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İDÂRE
Dâhiliye Vekâleti’nin Aylık Mecmû‘ası

Eylül [1]928

Sayı: 6       Yıl: 1

  Resmî Kısım

Ta‘yînler

 Karârnâme numarası: 2144

 Başkale Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Umûmî Müfettişlik Baş 
Ma‘iyyet me’mûrlarından Kemal, ve Muradiye Kaymakamlığı’na Diyarbekir 
Vilâyeti’nin Piran Nâhiyesi Müdürü İsmail beylerin ta‘yînleri tensîb edilmiş-
dir.

 12/9/[1]928         2146

 İstanbul Vilâyeti’nin Silivri Kaymakamlığı’na Denizli Vilâyeti’nin 
Saray Kaymakamı Kerim Bey’in ta‘yîni tensîb edilmişdir.

 12/9/[1]928
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 2170

 Yozgad Vilâyeti’nin Akdağ Madeni Kaymakamlığı’na Vekâlet emrin-
de bulunan Adana Vilâyeti’nin Feke Kaymakam-ı sâbıkı Kerim Refî Bey’in 
ta‘yîni tensîb edilmişdir.

 24/9/[1]928         2169

 Yozgad Vilâyeti’nin Akdağ Madeni Kaymakamı Şemseddin Bey’in 
Denizli Vilâyeti’nin Sarayköy Kaymakamlığı’na naklen ta‘yîni tensîb edil-
mişdir.

 24/9/[1]928         2181

 İzmir Vilâyeti’nin Karaburun Kaymakamı İhsan Bey’in sınıfıyla 
vilâyet-i mezkûrenin Tire Kaymakamlığı’na, Malatya Vilâyeti’nin Hısn-ı 
Mansur Kaymakamı Hilmi Bey’in sınıfıyla İzmir Vilâyeti’nin Karaburun 
Kaymakamlığı’na nakilleriyle Mekteb-i Mülkiye me’zûnlarından Mahmud 
Bey’in üçüncü sınıfla Hısn-ı Mansur Kaymakamı ta‘yîni tensîb edilmişdir.

 24/9/[1]928         2184

 Gümüşhane Vilâyeti’nin Şiran Kazâsı Kaymakamı Şefik Bey’in Er-
zincan Vilâyeti’nin Refahiye Kazâsı Kaymakamlığı’na naklen ta‘yîni tensîb 
edilmişdir.

 24/9/[1]928         2185

 Bitlis Vilâyeti’nin Mutki Kaymakamlığı’na üçüncü sınıfla Mekteb-i 
Hukūk me’zûnlarından Sıdkı Bey’in ta‘yîni tensîb edilmişdir.

 24/9/[1]928
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Becâyişler

 2182

 El-Aziz Vilâyeti’nin Maden Kazâsı Kaymakamı Şükrü Beyle Keban 
Kazâsı Kaymakamı Nihad Bey’in becâyiş-i me’mûriyetleri tensîb edilmişdir.

 24/9/[1]928

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

Vekâlet emrine alınanlar

 2183

 Görülen lüzûm-ı idârîye binâ’en Manisa Vilâyeti’nin Soma Kazâsı 
Kaymakamı Said Bey’in Vekâlet emrine alınması tensîb edilmişdir.

 24/9/[1]928

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

Haklarında Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat mâddesi tatbîk edilenler

 2145

 Başkale ve Muradiye kaymakamları Hüsnü ve Edib beyler hakkında 
Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat birinci mâddesine tevfîkan mu‘âmele îfâsı 
tensîb edilmişdir.

 12/9/[1]929
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 2180

 Mersin Mutasarrıf-ı esbakı Rauf Bey’in acz-i idârîsinden dolayı muh-
telif mutasarrıflıklardan nakl ve azl edildiğine binâ’en âtiyyen de hizmetin-
den istifâde me’mûl bulunmayan mûmâ-ileyhin Me’mûrîn Kānûnu’nun mu-
vakkat birinci mâddesine tevfîkan tasfiyeye tâbi‘ tutulması tensîb edilmişdir.

 24/9/[1]928

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

Emniyet-i Umûmiyye

 Konya Polis Müdürlüğü’ne Konya Polis Merkez Me’mûru İbrahim 
Bey, Giresun Polis Merkez Me’mûrluğu’na Giresun Ser-Komiseri Hamdi 
Bey, Kayseri Ser-Komiserliği’ne Muğla Ser-Komiseri Şevket Bey, İstanbul 
105 numaralı İkinci Komiserliği’ne Muâvin Musa Kazım Efendi, İstanbul 
İkinci Şube İkinci Sınıf Taharrî Komiserliği’ne 296 numaralı İsmail Efendi, 
Afyon Ser-komiserliği’ne İstanbul 10 numaralı Komiser Cevad Efendi, Kas-
tamonu İkinci Komiserliği’ne Afyon İkinci Komiseri Mevlüd Süreyya Efendi 
ta‘yîn kılınmışdır.

 İstanbul Polis Müdüriyeti Birinci Şube Müdür Muâvin-i esbakı Re-
fik Bey Me’mûrîn Kānûnu’nun birinci muvakkat mâddesine tevfîkan tasfiye 
tâbi‘ tutulmuşdur.

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

İskân

 İskân Müdüriyet-i Umûmiyyesi Umûr-ı Tasarrufiyye Şubesi Mümey-
yizliği’ne Kayseri Vilâyeti İskân Müdürü Hasan Tahsin Bey, Erzincan İs-
kân Me’mûrluğu’na İstanbul İskân Müdüriyeti Evrâk Me’mûr-ı sâbıkı Ha-
lim Bey, Çorlu İskân Me’mûrluğu’na Muğla İskân Me’mûr-ı sâbıkı Cevdet 
Bey, Sungurlu İskân Me’mûrluğu’na Rize İskân Me’mûr-ı sâbıkı Hacı Ah-
med Bey ta‘yîn kılınmışdır.
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Sular hakkındaki 831 numaralı kānûnun suver-i tatbîkiyyesini mübeyyin 
nizâmnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında karârnâme

 

Karârnâme numarası: 7044

 831 numaralı Su Kānûnu’nun suver-i tatbîkiyyesini mübeyyin olmak 
üzere Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesiyle Evkāf Müdüriyet-i Umûmiyyesince tan-
zîm ve Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umûmiyyesince ta‘dîlen teklîf olunan merbût 
nizâmnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı, İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 12 Ağustos 1928 
târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunmuşdur.

 12 Ağustos 1928

 [Nizâmnâme onuncu sahîfededir.]

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

Mübâdil, gayr-ı mübâdil, muhâcir ve sâireye tefvîz veya âdiyyen tahsîs olu-
nan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir nizâmnâmenin mer‘iyyete 

vaz‘ı hakkında karârnâme

 Karârnâme numarası: 6994

 Mübâdil, gayr-ı mübâdil, muhâcir ve sâireye tefvîz veya âdiyyen tah-
sîs olunan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtı hakkında Dâhiliye ve Mâliye 
Vekâlet-i Celîlelerince tanzîm olunup Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umûmiyyesin-
ce ta‘dîlen teklîf olunan merbût nizâmnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı İcrâ Vekîlleri 
Hey’eti’nin 12 Ağustos 1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunmuşdur.

 12 Ağustos 1928.

 [Nizâmnâme on üçüncü sahîfededir.]
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Ticâret-i Bahriyye Mektebi Esâs Ta‘lîmâtnâmesi’nin mer‘iyyete vaz‘ı hak-
kında karârnâme

 Karârnâme numarası: 7059

 İktisâd Vekâlet-i Celîlesince tanzîm ve vekâlet-i müşârun-ileyhânın 16 
Ağustos 1928 târih ve 5115/151 numaralı tezkiresiyle tevdî‘ olunan merbût 
Ticâret-i Bahriyye Mektebi Esâs Ta‘lîmâtnâmesi’nin mer‘iyyete vaz‘ı, İcrâ 
Vekîlleri Hey’eti’nin 16 Ağustos 1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl 
olunmuşdur.

 16 Ağustos [1]928 

 [Ta‘lîmâtnâme on altıncı sahîfede yazılıdır.]

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

Paris’de Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvâniyyeye mahsûs bir dâire 
ihdâsı için milletler arasında akd edilen i’tilâfnâme ve nizâmnâme-i esâsîsi 

hakkında karârnâme

 Karârnâme numarası: 7029

 İktisâd Vekâlet-i Celîlesi’nden yazılan 8-8-1928 târih ve 21511/29 nu-
maralı tezkirede; sârî hayvan hastalıklarını gerek pataloji ve gerek tahaffuzî 
nokta-i nazarından mütâla‘a etmek ve bu bâbdaki tecârüb ve taharriyâtda 
Beyne’l-Milel mesâ‘îyi tevhîd, teşrîk ve tanzîm ve sârî hastalıkların seyrini ve 
bununla mücâdele için istimâl olunan vesâit ile menâfi‘-i umûmiyyeyi hâ’iz 
vesâiki ve vekāyi‘-i sıhhiyeyi toplayarak hükûmetlerin ıttılâ‘ına îsâl ve hay-
vanâtın zâbıta-i sıhhiyesine âid Beyne’l-Milel i’tilâfât projelerini mütâla‘a 
ve bunların tatbîkāt tarzını teshîl eylemek maksadıyla 27 Mayıs 1921 târi-
hinde Paris’de 
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yirmi sekiz hükûmetin iştirâkiyle in‘ikād eden Beyne’l-Milel Sârî Hay-
van Hastalıkları Kongresince müttehaz karâra tevfîkan Paris’de bir “Bey-
ne’l-Milel İlel-i Sâriyye-i Hayvâniyye” Dâiresi ihdâs edilmiş ve bu husûsda 
beyne’d-düvel imzâ edilen i’tilâfnâme ile on altı mâddeyi hâvî nizâmnâme-i 
esâsîsi tanzîm edilmiş olduğundan vazîfesi Beyne’l-Milel bir mâhiyet iktisâb 
eyleyen mevzû‘-ı bahs dâire ile irtibât peydâ etmek memleketimizi hâricden 
gelmesi muhtemel hastalıklardan vikāye ve diğer tarafdan memleketimizde 
hüküm-fermâ sârî hayvan hastalıklarının itfâsı esbâbının istikmâli nokta-i 
nazarından azîm fâideyi mûcib olacağından ve bu maksadla 1928 senesi 
büdcesine üç bin liralık tahsîsât da vaz‘ edildiğinden merbût i’tilâfnâme ve 
nizâmnâmenin kabûlüyle işbu komiteye hükûmetimizin de iştirâki hakkında 
bir karâr ittihâzı teklîf olunmuşdur. 

