir 

Nahiye memurları  mü-      Elli yedinci madde —Nahiye memurları , 

dürden alacakları emir-      müdür tarafından dairelerine ait ve kanun ve 

leri ifa ve infaz ederler       nizamnamelerine uygun verilen emirleri ifa     

                                            ve irfaz ile mükelleftirler . 

                                         Fasıl : 6 
              Vilâyet ve kaza idare heyetleri teşkilâtı 

Vilâyet idare heyeti Elli sekizinci madde — Vilâyet idare 

                                           heyeti : valinin riyaseti altında mektopçu 
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defterdar , maarif müdürü, nafia baş  

mühendisi ile sıhhiye ve ziraat müdür 

lerinden teşekkül eder . 

Vali , mazereti halinde muavinini 

ve muavin bulunmayan vilâyetlerde mek 

topçuyu heyete riyaset etmek üzere tevkil 

edebilir . 

Lüzum görülen vilâyetlerde valinin 

riyaseti altında bulunmak ve mülkiye veya 

hukuk mektepleri mezunlarından intihap 

edilmek üzere üç âzadan müteşekkil idare 

heyetleri tesisine Dahiliye vekâleti mezundur. 

       Elli dokuzuncu madde — Kaza idare           Kaza idare heyeti 

heyeti: kaymakamın riyaseti altında tah- 

rirat kâtibi , mal müdürü , hükümet he- 

kimi ile ziraat memurundan mürekkeptir 

Altmışıncı  madde — Gerek                   Heyetten olmayan idare 

vilâyet ve gerek kaza idare heyetlerinde        şube reislerinin müzake- 

heyete dahil olmayan idare şubelerinin     reye iştirak ile rey 

reisleri kendi idarelerine ait İdarî ve      vermeleri 

istişarî işlerin müzakeresinde âza sıfatile 

davet olunarak o iş hakkında lâzım gelen iza- 

hati verir ve reye iştirak ederler . 

        Altmış birinci madde —idari ,             idare heyetlerinin idari,  

istişarî ve kazaî olmak üzere üç tarzda          istişarî, ve kazaî kararları 

karar ittihaz ederler. İdare heyetlerinin  

İdarî salâhiyetleri , kanun ve nizamnamelerle 

kendilerine yerilen vazifelerdir . Vilâyet veya 

kaymakamlık makamları tarafından  

vaki talep üzerine 
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istişarî mahiyette beyan edecekleri 

mütaleadan dolayı idare heyetleri mes’ul 

değildir . 

İdarî ve istışarî ve kazaî   Altmış ikinci madde — İdare hey’etlerinin 

müzakerelerde nisap         İdarî ve istişarî müzakereleri . mürettep azanın  

yarısından bir fazlası hazır bulunmadıkça 

açılmaz . 

İdarî ve kazaî kararlarda reylerin tesavisi 

halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyeti 

haizdir . Kazaî müzakereler , muayyen 

heyetin yarısından fazlası mevcut olmadıkça 

açılmaz . 

İptâl davaları                  Altmış üçüncü madde— Vilâyet idare 

heyetleri vilâyet idare şubelerinin 

kaymakamların ve kaza idare şubeleri ile 

nahiye müdürlerinin lâzımülicra kararları 

aleyhinde menfaati haleldar olanlar tarafından 

bu kararların esas, maksat , salâhiyet ve şekil 

itibarile kanun veya nizamnameye 

muhalefetinden dolayı ikame olunan iptal 

davalarına bakarlar. 

Bu davalar, kararların menfaati haleldar 

olanlara tebliği veya bunların icraya ittılaı 

tarihinden itibaren altmış gün zarfında ikame 

olunmalıdırlar. Bu davalar Şurayı Devlet 

usulü muhakemesine tabidir. 

Bu madde hususî kanunlarla vilâyet ve kaza 

idare heyetlerine verilen diğer kazaî işlerdeki 

salâhiyetlere halel vermez. 

Müddei umumilik           Altmış dördüncü madde — idare hey 

vazifesi                           etlerinin kazaî işlerinde , vilâyetlerde 
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hukuk işleri müdürleri ye bunların bulunma- 

dığı yerlerde mektuplular ( ve kazalarda tahrirat 

kâtipleri ) müddei umumî vazifesini görürler . 

Altmış beşinci madde —   İdare heyetlerinin           Aza olmayan 

kazaî vazife görmek üzere toplanmalarımla İdarî       daire amirleri 

davaya esas olan kararı ittihaz eden daire âmiri  

âza sıfatile bulunmaz ve reye iştirak etmez . 

Altmış altıncı madde — Kaza idare                      itiraz makamları 

heyetlerinin aleyhine vilâyet idare heyet 

lerimle ve vilâyet idare heyetlerinin gerek  

birinci ve gerek ikinci berecede verdikleri  

kararlar aleyhine Şurayı Devlette alâkadarlar  

tarafından Şurayı Devlet kanununa göre itiraz  

olunabilir . Ancak gerek vilâyet ve gerek kaza  

idare heyetleri tarafından askerlik mükel- 

lefiyeti kanunu mucibince verilecek kararların 

derecei saniyede tetkik mercii ( 103 ) üncü 

maddesi mucibince millî Müdafaa vekâletidir . 

Altmış yedinci madde — İdare                 Müntahap âzanın  

heyetlerinin mülga müntehap âzasına mevdu          vazifeleri 

vazifeler Hükümet tarafından vuku bulacak  

talep ve maslahatın icabatına göre belediye 

heyetlerinin kendi azalan meyalı unlan 

intihap edecekleri zevat tarafından ifa olunur . 

Atmış sekizinci madde — vilâyet umumî  Para cezası 

meclisi ve ya idare heyeti veya mülki memurlar 

reisleri tarfından ittihaz ve 
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Mülga kanunlar usulen tebliğ veya ilân 

olunan kararların tatbik ve icrasına mümaneat 

edenler hakkında hususî kanunlarında 

muayyen cezalar bulunmadığı takdirde 

mahalleri idare heyetlerince kabili temyiz 

olmamak üzere beş liradan yirmi beş liraya 

kadar para cezası hükmolunur . 

Mülga kanunlar             Altmış dokuzuncu madde —  işbu kanun  

         ahkâmına mugayir olan umum kavanın   

          ahkâmı mülgadır. 

 

Kanunun meriyeti         Yetmişinci madde — Bu kanun neşri tarihinden  

         muteberdir. 

Kanunun icrasına         Yetmiş birinci madde — Bu kanun hükümlerini  

memur vekiller            icraya Başvekil ve Adliye r Millî Müdafaa, 

         Dahiliye, Hariciye, Mâliye  Maarif , Nafia,      

             İktisat, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye vekilleri  

                                   memurdur. 

24 - nisan - 1929 
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            TAHDİDİSİN KANUNUNUN İKİNCİ MADDE- 

                      SİNİN TADİLİNE DAİR KANUN 

 

Kanun No: 1427 

Madde 1— 13 haziran 1325 tarihli tahdidisin kanununun ikinci 

maddesinde hesap memurlarına ait azamî sin . muamelât memurları , 

hesap memurları ve hesap memur muavinleri için elli beşe çıkarılmıştır . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarhinden muteberdir . 

Madde 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Millî Müdafaa Vekili 

memurdur .                                                        24/4/1929 

___________ 

 

              MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİNDE BAZI TEŞ- 

                  KİLÂT İCRASINA DAİR OLAN 1199 NU- 

                 MARALI KANUNA MÜZEYYEL KANUN 

 

Kanun No: 1428 

Madde 1 — Milli Müdafaa Vekâletinde mevcut Kara, Deniz ve 

Hava Müsteşarlıkları fevkinde ayrıca bir Millî Müdafaa Vekâleti 

Müsteşarlığı ihdas olunmuştur . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir . Madde 3 — Bu 

kanunun, ahkâmını icraya Milli Müdafaa ve Maliye Vekilleri memurdur. 

29/4/ 1929 

___________ 

 

             ASKERÎ HASTANELERDE MAKTU ÜCRET  

             İLE İSTİHDAM OLUNAN HEMŞİRELER İLE 

              HASTA BAKICILARA BİR NEFER TAYİNİ  

                         VERİLMESİNE DAİR KANUN 

Kanun No : 1429 

Madde 1 — Askerî hastanelerde maktu ücret ile istihdam olunun 

hemşireler ile hasta bakıcılara 12 eylül 
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1330 tarihli askerî tayinat ve yem kanunu muvakkatinin birinci 

maddesinde muharrer nefer tayini aynen veya bedelen verilir . 

Madde 2 — Bu kanun 1 nisan 1929 tarihinden muteberdir . 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Millî Müdafaa ve Maliye 

Vekilleri memudur . 

29 / 4 / 1929 

___________ 

 

             KAÇAKÇILIK TAKİBATINDA KULLANILMAK  

                 ÜZERE DENİZ VESAİTİ  MÜBAYİASI VE  

                    BAZI MAHALLERDE GÜMRÜK BİNA- 

                      ALARI İNŞASI HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1430 

Madde 1 — Kaçakçılığın men ve takibi zımmında muktazi deniz 

vesaitinin tedariki için beş sene zarfında tediye olunmak ve her sene 

tediye olunacak miktarı o sene bütçesine vazedilmek üzere bir buçuk 

milyon liraya kadar taahhüdatta bulunmaya Maliye vekili mezundur . 

Madde 2 — Bazı mahallerde gümrük daire ve ambarları inşası için 

1930 malî senesi nihayetine kadar tediye olunmak ve her sene tediye 

olunacak miktarı o sene bütçesine konulmak üzere „ 125,000 liraya 

kadar taahhüdatta bulunmaya Maliye vekili mezundur . 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye vekili memurdur. 

                                           

                                       9/4/1929 

                                    ___________ 
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           ANKARA ŞEHİR İMAR MÜDÜRİYETİ TEŞKİLÂT  

              VE VEZAİFİNE DAİR OLAN 1315 NUMARALI 

                   VE 28 MAYIS 1928 TARİHLİ KANUNA  

                                   MÜZEYYEL KANUN 

 

Kanun No: 1431 

Madde 1 — Ankara şehri İmar Müdüriyeti teşkilât ve vezaifi 

hakkındaki 28 mayıs 1928 tarih ve 1351 numaralı kanunun muvakkat 

maddesi ahkâmı 1929 senesinde de caridir . 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir .  

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya İcra vekilleri Heyeti 

memurdur .  29/4/1929 

___________ 

 

 YÜKSEK MÜHENDİS MEKTEBİ TAMİRAT  

        VE İNŞAATI HAKKINDA KANUN 

 

Kanun No : 1432 

Madde 1 —Yüksek Mühendis mektebi tamirat ve inşaatının ikmali 

için senelik tediye miktarı kırk bin lirayı geçmemek ve 1929,1930 

senelerinde tediye edilmek üzere 75000 liraya kadar taahhüdat icrasına 

mezuniyet verilmiştir . 

Madde 2 — bu kanun neşri tarihinden muteberdir . 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Maliye ve Nafia vekilleri 

memurdur . 

29/4/1929 

 

___________ 
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KARARLAR 
 

              DOKUZUNCU KOLORDU EFRADINDAN  

               İSMAİL OĞLU ÖMERİN İKİNCİ MAHKÛ- 

                       MİYETİN İNREF’Î HAKKINDA 

 

Karar No : 493 

Dokuzuncu kolorduya merbut 12 inci fırka Topçu alayı efradından 

ve Trabzon askerlik şubesi balkından 1319 doğumlu İsmail oğlu Ömer , 

birinci firarı için hüküm verilmeden , ikinci defa olarak firarı irtikâb 

etmiş, 

Bu cürümler birleştirilerek muhakeme ve karar verilmek lâzım 

gelirken bir adlî hata yapılarak ayrı ayrı üç ay pranga benttik ile 

kaydının tecdidine hüküm olunmuştur . 

Her iki hüküm Kumandanlığın tasdikine iktiran suretile kafileşmiş 

ve Askerî Divanı Temyiz Kanununa göre muhakemesinin iadesi dahi 

imkânsız bulunmuş ; 

Olduğundan mumaileyhin üç ay pranka bendile kaydının tecdidi 

hakkındaki ikinci mahkûmiyetini , Teşkilâti Esasiye kanununun 26 ıncı 

maddesine tevfikan ref’i , Heyeti Umumiyenin 48 inci in’ikadının 1 inci 

celsesinde takarrür etmiştir .                                             4/4/ 1929 

___________ 

 

              EKREM , YUSUF , ZİYA , BAHATTIN BEY –  

               LERÎN İSTİKLAL MADALYASİLE TALTİF 

                     EDİLMİYECEKLERİ HAKKINDA 

 

Karar No : 494 

İstiklal madalyasile taltiflerini isteyen sabık Geyve kaymakamı 

Ekrem beyin ibraz ettiği vesaik sahibi 
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ealâhiyet bir makamdan verilmemiş olduğundan . Kocaeli Polis müdürü 

Yusuf Ziya ve ser komiser Bahattin beylerin istidalarındaki mesrudate 

dair müsbit vesaik olmadığından taleplerinin reddi , Heyeti 

Umumiye’nin 51 inci in’ikadının 1 inci celsesinde takarür etmiştir . 

11/4/1929 

__________ 

 

              KİPİSİN KARAGAÇ VİRAN KÖYÜNDEN ALİ  

                   OĞLU MEHMEDİN İDAMI HAKKINDA 

 

Karar No : 495 

Kilisli Mustafa Hannavi ile Kilisin Nurettin mahallesinden Topal 

zade Hikmet Efendi beyninde arazi meselesinden mütevellit adavet ve 

husumet üzerine Hannavi tarafından ikna ve itina ettirilerek taammüden 

Hikmet Efendiyi öldürdüğünden dolayı Gazi Antep Ağır Ceza 

mahkemesinde idamına karar verilen ve ilâmı Temyiz Mahkemesi 

birinci ceza dairesince tasdik edilen kilisin karaca viran Köyünden 

Hüseyin Ali oğlu Mehmed’in cezasının tahvil ve tahfifini müstelzim bir 

sebep görülememiş olduğundan , Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı 

maddesine tevfikan , mezkûr cezanın infazına, Heyeti Umumiyenin 52 

inci inikadının 1 inci celsesinde karar verilmiştir .      13/4/1929 

__________ 

 

               HALİL İBRAHİM VE İBRAHİM BEYLERİN  

                 İSTİKLÂL MADALYALARI HAKKINDA 

 

Karar No: 496 

Bursa hapisanesi Müdürü Halil İbrahim beyin hamil olduğu İstiklâl 

madalyası şeridinin kırmızıya tebdilini 
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icap ettirecek kanunî bir sebep görülmediği ve sabık Gemlik 

Kaymakamı İbrahim bey milli mücadele esnasında jandarma zabiti 

olarak ifayi vazife etmiş olduğundan İstiklâl madalyasile taltifinin Millî 

Müdafaa Vekâletine ait olduğu, Heyeti Umumiyenin 52 inci inikadının 1 

inci celsesinde takarrür etmiştir.                                     13/4/ 1926 

___________ 

 

                BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ MUHASEBE- 

                 SİNDE İCRA KILINAN TEFTİŞ NETİ-  

                                 CESİ HAKKINDA 

 

Karar No : 497 

Meclisi Ali muhasebesinin 7 kânunusani 1929 tarihinden 31 

kânunusani 1929 gayesine kadar teftişi neticesini bildiren Meclis 

hesaplarının tetkiki Encümeni mazbatası Hey’ti Umumiyenin 55 inci 

in’ikadının 1 inci celsesinde kabul edilmiştir.                    20/4/1929 

___________ 

 

               KASTAMONİNİN AKDOĞAN KÖYÜNDEN 

                       SADIK OĞLU MEHMET ALÎNİN 

                               İDAMI HAKKINDA 

 

Karar No : 498 

Kastamoninin Akdoğan köyünden kemoğlu Şükrünün kızı Şerifeyi 

anası Cemile ile tarlada çalışırken kaçırmaya kalkarak gördüğü 

mümanaat üzerine silâhla ana ve kızı yere serdikten sonra bıçakla da 

ayrıca yaralıyarak öldüren mezkûr köyden Sadık oğlu Mehmet Ali 

hakkında Kastamoni Ağırceza mahkemesinden verilip Temyiz 

Mahkemesi birinci ceza dairesince tasdik edilen idam cezasının tetkik 

edilen evrak mündericatına göre tahvil ve tahfifini müstelzim bir sebep 

görülmemiş ol – 
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makla Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan mezkûr 

cezanın infazı Heyeti Umumiye’nin 56 inci inikadının 1 inci celsesinde 

takarrür etmiştir. 