 Keyfiyet İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 12/8/1928 târihli ictimâ‘ında te-
dkīk ve tezekkür edilerek teklîf-i vâki‘in kabûlü tasvîb edilmişdir.

 12/8/1928.

 [İ’tilâf ve nizâmnâme on sekizinci sahîfesindedir.]

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

Çekirge ve Süne Nizâmnâmesi›nin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında karârnâme

 Karârnâme numarası: 7024

 Çekirge ve süne haşerâtının imhâsı hakkında İktisâd Vekâlet-i Celîle-
since tanzîm ve Şûrâ-yı Devlet Hey’et-i Umûmiyyesince ta‘dîlen teklîf olu-
nan merbût nizâmnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı, İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 12 
Ağustos 1928 târihli ictimâ‘ında tasvîb ve kabûl olunmuşdur.

 12 Ağustos 1928

 [Nizâmnâme yirmi dördüncü sahîfededir.]
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Nizâmnâmeler
Sular hakkındaki 831 numaralı kānûnun sûret-i tatbîkiyyesini mübeyyin 

nizâmnâme

 Neşri târihi: 29 Ağustos 1928

 Mâdde 1- İhtiyâcât-ı âmmeyi te’mîne mahsûs suların tedârük ve idâ-
resi belediyelere ve belediye teşkîlâtı olmayan mahallerde ihtiyâr meclislerine 
tevdî‘ edildiğine göre bu kabîlden olan vakıf sularda âtîdeki esâslar dâiresin-
de belediyelere veya ihtiyâr meclislerine devr olunur.

 Mâdde 2- Devr edilecek vakıf sular başlıca dört kısma ayrılır.

 A- Doğrudan doğruya ve müstakillen bir vakıf sûretinde yapılmış ve 
ihtiyâcât-ı âmmeyi te’mîne mahsûs olanlar,

 B- Başka hayrât ile alâkadâr bulunanlar,

 C- Başka hayrât ile alâkadâr olmakla beraber vâkıfın evlâd ve ensâbı-
na da menâfi‘-i mahsûsa te’mîn etmekde olanlar,

 D- Başka hayrâtı olmamakla beraber mu‘ayyen mikdârı veya fazlası 
mütevellî veya evlâda âid bulunanlar.

 Mâdde 3- Mâdde-i sâbıkada muharrer aksâmdan [A] fıkrasında mu-
harrer su vakıflarına âid akār, arâzî, eşcâr ve tenmiyesi meşrût nükūd-peşîn 
tahsîl edilmiş ve kānûnun neşrinden mu’ahhar müddete âid bulunmuş bedel-i 
îcârlar da dâhil olduğu hâlde –cümlesi kontrato, deyn senedâtı, tapu evrâkı 
gibi vesâikiyle ve bütün hukūk ve vecâibiyle birlikde belediye veya ihtiyâr 
meclislerine 
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devr olunur. Gerek sular, gerek akārât ve mü’essesât bu nâmlara tashîhan ve 
tebdîlen tapuya rabt edilir.

 Mâdde 4- Vakıf suların bunları mevkūf akār, arâzî ve sâirenin imâr ve 
ihyâsı için sarf edilmiş paralar aranılmaz.

 Mâdde 5- İkinci mâddenin B, C, D fıkralarında yazılı sular iki hâl arz 
eder:

 1- Vakfın umûmî vâridâtından veya akārlarından su için mu‘ayyen bir 
mikdâr veya bir kısmı vâkıf tarafından tefrîk ve tahsîs edilmiş olanlardır ki 
bunlar, vakfın başkaca hayrâtı olduğuna bakılmayarak, ikinci mâddenin “A” 
fıkrasında muharrer olanlar gibi bilâ-kayd ü şart devr olunurlar.

 Su için mu‘ayyen akār, arâzî ve sâire gösterilmemekle beraber vâridât-
dan mu‘ayyen bir kısmı sulara âid olan veya vâridâtı bir nisbet üzerinden 
taksîmi meşrût bulunan vakıfların vâridâtının her sene gāyesinde tesbîtinden 
ve masârıf-ı istihsâliyyenin tenzîlinden sonra bakiyesi, vâkıfın ta‘yîn etdiği 
şerâ’it dâiresinde taksîm edilerek sulara âid mikdârı belediyeye veya ihtiyâr 
meclislerine verilir.

 2- Su işleri için mu‘ayyen vâridât gösterilmemiş veya umûmî vâridât 
üzerinden ma‘lûm nisbetde hisse ayrılmamış bulunanlardır ki bunlar mülhak 
vakıflardan ise muhâsebeleri, mazbût vakıflardan ise idârenin kuyûdu esâs 
tutularak son on sene zarfındaki vâridât ve masârıfı tesbît ve masrafın su-
lara âid kısmı tefrîk edilerek bir senelik mikdâr-ı vasatîsi her sene âid olduğu 
belediye veya ihtiyâr meclisine maktû‘an evkāf idâresinden veya mütevellîsi 
tarafından te’diye olunur.

 Bu vasatî mikdâr evkāf idârelerince 1929 Mâlî senesi nihâyetine kadar 
tesbît olunacakdır.
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 Mâdde 6- Belediyelere veya ihtiyâr meclislerine devirden müstesnâ olan 
sular ve mü’essesâtı şunlardır:

 A- Müstakil suyu olan vakıf değirmen ve hamâmlar gibi vakfa âid akār-
ların ihtiyâcına veya tarla ve bahçelerin sulanmasına yarayan îrâd nev‘inden 
sular ile bu emlâk, arâzî veya akārât-ı vakfiyye derûnunda bulunan şehir ve 
köylere isâle edilmemiş sular ve bunların mevkūfâtı,

 B- Mesdûd tekye ve zâviyelerde olduğu gibi umûmun istifâdesi için 
isâle edilmemiş husûsî mâhiyetde ve kapalı yerlerde bulunan sular ve bunların 
mevkūfâtı.

 C- Umûmun istifâdesi için yapılmış, fakat isâle sûretiyle getirilmemiş 
olan kuyular, küpler ve bunların mevkūfâtı.

 Mâdde 7- Âbidâtdan ma‘dûd olan sebîl, çeşme ve şâdurvân suları bele-
diyelere veya ihtiyâr meclislerine devr edilen sulardandır.

 Mâdde 8- Belediyelerce ister mevcûdu ta‘dîl veya ıslâh sûretiyle olsun, 
ister bunların terkiyle başkaca te’mîn ve isâle sûretiyle olsun getirilecek sular-
dan kadîmden beri mevcûd veya yeniden yapılacak hayrât ile vakıf akārâtın 
suları bilâ-bedel te’mîn olunacakdır.

 Mâdde 9- Mülhak vakıflardan sular için meşrût olup da hâlen kâfî 
derecede olmayan muhassasât-ı kadîme vakıflarının vâridâtı müsâ‘id olduğu 
sûretde vakfın diğer cihât-ı hayriyyesi de nazar-ı i‘tibâra alınarak muhas-
sasât-ı mezkûre imkân derecesinde müdüriyet-i umûmiyyece tezyîd edilecek-
dir.

 Mâdde 10- Belediye ve köylere devri îcâb eden suların mevkūfâtından 
sular hakkındaki kānûnun neşrinden sonra evkāfca nakde tahvîl veyahud 
istibdâl edilmiş bulunanların bedelâtı belediye ve köylere devr olunur.

 Mâdde 11- Şûrâ-yı Devletce görülmüş olan bu nizâmnâme neşri 
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târihinden mu‘teberdir.

 Mâdde 12- Bu nizâmnâme hükümlerinin icrâsına Başvekîl, Dâhiliye, 
Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye vekîlleri me’mûrdur.

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

Mübâdil, gayr-ı mübâdil muhâcir ve sâireye tefvîz veya âdiyyen tahsîs olu-
nan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir nizâmnâme

 Neşri târihi: 29 Ağustos 1928

 Mâdde 1- Mübâdil, gayr-ı mübâdil, muhâcir ve sâireye tefvîz veya 
âdiyyen tahsîs olunan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir olan 1331 
numaralı ve 28 Mayıs 1928 târihli kānûnun birinci mâddesi mûcebince şimdi-
ye kadar tefvîz ve mü’eccel îcâr mu‘âmeleleri ikmâl edilmiş veya edilecek olan 
emvâl aşağıdaki mâddelerde îzâh olunacak usûl ve nisbet dâiresinde ibrâz 
edilecek tefvîz vesîkalarına istinâden doğrudan doğruya tapu idârelerince 
kat‘î tapuya rabt olunur. Kıymetli tapu istihkākına mukābil verilen emvâlin 
tapu kaydı takdîr-i kıymet şehâdetnâmelerine ve tasfiye talebnâmelerine müs-
teniden kefâletnâmelere mukābil verilen emvâlin dahi mukadder kıymetleri 
tapu senedlerine kıymet olarak yazılır.

 Mâdde 2- Tefvîz vesîkalarında yazılı tefvîz ve mü’eccel îcâr mikdârları 
kıymetli tapulara mukābil yüzde 50’yi kıymetsiz tapulara mukābil yüzde 40’ı 
kefâletnâmelere mukābil yüzde 20’yi geçmeyen emvâl bu nisbetler dâhilinde 
kat‘iyyen tapuya rabt edilecekdir. Ancak 16 Nisan 1340 târihli kānûnun be-
şinci mâddesi mûcebince gayr-ı kābil-i taksîm aksâmdan bulunmak i‘tibârıyla 
mübâdilin zikr olunan istihkākından fazla tedeyyün etdirilmiş veya
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etdirilecek olan şâyi‘ kısımlar ipotekli tapuya rabt olunarak bedeli Borçlanma 
Kānûnu’na tevfîkan taksîtle tahsîl ve mübâdilin istihkākı olan kısım kat‘î 
tapuya rabt olunur.

 Mâdde 3- 1331 numaralı kānûnun ikinci mâddesi mûcebince iskân-ı 
âdî sûretiyle verilmiş olan emvâl için muvakkat tasarruf vesîkaları ibrâz 
edenlere emvâl-i mezkûrenin kıymetleri takdîr edilmemiş ise tapu ve vergi kıy-
met-i mukayyedeleri üzerinden ipotekli tapular i‘tâ olunacakdır. Bu emvâlin 
Borçlanma Kānûnu mûcebince takdîr olunacak kıymetleri bi’l-âhere kayd ve 
tapularına derc olunmak üzere tapu ve iskân idârelerince muktezî mu‘âmelât 
îfâ olunacakdır.

 Mâdde 4- İskân idârelerince ve tevzî‘-i arâzî hey’etlerince evvel ve âhir 
hakk-ı iskânı hâ’iz olanlara tevzî‘ olunup ashâbı yedine vesîka verilmemiş 
olan emvâl için iskân idârelerince evvel emirde muvakkat tasarruf vesîkaları 
i‘tâ olunacakdır. Bu sûretle vesîka istihsâl edenlere üçüncü mâdde mûcebince 
tapu senedi verilecekdir.

 Mâdde 5- Tapu devâirince gerek tefvîz vesâikine ve gerek iskân-ı âdî 
muvakkat tasarruf vesîkalarına istinâden tapu senedleri verildikce keyfiyet-
den günü gününe iskân dâirelerine ma‘lûmât verilerek kaydlarına işâret etdi-
rilecekdir.

 Mâdde 6- Kānûnun 3, 6’ncı mâddelerine nazaran müddeti zarfında 
mürâca‘at edecek her mübâdilin istihkākına göre emvâl-i gayr-ı menkūle taleb 
ve tefevvüzüne hakkı vardır. Şu kadar ki mübâdeleye tâbi‘ eşhâsdan metrûk 
olanlardan mâ‘adâ eşhâs-ı mütegayyibeye âid emvâlden ancak mu‘âmele-i 
tefvîziyyeleri ikmâl edilmiş yahud 1 Temmuz 1928 târihine kadar ashâbının 
istihkākı hasebiyle bi’l-fi‘il taht-ı işgālinde veya taht-ı istifâdesinde bulun-
muş olup mu‘âmelelerinin 
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tekemmülüne intizâren henüz tefvîz komisyonlarınca tefvîz karârı verilme-
miş emvâlin mu‘âmeleleri ba‘de’l-ikmâl yukarıdaki mâddelere tevfîkan tapu-
ya rabt olunup mütebâkīsi hazîneye intikāl eder.

 Tefvîzi tekemmül etmek üzere bulunan bu kabîl mu‘âmelelerin devâmı-
na Dâhiliye Vekâleti’nin tedkīki neticesinde karâr verilir.

 Mâdde 7- Âdiyyen veya tefvîzan fazla emvâl aldıkları ihbâr olunma-
sından dolayı haklarında tahkīkāt icrâ edilmekde olan kimselerin vâzı‘u’l-ye-
di bulundukları emvâle âid tapular netice-i tahkīkāta kadar verilmez.

 Mâdde 8- Mütefevvizler miyânında kıymet-i mukayyedesiyle tâlibi 
bulunmayan ve mübâdil muhâcirîne lüzûmu olmadığı tahakkuk edecek olan 
emvâl mahalleri me’mûrîn-i mâliyesi emrine terk olunacakdır.

 Mâdde 9- 22 Şubat 1928 târihil Hey’et-i Vekîle karârıyla mü’eyyed 10 
Mayıs 1341 târihli Hey’et-i Vekîle karârıyla Ankara merkezî iskân mıntıkası 
hârici addedilmiş olduğundan Ankara merkezinde bulunan emvâl-i metrû-
ke kıymetlerine muâdil olmak üzere başka yerlerde mübâdeleye gayr-ı tâbi‘ 
eşhâs emvâli ile sâir emvâl gösterilmek şartıyla bu târihden sonra tahsîs ve 
tefvîz mu‘âmelesi yapılamayacağı gibi evvel ve âhir me’mûrînin ikāmetine 
veya devâir-i resmiyyeye veya menâfi‘-i umûmiyyeye tahsîs edilmiş mebânînin 
tefvîzi de câiz değildir.

 Mâdde 10- Şûrâ-yı Devletce görülmüş olan bu nizâmnâme neşri târi-
hinden mu‘teberdir.

 Mâdde 11- Bu nizâmnâme hükümlerinin icrâsına Dâhiliye ve Mâliye 
vekîlleri me’mûrdur.
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Ticâret-i Bahriyye Mekteb-i Âlîsi Esâs Ta‘lîmâtnâmesi

 Mâdde 1- İktisâd Vekâleti’ne merbût olmak ve sefâin-i ticâriyeye ka-
pudan ve makinist yetişdirmek ve ikisi tâlî ve ikisi âlî derecede dört sınıfdan 
terekküb etmek üzere “Ticâret-i Bahriyye Mekteb-i Âlîsi” nâmıyla bir meslek 
mektebi te’sîs olunmuşdur.

 Mâdde 2- Mektebin müdürü ve me’mûrîn-i tâliyyesi İktisâd Vekâle-
tince ve müstahdemîn mekteb müdüriyetince ta‘yîn olunurlar. İnhilâl edecek 
mu‘allimlikler için encümen-i mu‘allimînin intihâb edeceği iki nâmzed mekteb 
müdürü tarafından İktisâd Vekâleti’ne iş‘âr ve Vekâletce bu iki zâtdan biri 
tercîh ve ta‘yîn olunur.

 Mâdde 3- Mektebin müdürü mu‘allimler meclisinin, mübâya‘a komis-
yonunun ve inzibât encümeninin reîsi olup mektebin idârî ve mâlî ve terbiyevî 
ve tedrîs işlerini idâre ve murâkabe eylemek, ma‘zeret-i meşrû‘ası mütehakkık 
olan mu‘allim ve me’mûrlara bir haftayı tecâvüz etmemek üzere me’zûniyet 
vermek, devamsızlığı görülenler hakkında kıste’l-yevm icrâ etmek ve vazîfe-
sini hüsn-i îfâ etmeyenler ve gaybûbet ve devamsızlıkları temâdî ve tekerrür 
edenler hakkında İktisâd Vekâleti’ne teklîfâtda bulunmak, mektebin bi’l-
umûm muhâberâtına ve tasdîknâmelere ve şehâdetnâmelere mektebin müdü-
rü sıfatıyla ve bordrolara i‘tâ ve mahsûb emirlerine ve avans ilmuhaberleri-
ne âmir-i i‘tâ sıfatıyla vaz‘-ı imzâ etmek ve mektebin büdcesini mu‘allimler 
meclisinin mütâla‘asını alarak tanzîm eylemek ve kabûl edilmiş masraf büd-
celerindeki muhassasâtı ol bâbdaki kavânînin ahkâmı dâiresinde sarf etmek 
salâhiyetini hâ’izdir.

 Mâdde 4- Mu‘allimler meclisi mektebin terakkī ve inkişâfını te’mîn 
edecek
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fennî ve ilmî lâyihaları, projeleri, müfredât ders programlarını ve tedrîsat ra-
porlarını ihzâr eylemek, tatbîk olunan programların îcâb etdiği zaman ta‘dîl 
ve tahsili ve ders ilgā veya yeniden ihdâsı husûslarında Vekâlet’e teklîf olu-
nacak mukarrerât ittihâz etmek, mektebe kabûl edilecek talebenin müsâba-
ka imtihânları da dâhil olduğu hâlde bi’l-umûm imtihân zamanlarını ve im-
tihânların suver-i icrâiyyesini tesbît eylemek, mektebe kabûl edilecek talebeyi 
mu‘âyene ve müsâbakaya tâbi‘ tutacak hey’etleri ve intihâb, inzibât encüme-
ni a‘zâlarını ve ders kitâblarını intihâb etmek ve mu‘âyene hey’etine hâricden 
intihâb olunacak mütehassıs tabîbe verilecek ücret-i mesâ‘îyi takdîr ve ta‘yîn 
eylemek salâhiyetini hâ’izdir.

 Mâdde 5- İnzibât encümeni mekteb müdürüyle iki mu‘allimden terek-
küb eder ve idâre-i dâhiliyye ta‘lîmâtnâmesine göre müzâkere ve mukarrerât 
ittihâz eyler. Bu encümenin mektebden tard hakkındaki karârları mu‘allimler 
meclisinde müzâkere ve tasdîk edildikden sonra kesb-i kat‘iyyet eder.

 Mâdde 6- Mektebin teşkîlâtına ve vezâ’ifin taksîmine ve tedrîsâtın 
sûret-i îfâsına ve şerâ’it-i kayd ve kabûle ve imtihânlara dâir olan ahkâm-ı 
tatbîkiyyeyi hâvî dâhilî ta‘lîmâtnâme İktisâd Vekâleti tarafından tertîb ve 
tatbîk olunacakdır.

 Mâdde 7- İstanbul Ticâret-i Bahriyye müdürü mektebin gerek idârî ve 
gerek tedrîsî umûr ve mu‘âmelâtını İktisâd Vekâleti nâmına teftîş ve murâ-
kabeye salâhiyetdâr olup mer‘î ta‘lîmâtnâmelere muhâlif şâyân-ı dikkat gör-
düğü husûsâtı İktisâd Vekâleti’ne bildirmekle mükellefdir.

 Mâdde 8- İşbu ta‘lîmâtnâmenin tatbîkine İktisâd Vekâleti me’mûr-
dur.
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Karârnâme

 Mâdde 1- Kırşehri Vilâyeti Merkez Kazâsına merbût Baylı, Kel İsma-
il Uşağı, Çepiçler, Çamura, Batmaz, Ayvalı köyleri mezkûr kazâdan fek ile 
aynı vilâyetin Mecidiye Kazâsı’na ve işbu kazâya tâbi‘ Kötüoba, nâm-ı diğe-
ri Süleymanlı, Taburoğlu, Akpınarı ma‘a Çiftlik, Tosunburnu, Şuayblı, Ter-
ziyanlı, Ma‘a Körpınar Arablı-i Cedîd, Arablı-i Atîk, Göllü (Küllü), Seyrek, 
Uzunpınar, Üçkuyu, Öksüzkale, Çevirme, Çeğdeli köyleri mezkûr kazâdan 
fek ile Kırşehri merkez kazâsına rabt ve ilhâk edilmişdir.

 Mâdde 2- Bu karârnâme hükmünün icrâsına Dâhiliye vekîli me’mûr-
dur.

 27/8/[1]928.

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

Karârnâme

 Mâdde 1- Konya Vilâyeti’ne tâbi‘ Cihanbeyli Kazâsı’nın merkezi Re-
şadiye karyesine nakl edilmişdir.

 Mâdde 2- İşbu karârnâmenin icrâsına Dâhiliye vekîli me’mûrdur.