22/4/1929 

                                      ___________ 

 

  HAŞAN REŞİT BEYİN İSTİKLÂL MADALYASI 

                  ŞERİDİNİN KIRMIZIYA TEBDİLİ VE 

     EŞREF BEYİN TALEBENİN REDDİ  

HAKKINDA 

 

Karar No : 499 

Sabık Mülkiye Müfettişi Haşan Reşit Beyin , ibraz ettiği vesaik 

olbaptaki kanuna uygun bulunduğundan hamil olduğu istiklâl madalyası 

şeridinin kırmızıya tebdili ; 

Güztepe şimendifer mektebi Müdürü Eşref Beyin talebini terviç 

ettirecek bir sebep bulunmadığı gibi ibraz ettiği vesikanın tarihi de 

kanunî müddetten sonra olduğundan reddi ; 

Heyeti Umumiye’nin 56 inci inikadının 1 inci celsesinde takarrür 

etmiştir .                                                                    22 / 4 / 1929 

___________ 
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          TEFSİRLER 

 
                  AVUKATLIK KANUNUNDA YAZILI  

                 „MÜLÂZEMET„ TABİRİNİN TEFSİRİ 
 

Tefsir No : 143 

Avukatlık Kanununda yazılı mülâzemet , Hukuk fakültelerinden 

mezuniyet istihsalinden sonra yapılır . Mektebe devam sırasında veya 

devamdan evel adiliyede geçmiş olan hizmetler mülâzemete mahsup 

edilemez . 

 

1/4/1929 
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Kararnameler 

 
No 2913 : 

Madde — 1 Erzincan vilayeti dahilinde bulunan Nazimiye kazası 

mezkûr vilâyetten alınarak Elâziz vilâyetine bağlanmıştır . 

Madde — 2 Bu kararname hükmünü icraye Dahiliye vekili 

memurdur .                                                

14 . 4 . 1929   

Reisicumhur 

        GAZİ : M.KEMAL 

Dahiliye , V .              Başvekil 

Ş . Kaya                        İsmet 

                                         ___________ 

 

No: 2956 

Madde 1 — Manisa Vilâyeti merkezine merbut bulunan “ Yakuplar 

„ karyesi Manisa Vilayetinden alınarak ayni Vilâyetin Turgutlu kazasına 

bağlanmıştır . 

Madde 2 — Bu kararname hükmünü icraya Dahiliye Vekili 

memurdur , 28 / 4 /929 

Reisicumhur 

        GAZİ : M.KEMAL 

Dahiliye , V .              Başvekil 

Ş . Kaya                        İsmet 
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      H. V. Kararnameleri 

 
Kararname No : 7803 

18/6/341 tarih ve 3139 numaralı kararnameye zeyildir : 

661 numaralı münakaşa ve ihalât kanununun tatbikatına ait 

talimatnamenin ikinci maddesinin ( D ) fıkraındaki ( Ankara’da merkez 

kumandanlığı muhasibi mes’ulti ) ibaresinin ( Ankara’da M. M. 

muhasebe Müdürü veya tevkil edeceği muavini) şeklinde tadili, Maliye 

Vekâletinin iş’arrına atfan M. Vekâletinin 19 / 3 / l929 tarih ve 243 

numaralı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine İcra vekilleri beytinin 

20/3/1929 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur.   20/3/1929 

 

Reisicumhur  

           Gazi M. Kemal 

M . M . V.                 Ad. V.                 Bş. V. 

M. Abdülhalik       M. Esat                İsmet 

 

Ma. V.                      Ha. V.                  Da. V. 

Ş . Saraçoğlu        Dr . T . Rüştü          Ş. Kaya 

 

S. M . İ. V.             İk . V .          Na. V.                  Mf. V. 

Dr. Refik             M. Rahmi        Recep                   H. Vasıf 

___________ 

 

Kararname No : 7797 

Küçük zabit ve onbaşı talimatnamesinin dördüncü maddesinin (A) 

fıkrası nihayetine merbut fıkranın ilâvesi Millî Müdafaa Vekâletinin 

5/3/1929 tarih ve 326 numa- 
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rali tezkeresile yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetinin 30/2/1929 

tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur . 20/3/1929 

Reisicumhur  

           Gazi M. Kemal 

M . M . V.                 Ad. V.                 Bş. V. 

M. Abdülhalik       M. Esat                İsmet 

 

Ma. V.                      Ha. V.                  Da. V. 

Ş . Saraçoğlu        Dr . T . Rüştü          Ş. Kaya 

 

S. M . İ. V.             İk . V .          Na. V.                  Mf. V. 

Dr. Refik             M. Rahmi        Recep                   H. Vasıf 

 

             Küçük Zabit ve Onbaşı Talimatnamesine  

                          ilâve olunan fıkra 
Küçük Zabit ve onbaşı talimatnamesinin dördüncü maddesinin ( A ) 

fıkrası nihayetine atideki fıkra ilâve edilmiştir : 

Muhtelif sınıflar nalbant neferleri üç aylık münferit talim ve 

terbiyeden sonra altı aylık bir nalbant kursundan geçirilerek liyakat 

gösterenler onbaşı ve diğerleri nalbant neferi olur . Bu nalbant 

neferlerinden bilahâre kıt’alarda imtihan olmak suretile liyakat 

gösterenler de onbaşılığa terfi ettirilir. 

___________ 

 

Kararname No : 7799 

12 / 12/1929 tarih ve 7429 numarap kararnameye zeyildir : 

Eskişehir Marsilya kiremit ve tuğla fabrikası Türk anonim şirketinin 

merkezine dair olan esas mukavele - namesinin beşinci maddesindeki ( 

Eskişehir ) de ibaresinin ( İstanbul ) da suretinde tadili , İktisat 

Vekâletinin 
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19 / 3 / 1929 tarih ve 1134 - 35 numaralı teskeresiyle yapılan 

teklifi üzerine İcra vekilleri Heyetinin 20/3/1929 tarihli 

içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

20/3/1929 

Reisicumhur 

                Gazi M. Kemal 

Da. V .  M. M. V.      Ad. V.  Baş V. 

Ş . Kaya  M. Abdülhalik        M . Esat                     

İsmet 

 

Na. V.           Maa. V.         Ma. V.                 Ha . V. 

Recep              H. Vasıf        Ş. Saraçoğlu      Dr. T. Rüştü 

 

                               S. İ. M. Y.                    İk . V. 

                                Dr. Refik                    51. Rahmi 
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  Tamimler 
                   Vilâyetler idaresi 

 
 1/ 4 / 29  

 Hulâsa 

Vekâlete ait işlerin 

müzakeresi için 15 gönde 

bir içtima ederek komisyon 

hakkında  

No: 2295 

1 : Vekilin ve bulunmadığı zamanlarda müsteşarın riyaseti altında 

vekâlete mensup bilumum müdürlerle umum jandarma kumandanı teftiş 

heyeti reisi merkezde bulunan mülkiye müfettişleri ayda iki defa her 

ayın on besine ve son haftasına tesadüf eden perşembe gönleri saat beşte 

vekâlette içtima ederler . 

Bu içtimada : 

A —  Vekâletten verilecek işler tetkik ve müzakere olunur . 

B — Her müdürün şubesine taalluk eden işlerin sureti cereyanı 

hakkında vereceği malumat tetkik ve noksan görülen cihetler olursa 

bunların islâhı çareleri düşünülür . Noksan görülen cihetler kanun ve 

nizamların kifayetsizliğinden , ahval fevkaladede maruz kalman 

müşkilat ve saireden mütevellit ise buna çareler aranır. 

C — Vekâletin işlerinin en iyi şekil ve surette cereyan etmesi kolay 

ve çabuk görülmesi esbabı araştırılır . Avrupa teşkilâtı da tetkik ve 

mütalea olunarak memleketimize kabil tatbik olanları ayrılır 
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Ç — Merkez ve taşra teşkilâtından insanca ve paraca tasarruf 

imkânları düşünülür . 

D — Taşra teşkilâtının en ey i şekilde teftişi ve mürakabesi 

hususları müzakere olunur. 

E — kanunların , nizamların . emirlerin hakkı ile tatbiki çareleri 

ihzar olunur . 

F — Memurların ahvali umumiyesi ve terfileri ve hüsnü hizmetleri 

görülenlerin taltifleri hususları müzakere edilir 

G — vekâlet şubelerince yapılan kanun layihaları , talimatname , 

izahatnameler hakkında mütalâa beyan olunur . 

Ğ — Şubat tarafından yazılan umumî tahriratlar ve aralarındaki 

teması ve tezatlar tetkik olunur . ve muamelatta ahenk ve intizamı temin 

için muktazı esaslar konulur . 

H —Muhtelif şubeleri alâkadar eden vakayı ve hadisat ve 

muamelatın her şubenin ihtisası ve mecburiyete nazaran tayin ve 

tefrikine ait mütalealar dermeyan olunur . 

İ — Kayıtların tanzimi ve islâhı çareleri de aranılır ve icap ederse 

mutahassısların fikrinden istifade olunur. 

J — Bu maddeler haricinde kalıpta vekâlette ve devairi alâkadar 

eden ve hey ti teşkil eden zevat tarafından teklif olunan muhtelif 

hususlar müzakere edilir . 

       2 — Müzakeratın hasılası makamı vekâlete arz olunur. 

3  — Müfettişler ve müdürlerden biri münavebe ile içtimada vuku 

bulan müzakeratın bir hulâsasını mütakıp içtimada heyete tevdi eder . ve 

gelecek celseye ait ruznameyi de tanzim eyler . 
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Hülasa 

İsmet P.asa Hazretlerinin 

nutukları hakkında 

1 — Başvekil İsmet Paşa hazretleri tarafından Buyıık millet 

meclisinde söyleyip tab ve tevzii heyeti umumiyenin 4 / 3 / 929 tarihli 

40 inci in’ikadının 1 inci celsesinde takarrür eden nutuklardan divara 

asılmak üzre tab ettirilenlerden .... İstanbul vilayetinden doğruca 

vilayetinize gönderilecektir . 

2  — Bunların Köyler dahi dahil olduğu halde merkez ve 

mülhakatta umumi mahallere de halkın görüp okuyabilecekleri 

mahallere asılması ve güzelce muhafazası rica olunur efendim . 

4-4-929 

___________ 

 

Mecidiye kazasının ( Çiçek 

daği) namile tevsimine dair . 

 

Kırşehir vilayeti dahilindeki Mecidiye kazası ile Çankırı vilayeti 

dahilinde bulunan Mecidiye nahiyesi isimlerinin bir birine 

benzemesinden dolayı Posta ve telgraf muhaberatında yanlışlık ve 

teahhurat vaki olduğu anlaşıldığından Kırşehir vilayeti dahilindeki 

Mecidiye kazası isminin (Çiçek dağı) namile anılmasının tensip edildiği 

tamimen tebliğ olunur efendim . 

  11/4/929 

___________ 

 

Hülasa 

Ali Rıza efendi hakkında 

Edirne erkek muallim mektebi talebesinden iken terki tahsil ederek 

ortadan gayp olan Ali Rıza efendi 
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hakkında maarif vekâletinin teskeresi sureti leffen gönderildi. 

Mumaileyhin vilayetiniz dahilinde taharrisile neticeden malmat itası 

temenni olunur efendim . 

13/4/929 

___________ 

 

    Suret 
       Maarif teskeresinin bir sureti leffen takdim kılınan Ali Riza efendi 

Edirne erkek muallim mektebine devam etmekte iken kendi arzusile 

tahsilini terketmiştir. Hakkında Maarif teşkilatı kanununun sekizinci 

maddesini muaddel 133(3 numaralı kanun mucibince takibat 

yapılacaktır. Fakat bugün nerede bulunduğu malum değildir mumai - 

leyhilı kefili bulunan validesinin de bundan iki sene evvel 

Kastamonideki evini satarak Ankara’ya geldiği yapılan tahkikattan 

anlaşılmıştır. Ali Rıza efendi tadil zamanında Ankara’ya gelmiş ve 

tayyare mektebine gireceğinden bahsile bir vesika istemiştir . Arzusunun 

isaf olunmadığını görünce ortadan kaybolmuş ve bundan sonra 11e 

vekâlete ve nede mektebine uğramıştır mumaileyhin nufus teskeresi 

vekâlette mahfuzdur . hakkında icabeden kanuni takibatın yapıla bilmesi 

için elyevm nerede bulunduğunun tahkikile iş’arına müsade 

buyurulmasını rica ederim efendim . 
___________ 

 

Hülasa 

Egrigöz kazasının „Emet„ 

namile anılması hakkında  

No : 2604 

 

Kütahya vilâyeti dahilindeki „ Egrigöz „ kazasının ismi hakkında 

yapılan tetkikat neticesinde bu ismin Roma ve Bizanslılar devrinde 

burada mevcut ve halen 
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mezkûr kazaya 1.5 saat mesafede kâin „Egrigöz” köyünde bulunan 

„Agrios„ kalesinin isminden galat olduğu anlaşılması üzerine eski ismi 

olan „Emet., namile anılması tensip olunmuştur. Tamim en tebliğ olunur 

efendim .            14/4/1929 

___________ 

 

Hulasa 

İsticvap verakalarının leffile  

No : 2807 

 

Zeyl 27/12/928 tarih ve 6928 sayılı tamime : Türk vatandaşlık 

kanunu talimatnamesinin merbutu olan isticvap varakalarından adedi 

gönderilen talimatımmelerle birleştirilmek üzere lef fen irsal kılındı 

efendim . 

20/4/1929 

___________ 

 

      İsticvap Varakası 

 
1 — İsminizi ve aile lâkabınızı ; hangi tarihte ve nerede 

doğduğunuzu, milliyet ve mezhebinizi söyleyiniz '? 

2   —  Elyevm ne işle iştigâl eylediğinizi ve mahalli ticaret ve 

san’atınızı nerede oturduğunuzu sarahaten söyleyiniz ? 

3 — Babanızın ve büyük babanızın isimlerini ve hangi tarihte ve 

nerede doğduklarını ve nerede oturduklarını ve ne ile geçindiklerini ve 

ölmüşler ise hangi tarihte ve nerede öldüklerini ve öldükleri zaman kaç 

yaşında olduklarını söyleyiniz ? 

4 — Babanızın erkek kardeşlerinin isimleri ve tabiiyetleri ile 

evlenmiş meler karıları ve çocuklarının isimlerini ve 

hangi tarihte ve nerede doğduklarını ve nerede oturduklarını ve içlerinde 

ölenler var ise hangi tarihte ve nerede öldüklerim söyleyiniz . 
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5 — Babanızın kız kardeşlerinin isimlerini ve evlenmişler ise 

kocalarının isim ve. tabiiyetlerini ve ne ile geçindiklerini ve hangi tarihte 

evlendiklerini ve nerede oturduklarını söyleyiniz . 