 27/8/1928

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

Paris’de Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvaniyye’ye mahsûs bir dâire 
ihdâsı için milletler arasında i’tilâf

 27 Mayıs 1921 târihinde in‘ikād eden Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i 
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Hayvaniyye Konferansı’nda ibrâz edilen arzu dâiresinde Arjantin Cumhûri-
yeti, Belçika, Brezilya, Bulgarya, Danimarka, İspanya, Mısır, Finlandiya, 
Fransa, Britanya, Yunanistan, Guatamala, Macaristan, İtalya, Lüksemburg, 
Fas, Meksika hükûmetleriyle Monako Prensliği ve Flemenk, Peru, Lehistan, 
Portekiz, Romanya, Siyam, İsveç, İsviçre ve Çek-Slovakya Cumhûriyeti ve 
Tunus Hükûmeti Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi teşkî-
linin fâideli olacağı arzusunu ibrâz etmelerine mebnî bu husûsda ber-vech-i 
âtî bir i’tilâf akdine karâr vermişlerdir:

 Mâdde 1- A‘zâ-yı âliyye-i âkidîn Paris’de Beyne’l-Milel bir Emrâz-ı 
Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi te’sîs ve idâmesini ta‘ahhüd eder.

 Mâdde 2- İşbu dâire hükûmât-ı âkide murahhaslarından müteşekkil 
bir komite tarafından idâre ve teftîş olunur. Bu komitenin teşekkül ve vezâ’i-
fi ve sâlifü’z-zikr dâirenin teşkîlât ve salâhiyeti işbu i’tilâfnâmeye merbût ve 
onun kısm-ı mütemmimi olan bir nizâmnâme-i esâsî ile ta‘yîn edilmişdir.

 Mâdde 3- Dâirenin masârıf-ı seneviyyesiyle masârıf-ı te’sîsiyyesi ikin-
ci mâddede zikr olunan nizâmnâme-i esâsîde muharrer şerâ’it dâiresinde 
hükûmât-ı âkideye isâbet eden tekâlîf ile tesviye olunur.

 Mâdde 4- Her bir hükûmet-i âkideye isâbet eden mebâliğ yekûnu her 
sene ibtidâsında Fransa Hariciye Nezâreti vâsıtasıyla Paris’de emniyet san-
dığına tevdî‘ olunup oradan ihtiyâcâta göre dâire müdürünün vekâletiyle ahz 
olunur.

 Mâdde 5- Hükûmât-ı âkide tecrübelerin göstereceği fevâide göre işbu 
i’tilâfnâmede îcâb edecek ta‘dîlâtı müttefikan îfâ etmek salâhiyetini muhâfa-
za ederler.

 Mâdde 6- İşbu i’tilâfnâmeyi imzâ etmeyen hükûmetler talebleri üzeri-
ne kabûl edilirler. Bu iltihâk tarîk-i siyâsî ile Fransa Hükûmeti’ne bildirile-
cek
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ve bunun tarafından da hükûmât-ı âkideye teblîğ olunacakdır.

 Bu talebnâme, üçüncü mâddede muharrer şerâ’it dâhilinde dâirenin 
masârıfına âid bir hisse ile iştirâki ta‘ahhüdünü hâvî olacakdır.

 Mâdde 7- İşbu i’tilâfnâme şerâ’it-i âtiyye dâhilinde tasdîk olunacak-
dır. 

 Her hükûmet en kısa bir müddet zarfında tasdîk-i resmîsini Fransa 
Hükûmeti’ne bildirecek ve o vâsıta ile de işbu mukāvelenâmeyi imzâ etmiş 
olanlara i‘lân edilecekdir.

 Musaddak nüshalar Fransa mahzen-i evrâkında hıfz edilecekdir.

 İşbu i’tilâfnâme; imzâ eden her memleketde musaddak nüshasının ahz 
ve hıfz olunduğu gün mevk-i mer‘iyyete girecekdir.

 Mâdde 8- İşbu i’tilâfnâme yedi senelik bir müddet için akd edilmiş-
dir. Bu müddetin hitâmında ferâğatini müddetin inkızâsından bir sene ev-
vel bildirmemiş olan hükûmetler arasında yeniden yedi senelik bir müddet 
için ahkâmının mer‘iyyeti devâm edecekdir. Salâhiyetdâr imzâ sâhibleri işbu 
i’tilâfnâmenin Fransa Hükûmeti’nin hazîne-i evrâkına vaz‘ olunacak ve mu-
saddak sûretleri turuk-ı diplomasiye ile hükûmât-ı âideye teslîm olunacakdır. 
1924 Nisanı 30’una kadar imzâ edilmiş olacakdır.

 25 Kânûn-ı Sânî 1924’de Paris’de tanzîm edilmişdir.

(imzâlar)

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

Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi’nin Nizâmnâme-i 
Esâsîsi

 Mâdde 1- Faâliyetine iştirâki kabûl eden devletler tarafından Paris’de 
Beyne’l-Milel bir Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi te’sîs edilmişdir.
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 Mâdde 2- İşbu dâire muhtelif hükûmetlerin idâresine hiçbir sûretle 
müdâhale edemez vaz‘ olunduğu memleketin şu‘abât-ı hükûmetinden müsta-
kildir ve doğrudan doğruya devâir-i âliyye ile yahud muhtelif memleketlerin 
zâbıta-i sıhhiye-i hayvaniyyesi ile iştigal eden devâirle muhâbere eder.

 Mâdde 3- Fransa Hükûmet-i Cumhûriyyesi altıncı mâddede mezkûr 
Beyne’l-Milel hey’etin talebi üzerine işbu dâireyi menâfi‘-i umûmiyyeye hâ-
dim mü’essesâtdan olduğunu tanıtdırmak için tedâbîr-i lâzıme ittihâz eder.

 Mâdde 4- Dâirenin başlıca hedefi:

 A- Emrâz-ı sâriyye-i hayvaniyyenin gerek patoloji ve gerek tahaffuzî 
husûslardaki tecârüb ve taharriyâtında Beyne’l-Milel mesâ‘îyi teşrîk ve tan-
zîm etmek.

 B- Emrâz-ı sâriyye-i hayvaniyyenin seyrine ve bununla mücâdele için 
istimâl olunan vesâitedâir menâfi‘-i umûmiyyeyi hâ’iz vesâik ve vekāyi‘-i sıh-
hiyeyi hükûmetlerin devâir-i sıhhiyesinden toplamak ve bunların ıttılâ‘ına 
îsâl etmek.

 C- Hayvanâtın zâbıta-i sıhhiyesine âid Beyne’l-Milel i’tilâfât projele-
rini mütâla‘a etmek ve bunun tarz-ı tatbîkinin vesâit-i teftîşiyyesini hükû-
met-i âkidesinin emrine vaz‘ eylemekdir.

 Mâdde 5- Hükûmetler dâireye şu sûretle mürâca‘at ederler:

 1- Bir memleketde yahud o zamana kadar masûn kalmış bir mıntıkada 
vebâ-yı bakarî veya hummâ-yı kılâ‘înin ilk vekāyi‘ini telgrafla bildirirler.

 2- Komite tarafından kabûl edilmiş bir nümûneye tevfîkan tanzîm edi-
len ve ber-vech-i âtî listede muharrer hastalıkların zuhûr ve tevessü‘üne âid 
ma‘lûmât i‘tâ eden bültenlerin irsâli

 Vebâ-yı bakarî- hummâ-yı kılâ‘î- zâtü’r-ri’e-i muhîtiyye-i sâriyye- 
hummâ-yı cemreviyye- cederî- kuduz- ru‘âm- maraz-ı cimâ‘- vebâ-yı hanâzîr

 Haklarında evvelce zikr olunan tedâbîrden bir veya diğeri tatbîk olu-
nan
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hastalık listesi âid olduğu hükûmetin tasvîbi şartıyla komite tarafından ta‘dîl 
olunabilir.

 Hükûmetler emrâz-ı sâriyye ile mücâdele için ittihâz etdikleri tedâbî-
ri ve bi’l-hâssa memâlik-i münbiteye karşı kendi memleketlerini muhâfaza 
için hudûdlarda yapdıkları te’sîsât ve tedâbîri emrâz-ı sâriyye idâresine i‘lâm 
ederler ve emrâz-ı sâriyye dâiresi tarafından tevcîh edilen suâllere mümkün 
olduğu kadar sür‘atle cevâb verirler.

 Mâdde 6- Dâire, iştirâk eden hükûmetler tarafından mansûb birer mu-
rahhas-ı fennîlerden müteşekkil Beyne’l-Milel bir komitenin idâre ve kontro-
lü tahtındadır.

 Mâdde 7- Dâire hey’eti evkāt-ı mu‘ayyenede senede lâ-ekal bir def‘a 
ictimâ‘ eder. İctimâ‘ların müddeti gayr-ı mahdûddur. Komite a‘zâları re’y-i 
hafî ile üç sene müddetle içlerinden birini reîs intihâb ederler.

 Mâdde 8- Dâirenin faâliyeti ber-vech-i âtî maâşlı zevâtla te’mîn olu-
nur.

 Bir müdür 

 Me’mûrîn-i fenniye

 Me’mûrîn-i lâzıme

 Müdür komite tarafından ta‘yîn olunur.

 Müdîr hey’etinin ictimâ‘ında hâzır bulunup re’y-i istişârîye mâlikdir. 
Diğer me’mûrların azl ve nasbı müdürü âid olup müdür bu husûsda komiteye 
karşı mes’ûldür.

 Mâdde 9- Dâire tarafından toplanan ma‘lûmât yâ bir bültenle veyahud 
vukū‘a gelen bir taleb ve mürâca‘at üzerine teblîgāt-ı husûsiyye ile hükûmât-ı 
müşterikenin nazar-ı ıttılâ‘ına arz olunur.

 Vebâ-yı kılâ‘î veyahud hummâ-yı kılâ‘îde ilk vekāyi‘a dâir istihbârât 
derhâl hükûmetlere ve onların umûr-ı sıhhiyesine telgrafla bildirilecekdir.
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 Bundan mâ‘adâ dâire evkāt-ı mu‘ayyenede faâliyeti netâyicini resmî 
raporlarla hükûmât-ı müşterikeye iblâğ eder.

 Mâdde 10- Lâ-ekal ayda bir def‘a neşr edilen bülten ber-vech-i âtî 
mevâddı ihtivâ eder:

 1- Muhtelif memleketlerde emrâz-ı sâriyyeye dâir neşr edilen kavânîn 
ve nizâmât-ı umûmiyye veya mahalliye

 2- Emrâz-ı sâriyyenin seyrine dâir ma‘lûmât 

 3- Cihân mecmû‘a-i hayvaniyyesi’nin ahvâl-i sıhhiyesine dâir istatis-
tikler.

 4- Neşriyâta dâir iş‘ârât

 Dâire ve bültenin lisân-ı resmîsi Fransızca’dır. Komite bültenin muh-
telif aksâmının diğer lisânlarda da neşrine karâr verebilir.

 Mâdde 11- Dâirenin faâliyeti için lâzım olan masraf işbu i’tilâfı imzâ 
eden hükûmetler tarafından veya müteâkiben iltihâk edecek hükûmetler ta-
rafından tesviye olunur.

 Hisseler ber-vech-i âtî mertebelere göre tevzî‘ olunur:

 1’nci mertebe 25 vâhid-i kıyâsî kıymetli

 2 “ 20 “ “

 3 “ 15 “ “

 4 “ 10 “ “

 5 “ 5 “ “

 6 “ 3 “ “

 Bir vâhid-i kıyâsî için beş yüz Frank esâs ittihâz edilmişdir.

 Her hükûmet kayd olunmak istediği mertebeyi intihâbda serbestdir. 
Fakat bi’l-âhere bu mertebeden daha çok yukarısına geçer.

 Mâdde 12- Komite a‘zâları idârenin faâliyetine tahsîs edilen
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sermâyeden masârıf-ı seferiye tazmînâtı alırlar. Bundan mâ‘adâ bulundukla-
rı her bir celse için hakk-ı huzûr alırlar.

 Mâdde 13- Vâridât-ı seneviyyeden mu‘ayyen bir mikdârı ihtiyât ser-
mâyesi olmak üzere tahsîs olunur. Senevî büdce mikdârını tecâvüz edemeyen 
ihtiyât akçesinin yekûnu birinci sınıf hükûmet sermâyesi olarak vaz‘ olunur.

 Mâdde 14- Komite senelik büdce üzerinden dâire me’mûrîninin tekā‘ü-
dü için alınacak meblağı tesbît eder.

 Mâdde 15- Komite senelik büdcesini tanzîm ve masraf hesâbâtını tas-
vîb eder. Me’mûrîn ta‘lîmâtnâmesini ve dâirenin faâliyeti için bi’l-cümle te-
dâbîr-i lâzımeyi tanzîm eder.

 Bu ta‘lîmâtnâme ve tedâbîr komite tarafından iştirâk eden hükûmetle-
re teblîğ olunur. Ve komitenin rızâsı istihsâl edilmeden tağyîr edilemez. 

 Mâdde 16- Dâirenin tahsîsâtının sarfiyâtına dâir her sene ictimâ‘ın 
hitâmında iştirâk eden hükûmetlere senevî bir rapor verilir.

İmzâlar İmzâlar

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

Çekirge ve Süne Nizâmnâmesi

 Neşri târihi: 29 Ağustos 1928

 Mâdde 1- Çekirge ve süne haşerelerinin imhâ ve itlâfını ve def‘-i ma-
zarrâtını te’mîn için lüzûm görülen yerlerde İktisâd Vekâletince bir teşkîlât-ı 
muvakkate ve mahsûsa yapılır. Teşkîlâta dâhil olacak bi’l-umûm me’mûrîn 
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ve müstahdemînin vazîfe ve salâhiyetleri ayrıca İktisâd Vekâleti’nce yapıl-
mış bir ta‘lîmâtnâme ile tesbît ve tahdîd olunur. Teşkîlâtı olmayan yerlerde 
mücâdele me’mûrînine âid vezâ’if zirâat müdür ve me’mûrları tarafından 
icrâ edilir.

 Mâdde 2- Çekirge ve süne haşerelerine karşı yapılacak mücâdeleye mü-
te‘allik umûr ve mu‘âmelâtın merkez ve merci‘i İktisâd Vekâleti’dir. Bütün 
fennî tedbîrler hakkında vekâletce mahallerine ta‘lîmât verilir.

 Mâdde 3- Bir mahalde süne ve çekirge zuhûr etdiği ve çekirgelerin yu-
murta bırakdığı veya süne haşerâtının kışladığı mahaller o civardaki köylerin 
muhtârân ve ihtiyâr meclisleri a‘zâsıyla ve ihtiyâr meclisi bulunmayan çift-
lik, oba, yaylak ve kışlak ve emsâli mahaller sükkânı veya efrâd-ı ahâlîden 
biri veya bir kaçı tarafından haber verildikde keyfiyet derhal me’mûrîn-i âi-
desi tarafından tahkīk olunacak ve sıhhati tebeyyün eylediği sûretde süne ve 
çekirge haşeresinin bulunduğu mevâki‘in ismini, dönümünü müş‘ir birer kroki 
ve cedvel tanzîm edilecekdir. Bu kroki ve cedvellerden birer nüshası der-akab 
İktisâd Vekâleti’ne gönderilecekdir. Çekirgelerin tohum bırakdığı mahaller 
hakkında da aynı sûretle hareket olunarak tanzîm ve tertîb olunacak cedvel-
lerle krokiler nihâyet Eylül ibtidâsına kadar her hâlde İktisâd Vekâleti’ne 
irsâl kılınacakdır.

 Mâdde 4- En büyük mülkiye me’mûrunun riyâseti altında zirâat veya 
çekirge mücâdele müdür ve memurlarıyla zirâat odası reîsinden ve belediye-
den müntehab iki a‘zâdan mürekkeb olmak üzere teşkîl olunacak komisyonlar 
komisyon reîsinin ta‘yîn edeceği günlerde ictimâ‘ ederek kānûnun kendilerine 
tahmîl etdiği işleri görürler. Mühim ve âcil husûslarda komisyon, zirâat veya 
mücâdele müdür ve me’mûrînin mürâca‘atı üzerine de ictimâ‘ eder.
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 Mâdde 5- Çekirge tohumu bulunan mevki‘leri kendi çiftleriyle sürmek 
ve çekirge serefelerini ve süne haşerelerini vekâletce ittihâz olunan ve mahal-
len tatbîki mültezem bulunan usûllerle itlâf etmek ve itlâf levazımını ken-
di vâsıtalarıyla îcâb eden yerlere nakl eylemek vezâ’ifiyle kānûnen mükellef 
olan ahâlîye komisyonca tarh olunacak mükellefiyetin fenne ta‘alluk eden 
cihetleri hakkında zirâat veya mücâdele müdür ve me’mûrlarının mütâla‘ası 
komisyonca nazar-ı dikkate alınacakdır.

 Mâdde 6- Gösterilecek lüzûm-ı fennîye binâ’en süne haşeresinin hücû-
muna ma‘rûz bulunan veya îkā‘-ı tahrîbât etdiği mezrû‘ât, komisyon huzû-
ruyla ve mahallen tanzîm kılınacak bir zabıt varakasıyla der-akab ihrâk 
olunur ve ashâbına da tazmînât verilir. Mümâna‘at vukū‘ bulacak olursa 
jandarma tarafından ref‘ edilir.

 Mâdde 7- Verilecek tazmînât mikdârı yakılan tarlanın dönümüne ve 
toprağın teşekkülâtı ve kuvve-i inbâtiyyesine ve mezrû‘ hubûbâtın nev‘ine ve 
yakıldığı ana kadar ashâbı tarafından yapılan masârıfa göre bi’l-keşf takdîr 
olunur ve bedel-i keşf komisyon tarafından i‘tâ kılınacak mazbata üzerine 
mahallî mâl sandığından te’diye olunur. Ve zabıt varakasından bir nüshası 
vekâlete gönderilir. Diğer nüshası dâire-i âidesinde hıfz olunur ve her def‘ada 
verilecek tazmînât mikdârı İktisâd Vekâleti’ne bildirilir.

 Mâdde 8- Süne haşeresinin sirâyetinin men‘i için mu‘ayyen bir mıntı-
kadaki hubûbât zirâatinin men‘ veya tahdîdine veyahud münâsib bir zirâat 
münâvebesi te’sîsine zarûret hâsıl olduğu takdîrde bu cihet evvel emirde İk-
tisâd Vekâleti fen hey’etince tedkīk olunup vekâletce verilecek karâra ve gön-
derilecek ta‘lîmâta göre mahallerinde lâzım gelen mu‘âmele yapılır bu karâr 
münâsib sûretlerle en kısa zamanda ve vaktinde alâkadârlara tefhîm ve teblîğ 
olunur tefhîm
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ve teblîğ keyfiyeti tevsîk olunur ve karârın tamamen tatbîk edilip edilmediği 
vazîfedâr me’mûrlar tarafından ta‘kīb ve teftîş edilir. Salâhiyetdâr makām 
ve merci‘lerden kānûn ve nizâmnâme dâiresinde verilen emirlere itâat etme-
yenler Türk Cezâ Kānûnu’nun 526’nci mâddesi mûcebince mücâzât edilir.

 Mâdde 9- Vazîfeten dolaşacak komisyon a‘zâsının kâffesine Harcırâh 
Karârnâmesi’ne tevfîkan masârıf-ı seferiye-i hakīkiyye ve yevmiyye verilir 
ise de me’mûrîn-i âidesinin lüzûm göstereceği evkātda ictimâ‘ edecek komis-
yon a‘zâlarından yalnız me’mûr olmayanlara ücret verilir. Bu ücret İktisâd 
Vekâleti’nce takdîr ve her nev‘ harc-ı râh ve yevmiyye mahalline havâlesi 
verilmiş olan çekirge ve haşerât ve hayvanât-ı muzırra tahsîsâtından te’diye 
olunur.

 Mâdde 10- Şûrâ-yı Devletce görülmüş olan bu nizâmnâme neşri târi-
hinden mu‘teberdir.

 Mâdde 11- Bu nizâmnâme ahkâmının icrâsına Adliye, Müdâfa‘a-i 
Milliye, Dâhiliye, Mâliye ve İktisâd Vekâletleri me’mûrdur.
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Ta‘mîmler
İdare-i Umûmiye

Sayı: 3816         7/8/[1]928 

 Resmî devâir ve mü’esseselere her gün bayrak çekilmesine dâir 

Telgraf 

 1- Resmî dâire ve mü’esseselere her gün bayrak çekilmesi medenî mem-
leketlerde millî istiklâm ve hâkimiyetin şi‘ârı telakki olunur. Aynı zamanda 
millî bayrağın vatandaşların gurûr-ı istiklâl ve hiss-i vatanperverîsini okşa-
dığına da şübhe yokdur. Binâ’enaleyh bizde de yalnız cumalara hasr edilme-
yerek ikinci mâddede zikr olunan dâirelerin en ziyâde görünebilecek şerefli 
bir yerine bayrak ta‘lîmâtnâmesindeki ta‘rîfât dâiresinde her gün bayrak çe-
kilmesi her mülâhazanın fevkinde olarak derhâl tatbîki icap eden millî bir 
hizmet-i vataniyye olduğu ta‘mîmen teblîğ olunur.