6 — Ananızın ismi ile babasının isim ve lâkabını ve hangi tarihte 

ve nerede doğduklarını ve nerede oturduklarını ve ölmüş ise hangi 

tarihte ve nerede öldüğünü ve öldüğü vakit kaç yaşında olduğunu 

söyleyiniz ? 

7 — Ananızın erkek kardeşlerinin isimleri ve tabiiyetleri ile 

evlenmişler ise karıları ve çocuklarının isimlerini ve hangi tarihte ve 

nerede doğduklarını ve nerede oturduklarını ve ne ile geçindiklerini ve 

içlerinden ölenler var ise hangi tarihte ve nerede öldüklerini söyleyiniz ? 

8 — Ananızın kız kardeşlerinin isimleri ve tabiiyetleri ile 

evlenmişler ise kocalarının isim ve tabiiyetlerini ve ne ile geçindiklerini 

ve hangi tarihte evlendiklerini ve nerede oturduklarını söyleyiniz ? 

9 — Erkek kardeşlerinizin isimleri ile hangi tarihte ve nerede 

doğduklarını ve nerede oturduklarını ve ne ile geçindiklerini ve 

evlenmişler ise karılarının isim ve tabiiyeti aslıyesi ile evlendikleri tarihi 

söyleyiniz ? 

10 — Kız kardeşlerinizin isimleri ile hangi tarihte ve nerede 

doğduklarını ve nerede oturduklarını ve evlenmişler ise kocalarının isim 

ve tâbiiyeti ile hangi tarihte evlendiklerini söyleyiniz ? 

11 — Siz şimdiye kadar evlendiniz mi ? Evlendiniz ise karınızın ( 

kocanızın ) ismi ve tâbiiyeti asi iyesi. ile elyevm nerede bulunduğunu ve 

babasının isini ve lâkabını ve hangi tarihte ve nerede evlendiğinizi ve 

karınız ( kocanız ) öldü ise hangi tarihte ve nerede öldüğünü söyleyiniz? 
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       12 — Karınızın (kocanızın ) erkek kardeşleri isimlerini ve nerede 

oturduklarını ve ne ile geçindiklerini söyleyiniz ? 

13 — Çocuklarınız var ise isimleri ve hangi tarihte ve nerede 

doğduklarını ve hangi karınız ( hangi kocanız) dan olduklarını ve 

elyevm nerede bulunduklarını ve ne işle iştigal eylediklerini söyleyiniz ? 

14 — Kendinizin ve babanız ve ananızın ve karı (koca) ve 

çocuklarınızın ne zâmandan beri Türkiye’de bulunduğunuzu ve 

minelkadim hangi mahalle , sokak ve numaralarda ikamet eylediğinizi , 

ve hangi mahalle ve sokak ve numaralarda icrayı sanat ve ticaret 

ettiğinizi söyleyiniz ? 

15  — Baba ve ananızın ve amcanızın ve amcanız çocuklarının ve 

sizin erkek ve kız karkaslarınızın ve karınızın ( kocanızın ) gerek evelce 

gerekse elyevm mutasarrıf olduğu emvali gayri menkulenin cins ve nevi 

ve mahalle , sokak ve numarasını söyleyiniz , ve bu emlâkin tasasarruf 

senetlerini ibraz ediniz [ ibraz olunacak senetlerin suretleri alınacak veya 

tarih ve numaraları ile hulasaten münderecatı zapt ve kayt olunacaktır . ] 

16 —  Hüviyetinizi ve tabiiyetinizi ve nesebinizi ve hangi tarihte ve 

nerede doğduğunuzu ve karınızla ( kocanızla ) evlendiğinizi ve karınız ( 

kocanız ) ölmüş ise hangi tarihte ve nerede doğduklarını ve baba ve 

ananızın hüviyet ve tabiiyet asliyelerini müspit ne gibi vesaiki hamil 

iseniz asıl ve suretlerini ibraz ediniz . [ İbraz olunacak vesaikin cins ve 

nevi ve tarih ve nomarası ve mahalli itası ve hulasaten münclericatı zabt 

ve kayıt edilecek ve ihtiyaca sahih derecede musaddak olmadığı 
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ve ecnebi lisaniyle muharrer bulunduğu halde alelusul tasdik 

ettirildikten sonra kâtibi acile tercüme ettirdikten sonra musaddak 

tercümesi getirilmek üzere esbabına iade olunacaktır . ] 

17 — Sizin ve ailenizden diğer bir şalısın tabiiyeti hakkında evvelce 

devairi resmiyece bir muamele geçmişmi idi , geçmiş ise nerede ve ne 

vakit ve neden dolayı geçti . tarih ve numarası nedir ? 

18 —  Geçen sene ve bu sene ne gibi vergilerle mükellefsiniz , ve 

bu vergilerinizin geçen seneki ve bu seneki miktarı nedir ? 

13u baptaki verki ihbarname ve ya makbuzlarını ibraz ediniz . 

19 — Tahsiliniz ne derecedir ve nerede tahsil eylediniz ? Her hangi 

bir ilim ve sanatte ihtisasınız var mıdır ? Bu lıususata dair ne gibi vesaiki 

hamilseniz ibraz ediniz ( ibraz olunacak vesaikin asıl veya tasdikli 

suretleri ve türkceden başka bir lisan ile yazılmış ise musaddak Türkçe 

tecümeleri istenip alınacaktır ) 

İhtar : İşbu isticvap kâğıdında muharrer suallerden her birinin 

temamen cevaplarının itasiyle hiç bir noktasının noksan 

bırakılmamasına itina olunacak ve alâkadar 1313 senesi Yunan 

muharebesi ile Balkan muharebesi ve umum harp esnasında maaile 

mütemekkin idüği ve Türkiye’ye hangi tarihte gelmiş olduğu ve geldiği 

vakit ne gibi evrakı hamil idüği ve hangi yolcu salonuna kayıt edilmiş 

bulunduğu sual edilecek ve badehu ifadesi kendisine kıraat ve doğru 

olup olmadığı ve başka bir diyeceği bulunup bulunmadığı sorulduktan 

sonra imza ettirilecek ve ifadesinin 
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mukarini sili Hat olup olmadığı hakkında polis ve nüfus ve vergi ve tapu 

idarelerince ve her veçhile tahkikat ve tetkikatı lâzime icra ve neticesi 

marüzzikir idarelerden ha derkenar beyan olnacaktır. 

Alâkadarın 7 ( yedi) santimetre arzında ve 11 ( onbir) santimetre 

tulünde iki kıt'a fotografı alız olunarak işbu ifade kâğıdina raptı ve buna 

imkân müsait olmadığı takdirde bu baptaki esbabı mazeretin şerh 

verilmesi lâzim edendir . 

___________ 

 

Hülâsa 

Bütçede karşılığı olmaksızın 

iş yapılmamasına dair 

No: 2808 

Bütçelerde karşılığı olmaksızın iş yapılmasına mahal birakılmamak 

üzere her türlü masraf ve taahhüt evrakının icradan evvel merkezde 

muhasebe müdürlerine vilâyetlerde de işin alâkası itibarile malulüdür 

veya muhasibi mesullere bilibraz bunların mütaleaları alındıktan sonra 

iktizalarının ifasına dair Maliye vekâletinden gelen 10/4/929 tarih ve 

19159 No lıı tezkerenin sureti leffen gönderilmekle mucibince muamele 

olunması temenni olunur efendim .           20/4/929 

          

         Maliye vekâletinin 10/4/29 tarih ve 19159 Nolı  

                               tezkeresi sureti 

 
Hidemat devletin bütçelerdeki muhassasatına istinaden ifası ve 

karşılığı olmayan hiç bir iş için taahhüt icra olunmaması Muhasebei 

umumiye kanununun ahkâmı iktizasından bulunduğu halde bazı 

mahallerde bu esaslara riayet edilmemekte ve karşılığı olmasa dahi iş 

yaptırıl- 
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makta ve taahhtidata girişil inekte olduğu cereyan eden muamelâtın 

tetkikinden anlaşılmaktadır . Mugayeretı kanuniyesi aşikâr olan bu tarzı 

muameleden dolayı ekseriyetle tediyat yapılmadığı cihetle bir taraftan 

itibarı mali devlet haleldar ve diğer ciltten eshabi alâka ve matlubat 

beyhude yere izrar ile bihakkın mucibi şikâyet ahvale sebebiyet 

verilmekte olduğundan baderna bu gibi yolsuzluklara mahal kalmamak 

ve muamelatın selâmet ve emniyeti temin edilmek üzere 261 Mayıs 

1927 tarihli mühasebei umumiye kanununun (110) uncu maddesine 

tevfikan her türlü masraf ve taahüt evrakını icradan evvel behmehal 

merkezde muhasebe müdürlerine vilayatta işin alâkası itibariyle 

malmüdürü veya muhasibi mes’ullere bilibraz bunların mütalealeri 

alındıktan sonra iktizalarının ifası icap edeceğinin ve diğer suretle 

muamele ifası mucibi mes’uliyet ve tazmin olacağının vekâleti 

celilelerine mensup bilumum memurine tebliğ buyrulmasına musaadei 

devletleri rica olunur efendim . 

___________ 

 

Hülâsa 

Beynelmilel kongre ve 

konferaslara iştirâk edecek 

zevatın bulunacakları 

mutemerede ittihaz edilecek 

kararlardan Hariciye V. 

tinin malumattar edilmesine 

dair . 

No: 2930 

 

Beynelmilel kongre ve konfraslara her ne sıfatla olursa olsun iştirak 

edecek olan zevatın ispatı vücut eyleyecekleri mütemerlerde ittihaz 

kılınacak mukarerat ve ceryan edecek müzakerata dair mensup oldukları 

makama arz edecekleri tabiî bulunan malumattan en 
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esaslı noktalarına Hariciye Vekâletinin muntazam bir şekilde ittila 

basıl eylemesi ve bu kabil mütemerlere ait olarak 

murahhaslarımız tarafından tevdi kılınacak matbu vesaikin en 

mühimlerinden birer nüshasının dahi vekâleti müşarünileyhaya 

gönderilmesi hususunun temini Baş ve vekâleti celileden iş’ar 

buyrulmakla keyfiyet tamiman tebliğ olunur efendim . 

Vilâyetlere, Şehremanetlerine , Vekâlete merbut müdüriyeti 

umumiyelerere ve dairelere yazılmıştır . 

 

 28 - 4 - 929 
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                 Vilâyetlerin mahalli işleri 
 

Hulâsa 

927 ve 928 seneleri 

belediyeler muhammen 

varidatlarının iş’arına dair 

 No : 835 

 

Vilâyetiniz dahilinde bulunan belediyelerin 927 ve 928 seneleri 

muhammin varidatları mecmuunun iki kalem olarak yirmi dört saate 

kadar acilen iş’arı . 

__________ 

  Hulâsa 

928 senesinde kuraklıktan 

müteessir vilâyata yapılan 

yardıma dair 

No : 899 

                         9 

Gerek yol inşaatı açmak gerek tohumluk ve yemeklik verilmek ve 

gerekse nakten muavenet edilmek suretile kuraklıktan ve darlıktan 

mustarip olanlara vilâyetiniz 928 senei mâliyesi bütçesinden ne miktar 

muavenette bulunulduğu toptan bir kalemde yirmi dört saate kadar iş'arı 

tamimen. 

__________ 

Hülasa 

Köy Meclisleri intihabin da 

yolsuz muamele 

yapılmamasına dair . 

1264 

  1 

Köy muhtarlarının ve ihtiyar heyetlerinin vaktinde intihap 

edilmediği ceryanı muhabereden anlaşılmaktadır. 
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Bu gibi yolsuz muamelâta meydan verilmemek üzere köy kanunu 

tatbik edilmeyen yerlerde mart iptidasında ve köy kanunu tatbik 

edilmeyen yerlerde kânunusani iptidasında bu heyetlerin vaziffelerine 

başlaya bilecek şekilde intihaplarının temini tamimen tebliğ olunur 

efendim . 

__________ 

 

Hülasa 

Kanuni müddetleri hitam 

bulan belediyeler intihbının 

icrasına dair . 

173 

  1 

Bir çok şehir ve kasabalarımızda belediye lıey’etlerinin müddeti 

intihabiyeleri hitnın bulduğu halde yeni intihabata başlanmadığı veyahut 

geç başlandığı ceryani muhabereden ânlaşılmaktadır . 

Bu gibi yolsuz muamelâta meydan verilmemesi ve müddeti 

kanuniyelerini ikmal eden belediye meclislerinin usulü dairesinde 

intihap muamelesinin tecdit ve ikmali tamimen tebliğ olunur . 29/4/929 

__________ 

 

Hülasa : 

Mâliyedeki 927,928 seneleri 

idarei hususiye ve 

belediyeler matlubatına dair 

No 1336  

        21 

İdarei hususiye ve belediyelerin 927 928 senelerinden maliye 

zimmetindeki matlubatının vilâyet itibarile biri belediyeler diğeri idarei 

hususiyeler olmak üzere iki kalemde acilen iş’arı .              29/4/929 

__________ 
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Hülâsa 

Yol mükellefiyeti ve maarif 

vergisi hakkında  

No: 412 

        79 

1 — Meclisçe derdesti tezekkür bulunan sosa ve Köprüler 

Kanununun Yol mükellefiyeti bedeniyesi mıktarının on gün ve nakti 

mükellefiyetin maktuan sekiz lira olarak tespiti ve bundan başka olarak 

indelicap fazladan iki gün bedeni ve iki lirada nakti mükellefiyetin 

mahal ihtiyaca mukabil olmak üzere vilâyetlerin ihtiyarına terk olunması 

ve sekiz lira nakti mükellefiyetini yüzde ellisinin Nafia vekâleti emrine 

bırakılması muhtemel bulunduğunda Yol vergisi kanununun yedinci 

muaddel maddesi mucibince mayıs nehayetine kadar ikmâl olunması 

icap eden tahakkukatın on beş gün kadar tehiri . 

2 — 1230 N. lu dört amele yevmiyesi haklımdaki maarif vergisi 

kanununun bu sene dahi devamı meriyetine ait lâyiha ile esasları 

yukarıda izah olunan şosa ve köprüler lâyihasının on beş yirmi gün 

kadar yüksek meclisce kabnlu memul bulunduğundan tanzim edilen ve 

derdesti tanzim bulunan bütçelerin mezkûr kanlıların iktisabı meriyetine 

kadar merkeze gönderilmesi . 

3 — Aynı sebeplere binaen meçlisi umumi içtima - lamım temdidi 

kabil olmadığı taklide bütçelerin mevzuatı hazıra dairesinde tanzimi ile 

beraber ana hatları yukarıda izah olunan lâyihalar iktisabı meriyet ettiği 

taktirde encümenlere salâhiyet itası ve bu hususun bütçe 

nizamnamelerine Konacak birer madde ile temini muvafık olacağı 

tamimen tebliğ olunur . 
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Hülâsa 

Belediyeler istatistik ve 

    faaliyetine dair . 

No: 832 

        11 

28 72/ 929 tarih ve 835 numaralı tahrirata zeyildir 

5 

Belediyeler istastiklerile beraber belediyelerin faaliyetini gösterecek 

albüme ithal edilmek üzere talep edilen resimlerin berveçhtzir şartları 

haiz olmaları lazımdır . 

1   — Alınacak fotoğraflar belediyenin bulunduğu şehir ve kasabada 

belediyenin gösterdiği faaliyetlerden en güzel ve mühimlerini .ihtiva 

etmelidir , 

2 — Fotoğrafların iyi çıkmış olması lazımdır . 

3 — Bir faaliyete ait muhtelif cihetlerden alinmiş bir çok 

fotoğraflardan ziyade aynı faaliyetin nazara çarpacak bir kısmının yalnız 

bir resmini göndermek maksadı temin eder . 

4 — Gönderilecek resim serilerinde iyi alınmak şartile 

şehirlerinizin umumî manzaralarından birer kıt’a fotoğraf 

bulundurulması faideli olacaktır . 

5 — Albüme gayet az miktarda resim konacağından yukarıda 

yazılan maddeler nazarı itibara alınarak fotoğrafların az fakat kıymetli 

ve albüme ithali luzumlu ve faideli olmalarına itina edilmesi . 

6  — Her resme ait izahatin resimlerin üstüne veya arkasına 

yazılmayarak numara tahtında ayrı bir varaka ile bildirilmesi . 

7 — Resimlere numara koymak icap ederse bu numaraların resmin 

yüzüne değil arka tarafına vaz’ı . 

30 / 4 / 929 
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İskan 
Hülasa 

İskân istatistikleri hakkında  

77234 

2/2/1928 tarih ve 46597 Nolu tamime zeyildir ; 

İstatistik müdüriyeti umumiyesince 928 senesine ait olarak istenilen 

malumatın tarif atı atiye dairesinde itası icap eder . 

1 —Mezkûr müdüriyeti umumiye ihsaiyatına derç için 1928 

senesinde vilâyet dahilindeki bilumum muhacir mülteci ve saireye aynen 

ve nakten teffiz ve taviz suretlerile yerilen kâffei müsakkafat ve akarat. 

2 — Tarla , bağ ve eşe arı müsmire ve saire gibi gayri müsakkaf 

emval ve arazı . 

3 — Muhtelif hayvanat . 

4 — Alât ve edevatı ziraiye . 

5 — Sermaye ve alâtı sinaiye . 

6 — Muhtelif tohumluk [ İpek böceği tohumu dahi dahildir ] 

7 — Kireç 4 göz taşı ve saire gibi bağ mualecatı . 

8 İşbu yedi madde dahilindeki mevadin birer kalem üzerinden 

miktar ve kıymetleri numunesi aşağıda gösterilen cetvel tarzında 

gösterilecektir . 

9 — Kıymetlerinin takdiri muhtelit mübadele komisyonuna ait 

yalnız rum emvalinin miktarları cetvele terkim edilerek kıymetleri tabii 

gösterilemeyecektir . Fakat bu takdirde buna ait izahat mülahazat 

hanesinde verilmek lâzımdır. 
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10  — Malumatı mezkûreyi muhtevi iskân istatistik cetveli nisanın 

on beşine kadar merkeze gönderilecektir. 

11 — Bu malumatı miadında ve istenilen şekilde vermeyip 

muhabereye sebebiyet verenlerin tecziye edileceklerinin alâkadarına 

tebliği ehemmiyetle rica olunur efendim .                     17/4/929 

__________ 

 

Hülâsa 

Cetvellerin gönderilme tarzı 

hakkında  

No : 77384 

3/ 1929 tarih ve 76653 Nolu tebligatı umumiye mucibince 

mübadillere ait teffizi emval muamelelerinin bir gön evvel intacı 

emrinde Vilâyet ve kazâlarca vukubulacak mesaiye dair merkeze her 

taraftan başka başka şekillerde malumat verilmesi bunların bir cetvelde 

birleştirilmesine imkân bırakmadığı gibi böyle müteferrik ve muhtelif 

malumat üzerine esaslı tetkikat ve takibata da girişilmeyeceğinden 

bundan sonra Vilâyet ve kazalardaki tef fi z dosyalarının her on beş 

günde bir geçirdikleri muamele netayicinden haberdar olmak ve kaza 

teffiz komsiyonları muamelatına diğeri kaza vilâyet ve kaza İhzarı teffiz 

memurlarının çıkaracakları işlere ait olarak iki cetvel tertip ve tanzim ve 

tap’ettirdiği. Bu cetvellerin vilâyet ve kazalarda ne suretle 

doldurulacaklarına dair olan izahatta arkalarımı yazıldı . 

İşbu cetvellerin muayyen zamanlarda muntazaman doldurulup 

vekâleti gönderilmesi için aşağıdaki maddelere nazarı 'dikkatinizi celp 

ederim . 

1 — Mayıs 929 dan itibaren teffiz dosyası bulunan her kaza ve 

Vilâyet (1 ) ve ( 2 ) No : cetvelleri kullanmağa başlayacaktır . 

Binaenaleyh sayı ( 1 ) altında doldurulacak ilk cetveller mayısın 16 inci 

gönü izahna - 
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inesi mucibince imlâ edilip kazalardan Vilâyete ikişer nüsha olarak 

gönderilecek ve bunların bir nüshası Vilâyet merkezinde alıkonulup 

diğerleri vilayet teffiz komsiyonu ve ihzari teffiz masaları 

muamelelerine dair ayni zamanda Vilâyetçe tanzim edilmiş olan iki 

cetvelle birleştirilerek kezalik sayı (1) altında tabriratsiz, mazrufen 

vekâlete gönderilecektir . 

2 — Mayıs ayının ikinci nısfına tealluk eden cetveller dahi ayni 

suretle haziran iptidasında tanzim ve vilâyette toplanarak ( 2 ) savı ile 

vilâyete irsal kılınacağı gibi bunu takip edecek her on beş günlük mesai 

cetvelleri için de sayı teselsül ettirilerek aynı tarzda muamele ifa 

olunacaktır . 

3 — Vilâyet merkezlerinde toplanan teffiz mesai cetvellerinin 

postaya tevdi olunduğu asadaki şekilde telgrafla Vekâlete bildirilecek ve 

bu müddet azami beş günü geçmeyecektir. 

DAHİLÎYE VEKÂLETİNE (İSKAN) 
. . . . . . . Sayılı tefviz cetvelleri postada 

Vali 

4 — tefviz mesai cetvellerinin tetkikiyle icabının takibine İskân 

müdürüyeti Umumiyesinde bir Mülkiye müfettişi memur edildiğinden 

Vilâyetlerce postaya tevdien gönderilecek cetvellerin doğrudan doğruya 

ve derhal İskân Müdürüyeti Umumiyesine teslimini ve bu suretle 

teahhurat vuku bulmamasının temin için zarflar üzerine adresin 

Dahiliye Vekâletine (İskân müdürüyeti umumiyesi) 

Suretinde yazılması ve telgraflarda dahi yukarıda işaret olunduğu 

üzere (İskân) kelimesinin ilâvesine dikkat edilmesi lâzımdır. 
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5 — teffiz işlerinin mütekâsif olduğu bazı Vilâyetler için bu 

muamelatın mürakabasıne ve işlerin çabuk çıkarılması hususunda 

filî muavenete Mülkiye müfettişleride memur edildiğine göre bu 

kabil Vilâyetlerde teffiz mesai cetvellerinin Valiler tarafından 

teftiş gurup Reislerine tevdii ile iktifa olunur. Bu taktirde teftiş 

gurup reisleri işbu cetvelleri tetkikten sonra doğrudan doğruya 

merkezdeki müfettiş namına postaya tevdi etmekle beraber 

kendisine telgrafla da malumat verir. Binaenaleyh bu gibi 

Vilâyetlerden başkaca Vekâlete telgrafla malumat verilmesine 

hacet kalmaz. 

Yalnız bir müfettiş memur edilen yerlerde bu vazifeyi o 

müfettiş ifa eder. 

6 — Tefviz mesai cetvellerinin işbu izahat dairesinde 

doldurularak muntazaman gönderilmesine itina olunması 

ehemmiyetle rica olunur efendim. 

7 — Umum Vilâyetlere ve mülkiye müfettişlerine 

yazılmıştır . 
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Hülâsa 

İskân işlerinin seri ve salim 

bir surette görülmesi 

hakkında  

No: 77496 

İskân muamelâtının seri ve salim bir surette yapılması için : 

1   — bir No : İdare mecmuasının 41 inci sayfasında (İskân 

muamelâtı umumiyesi ) tinvanile münderiç 4 nisan 928 tarih ve elli bin 

altı yüz yetmiş yedi No : tamimin kâffesi ahkâmına riayet olunmak 

suretile muamele yapılması . 

2 — Kavanin ve nızâmat ve evamirı umumiyede sarahiyeti kâfiye 

olan iskân hususatı hakkında muhaberatı zaide ile işin uzatılmasına 

sebebiyet vermekten içtinap olunması . 

3 — Bu vesaya ve işlerin çabuk görülmesi için yapılan talimat 

ahkâmı hilâfına hareket edenler haklarında memurin kanunu ahkâmının 

aledderecat tatbik olunması suretile eshabı mesalih işlerinin 

sürüncemede bırakılmamasına bilhassa itina buyrulmasının temini 

tamimen tebliğ olunur efendim . 

  20 - 4 – 29 

___________ 

 

Hülâsa 

Verilen emvalin istirdat 

edilmemesi hakkında  

No: 77499 

Vekâletin müsadesi istihsal edilmeden Mübadil ve muhacir ve 

mültecilere muhassas emvalin istirdat edilmemesi hakkındaki tebligatı 

umumiyeye Muhalif olarak istirdat muamelesi yapan memurların derhal 

işten menile haklarındı’ tahkikat icra ve iş’arı Bu emrin vürudu tarihinin 

de bildirilmesi rica . 

20 - 4 - 929 
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17 - 4 - 29 

Memurin 
 

15 - 4 - 929 

Kıdem cetvelleri hakkında 

idare memurluğu, hususiyle idare amirliği muayyen bir tahsil 

derecesini, dimağ, ahlâk ve vücut sağlamlığını, metin bir seciyeyi 

görgüyü, bilgiyi ihatalı düşünmeyi, ileri görmeyi, takıp fikrini, halkın 

ruhunu, mahallinin ihtiyaçlarını anlamayı, halin, istikbalin şart ve 

zaruretlerine göre kanunlara uygun, millet ve memleket ve alâkadarlar 

için en faydalı ve en amelî çare ve tetbirleri bulmayı ve bunları tatbik ve 

takip etmeği, her ihtimali göz önünde bulundurarak uyanık ve duygulu 

olmayı istilzam eden zahmetli, mes’uliyetli fakat o nisbette şerefli bir 

ihtisas mesleğidir. 

Vatanın emniyet ve vatandaşların hakkını, hayatını ve menfaatini 

muhafaza ile mükellaf olan idare amir ve memurlarında aranması ve 

bulunması lâzım gelen bu evsaf ve kabiliyeti aramak, bulmak, inkişaf 

ettirmek hükûmetlerin esaslı vazifelerindendir. Bu hizmetin ifası da bu 

vasıflara sahip memurlara kıymet vermekle mümkündür. Türk inkilâp ve 

cumhuriyeti; Devleti kuran kanunları tanzim ederken o kanunlerı tatbik 

edecek memurlarla da iştigâl etmeği ihmâl etmedi. Memurin kanuniyle 

memurların hak ve bunlardan mütevellit neticeleri muayyen esaslara 

bağladı. 

Memurların maddi ihtiyaçlarının ve refahlarının temini mes’elesini 

de mühim ve müstacel kaydiyle meşguliyetlerindim ilk sırasına koydu, 

memurların terfi ve terakkilerinin de muayyen ve muntazam bir usule 

bağlanması keyfiyeti gerek Devlet işleri ve gerek meslek ve meslek 

mensupları îçin esaslı bir ihtiyaçtı. 

Bunu da her hükümet şubesi hususî memurin kanunlariyle 

peyderpey temin etmektedir. 
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Dahiliye Vekâletinin tanzim ettiği ve Büyük Millet Meclisi’nde 

müzakere edilmek üzere bulunan kanun her memuriyete ait ve iptidaen 

memurda bulunması lâzım gelen evsafı tespit ettiği gibi terfi keyfiyetini 

de kıdem ve ehliyete bağlamaktadır. Muhtelif ve mütenevvi işleri 

görmekle mükellef bulunan idare amir ve memurlarının terfi ve 

terakkilerine esas ittihaz edilmesi lâzım gelen evsafın da mütenevvi 

olması zarurî ise de bu evsafın kanunda sayılmasına imkân olmadığı gibi 

tespit edilecek evsafın bir çoğu da telâkki ve takdir tarzlarına bağlı 

olduğundan tespitinde bir fayda da mülâhaza olunamazdı. Onun içindir 

ki kanun memurların terakkisini sırf takdirî olan bir esasa bağlamak 

istemeyerek terakkiyi müspet, muayyen, her keşçe bilinmesi ve 

murakabesi kabil, değişmez. şaşmaz, riyazi bir kaideye, kıdem esasına 

bağlamıştır. Böyle muayyen bir esasa istinat etmeyen tetfiler haklıda 

olsa da keyfi olmak şaibe ve ittihamından kurtulamaz. Ve terfiler hatıra, 

mensubiyete, iltimasa atf olunabilir. Kıdemin esas ittihaz edilmesi bu 

gibi isnat ve vehimlere temamiyle mani olur . Mamafih yalnız kulemin 

esas ittihaz edilerek şahsi kabiliyet ve muvaffakiyetlerin hiç nazarı 

dikkat ve itibara alınmaması memurlar arasında yüksek kabiliyetlerin 

intişar ve büyük zekâ ve müstesna faaliyetlerin inkişaf etmeyerek zaman 

mefhumunun ittirat ve yeknasakisî arasında donmasını ve sönmesini ve 

muhtelif istidatların zaman ve sene tesviyesine silinerek ve körlenerek 

iktidar seviyesinin mütemadiyen alçalmasını intaç eder. 

Binaenaleyh kanun, kıdem gibi şahsî evsaf haricinde kalan amilin 

yanında ehliyet ve muvaffakiyet gibi sırf şalisi olan diğer bir amile de 

mühim bir mevki ayırmıştır. Demek ki bir idare memurunun bulunduğu 

derece ve sınıftan yukarıya çıkması için kıdem esastır. Kıdem müddeti 

bulunduğu derece ve sınıfta muvaffakiyet iktisabına kâfi olduğu gibi 

tarakki edeceği derece ve sınıfın istilzam ettiği malûmat ve görgüyü 

binaenaleyh ehliyeti iktisap etmesine müsait ve mutedil bir haddır. 

Yüksek kabiliyet ve muvaffakiyetler bu müddeti kıdem 
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zam edilmesi suretiyle azaltabileceği gibi kıdeme ve eskiliğe güvenerek 

ihmal ve kayıtsızlıklar bulundukları derece ve sınıfı icabettîrdiği ehliyeti 

kaybettirir, kıdemleri , hatta . sınıfları tenzil olunur. 

Kıdem tespitinde muhtelif noktayı nazarlar tetkik ve tahlil edilerek 

en amelî tarz kabul edilmiştir. Devlet hizmetine başlayış ve ya bu 

hizmette devam gibi maddeler ve esaslar idare mesleğinin muhtelif 

derecelerinde bulunan memurlar arasında derece ve sınıfta ıklarım 

tespite medar olamadı. Ve tespitinde bir fayda da yoktu. Bunun için 

memurlarımızın bu gün bulunduğu derece ve sınıfa tayîn ve terfi tarihini 

esas ittihaz ettik. Buna nazaran aynı derecenin aynı sınıfına, aynı tarihte 

gelmiş ve binaenaleyh müsavi maaş almakta bulunmuş olanların kıdem 

sırasının tayininde dahi evel ki memuriyetlerine bakılmış ve kıdem 

zammı alınış İmim,anların sırasını tayin ederken de zam tarihi esas 

tutulmuştur. Koyduğumuz prensiplerin bu suretle tafsil ve izahından 

sonra terfi ve tecziyelerde atiyen tatbik olunacak muameleyi de bütün 

idare müntesiplerinin ittılâına arz ediyorum. 