 2-  A: Hükûmet konakları

  B: Polis dâire ve karakolları

  C: Jandarma dâire ve karakolları

  D: Posta ve telgraf idârehâneleri

  H: Belediye dâireleri

  V: Vilâyetlere ve belediyeler merbût hastahâneler

 Barakadan küçük karakollarla nöbetci mahalleri tabî‘î müstesnâdır.
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Sûret

 Numara: 4319

Sovyet Sefâreti’nden vârid olan takrîr-i şifâhîde

 Sovtor Gafelot İdâresi aleyhlerine ikāme edilen bu da‘vâda evrâk-ı 
sübûtiyye olarak ibrâz olunmak üzere Kars Sovyet konsolusu tarafından 
mahallî rüsûmât idâresinden bazı ma‘lûmât taleb olunduğu halbuki mezkûr 
idârenin işbu talebi red ile bu bâbda vekâlet-i âcizîye mürâca‘at olunmasını 
cevâben bildirdiği ve ahvâl-i mümâsilede konsolosların hangi makāma mürâ-
ca‘atlarının lâzım geldiği istîzân olunmakdadır.

 Konsolosların her husûsda me’mûren bulundukları mahaldeki en bü-
yük mülkiye me’mûru olan vâliler ile muhâbere eylemeleri te‘âmülden bulun-
makla keyfiyet Sovyet Sefâreti’ne bildirilmişdir. Vâki‘ olacak mürâca‘atları 
üzerine i‘tâsında hükûmetimizin siyâset ve menâfi‘ine îrâs-ı zarar etmeye-
cek olan ma‘lûmât-ı idâriyye, mâliyye ve sâirenin devâir-i âidesinden ahz ve 
istihsâliyle mûmâ-ileyhim konsoloslara teblîği mahzûrlu mevâd hakkındaki 
merkezden istîzân-ı keyfiyet eyleyerek alacakları ta‘lîmâta tevfîk hareket et-
melerinin îcâb eden vilâyetlere ta‘mîmen iş‘ârına müsâ‘ade-i devletleri ricâ 
olunur efendim.

 26 Ağustos 1928

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

1 Eyül 1928

Konsolosların vâlilerden isteyecekleri ma‘lûmât hakkında

  Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nin 26/8/1928 târihli ve 46695/2832 nu-
maralı tezkiresi sûreti bâlâya nakl olunmağla mûcebince mu‘âmele olunması 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.
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Numara: 4347      3 Eylül 1928

Himâye-i Eşcâr Cem‘iyetleri’nin mazhar-ı müzâheret ve mu‘âvenet olması 
hakkında

 Erzincan Vilâyeti’nin Kemah Kazâsı’nda bir Himâye-i Eşcâr Cem‘iye-
ti teşekkül etdiği ve cem‘iyetin yirmi şubesinin vücûd bulduğu mezkûr cem‘i-
yet riyâsetinden vukū‘ bulan iş‘âr üzerine şâyân-ı takdîr görülen bu cem‘iye-
tin memleketin diğer mahallerinde de emsâlinin teşekkül ve tevessü‘ etmesi 
için teşvîkātda bulunulması ve ana yollarımızdan başlanarak bütün yolla-
rımızın tarafeynine ağaç dikdirilmesinin umde ittihâz edilmesi ve kasaba ve 
köyler etrâfında korular vücûda getirilmesi ve bu husûsdâ îcâb edecek mu‘â-
venetlerin dirîğ edilmemesi Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâset-i Celîle-
si’nden bildirilmiş ve bu teşekkül vekâletce de nâfi‘ ve muvâfık görülmüşdür. 
Mezkûr cem‘iyetin müfîd mukarrerâtını hâvî tahrîrâtı sûretinin bir aynı da 
leffen gönderildi. Bu bâbda Köy Kānûnu’nun on dördüncü mâddesinin sekiz 
ve dokuzuncu fıkraları da nazar-ı dikkate alınarak ber-mûceb-i iş‘âr muk-
tezâsının te’mîn-i îfâsı temennî olunur efendim.

 Ta‘mîmen vilâyâta ve ma‘lûmâten Birinci Umûmî Müfettişliğe yazıl-
mışdır.

Sûret 

 1- Ale’l-umûm meyveli, meyvesiz ağaçların mikdâr ve semerâtının 
memleketin kābiliyet-i istihsâliyyesine nazaran pek dûn bir mevki‘de bulun-
duğu dikkate alınarak Himâye-i Eşcâr Cem‘iyeti teşkîl edilmişdir.

 2- Cem‘iyetin gāyesi:

 A Ale’l-umûm eşcâr-ı müsmirenin tezyîdi,

 B- Bunların cinslerinin ıslâh ve ağaçların emrâz ve tufeylâtın tahrî-
bâtından muhâfazası

 C- Çıplak sâhalarda sun‘î teşcîr ile ormanlıklar ihdâsı,
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 D- Halka ağaç muhabbetinin teklīni ve ormanların meyveli ağaçların 
tahrîbâtdan vikāyesi gibi memleketin sıhhat ve iktisâdiyâtını yükseltecek te-
dâbîrin ittihâz ve esbâbının te’mîninden ibâretdir.

 3- Cem‘iyet gāyesine vâsıl olabilmek için her mahallin arâzîsinin kābi-
liyet ve halkın itiyâdâtına göre yetişebilecek ağaçların cinsini ta‘yîn edecek 
ve o mevki‘deki şube idâresinde olmak üzere bir fidanlık te’sîs ve bu fidan-
lıkda külliyetli mikdârda yetişdireceği ağaçları halka meccânen tevzî‘ edecek 
“çıplak” ormansız arâzînin bulunduğu sâhalarda ve bi’l-hâssa köylerde teşkîl 
edeceği şubeler vâsıtasıyla orman yetişdirecek ve ale’l-umûm teşcîr-i sun‘îyi 
ta‘kīb ederek çıplak, ağaçsız ve bu sebebden hastalıklı ve fakīr aksâm-ı vata-
nı zenginleşdirecekdir.

 4- Cem‘iyet gāyesinin ibtidâî tatbîkātı cümlesinden olmak üzere:

 A- Mahall-i teşekkülü olan Kemah’da bir kaysı ve dut fidanlığı te’sîs 
için istihzârât ikmâl edilmişdir. Sonbaharda buraya çekirdekler ekilecek ve 
kaysı mikdârı tezyîd ve ipek böcekciliği ihyâ ile memleket iktisâdiyâtının in-
kişâfına yardım edilecekdir. 

 B- Aynı zamanda köylerde bulunan ve hâlen mikdârı yirmiye bâliğ 
olan şu‘abâtı vâsıtasıyla sun‘î orman yetişdirilmesine teşebbüs edilmişdir. 
Her mıntıka bu sene lâ-ekal on dönüm arâzîyi şimdiden ihzâr edecek ve son-
baharda tohumları zer‘ olunacakdır. Bu husûsu te’mîn için şubelere teblîgāt 
îfâ kılınmış ve orman te’sîs edilecek mahallerin yerlerinin ihzârına mübâşeret 
olunmuşdur.

 5- Cem‘iyet mârru’l-arz programıyla memeleketin sıhhî, iktisâdî i‘tilâ-
sını te’mîne çalışırken aynı zamanda azîz vatanın müdâfa‘asına âid mesâ‘îye 
iştirâk etdiği kanâatindedir.

 6- Müstakbel harblerde en büyük tehlikenin havadan geleceği
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ve müdâfa‘anın en büyük kısmının hava hücûmlarına karşı olacağı ve mem-
leketin havadan vukū‘ bulacak tecâvüzâta karşı muhâfaza tertîbâtının en 
başında düşmana görünmemek olduğu ve kezâlik tesettürün en büyük âmili 
de ağaç ve orman bulunduğu teslîm edilmiş bir hakīkatdir.

 7- Bu nokta-i nazardan cem‘iyetimizin mesâ‘îsi Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmiyye’nin bir cüz’-i vezâ’ifi miyânında bulunmakdadır.

 8- Asr-ı hâzırda her ferdin müdâfa‘a-i memleket teşkîlâtında bir ve 
belki de müte‘addid vazîfesi bulunduğu tahakkuk etmiş ve her Türk’ün bu 
noktadan kendisine düşen vazîfeyi îfâ etmesi tabî‘î bulunmuşdur.

 9- Binâ’enaleyh mesâ‘îmiz esnâsında Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiy-
ye’nin emri altında bulunmağı bir vazîfe-i vataniyye addeylediğimizden 
uhdemize düşen hizmeti îfâya ve faâliyetimizin tanzîmi sırasında Erkân-ı 
Harbiyye-i Umûmiyyece verilecek emir ve ta‘lîmâtı telakkiye âmâde bulundu-
ğumuzu arz ve cem‘iyetimizin mu‘âvenet ve müzâheret-i riyâset-penâhîlerine 
mazhariyeti temenniyâtıyla ihtirâmât ve ta‘zîmâtımızı takdîm eylerim efen-
dim.

Numara: 4392      3 Eylül 1928

Çekirge ve süne haşerâtının imhâsı hakkındaki karârnâme ve nizâmnâme 
sûretlerinin leffiyle

   Çekirge ve süne haşerâtının imhâsı hakkındaki nizâmnâ-
menin mer‘iyyete vaz‘ına dâir İcrâ Vekîlleri Hey’eti’nin 12 Ağustos 1928 
târihli ictimâ‘ında müttehaz karâr üzerine tanzîm olunup Başvekâlet-i Celî-
le’den teblîğ buyurulan karârnâme ile lâyiha ve mazbatanın musaddak sûret-
leri leffen gönderildi, efendim.

 [Karârnâme 9’ncu nizâma 24’ncü sahîfelerdedir.]



78



79

-31-

Hukūk ve matlûbât-ı hazînenin mürûr-ı zamâna uğratılmaması hakkında

 Numara: 4501      8 Eylül 1928

 

 Hukūk ve matlûbat-ı hazînenin mürûr-ı zamâna uğratılmaması es-
bâbının te’mîni hakkında Mâliye Vekâlet-i Celîlesi’nden vârid olan 25 Ağus-
tos 1928 târihli ve 7789/372 numaralı tezkirenin sûreti leffen gönderildi. 
Muktezâsının îfâsı temennî olunur, efendim.