1 — Kıdem sıralarının tespit edilmiş olmasına göre ehliyeti 

amirleri tarafından tanzim olunan tezkiye varakaları ve teftişler neticesi 

verilen raporlara nazaran vekâletin müdürler encümenince tastik 

olunarak sınıf terfikle hak kazananlar her sene Cumhuriyet bayramına 

müsadif 29 birinci teşrin günü terfi ederler, Bu tetkik neticesinde terfia 

ehliyeti olmadıklarına karar verilenler o sene terfi edemezler ve kararla 

esbabı mücibesi kendilerine bildirilir. 

Terfilerin tayın olunan vakıtta yapılabilmesi için kaymakamlarla 

tahrirat ve nüfus müdürlerine ait mahrem tezkie varakalarının her sene 

nisanının birinci gününe kadar tanzim edilmiş ve vekâlete gönderilmiş 

bulunması lâzımdır. 

2 — Kıdem zammı alanlar bulunduğu sınıfa bu zammın miktarı 

kadar daha evvel terfi etmiş sayılırlar. 
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Buna mükabil kıdem tenzili cezası alanlar da bu tenzilin miktarı kadar 

daha sonra terfi etmiş gibi muamele görürler. Sınıf tenzilinde verilecek 

kıdem sırası, evvelce bulunduğu terfi tarihine göre olur, indiği sınıfta 

kıdemini muhafaza eder. 

3 — Vekâlet emrinde bulunan idare amirlerinin kıdem sıralan 

mahfuzdur. Her ne suretle olursa olsun meslekten çıkanlar kıdem 

sırasını kaybetmiş olurlar . Tekrar tayinlerinde sınıfının en son kıdem 

sırasına kayt olunurlar. Kıdem mecmuası her sene çıkarılacaktır. Senelik 

sınıf terfileri mecmuanın i kinci teşrin avına ait nüshasiyle neşr 

edilecektir. 

Kıdem sıralarına varit olabilecek mütalaaların nihayet Kavis 

zarfında vekâlete gelmiş bulunması lâzımdır. 

Gelecek mütalaalardan vekâletçe kabul edilecekler nazarı itibara 

alınarak cetvel tashih edilecek ve tashih idare mecmuasiyle neşr 

olunacaktır. Kabul edilmeyenlerin esbabı mücibesi esbabına 

bildirilecektir, 

Kıdem defterinde derece, sınıf ve isimleri bulunan memurlara 

cetvelden birer nüsha gönderildi. Cetvelde sınıf ve derecesi mevcut 

olupta isimleri bulunmayan memurlar vekâlete müracaat ederek 

isimlerini ve memuriyetlerini cetvele koy nacaklardır efendim. 

___________ 

 

Hülasa 

Memuriyete alınacakların 

yaşları hakkında  

No : 1456 

Memuriyete alınacakların kaç yaşında bulunmaları lâzım geleceğine 

dair memurin kanununda bir kayıt ve sarahat mevcut olmadığından bu 

bapta ne suretle muamele ifa edileceği hakkında sebkeden istilâma 

cevaben Divanı muhasebat riyasetinden varit olan 14/4/1929 tarih ve 51 

numaralı tezkere sureti leffen irsal kılındı efendim.                       1230 

 

25/4/1929 
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Suret 
         51 

       1230 

  [Memurin müdüriyeti umumiyesi ifadesile alman 31/3/1929 tarih ve 

numaralı tezkerei vekâletpenahileri cevabıdır : 

Divanı muhasebatın mart - mayıs 928 aylarına ait üç aylık raporu ile 

B . M . Meclisine vaki olan maruzatı meyanında aynı mevzua temas 

eden bir mes’ele üzerine meclisi müşarunileyhace ittihaz buyurulmuş 

olan 56 numaralı kararda : vekil memurlarında asıl memurlarda 

aranılması lâzım gelen bütün şeraiti haiz olmaları lâzım geleceği mezkûr 

bulunmuştur . Gerçi memuriyete alınacakların kaç yaşında bulunmaları 

lâzım geleceğine dair memurin kanununda bir kayıt ve sarahat mevcut 

değilse de mezkûr kanunun memur olabilmek için lâzım gelen evsafı 

tadat eden 4 üncü maddesinin (H) fıkrasında memur olabilmek için „ 

hizmeti askeriyesini ifa etmiş ve ya sınıfı ihtiyata nakledilmiş olmak 

veya hizmeti askeriyeye elverişli olmadığı sabit bulunmak veya te’cil 

edilmek „ lâzım geldiği gösterilmiş v 1111 numaralı mükellefiyeti 

askeriye kanununun 2 inci maddesinde askerlik çağını her erkeğin 20 

yaşma girdiği sene kânunusanisinin birinci gününden başlayacağı tasrih 

edilmiş bulunmasına göre yirmiden aşağı yaşta bulunanların memuriyete 

alınmamaları lâzım geleceği tabii ve memuriyete kabul edileceklerin 

memurin kamumun (H) fıkrasındaki evsafı hâiz olmaları umktazi 

bulunmuş olduğu arz olunur efendim. 

14/4/929 
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           Kıdem tashihleri 

 
Kıdem cetvelinin tanzim ve tab’ı esnasında eseri sehiv ve tertip 

olarak vukua getirilen hataların aşağıdaki tarifat dairisinde tashihi 

tanımın tebliğ olunur efendim. 

30/4/929 

Sahifesi 

2   27 sicil numrosundaki vali Süleyman Sami bey 

11 Kânuneyvel 927 tarihinde istifa ederek 12/ 7/928 

tarihinde Sivas valiliğine tayin edilmekle sınıfına tayin 

tarihinin 12 / 7/ 928 olarak tashihi ile. Konya valisi İzzet 

beyin birinci kıdem sırasına ve Süleyman Sami beyin de 

ikinci kıdem sırasına yazılması 

Üçüncü sınıf valilerden Fahri beyin sicil numrosunun 942 

ye, Fahrettin beyin de 942 ye tashihi 

4 ve 5     23 kıdem sıra numarasında mukayyet Edirne 

      valisi Emin beyin 21 kıdem sıra numarasına çıkarılarak     

      defterdeki 21 inci 22 ye , 22nin 23 e tashihi 

9         Müfettiş Ahmet Milat beyin üçüncü Mustafa Fadıl beyin de     

      ikinci kıdem sırasına tashihi  

10 ve 11     Müfettiş Necati beyin babasının adı Mehmet Haşim bey ,  

      tevellüdü 1297 , memleketi Edirne ilk devlet hizmetine      

                   girdiği tarih 28 Mart 321 olarak yazılması 

               2607 sicil numrosunda mukayyet müfettiş Sahip beyin   

       hukuk mektebinden mezun olduğu ve 21 / 3 / 929 tarihinde   

      mülkiye müfettişliğine 
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Sahifesi 

tayin edildiği cihetetle 21 inci kıdem sıra numarasına; 

953 sicil numaralı İnegöl kaymakamı Servet beyin 

babasının adı Ahmet Tevfik el. , tevellüdü 1301 . 

memleketi İstanbul , hukuk mezunu, ilk devlet 

hizmetine girdiği tarih 17 Mayıs 1321 , ve mülkiye 

müfettişliğine tayin ' tarihi 12/4/ 929 olduğundan 22 

inci kıdem sıra numarasına yazılarak 20 inci sahifede 

953 sicil , ve 38 kıdem sırasında mukayye sütunu 

mahsusunun çizilmesi 

12 ve 13  İkinci sınıf tahrirat müdürlerinin 8 inci kıdem sıra  

   numarasında 180 sicil numaralı Konya tahrirat müdürü   

    İzzettin beyin , birinci sınıf tahrirat müdürlerinin 4  

   üncü kıdem sıra numrosuna aynen nakledilmesi 

Üçüncü sınıf tahrirat müdürlerinde 8 inci 

kıdem sıra numarasında mukayyet 170 sicil numaralı 

Salâhattin beyin kaymakamlığa tayini hasebile sütunu 

aynen 34 üncü sahifede 136 ve 137 kıdem sırg, 

numaraları arasına 137 kıdem numarasile yazılarak 

137 kıdem sıra numarasina da mükerrer işaret edilmesi 

10 ve 17          3 üncü satırda 4 üncü sınıf tahrirat müdürü Mehmet  

    Talat beyin sicil numarasının 2023 çe tashihiyle ,  

    pederi ismi Mustafa ef. , devlet hizmetine girdiği tarih  

   1 Teşrinisani 1323 olmakla sütunu mahsuslarına  

   yazılması . 

Nehayet şütuna 1870 sicil numaralı tahrirat 

müdürü Hüseyin Hilmi be}4ıı , pederi ismi hafız 

Şükrü efendi . tevellüdü 1309 , memleketi Sinop , 

idadi mezunu . ilk devlet hizmetine 2 Kânunu evvel 

1324 tarihinde ve sınıfına 
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Sahife 

 

24/2/929 tarihinde tayin edildiğinden kıdem sıra 

numarası 37 olarak hanei mahsuslarına yazılması . 

18 ve 19 Birinci sınıf kaymakamlardan 12 kıdem sıra numara s] 

uda 1345 sicil numaralı Ali Fuat beyin Mustâfâ addile 

17 kıdem sıra numarasında 177 sicil numaralı Cevdet 

beyin tekaüdüne mebni .bu sütunların çizilmesi . 

20 ve 21  33 kıdem sıra numarasında 521 sicil numaralı birinci  

sınıf kaymakam İsmail Hakkı bey istifa ettiğinden . ve 

38 inci kıdem sırasında 953 sicil numaralı Servet beyin 

üçüncü sınıf mülkiye müfettişliğine terfian tayininden 

bu iki sütunun da çizilmesi. 

 Birinci sınıf kaymakamların nihayetime 54 

kıdem sırasına 71 sicil numaralı Mehmet Zeki bey , 

pederi Hasan ef . tevellüdü 1307 , memleketi 

Gümüşhane , mülkiye mezunu , ilk devlet hizmetine 1 

ağustos 327 de girdiği ve sınıfına 20/3/929 talihinde 

tayin edildiği ve ondan sonra da 55 inci kıdem sırasına 

2009 sicil numaralı Avni beyin sınıfına tayin tarihi 

sütununa 4/4/929 olduğundan o suretle yazılması  

22       97 sicil numaralı kaymakam Abdulkerim Zeki 

beyin Abdulkerim Zihni bey olarak tashihi . 

24  51 inci kıdem sıra numarasında 2215 sicil nu - 

maralı Mustafa Hamit beyin Hamit kelimesindeki “ a „ 

nın üzerine “ ' „ işareti konularak Hâıııit şeklinde 

tashihi . 

52 inci kıdem sıra numarasında 1527 sicil numaralı 

Ahmet Rıza değil Ali Riza,  yine 
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59 uncu sıra numarasında 106 sicil numaralı Ahmet 

Riza bey değil keza Ali Riza bey olduğundan o suretle 

tashihi . 

24 ve 25  67—68 sıra numaraları arasına 2248 sicil numerolıı  

kaymakam Edip bey, pederi ismi Akif bey. tevellüdü 

1295, memleketi İstanbul, harbiye mezunu, ilk devlet 

hizmetine 1 Eylül 312 de intisap ve sınıfına 1/6/927 

tarihinde tayin edildiğinden bu iki sütun arasına 67 

mükerrer kıdem sıra numerosile yazılması. 

26 ve 27  77—78 sıra numerolari arasına 915 sicil numerolu 

İbrahim bey, pederi ismi Hüseyin ef., tevellüdü 1300, 

memleketi, Üsktip, harbiye mezunu ilk devlet 

hizmetine 2 Kânunusani 317 de intisap ve sınıfına 

24/1/928 tarihinde tayin edildiğinden bu iki sütun 

arasına 78 numro ile kaydedilerek 78 kıdem 

numerosuna mükerrer işaret edilmesi. 

28  Başlıkta doğum yılı mahallinde başta “E„ nin “D„    

   olarak tashihi, birinci sütunda 922 sicil numerosunun    

  292 ye ve 950 sicil numerosunun 956 ya tashihi. 

29                   Altıncı satırda sınıf ve derecesine tayin 

             tarihi sütununda 1021/1339 zun 1011/1339 za tashihi. 

30 ve 31            61—62 kıdem sıra numeroları sütunları 

arasına 1270 sicil numerolu Rauf Cavit bey, pederi 

ismi Mehmet ef., tevellüdü 1318, memleketi Hasköy, 

mülkiye mezunu, ilk devlet hizmetine 1 Teşrinisani 

1338 de intisap ve sınıfına 5/1/340 ta tayin edilmekle 

62 kıdem sıra numerosile bir kayt 62 numeroyada 

mükerrer işaret edilmesi. 
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Sahife 

 

70—71 sıra numeroları arasına 1631 sicil numerolu 

Mustafa Hayrettin bey, pederi ismi Mehmet bey, 

tevellüdü 1302, memleketi Trabzon,idadi mezunu, ilk 

devlet hizmetine 7 Temmuz 326 da intisap ve sınıfına 

14/4/340 tarihimle tayin edilmekle 71 kıdem sıra 

numerosuna mükerrer işaret edilmesi. 

86—87 kıdem sıra numeroları arasına 22- 47 sicil 

numerolu Hüseyin Ferit bey, pederi ismi hacı Kâmil 

ef., tevelüdü1302, memleketi Yozgat, ihtiyat zabit 

mektebi mezunu, ilk devlet hizmetine 18 Haziran 328 

de intisap ve sınıfına 18/3/341 de tayın edilmekle 87 

kıdem sıra numerosuna bir kayt 87 kıdem sıra 

nümerosuna da mükerrer işaret edilmesi. 

32 ve 33 1894 sicil numerolu Halil Rıfkı beyin 

Halil Rufat bey olarak tashihi 104 kıdem sıra 

numerosunda 2251 sicil numerolu Hilâl bey ile 121 

kıdem sıra numerosunda 1868 sicil numerolu Memdüh 

beyin tekaüt edildiklerinden bu sütunların çizilmesi. 

2806 sicil numerosunun 2306 tashihi. 

70 sicil ııumerosunda Abdürralıman beyin 

Abdürrahman Agâh bey olarak yazılması. 

34 ve 35 2411 sicil numerolu Mustafa Selim beyin 

Mus. Selim olarak tashihi sınıf derecesine tayin tarihi 

sütununda ve sekizinci satırda 12/8/927 nin 13/8/927 

olarak tashihi. 

800 sicil numerolu Hüseyin beyin Hüseyin Sabri bey 

olarak tashihi. 2387 sicil numerolu Halît beyin Halit 

Hakkı bey olarak tashihi. 
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36 ve 37             2484- sicil numerolu Hilmi Alâaddin beyin 

Hilmi Abittin olarak ve pederi ismi Alâattin beyinde 

Abittin olarak tashihi. 

1183 sicil numerolu Necip beyin Nesip bey olarak 

tashihi. 

183—184 kıdem sıraları arasına 183 mükerrer kıdem 

numerosile 2592 sicil numerolu Nuri beyin mülkiye 

mezunu ve sınıfına 28/11/928 tarihinde tayin 

edildiğinin sütunlarına yazılması. 

Sahife nihayetine 186 kıdem sıra numerosile 168 sicil 

numerolu Ahmet Besim bey, pederi ismi Mehmet Nuri 

paşa, tevellüdü 1306, Afyon, mülkiye mezunu, ilk 

devlet hizmetine 14 Kânunusani 1332 ve sınifına 

20/3/929 da tavın olunduğundan muktezi sütun 

mahsuslarına yazılması. 

187 kıdem sıra numerosile Alı İrfan beyin hukuk 

mezunu olarak sınıfına 4/4/929 tarihinin tayin olarak 

sütunu mahsusuna yazılması. 