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

Numara: 4739/372

 Hukūk ve matlûbât-ı hazînenin mürûr-ı zamâna uğratılmaması lüzû-
munun îcâb edenlere teblîği hakkında

 Kānûn-ı Medenî’nin sûret-i mer‘iyyet ve şekl-i tatbîki hakkında-
ki 19 Haziran [1]926 târih ve 402 numaralı kānûnun kırk birinci mâdde-
sinde “Kānûn-ı Medenî beş senelik veya daha ziyâde müddetli bir mürûr-ı 
zamân kabûl etdiği takdîrde yeni kānûnun mer‘iyyetinden evvel mezkûr 
mürûr-ı zamânlar için geçen müddetler hesâbına dâhil olur. Şu kadar ki bu 
kabîl mürûr-ı zamânlar Kānûn-ı Medenî’nin mer‘iyetinden i‘tibâren lâ-ekal 
iki sene geçmiş olmadıkca ikmâl edilmiş olmaz” diye muharrer olmasına ve 
Kānûn-ı Medenî de 4 Teşrîn-i Evvel [1]926 târihinde mevki‘-i tatbîka vaz‘ 
edilmiş bulunmasına nazaran Borçlar Kānûnu mûcebince beş ve on sene ola-
rak kabûl edilen mürûr-ı zamân müddetleri hakkındaki ahkâm 4 Teşrîn-i Ev-
vel 1928 târihinden i‘tibâren mevki‘-i mer‘iyyete girmiş olacakdır.
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 Borçlar Kānûnu’nun 133’ncü mâddesinin 2’nci fıkrası hükmüne tevfî-
kan mahkemeye mürâca‘atla ikāme-i da‘vâ edilmediği veya icrâî ta‘kībât 
hakkı istimâl olunmadığı takdîrde gerek afvdan ve gerek husûsât-ı sâireden 
mütevellid hukūk ve matlûbât-ı hazîne hakkında mürûr-ı zamân cârî olacağı 
cihetle buna mahal kalmamak ve mürûr-ı zamân müddeti kat‘ edilmiş olmak 
üzere bu kabîl matlûbât için târih-i mezkûrdan evvel mehâkim-i âidesine mü-
racatla ta‘kībât icrâsı esbâbının istikmâli husûsunun îcâb edenlere emr ve 
teblîğine müsâ‘ade buyurulması ricâ olunur efendim.

 25 Ağustos 1928

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

On bin lirayı mütecâviz meblağı mutazammın münâkasa veya müzâyedeler 
i‘lânâtına âid Şûrâ-yı Devlet Mâliye ve Nâfia Dâiresi karârı sûretinin lef-

fiyle

Numara: 4581       12/9/1928

  On bin lirayı mütecâviz meblağı mutazammın münâkasa veya 
müzâyedeler i‘lânâtının da hükûmetin ta‘yîn edeceği hâric gazetelerle de dört 
def‘a i‘lân-ı keyfiyet olunmasına dâir Şûrâ-yı Devlet Mâliye ve Nâfia Dâire-
since tanzîm edilip Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan karâr sûretinin 
musaddak bir aynı leffen ve ta‘mîmen gönderildi, efendim.

 On bin lirayı mütecâviz meblağı mutazammın münâkasa veya müzâ-
yedeler i‘lânâtının “lüzûm görülecek mahallî gazetelerden mâ‘adâ hükûmetin 
ta‘yîn edeceği iki gazete ile ayrıca be-heme-hâl neşr” olunması 661 numaralı 
kānûnun dördüncü mâddesi ahkâmından ise de bu mikdârdan dûn mebla-
ğı mutazammın münâkasa ve müzâyedelerde dört def‘a i‘lân vücûbu metn-i 
kānûnda tasrîh edilmiş iken on bin lirayı mütecâviz mebâliğ için aded-i i‘lân 
meskût



82



83

-33-

ve neşr husûsu mutlak olan mezkûr bulunmasından bu gibi ahvâlde bir def‘a-
lık i‘lânla iktifâ edilmesi câiz olup olamayacağı suâlini hâvî İktisâd Vekâ-
let-i Celîlesi’nin Başvekâlet-i Celîle’den Şûrâ-yı Devlet’e havâle buyurulan 
14/15-8-[1]928 târih ve 23690/117 numaralı tezkiresi mütâla‘a ve îcâbı 
müzâkere olundu.

 İ‘lânlar mündericâtının 661 numaralı kānûnun dördüncü mâddesinin 
son fıkrasında müşterek ahkâmına tâbi‘ tutulmakla beraber mezkûr mâd-
denin birinci fıkrası mûcebince dört def‘a i‘lâna tâbi‘ olan küçük mebâliği 
mutazammın müzâyede ve münâkasalarda celb-i rağbet ve te’mîn-i menfa‘at 
için ittihâz edilmiş olacağı tabî‘î olan bu mikdâr i‘lân vücûbunun yüksek me-
bâliği ihtivâ eden müzâyede ve münâkasalarda da tatbîki evleviyetle zarûrî 
ve rûh-ı kānûna da muvâfık bulunmasına binâ’en bu ve mümâsil ahvâlde 
birinci fıkra-i kānûniyyede musarrah şerâ’it dâiresinde ve hükûmetin ta‘yîn 
edeceği hâric gazetelerde de dört def‘a i‘lân-ı keyfiyet olunması îcâb edeceği 
mütâla‘a kılınmağla ol vechile İktisâd Vekâlet-i Celîlesi’ne teblîğ-i keyfiyet 
olunması 21/8/1928 târihinde müttefikan tezekkür olundu.

A‘zâ,   A‘zâ,  A‘zâ,   A‘zâ   Mâliye ve Nâfia Dâiresi Reîsi

Süreyya Vasfî İbrahim Ali Haydar  Rıza

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

Muhâcir ve mültecilerin tesrî‘an tescîllerine dâir 

 4587        13/9/[1]928  
   

 Muhâcir ve mülteci olarak kabûl edilmiş bulundukları hâlde Yeni As-
kerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun zamân-ı tatbîkine kadar nüfûsa kayd ve 
tescîl edilmeyerek kānûn-ı mezkûrun neşrinden sonra kayd edilmiş bulunan-
ların mu‘âmele-i
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askeriyelerinin sûret-i îfâ ve tatbîki husûsunda İstanbul Vilâyeti’nden vâki‘ 
istifsâr üzerine ta‘mîmen kolordulara vukū‘ bulan teblîgāt sûreti gönderildi-
ğinden ve mütâla‘asından müstebân olacağı vech ile te’hîr-i tescîlden mu‘â-
melât-ı askeriyye müte’essir ve ashâbı mağdûr kalmış olacaklarından bahs ile 
bu gibi ahvâle mahal bırakılmamak üzere muhâcir ve mültecilerin bu sûretle 
kayd ve kabûllerini müteâkib mu‘âmele-i tescîliyyelerinin îfâsı emrinde iskân 
ve nüfûs idârelerine teblîgāt icrâsı ve gazetelerle de i‘lân-ı keyfiyet etdirilerek 
emr-i tescîlin sür‘atle îfâ ve ikmâl etdirilmesi Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i 
Celîlesi’nden iş‘âr buyurulmuş ve mevzû‘-ı bahs ta‘mîm sûretinin bir aynı 
da leffen gönderilmişdir. Mûcebince muktezâsının îfâ ve neticeden ma‘lûmât 
i‘tâsı ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

 2. Şube – 7380      8 Ağustos [1]928

  Muhâcir ve mültecilerden olup Askerlik Mükellefiyeti Kānû-
nu’nun mevki‘-i tatbîka vaz‘ından akdem hicret ve ilticâ etmiş bulundukları 
hâlde zamân-ı hicretlerinde kayd ve tescîl edilmeyerek bu kerre kayd edil-
miş bulunanların yaşıtlarının sevk edilip edilmediklerine nazaran hakların-
da 83 ve 86’ncı mâddeler ahkâmının tatbîk olunup olunmayacağı İstanbul 
Vilâyeti’nden istifsâr edilmişdir. Muhâcir ve mülteciler hakkında yapılacak 
mu‘âmele kānûnun ikinci ve otuz beşinci mâddelerinde sarâhaten mezkûrdur. 
Mevâdd-ı mezkûre ahkâmına nazaran muhâcir ve mültecilerin de zamân-ı 
hicret ve ilticâlarında nüfûs kütüğüne geçecek yaşlarına ve ta‘rîfât-ı kānû-
niyyeye göre yerli ahâlî-i kadîme gibi mu‘âmele-i askeriyelerinin ta‘kībi lâzım 
gelmekde yani zaman-ı hicretlerinde 22 yaşını bitirmiş bulunanların yaşıtları
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miyânına alınarak bitirmemiş bulunanların muvazzaf hizmeti îfâya mecbûr 
tutulmaları ve zaman-ı hicretlerinde kayd edilmeyerek tescîl mu‘âmelesini 
gecikdirenlerin bu sûret-i te’ehhürlerinin mu‘âmele-i askeriyelerinde nazar-ı 
dikkate alınmamasını ve ancak muvazzaf hizmete tâbi‘ tutalacakların işbu 
mu‘âmelelerinin zaman-ı hicretlerinden i‘tibâren 33’ncü mâdde ahkâmına 
tevfîkan iki sene ertesi seneye terk edilmek sûretiyle te’cîl ve te’hîri iktizâ 
etmekde bulunmuşdur. Binâ’enaleyh muhâcir ve mültecilerden olup Askerlik 
Mükellefiyeti Kānûnu’nun neşrinden akdem hicret ve zaman-ı hicretlerinde 
nüfûsa kayd edilmeyerek işbu kānûnun mevk-i mer‘iyyete vaz‘ından sonra 
nüfûsa kayd edilmiş bulunanların hîn-i kaydlarında zaman-ı hicretlerine na-
zaran iki sene geçmiş ve müddet-i mezkûrenin hitâmını müteâkib teşekkül 
eden askerlik meclisince son yoklamaları yapılan tevellüdât erbâbı silah al-
tına alınmış veya alınmakda bulunmuş ise mezkûr tevellüdât erbâbıyla yok-
lama ve celb ve sevke gelmemeleri hasebiyle kānûnun 83, 86’ncı mâddeler 
ahkâmına tâbi‘ tutulmaları îcâb eder ve mevâdd-ı mezkûre vechile tecziyeleri 
için de nüfûsca te’hîr-i tescîllerinin kendi sun‘ ve taksîrlerinden mi yoksa is-
kân ve sâire dolayısıyla veya me’mûrîn-i âidesinin ihmâl ve tekâsülleri sebe-
biyle mi vukū‘a gelmiş bulunduğunun tahkīk ve tesbîti lâzım gelir. Ona göre 
iktizâsının îfâsı bu gibi muhâcir ve mülteci olarak kabul edilenlerin te’hîr-i 
tescîllerinden dolayı haklarında cezâi ahkâm tatbîkine mahal kalmamak üze-
re bu sûretle kabûllerini müteâkib bilâ-te’hîr mu‘âmele-i tescîliyyelerinin îfâsı 
husûsunda iskân ve nüfûs idârelerine ehemmiyetle teblîgāt icrâsı ve keyfiyetin 
gazetelerle i‘lân etdirilmesi esbâbının istikmâli Dâhiliye Vekâlet-i Celîlesi’ne 
yazılmış olduğundan kolordularca da bu cihetin ehemmiyetle ta‘kīb ve intâc 
etdirilmesi ricâ olunur efendim.
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Askerliğe hâzırlık tedrîsâtı hakkındaki ta‘lîmâtnâmede yapılan ta‘dîlâta 
dâir 

 Sayı: 4588       13/9/[1]928

  Askerliğe hazırlık tedrîsâtı, askerî ehliyetnâme ve ihtiyât zâbi-
ti hâzırlık kıt‘aları hakkındaki ta‘lîmâtnâmenin bazı mevâddının 7010 nu-
maralı karârnâme ile ta‘dîl edildiği beyânıyla Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i 
Celîlesi’nden irsâl buyurulan ta‘dîlât sûretinin bir aynı leffen ve ta‘mîmen 
gönderildi, efendim.