38                      2588 sicil numerosunun 229 olarak tashihi 

40 ve 41             1580 sicil numerolu nüfus müdürü Salih Sami 

beyin müstâfâ addedildiğinden sütun mahsusunun 

çizilmesi. 

42                       İnci satırda 1558 sicil numerolu nüfus 

müdürü Şefik beyin Şevki bey olarak tashihi. 

8ve9,10vell        14 Kıdem sıra numerosunda mukayyet 1231 sicil   

numerolu üçüncü sınıf mülkiye müfettişi Abdullah   

Feyzi beyin 8 ve 9 uncu sahifelerde üçüncü sınıf  

müfettişler meyalımda üçüncü kıdem sıra  

numerosundan sonra dördün- 
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cü kıdem sıra numerosuna yazılarak dördüncü 

kıdemdeki 2 sicil numerolu Hüseyin Sabri beyin 

beşinci ve beşinci kıdemdeki 835 sicil numerolu 

Seracettin beyin altıncı ve altıncı kıdem sırasındaki 81 

sicil numerolu Ahınet Niyazi beyin yedinci ve yedinci 

kıdem arasında 1205 sicil numerolu Ali Munis beyin 

sekizinci ve onuncu kıdem sırasında -11 sicil numrolu 

Ahmet Cevat beyin dokuzuncu ve on ikinci kıdem 

sırasında 470 sicil numerolu Mehmet Enver beyin 

onuncu ve on üçüncü kıdem sırasında 40 sicil 

numerolu Ahmet İhsan beyin on birinci ve sekizinci 

kıdem sırasında 1118 sicil numerolu Hakkı beyin on 

ikinci ve dokuzuncu kıdem sırasında 196 sicil 

numerolu Mehmet Rıfat beyin on üçüncü ve on birinci 

kıdem sırasında 100 sicil ııumrolu Ömer Cevat beyin 

on dördüncü ve 24-88 sicil numerolu Yahya Sezai 

beyin on beşinci ve 17 kıdem sırasında 1123 sicil 

numerolu İmadüttin beyin on altıncı ve 16 kıdem sıra 

numrosunda 913 sicil numrolu Ahmet Tevfik beyin on 

yedinci olarak tashihi.  

 

 

Nüfus 
  Suret. 

 
İslâm Dinini kabul edecekler hakkında yapılması lâzım geln 

muamele aşağıda gösterilmiştir . 

Madde 1  Müslüman olacakların bulundukları mahallerde 

doğrudan  doğruya müftülüklere müracaatla müslüman 

okluklarına dair müftülerden birer vesika almaları 

lâzımdır. 
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Madde 2  Müftülerden verilecek vasika üzerine yeni isim alan 

müslümanların hüviyyet cüzdanlarına peder ve 

validelerinin isimleri olduğu gibi yazılacak ve atik 

kaydına da Müslüman olduğuna dair meşruhat 

verilecektir . 

Madde 3  Bu gibilerin isim ve sıfatları tarih ve mahalli vılâdetleri 

eski kaydı veçhile yazılarak mensup oldukları askerlik 

şubelerine de bildirilecektir .  

Madde 4  Bu suretle müslüman olan şahs mahalli ahar sicil 

nüfusunda mukayyet ise müslümanlığı künyesine 

işaret olunmak üzere tashilhli künyesi kaytlı olduğu 

nüfus idaresine gönderilecektir .  

Madde 5  İsim ve Dini balâdaki maddelere tevfikan tashih edilen 

kimselerin yeni isimleri ve künyeleri müslüman 

sicilâtma aynen kayt ve bu kayda müsteniden 

kendilerine hüviyyet cüzdanı verilecektir . 

___________ 

 

                                                                 İslam dinini kabul edenler  

                                                                hakkındaki talimatnamenin  

                                                                                 leffile 

1347 

İslâm Dinini kabul edecekler hakkinda tanzim kılınan talimatname 

yukarda yazılmıştır. Mucibince muamele ifası tamimen tebliğ olunur 

efendim . 

   20-4-1929 
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Gayri resmi kısım 

 

  Kazaî İdarî ve inzibatî hakkında 11 Ha-  

       ziran 1928 tarihli İsviçre kanunu 
                           Birinci fasıl 
                                 Kazai İdari 

          Federal mahkemesinin kazai idarisi  

Umumî hükümler 

 

Madde 1 — Federal kazai idari işbu kanun ahkâmına tevfikan 

Federal mahkemesine aittir . 

Madde 2 — 1 ) kazai idari Federal mahkemesin hukuki idare ve 

amme şubesi tarafından icra olunur . 

2 - Federal mahkemesi hukuk medeniye sahası ile alâdadadar 

hukuki idare davalarını bir talimatname ile hukuk şubelerine havale 

edebilirler . 

3 - Keza Federal memurlarının vazife ( Hizmet ) münasebatına 

taalluk eden hukuki idare davalarını da aynı suretle memurin 

mulıakemat dairesine havale edebilir. 

Madde 3 — 22 Mart 1873 ve 25 haziran 1921 tarihli Federal 

teşkilâtı Adliyesi baklandaki kanunun ahkâmı umumiyesi Federal 

mahkemesinin kazai idarisine dahi kabili tatbiktir . 

2 - Federal mahkemesinin istinaf şekli . 

Madde 4 — Zirdeki ahvalde Federal mahkemesinde hukuk idare 

istinafı yapılabilir . 

A - Federal hukukunun tekâlif mesailinde esas ittihaz edilmiş olan 

kararlara karşı . 

B- Hukuk amme kefaleti mesailinde Federal idare tarafından 

müttahiz kararlara karşı , 
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C - İşbu kanunun zeyllinde tadat edilen kararlara karşı . 

Madde 5 — 1 Hukuki idare istinafı Federal hukuku tekâlifinin 

tediyesine veya iadesine tealiuk eden karar lara karşı yapılabileceği gibi 

tekâlifi eda mecburiyeti prensipine veya tekâliften maaf olmağa matuf 

kararlara karşı dahi yapılabilir . 

2 - Federal hukuku tekâlifi mesailinde muttahaz kararlar 

zümresine bilhassa zirdekiler dahildirler : 

A - Hizmet askeriyeden maafiyet resmi , 

B - Emniyet vergisi ve munzam vergilerde dahil olmak üzere yeni 

fevkalade harp vergisi ve harp vergisi hakkındaki Federal 

kararnamesinde muharrer maliye cezayi nakdileri , 

C - Damga resimleri . 

D - imtiyaz rusumu . 

E - Posta , telgraf ve telefon resimleri . 

3- istinaf masarifi hakkındaki kararlar Federal mahkemesine hukuk 

idare istinaf tariki ile değil , ancak esas dava ile birlikte havale edilebilir. 

Madde 6— 1 Hukuk idare istinafı hukuk ammeye ait bir kefaletin 

teminine müteallik kararlara karşı yapılabileceği gibi iadeyi istihdaf 

eden kararlara karşı da yapılabilir . 

2 - Kefalet mes’elesine ait kararlar zümresine bil - hassa zirdekiler 

dahildirler . 

A - Sigorta şirketlerinin kefaletleri , 

B - Muhacoret ajanslarının kefaletleri , 

C - Konfederasyonun mali kanunlarındaki ceraimin tarzı takibi 

hakkındaki mevzuatı kanuniye de muharrer kefaletler . 

Madde 7 — Zirdekî ahvalde hukuk idare istinafı yapılamaz . 
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A ) Federal hukukuna nazaran kabil istinaf olma - yan kanton 

kararlarına . 

B ) Gümrük istinafları Federal komisyon tarafından verilebilecek 

olan kararlara karşı . 

C ) Federal şimendüferlerinin nakliyat, masarif tarife ve rusumuna 

mütaallık şikâyetler üzerine müttahaz kararlara karşı . 

Madde 8 — Yalnız zirdeki ahvalde hukuki idare istinafı yapılabilir : 

A ) Federal meclisi devairi veya sair Federal teşkilâtı ( Hidemat ) 

tarafından halline me’zun oldukları davalar hakkında muttalıaz kaealara 

karşı , 

B ) Kantonlar tarafında nihaî surette muttahaz kararlara karşı . 

Madde 9 — Tarefeyinden olmak itibariyle kararlarla alâkadar kimse 

ile , bu karardan zarar gören her şahıs istinaf -hakkını haizdir . 

( 2 Kantolarca nihai surette muttahaz kararlara karşı Federal meclisi 

dahi istinafı dava edebilir , Ve Federal meclisi bu kararların kanton 

tarafından derhal ve bila masraf kendisine tebliğ edilmesini emir etmek 

hakkını haizdir . 

Madde 10 — İstinaf Federal hukukunun çiğnenme - sinden dolayı 

yapılabilir . Federal hukukunun çiğnendiği de Federal ahkâmı 

kanuniyesinde vazihan muayyen ve ya bu ahkâmdan zinmen tehassül 

eden bir hak prensi - binin tatbik edilmediği veya yanlış tatbik edildiği 

zaman sert edilebiliyor . Bir noktanın hatalı surette takdir edilmesi bu 

hukukun çiğnenmesine kıyas edilebiliyor . 

2 - Bununla beraber harp vergisi ve hizmeti askeriyeden maafiyet 

resmi mesailinde müttehaz bir kararla tâlep edilen verginin hesabında 

aşikâr surette vaki yanlışlık için de istinaf yapılabilir. 
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Madde 11 — Federâl mahkeme istinaf talebini tetkik ederken re’seıı 

veya müstenifin talebi üzerine müttebaz kararın gayrı sahili veya gayrı 

tam tetkıkata istinad edip etmediğini teharri edebilecektir. 

Madde 12 — Federal hukuku ile muayyen olması veya federal 

mahkemesinin selâhiyettar .şube veya dairesi reisinin ihtiyatî bir emri 

bulunması halleri hariç olmak üzre istinafın taviki hiç bir tesiri yoktur. 

Madde 13 — İstinaf talebi federal mahkemeye otuz gün zarfında 

yapılmak.lâzımdır. Federal teşkilât Adiyesi hakkındaki kanunun 178/3, 

183-188 194, 195 ve 221inci maddelerindeki hukuku anime istinafına 

müteallik hükümlerde usulü muhakemeye kabili tatbiktirler. 

Madde 14 — 1 ) Kanton kararlarına karşı istinaf talebi üç nüsha 

evrak ile yapılmak lâzımdır. 

2) Bu istinaf talebi yek nazarda gayrı kabili kabul veya esassız 

görünecek olursa talep, arzu ettiği taktirde cevap vermek üzere federâl 

meclisine tebliğ olunur. 

3) Karar her halde bütün zabıtlarıyla federal meclisine tebliğ 

edilmek lâzımdır. 

Madde 15 — Federal mahkemesinin harp vergisine ve hizmet 

askeriyeden muafiyet rennine müteallık iştinaf davaları celse ve 

müzakereleri aleni değildir . Bununla beraber tarafeyn ile, onların 

mümessilleri mahkemede hazır buluna bilirler. 

Madde 16 — 1) Federâl mahkemesi harp vergisi hariç kılmak üzre 

tarafeynden herbirine talebinden fazla bir şey hükmedemez. Ve 

mahkeme tarafeynin delaili ile mukayyet değildir. 

2) Federâl mahkeme, istinaf edilen kararı iptal eylediği taktirde ya 

bizzat esasa hükmeder veya yeniden karar verilmek üzere o kararı veren 

makama iade eyler. 

3) Federâl mahkemesinin bir dereceli mahkeme şekli. 
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   İnstance Uniqtıe 

 
Madde 17 — 1) Federal mahkeme, Federal mevzuatı kanuniyesine 

müteallik ve nakte ait olan hukuku ammeye tevfikan konferedasyon 

tarafından ve ya konfederasyona karşı vaki istinaf taleplerini bir dereceli 

mahkeme şeklinde kabul eder. Federal mahkemeye bu suretle tevdi 

olunabilecek mesail başlıca şunlardır : 

A ) Konfederasyonun bir sigorta veznesinin vergilerine ait ihtilafat 

da dahil olmak üzere federal memurlarım n hizmet münasebatından 

mütevellit itirazat. 

B ) Askeri talimler esnasında vaki kazalara aît mes’uliyetler mesaili. 

C) Tekâlif hasılatının sureti taksiminde kantonlar ile Konfederasyon 

arasında hasıl olan ihtilâfat. 

2 - Sureti katiye ve nihaizede karar vermek hakkını haiz olan 

federal meclisi umumisi ile Federal idaresinin müstakil mekamatının 

selâhiyetleri bakidir. 

Madde 18 — Federal Mahkeme bundan maada , bir dereceli 

mahkeme şeklinde zirdeki ihtilâfatı da kabul eder . 

A ) Kanton tekâlifinin federal hukukunda mevzuu bahs olan tahtit 

ve ya istisnası keyfiyetine müteallik ihtirazat , 

B) hizmeti askeriye vergisi ile harp vergisi ve hayvan 

hastalıklarından mütevellit zararlar için verilecek tazminatın 

te’diyesinden muafiyet mesaili hakkında kantonlar arasında vuku bulan 

ihtilâfat , 

C) Federal teşkilât Adliyesi hakkındaki kanununun 5ü inci 

maddesinin 1 - 4. 14 ve 15 inci fıkı alarmda muharrer ihtilâfat , 

D ) Temamen İdarî bir mahiyette olmak şartiyle aynı kanunun 52 

nci maddesinde muharrer ihtilâfat , 
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E) Federal mevzuat hukukiyesinin mahkemenin salahiyeti 

mahsusun a tevdi eylediği sair hukuki İdarî ihtilaf atı : 

Madde 19 — 17 nci maddeye tevfikak itayı hukûm eden Federal 

mahkemesinin salahiyetine zirdeki hususat dahil değildir : 

A) Dördüncü maddeye tevfikan Federal mahkeme tarafından istinaf 

mahkemesi şeklinde ruyet edilen davalarla istinaf masrafına ait bilumum 

karalar , 

B) Federal şımendüferlerinin nakliyat. Masarif, rusurn ve 

tarifelerine taallık eden şikâyetler , 

C ) Her hangi bir şekilde konfederasyondan aidat ve ya iaııat almağı 

istihdaf eden talepler , 

Madde 20 — Federal meclisi başka bir makamı İdarî tarafından 

karar verilmeden evvel Konfederosyon aleyhine müteveccih bir davanın 

Federal makeme huzurunda ikame edilmemesini bir emirname ile isteye 

bilir . 

Madde 21 — 1) Federal mahkeme tarafından hiç birine 

taleplerinden fazla bir şey hukûm edemez . Mahkeme tarafeynin delâili 

ile mukayyet değildir . 

2 - Usulü muhakemeye , Federal teşkilâtı Adliyesi hakkındaki 

kanunun 183 - 138 , 194, 195 ve 221 inci maddelerinde muharrer hukuki 

amme istinafına müteal - lık hükümlerde kabili tatbiktırlar . 

 

II - Federal meclisinin kazai idarisi 
I - Federal meclisinin istinaf mahkemesi şekli . 

Madde 22 — Zirdeki ahvalde Federal meclisine davası yapıla bilir . 

A - Federal meclisi devairi tarafından muttahaz istinaf kararlara 

karşı , 

13 - Federal meclisinde istinaf edilmesi vazılıan gösterildiği 

takdirde Federal şümendüferleri müdüriyeti umumiyesinin kararlarına 

karşı , 
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C - Federal idaresinin nihaî surette karar vermeyen müstakil 

makamları tarafından muttahaz kararlara karşı. 

D - Federal teşkilatı adliyesiyesi kanununun 189 uncu maddesinin 

1,2 ve 4 üncü fıkralarında muharrer usulde kantonlar tarafından nihaî 

surette verilen kararlara karşı. 

Madde 23 — Zirdeki ahvalde hukuki idare istinafı yapılamaz : 

A - Federal mahkeme veya Federal sigortalar mahkemesi 

salâhiyetdar olduğu takdirde . 

B - Federal hukuki mucibince Federal makam nezdinde kabili 

istinaf olmayan kanton kararlarına karşı , 

C - Federal dairei askeriyesinin kendi emru kumanda hududu 

dahilinde veya inzibatı mesailinde istinaf makamı şeklinde ittihaz 

eylediği kararlara karşı . 

D - Kanton kararlariyle Federal hukuki ceza ahkâmının ihlâl 

olunduğu ahvalde , 

Hadde 24 — 1 ) İstinaf , Federal hukukunun ihlâl edildiği veya 

istinaf edilen kararın gayri sahih ve ya gayri tam vakıalara istinat 

eylediği zaman yapılabilir . 

2- Kezalik Federâl idare teşkilâtının uygun olmayan kararları da 

istinaf olunabilirler. 

Madde 25 — Federâl hukuku ile muayyen olması veya Federâl 

meclisinin ihtiyati bir emri bulunması ahvali hariç olmak üzere istinaf 

taviki hiç bir te’siri haiz eleği idir. 

Madde 26 — 1 ) Federâl zabıta ve adliye dairesi istinaf edilen işi 

tehkık eder. Eğer istinaf bu dairenin aleyhine müteveccih ise, 

konfederasyon reisi tahkikatın icrasını başka bir daireye emir eder. 

2 ) Tahkikata memur daire Federâl meclisin eklifatta bulunur. 

Madde 27 — 1 ) İstinaf , Federâl meclisine (30) .gün zarfında 

yapılmak lâzımdır. Usulü mahkemeye , 

 

 

 

 

 



== 528 =========================================== 

 

Federal teşkilâtı adliyesi kanununun 178nci maddesinin 3nci fıkrası ile, 

184, 186, 187nci fıkra 194, 221 nei maddesinde muharrer hukuki amme 

istinafı hükümleri de kabili tatbiktir. 

2 ) Federal meclisi emirnameleri ile, usulü mahkemeye ait ahkâmı 

mütemmime vaz edebilir. 

Madde 28 — Federâl meclisi tarafından istinaf idaresi üzerine 

muttali az kararlar derhal lâzumul icradirlar. 

Madde 29 — 1 ) İstinaf idaresi üzerine Federal meclisi tarafindan 

ittahaz edilen karar zirdeki ahvalde tebliğinden itibaren otuz gün 

zarfında Federâl meclisi umumisine arz edebilir. 

(A - Federâl teşkilâtı adliyesi kanununun 189nci maddesinin 1 ve 

4ııci maddelerinde muharrer ahvalde : 

(B - Federâl kanunu istinafı derpiş etmiş olduğu taktirde. 

2 ) İstinaf edilen kararın icrası Federâl meclisinin ihtiyatı bir emri 

ile tehir olunabilir. 

         2 - Federal meclisinin bir dereceli şekli ile bidayet  

                                    mahkemesi şekli 
Madde 30 — 1 ) Federâl mevzuatı kanun iyesi mucibince Federâl 

meclisinin bidayet mahkemesi şeklinde veya bir dereceli mahkeme 

şeklinde hüküm verilebileceği ihtilâlat maddeten salâhiyettar olan daire 

tarafından tahkik olunur. Karar, Federâl meclisinden sudur eder. 

2 ) Usulü mahkemeye, Federâl teşkilât adliyesi kanununun 184, 

186ncı maddeleriyle 178iıci maddesinin birinci fıkrasında, 194ııci 

maddenin ikinci fıkrasında ve 221nci maddede muharrer hukuku amme 

istinafı hakkındaki hükümler de kabili tatbiktirler. 
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3 ) Federal meclisi, emirnameler ile usulü muhakemeye ait 

mütemmim hükümler vaz edebilir. 

Madde 31 — 1 ) Federal meclisi tarafından gerek bidayet 

mahkemesi ve gerek bir dereceli mahkeme şeklimle müttehaz kararlar 

derhal lâzümülinfazdır. 

2 ) Federal meclisi bidayet mahkemesi şeklinde karar verdiği 

taktirde, kararın tebliğinden itibaren otuz gün zarfında istinaf edebilir . 

Kararın icrası Federâl meclisinin ihtiyatî bir kararı ile tehir olunabilir. 

       3 - ) Gümrük istinaf komisiyonunun kazayı idarisi 
Madde 32 - 1 - Gümrük istinaf komisyonu, Gümrük rüsumunun 

tasfiyesi “tediyesi” mesailinde Gümrük Müdüriyet umumiyesinin 

kararlarına karşı yapılan istinaflara nihayî surette hükmeder. 

2 ) İstinaf komisyonunun teşkilât ve usulü muhakemesini Gümrük 

kanunları tayin eder. 

 Fasıl II Kazayı inzibati 
      1 - Federal mahkemenin inzibatî kazası 

Madde 33 — 1 ) Federal kazayı inzibatî işbu kanunun ahkâmına 

tevfikan Federâl mahkemeye aittir. 

2 ) Kazayı inzibati Memurin muhakematı dairesi tarafından icra 

edilir. 

Madde 34 —1 ) Memurin muhakemat dairesinde 

bîr Federâl memurunun vazifesini ademî îfa sebebile azil veya devrei 

idariye zarfında açıkta bırakılmasına ait kararlar istinaf edilebilir. 

2 ) Federal mahkeme memurları bu istinaf hakkında malik 

değildirler. 

Madde 35 — İstinaf talebi kararını tebliğinden itibarım otuz gün 

zarfında Memurin muhakemat dairesine 
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yapılmak lâzımdır. İstinaf talebi müstenifin istıntacatını izah ve delailini 

ihtiva etmek lâzımdır. 

Madde 36 — İstinaf talebi, Memurin muhakemat dairesi reisinin 

ihtiyatî bir kararı olması hali hariç olmak üzere taviki hiç bir tesiri haiz 

değildir. Böyle bir emir verilmeden evvel tarafeyn bıı nokta üzerinde 

beyanı rey etmeğe davet edileceklerdir. 

Madde 37 — 1 ) Davanın tahkikat hakimi istinaf 

talebini idareye tebliğ eder ve cevap vermek için bir vade tayin ve 

delailini bildirmesini talep eder. 

2 ) İdarenin cevabı müstenife tebliğ olunur. 

3 ) Hâkim vakıaları temyiz ve tavzih için icap eden tarzı ispatı 

bildirir. Hâkim bizzat tahkikat yapabileceği gibi Konfederasyonun veya 

kantonun selâhiyettar makamlarını da tahkikata memur edebilir. Federal 

usulu muhakemeyi hukukiyesi ahkâmı kıyasen tatbik olun ur. 

4 ) Müstenif delailin “Administration" nımda hazır bulunmasa 

davet edilir. Bilâ mazeret ademi icabetinde gıyabında hareket edileceği 

kendisine haber verilir. 

Madde 38 — Alâkadar daire ile müstenif ve müşaviri 

muhakemeden evvel dosyayı görebilirler. 

Madde 39 — 1 ) Müstenif muhakeme esnasında bulunmağa, davet 

edilir. Bilâ mazeret ademi icabeti halinde gıyabında hareket edileceği 

kendisine bildirilir. 

2 ) Muhakeme esnasında alâkadar daire mümessiline, müstenife 

ve müşavirine süz verilir. 

3 ) Memurin muhakemat dairesi celsei hafiye ile icrayı muhakeme 

eder . 

Madde 40 — 1 Memurin muhakemat dairesi , azlin gayri muhik 

olduğuna hüküm eylediği takdirde verilecek tazminata da hükm eder . 

Mahkeme memurun memuriyet sabıkasına iadesinide emir edebilir . 
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2 - Mahkeme açığa çıkarılmanın gayri muhik olduğuna 

hükmederse bu husustaki kararı iptal eder . 

3 - Mahkeme istinafı kabul eder ve daha az bir ce - zayi inzibatî 

verilmesi lâzım geldiğini takdir ederse bu cezamda hükmedebileceği 

gibi işi tekrar karar verilmek üzere evvelce karar vermiş olan makarnada 

iade edilebilir . 

Madde 41 — Memurin muhakemat dairesi tarafından verilen 

kararların tekrar tetkiki hususunda Federal teşkilâtı Adliyesi kanununun 

95-98 inci maddeleri kabili tatbiktırlar . 

Madde 42 — 1 Memurin muhakemat dairesi , istinaf edilen kararın 

haksız olduğuna hükmederse müstenif için istinaf masarifi olmak üzere 

bir miktar tazminatta hükmeder . 

2 - İstinaf talebi geri alındığı veya istinaf edilen karar haklı 

görüldüğü takdirde Federal teşkilâtı adliyesi kanununun 214 üncü 

maddesinde muharrer masraflar kısmen veya temamen müstenife 

aittirler . 

3 - Usulü muhakeme masrafları mahkeme veznesinden tesviye 

edilir . 

II  İnzibat komîsyonlari 

Madde 43 — 1 Federal memurlarına ve bir devrei idariye için tayin 

edilmiş olmakla beraber konfederasyon hizmetine daimî surette alınmış 

olan kimselere müteallik inzibati işlerle meşgul olmak üzere inzibat' 

komisyonları teşkil edilecektir . 

İnzibat komisyonlarının istinaf talebi üzerine hüküm verip 

vermeyeceklerini ve hangi ohval de hüküm vermek hakkını haiz 

olacaklarını Federal meclisi tayin edecektir. 

2 - Her komisyon bir reis ile , bir devrei idariye için mensup iki 

azadan terekküp eder . Reis ile azanın 
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birisi Federal meclisi tarafından diğer azada memurin tarafından 

tayin edilir . Reis Federal idareye mensup olmamak lâzımdır . 

3 - Federal komisyonun bir emir namesi selâhiyettar 

komisyonları tayın ve usulü muhakemeyi tespit edecektir . 

b — Tevbih ve azamî beş frank cezayi nakti komisyonların 

selahiyetleri haricindedir . 

 

 

— Arkası gelecek sayıda — 
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Buğday siyaseti 

 
Fransızların buğday siyasetinin kuvvetli bir ihtisas geniş bir vukufla izah 

ve tenvir eden Ziraat ittihadı umumiyesinden Ayan reisi sanisi Mösyö 

Jol Hayonun asaya aynen derç ettiğimiz kıymetli mütaleasının dikkatle 

okunmasını idarecilerimize tavsiye ederim : 

„ Fransada buğday ziraatı inhitatattadır .1913 den beri ekilen 

yerlerin mesahai sathiyesi ehemmiyetli surette küçülmüştür . 

1913 de ( 6 , 601 . 500 ) hektar sürülmüştür , 1923 de ( 5 , 631 , 080 

) 1924 de ( 5 , 437 , 430 ) 1927 de 5 , 267, 150 ) 1928 de 5 . 177 , 890 ) 

bu devre arasında buğday ziraatına tahsis edilen sahadaki noksanlık ( 1 , 

433 , 610 hektara çıkmıştır . Yani yüzde yirmidir , beş de birinden biraz 

fazla . 

Bu gün Fransa yemekliği ve tohumluğu için muhtaç olduğu 

90.000,000 ) kintali ( bir kintal yüz kilodur ) istihsal etmekten acizdir 

1922 de 7 milyon kintal buğday ithaline mecbur olmuştur . 1923 de 11 

milyon , 1924 de ( 13 , 500,000 ) 1925 , ( 16 , 500,000 ) 1926 de ( 7 , 

745 , 000 ) 1927 de ( 1,925 . 000 )1928 de 10 ,000,000 . 

Tahattur olunur ki 1927 senesi , Fransa d e buğdayın gerek 

emmiyeti ve gerek keyfiyeti itibarile istisnaî bir sene idi . bu senedeki 

mahsul nadiren görülmüş bir şey idi . Lâkin bu bolluğa rağmen Fransa 

yine ithalatta bulunmak mecburiyetinde kaldı , O Fransa ki 1903 de 
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takriben ihtiyacı nispetinde mahsul yetiştiriyordu ve 1870 den evel de 

ihracatta bulunuyordu . 

Hektar başına hasılatın artması sürülen sahanın azalmasından 

mütevellit açığı doldurmağa kâfi gelmedi . 

1883 de vasati hasılat ( hekter başına ) 11 kintal idi. 1894 de 13 , 29 

, 1913 de 13 , 52 , 1928 de 14 , 5 

Fransa adam başına en çok ekmek istihlâk edilen bir memleket 

olmakta devam ediyor . Ve halk Iraklı olarak güzel buğday onundan 

yapılmış beyaz iyi ekmek talep ediyor . Bunun içine hububattan başka 

bir şey ilâvesi onun hoşuna gitmiyor , midesi tahlite ihtiraz ediyor . 

Ekmeğin mebzuliyeti her zaman hayat bolluğunun timsali olmuştur . Ve 

ekmeğin fi atı hayat ucuzluğu veya pahalılığının bir nevi baro 

metresudur , Bunun için burada sağlam ve mantıkî bir buğday siyaseti 

tatbikimiz lazımdır ; bu siyaset hem müstahsil ve hem müstehliki 

memnun etmelidir . 

Emin olalım ki bu mes’elenin halli dairenin murabbaa tahvili kadar 

müşkül değildir . Fakat onu soğuk kanlılıkla tetkik etmek beynelmilel 

buğday ticareti Üzerinde yüksek elleri bulunan büyük trostların 

vesayetinden kâfi derecede istihsalât yapmak suretiyle halâs olmak 

çaresini aramak lâzımdır . 

Zira Fransa’nın Kanada’ya, hükümeti müttehide’ye , Arjantin ve 

Avustralya’ya bu dört büyük ihracat memleketine her dem mütezayit 

surette haraçgüzar olduğumuz bir hakikattir . 

1926 de bu memleketler hektar başına Fransa’dan daha aşağı , zâif 

bir vasatı hasılat almakta olmalarına rağmen 418 milyon kintal istihsal 

ediyorlardı ; 1928 de bunların istihsalleri 493 milyon kintal gibi 

muazzam bir rakama fırlamıştır . 
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Fransa’da sürülen toprağın mesahası yukarıda arz ettiğimiz veçhile 

her sene calibi endişe bir nispette azalmakta ve Amerika ile 

Avustralya’da buğday ziraatına tahsis edilen toprağın sahası 

büyümektedir . 

Fransa ecnebi buğdayları tarafından istilâ olmak tehlikesine maruz 

bulunuyor . 

Bu tehlikeyi gören Hükümet ve Parlemento onu bertaraf etmek için 

şayanı takdir mesai sarf etmektedirler . 

Vilâyetlerde, ziraat daireleri en güzel buğday tarlalarına malik olan 

zürraı mükâfatlandırmak maksadiyle müsabakalar tertipederek zürraın 

gayretini tahrik etmektedirler . muzır otlar ve tarla farelerde mücadele 

fennî surette teşkil edilmiştir . 

Kimyevi gübrelerin muvafık bir tarzda istimali ve yeni zeriyat 

usulleri sayesinde hasılatın miktarı tezvit edilmektedir . 

Fakat buhranı yalnız fen , bertaraf ; edemez gübreler o kadar pahalı 

ki bu fiyatlar istimaline mania teşkil ediyor ; nakliye masrafları çok 

ağırdır : çalışan kollar gitgide tarlalardan çekilmekte ve büyük şehirlere 

idare ve hidematı Umumiye müesseselerine gitmektedirler . 

Son baharda çiftçi buğdayını ektiği vakit geceleri de çalışır çünkü 

çetin sayının mükâfatı olan mahsulu olup olmayacağını bilmez . o 

beynelmilel spekülasyonun ve şedaidi havaiyenin zebunudur . 

Görüldüğü veçhile buğday ziraatinin lâzım olan yenileştirilmesi 

mes’elei azimesi makul bir gübre nakliye el emeği siyasetine bağlıdır . 

Terbiye ve tedrisatı ziraiye ye , buğday için normal bir satış fiyatı 

tesisine , toprağı çok ağır surette takyit eden vergilerin gayri menkul 

vergilerinin , satıştan sonra alınan muamele rüsumunun veraset 

vergilerinin tahfifine bağlıdır. İşe girişilmiştir. 
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Mesai sahası geniştir. Azın ve sebatla çalışmak lâzımdır. Çünkü, burada 

ektiğimizi biçeceğiz. 

Türklerinde Fransızlar gibi belki onlardan fazla olarak en mühim 

gıdası buğday ekmeğidir. Türkiye’de de Fransa’da olduğu gibi buğdayın 

mebzuliyeti bolluğun nişanesidir. Ve memleketimizde de hayat 

pahalılığının baro metrosu ekmek fiyatıdır. 

Elimizde kafi ve sahih istatistikler olmadığı için Türkiye’de buğday 

ziraatının ne nispette inkişafa uğradığı ve ya tenezzül gösterdiğini 

bilmiyoruz. Yalnız kafiyetle bildiğimiz son senelerin kuraklığı yüzünden 

hububat istihsalâtımızın mühim surette mütessir olduğudur. 

Eğer bu kuraklıklar olmasaydı, buğday, ziraatı siyasetimiz üstünde 

düşünülecek çalışılacak ve işlenecek bir mevzu teşkil etmeyecekmiydi. 

Amerika ve Avusturâlya sındıkalarının teşkil ettikleri muazzam 

trostlar karşısında millî hububat istihsalâtımızı himaye etmek ve onların 

kahir rekabeti karşısında korumak için toprağın sathını kara sapanla 

karıştırıp elimize geçen tohumu serptikten sonra Abalıdan yağmur niyaz 

etmekten başka yapılacak pek çok şeyler vardır. Toprağı henüz 

kuvvetini muhafaza eden kısmini üstüne getirecek surette derin sürmek, 

ve bu ameliyeyi yazdan yaparak mevaddı uzviyesini kuvvetli sıcakların 

tesirine maruz bırakmak, uzvî ve kimyevi gübre kullanmak tohumun 

cinsine, itina etmek, ekinleri muzır nebatattan ve hayvanattan korumak, 

hububat ziraatında bu ıslahatı yapacak çiftçileri mükâfatlar ve 

müsabakalarda teşvik ve himaye etmek bu hususta yapılacak işlerin en 

belli başlı akşamıdır. Bir çok devletlerin olduğu gibi hububat ve bilhassa 

buğday ziraatı bizim de milli iktisadiyatımızın temel taşıdır. 
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Bu husustaki istihsalatımızın inkişaf ve ya inhitatının 

memleketimizin mukadderatile 11e kadar sıkı ve yakından alâkadar 

olduğu düşünülürse bu mevzu üzerinde devlet ricali ve millet 

vekillerinin olduğu kadar idare reislerinin de müstemirren meşgûl 

olması zarruridir. 

Bu işte nazariyat ile ameliyat, ilim ile tecrübe eyi şerait altında 

birleşirse ancak muvaffakiyetli netice temin olunur, bunu temin edecek 

en mühim amillerden biri de yine idare memurlarıdır. 

Memleketimizin inkişaf etmiş müstakbel ziraatının göğsümüzü 

kabartacak, hayalı karşısında ve hiç şüphesiz heyecan içinde şimdi işin 

neresinden başlanacağını düşünen idare memurlarımıza bir vak’a 

nakledeceğim, bu hakikî menkabenin sevinçli heyecanı ve nurlu 

aydınlığı onların muvaffakiyet yolunu bulmalarına hiç şüphesiz yardım 

edecektir. 

Harbi umumide esir düşerek yakın ve uzak diyara yayılan 

Memetciklerden biri, Çankırılı bir Türk neferi Hindiçinden memleketine 

dönerken besbelli o havalideki buğday ziraatının tekemmülüne hayran 

kalmış ve bunu sevgili atanının toprakları üstünde de görmeği hicranla 

özlemiş olacak ki kendisinin en zaruri eşya ve levazımının hıfzına 

mahsus olan torbasının bir kenarına bir kaç avuç oranın buğdayından 

sıkıştırmış . Nefer Çankırı’ya dönüyor, evvelâ kendisi bu buğdayı 

tohumluk olarak kullanıyor. Aldığı mahsulden konu komşuya veriyor. 

Eyi neticeyi gören köylüler işe alâkadar oluyorlar ve git gide bu tohum 

onlarında eline geçiyor, derken yeni tohumun intişar sahası genişleyerek 

Kastamonu vilâyetine de sirayet ediyor. 

O havalide şimdiye kadar bire üç nihayet dört mahsul alan çiftçi 

şimdi sırf bu tohum sayesinde bire sekiz 
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on alıyormuş. Kastamonu’da traktörle zeriyat yapan bir çiflik 

sahibi ise bu tohum sayesinde bir kaç seneden beri tam bire otuz 

hasılat almaya başlamış. Hindiçindeki esaret hayatından vatanına 

dönerken sırtındaki torbasının bir köşesine bir kaç avuç tohumluk 

buğday yerleştiren Türk neferi Türklüğün millî ve iktisadi inkişaf 

tarihinde bir timsaldir. Bu timsali dikkatle temaşa edecek ahlaf 

Türkdeki hayat kabiliyetinin mucizevi esrarını sezer gibi 

olacaklardır .  

 

  Atif 
 

 

                                         ___________ 
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Eski zamanlarda ecnebi  

   sefirlerinin vaziyetleri 

 
Kurunu vustada devletler, birbirlerinin nezdinde daimi sefir 

bulundurmazlardı. Bir devlet o bir devletin merkezine ya diploması bir 

mes’elenin halli, ya müsaleha ve muahede aktı, ya cülus ve zafer tebliğ 

ve tebriki için elçi, daha doğrusu heyet gönderirlerdi. 

Mülga Osmanlı imparatorluğunda en evvel huzuruna elçi kabul 

eden (Orhan) beydir. 

Bu elçi (Bizans) imparatorluğu tarafından hududa ait bazı 

mes’elelerin hal ve müzakeresi için gönderilmiş ve pek sade bir tarz ve 

merasimde beyin huzuruna kabul edilmiştir. 

771 — 1371 de [Ragüzeliler] ile yapılan muahedeyi imza dolayısile 

buraya gelen sefaret heyeti oldukça merasim ve tekellüfle birinci 

Muradın huzuruna girmiştir. 

836 — 1434 de (Milân) o kalığı tarafından elçi fa ti 1 e gönderilmiş 

olan [Benedikto] Edirne sarayında tantanalı bir tarzda huzura kabul 

edilmiştir. 

Kanuninin (48) sene süren saltanatı zamanında İstanbul’a bir çok 

devi etler tarafından bir çok sefirler, sefaret heyetleri gönderildiği halde 

bunların pek azı saraya girebilmiş ve kusurları ancak sadrazamlar]a 

görüşmüşerdir . 

Sadrazamlar sert tavından, inatçı, azemetli elçileri habs etmeğe ve 

vazifelerinde ehliyetsizliği veya ihaneti 
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görülen tercümanlarını sürmeğe hatta, idama hile selâhiyettar idiler [*]. 

Bunun için elçiler padişahlarla temesi daha ziyade arzu ederler 

iseler de hu Emellerine nail olamazlardı. 

Bin yalvarma yakarma neticesi olarak huzura kabullerine musade 

olunan elçiler her ; üç ayda bir defa saray havlusunda askere tantanalı 

bir surette maaş tevzi olunduğu gün saraya davet olunurlar ve bir sürü 

mürasimle huzura ithal olunurlardı. 

Padişahlar elçiyi ve inayetini ayakta bulunduğu halde kabul 

ederlerdi. 

Sefirler huzurda bir takını adap etiketlere reayet lâzımdır. 

Meselâ elçiler kılınçlı oldukları halde huzura girmedikleri gibi [**] 

sadrazamların telkin ve tebli ettikleri maddelerin haricinde de söz 

söyleyemezlerdi. Aksi taktirde kemali hakaretle huzurdan ite kaka dışarı 

çıkarırlardı .  

Elçiler [Kubbe vüzerası] ve en büyük saray erkânı hazır olduğu 

halde huzura girerlerdi. 

Matbuları olan kral veya imparatordan getirdikleri nameyi 

[Mirialem ağabaş mabeynci] elçiden alıp 

______________________________________________________ 
 

[*] 1069 — 1658 de Sadrazam meşhur köprülü Mehmet paşa memuriyeti 

mahsusa ile Edirne’de bulunduğu esnada İstanbul’daki Fransız elçisi müsyö 

(Delahey)yi Edirne’ye çağırtmış ve o aralık hasta bulunan sefir harekete 

muktedir olmadığından vekâleten oğlunu Edirne’ye göndermiş idi. Mehmet paşa 

buna hiddet ederek sefirin oğluna temiz bir dayak attırmış ve zarbaların 

şiddetinden bir dişi kırılmış olan mumaileyh hapsa atılmış ve bir müddet sonra 

Edirne’ye gelen sefir de oğlunun yanma gönderilmişi tir. 

[**] 1078 — 1667 de İstanbul’a gelen Avusturya sefiri huzurda mutat olan 

tarzda eğitmediği için arkasında duran (kurana) dan biri sefiri şiddetle iterek 

yere düşürmüş ve alnı zedelenmiştir. 
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vezirler saffının en sonunda duran zata verir. Bu zat kendisine teşrifatta 

tekaddum eden o bir vezire, oda kıdemce daha fevkindeki yani sağındaki 

vezire verirdi, bu suretle name sadrazama kadar yetiştirilirdi. Sadrazam 

nameyi alınca saltanat tahtının minderi üzerine kordu. Eğer sultan 

tarafından sefire, memleketine, hükümdarına dair bir şey söylenmek, 

sorulmak lâzım gelince sadrazam bunu tercüman vasıtasile elciye söyler 

ve aldığı cevapları padişaha arz eylerdi. Bu merasimden sonra elçi dışarı 

çıkarılırdı ve padişah kıyam etmezdi. 

Kırat veya împeratorun mektubuna cevap name yazılmak lâzım 

gelirse elçi yine saraya davet edilir ve huzura girmeden evvel — 

derecesine göre — kendisine kıymetli kürkler giydirildikten sonra eski 

merasimle huzura sokulurdu. Padişahın işareti üzerine tahtın sağ 

tarafındaki yastık üzerinde bulunan «namei hümayun» sadrazam 

tarafından hürmetle alınıp öpüldükten ve başının üzerine konduktan 

sonra ikinci vezire verilirdi ikinci vezirde aynı merasimle bunu üçüncü 

vezire . . . ve böylelikle en son vezire kadar gönderilirdi o sırada 

[mirialem ağa] nameyi bu son vezirden alıp sefire hürmet ve merasimle 

tevdi ederdi. Sefir «namei hümayunu» alınca hürmetle öpüp başına 

koymağa ve adımlarını geri geri alarak huzurdan çıkmağa mecbur itli. 

    * 

             *    *        

Karlofça muhadesinden sonra 1110 — 1698 elçiler hakkındaki 

merasim daha ziyade sadeleştirilmiş ve sefirlere -ki bunlar daimi elçiler 

idiler - daha çok hürmet ve reayet gösterilmiştir. 

Meselâ : bu muahedenin aktine müteakip epeyce kalabalıklı bir 

inayet ile İstanbul’a gelen Avusturya elyisine saraydan her gün : 
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 (3) öküz, (1) dana. (10) koyun, (40) tavuk (3) hindi, (10) kaz, 

(30) göğercin, (150) okka un, (10) okka sebze, (50)kile arpa, (10) 

kantar saman, üç araba ot, (HO)okka kömür, (1) okka baharat, bir 

çeki odun, ve (150) kuruş harçlık tahsis olunduğu mazbuttur. 

Sefirlere bu yolda muamele olunduğu gibi cülus tebriki veya 

siyasî bir mes’elenin halli için gönderilen müvakkat heyetlere, 

murahhaslara ve inayetlerine daha fazla ikram edilir ve 

nümayişler yapılırdı. 

 

Ali Şeydi 
 

 

___________ 
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  Fihrist 

Tayinler 
 

Sahife No: 

435 — Tayinler : 

437 — Tasfiyeler : 

438 — Emniyeti umumiye merkez memurları . 

Kanunlar 
439 —  Maarif teşkilâtına ait kanunu 21 inci madde - sinin tadiline dair   

            kanun . 

439 — Ticaret mukavelesi akt edilmeyen devletlerle 1930 haziranına  

            kadar muvakkaten ticaret itilafnamesi akti hakkında kanun . 

440 — Harbin milli siyaset aleti olarak kullanılmaması hakkında   

             Moskova’da imza edilmiş olan protokolün tasdikina dair kanun . 

441— 1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanunu - nun bazı  

           maddelerinin tadiline dair kanun . . 

444— Türk vatandaşlığı kanununun 4 üncü maddesinin birinci   

            fıkrasının tadili hakkında kanun . 

445 — Hakimler kanununun 6 ıncı maddesinin tadiline dair kanun . 

445 — Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe hakkında kanun . 

451 — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan krallığı arasında akt edilen  

            bitaraflık , uzlaşma ve hakem muahedesinin tasdiki hakkında  

            kanun . 

452 — Ağıllar hakkında kanun 

455 — Ağıllar hakkında kanun 

475 — Tahdidisin kanununun ikinci maddesinin tadidine dair kanun 

475 — Askeri hastanede nakti ücretile istihdam olunan hemşireler ile  

            hasta bakıcılara bir nefer tayini verilmesine dair kanun 
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Sahife No 

476 —  Kaçakçılık takibatında kullanılmak üzere deniz 

vesaiti mubayiası ve bazı mahallerde gümrük binaları inşası 

hakkında kanun 

Kararlar 
477 —  Yüksek mühendis mektebi tamirat ve inşaatı hakkında kanun 

477 —   Ankara şehir imar müdüriyeti teşkilât ve vazaifine dair olan  

     1315 numaralı ve 28 mayıs 1928 tarihli kanuna müzeyyel kanun 

478 — Dokuzuncu kolordu efradından İsmail oğlu Ömer’in ikinci    

     mahkûmiyetinin ref’i hakkında karar 

478 —  Ekrem, Yusuf, Ziya, Beylerin istiklâl madalyasile taltif    

            edilmeyecekleri hakkında karar . 

479 —  Gilisin Karaağaç viran köyünden Ali oğlu Mehmed’in idamı   

            hakkında karar 

479 —  Halil İbrahim ve İbrahim Beylerin istiklâl madalyaları hakkında   

            karar 

480 —  Büyük millet meclisi muhasebesinde icra kılınan teftiş neticesi  

     hakkında karar 

480 —  Kastamonu’nun akdoğan köyünden Sadık oğlu Mehmet Alinin  

    idamı hakkında karar . 

481 —  Haşan Reşit beyin istiklâl madalyası şeridinin kırmızıya tabdili     

           ve Eşref Beyin talebinin reddi Hakkında kara 

Tefsirler 
482 — Avukatlık kanununda yazılı Mülâzemet tabirinin tefsiri 

H. V. Kararnameler 
484 — Ankara’da merkez kumandanlığı muhasibi mes’ulü „ ibaresinin ,      

     Ankara M . M . muhasebe müdürü ve ya tevkil edeceği muavini  

     „ şeklinde tadibine dair H . V . Kararnamesi . 

 

 

 

 

 