Aslı Ta‘dîli iktizâ eden
Mâdde: 8- Askerî tedrîsâta me’mûr edilecek 
zâbitlere verilecek ücret usûlüne tevfîkan 
Maârif Vekâletince te’mîn olunur.

Mâdde 8- Askerî tedrîsâta 
me’mûr edilecek zâbitlere ve-
rilecek ücret mü’essesâtın âid 
olduğu vekâlet büdcesinden 
te’mîn olunur.

Mâdde 44- Altı aylık kıt‘a hizmetleri Teş-
rîn-i Sânî, Mayıs bidâyetlerinde, dört aylık 
kıt‘a hizmetleri Kânûn-ı Sânî, Temmuz 
bidâyetlerinde ve iki aylık kıt‘a hizmetleri 
Eylül bidâyetlerinde başlar.

Mâdde 44- Altı aylık kıt‘a 
hizmetleri Teşrîn-i Sânî, dört 
aylık kıt‘a hizmetleri Kânûn-ı 
Sânî ve iki aylık kıt‘a hizmet-
leri ise Mart ibtidâsında baş-
lar.

Mâdde 48- Her devre-i ta‘lîmiyye başla-
mazdan evvel Teşrîn-i Evvel ve Nisan

Mâdde 48- Her sene Teşrîn-i 
Evvel ayında kolordular kendi 
mıntıkalarından
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aylarında kolordular kendi mıntıkalarından 
“2, 4, 6” aylık hizmete tâbi‘ sunûf-ı muhteli-
feden efrâdın mikdârını Müdâfa‘a-i Milliye 
ve Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Riyâseti’ne 
bildirirler ve Ahz-ı Asker kalemlerine bunların 
sevk edilecekleri kıt‘alara teblîğ ederler.

 “Birinci derecede orta meslek ve ihtisâs” 
“mektebleri miyânında gösterilen” İstanbul 
Orman Mektebi

“2, 4, 6” aylık hizmete tâbi‘ 
sunûf-ı muhtelifeden efrâd 
mikdârını Müdâfa‘a-i Mil-
liye ve Erkân-ı Harbiyye-i 
Umûmiyye Riyâseti’ne bil-
dirirler sevk edilecekleri 
kıt‘aları teblîğ ederler.

 “Yüksek meslek ve 
ihtisâs mektebleri miyânına 
kayd edilecekdir.” İstanbul 
Orman Mektebi

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

4636         16/9/1928

24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince teşkîl edilen on kazâya âid teşkîlât 
cedvellerinin gönderildiğine dâir 

 24 Mayıs 1928 târihli ve 1282 numaralı kānûn ile teşkîl edilen on 
kazâya tâbi‘ bulunan nâhiye ve köylerin isimlerini hâvî olarak tanzîm edilen 
teşkîlât cedvellerinden birer nüsha leffen irsâl kılındı, efendim.

Dâhiliye Vekîli



92



93

-38-

24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Beykoz 
Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri

 Beykoz Kazâsı’na tâbi‘ köyler:

 Akbaba  karyesi

 Dereseki “

 Ali Bahadır “

 Anadolufeneri “

 Poyraz  “

 Riva  “

 Polonez “

 Bozhane “

 Küllü  “

 Üğümce “

 Paşamandıra “

 Şevketpaşa “

 Kılınçlı “

 İshaklı  “

 Hüseyinli “

 Sırapınar “

 Ayvalı  “

 Ömerli  “

 Koçollu “

 Muradlı “

 Esenceli “
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Kartal Kazâ-
sı’na tâbi‘ köylerin isimleri

Kartal Kazâsı’na tâbi‘ köyler:

 Maltepe karyesi
 Pendik  “
 Soğanlık “
 Yakacık “
 Dolayoba “
 Babalar “
 Şeyhli  “
 Kurtköy “
 Kurna  “
 Kurtdoğmuş “
 Emirli  “
 Sultanbeylik “
 Paşaköy “
 Semendire “
 Sarıgazi “
 Sultançiftlik “
 Alemdar “
 Reşadiye “
 Büyükbakkal “
 Başıbüyük “
 Bostancı “
 Ümraniye “
 Küçükbakkal “
 Dudullu “
 Çekmeköy “
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Silivri Kazâ-
sı’na tâbi‘ köylerin isimleri

[Silivri Kazâsı’na tâbi‘ köyler:]
 Bigados karyesi
 Haraçcı “
 Akviran “
 Bekirli  “
 Korfallı “
 Fener  “
 Alipaşa “
 Bahçe  “
 Küçük Kılınçlı “
 Sinekli  “
 Seymen “

Büyük Çavuşlu “
 Çanta  “
 Gelüri  “
 Celaliye “
 Sürgün  “
 Kadıköy “
 Gümüşpınar “
 Danamandıra “
 Sayeler “
 Çayırdere “
 Haraçcı Çiftliği “
 Davuca “
 Karasinan “
 Karakızıl “
 Göstemer “

 Kurtdere “
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 Biçeli  karyesi

 Sazlıdere “

 Bosnaköy “

 Emvâl-i Milliye “

 Büyükçeltik “

 Fethigöl “

 Sarıgöl  “

 Büyükkılınçlı “

 Parpara “
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Erdek Kazâ-
sı’na tâbi‘ köyler:

Erdek Kazâsı’na tâbi‘ köyler:

 Konya  karyesi

 Çeltikci “

 Hamamlı “

 Yapıcı  “

 Kocabergos “

 Şeytanköy karyesi

 Katı  “

 Diragonda “

 Herek  “

 Dori  “

Marmara Nâhiyesi’ne merbût köyler:

 Asmalı  karyesi

 Prastos  “

 Kalmi  “

 Palatya  “

 Akonya “

 Kılazak “

 Paşalimanı “

 Skopya “

 Arablar “

 Avşa  “

 Hohla  “

Ekinlik  “

 Alonya  “
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Dikili Kazâ-

sı’na tâbi‘ nâhiye ve köylerin isimleri
Dikili merkez kazâsına tâbi‘ köylerin isimleri:

 İslâmlar  karyesi

 Elbedir   “

 Uzunburun  “

 Bademli  “

 Çağlan   “

 Samanlık  “

 Kızılçukur  “

 Kocaoba  “

 Mazılı   “

 Nebiler  “

 Yenice   “

 Kayakum  “

Dikili Kazâsı’nın Çandarlı Nâhiyesi’ne tâbi‘ köyler:

 Hasanağa karyesi

 Dörtkarın “

 Dikilitaş “

 Katıralanı “

 Kıryayla “

 Merdivenli “

 Demirtaş “

Dikili Kazâsı’nın Altınova Nâhiyesi’ne tâbi‘ köyler:

 Uçkabaağaç karyesi

 Odaburnu karyesi

 Beşiktepe “
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 Pelütçeşme karyesi

 Kıratlı  “

 Çukuralanı “

 Çakmak “

 Salihli  “

 Osmaniye “

 Arablar “

 Kansız  “

 Kemente “

 Mezarardı “

 Tıfıllar  “

 Hacıveliler “
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl edilen Ayvacık 
Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri

[Ayvacık Kazâsı’na tâbi‘ köyler:]
 Ahmedce karyesi
 Sabanca “
 Saidiye “
 Sazlı  “
 Kozlu  “
 Ahmedler “
 Kayalar “
 Demirci “
 Hasanfakih “
 Tartışık “
 Keçikaya “
 Cemaller “
 Karamur ma‘a Çalıtepe karyesi [Karakürüm]
 Paşaköy “
 Behram “
 Tamış  “
 Husûn-ı Kebîr “
 Şal  “
 Kolfal  “
 Ericek  “
 İlyasfakih “
 Kısaca  “
 Misvak “
 Baharlar “
 Husûn-ı Sagīr “
 Akçin ma‘a Bungöldek [Akçin]
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 Çaltı ma‘a Kırca karyesi
 Süleymanköy karyesi
 Bilallar “
 Çınarpınar “
 Budaklar “
 Çakmaklar “

[Gölpınar Nâhiyesi’ne tâbi‘ köyler:] 
 Arablar karyesi
 Babakale “
 Bergos  “
 Bektaş  “
 Bademli “
 Kızılkeçili “
 Kuruoba “
 Balabanlı “
 Koyunevi “
 Çamkalabak “
 Taşboğaz “
 Babadere “
 Kösedere ma‘a Karbasdı
 Tuzla  “
 Debbâğlar “
 Çamköy “
 Ahiler  “
 Naldöken “
 Doğruçardak “
 Kestanelik “
 Taşağıl  “
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Borçka 
Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri

[Borçka Kazâsı’na tâbi‘ köyler:]

 Yeniyol karyesi
 Örücüler “
 Kısıklı  “
 Küçükköy “
 Kestane “
 Pancarlı “
 Demirciler “
 Topcular “
 Düzköy “
 Çat  “
 Başköy “
 Arkaköy “
 Yıldırımlı “
 Yangın  “
 Ortadere “
 Orhan  “
 Alaca  “
 Işıklı  “
 Kaynarca “
 Çifteler “
 Balcı  “
 Adagöl  “
 Kâtibhanı “
 İbrikli  “
 Kiremitci “
 Tekeli  “
 Aralık  “
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 Taraklı  karyesi
 Civan  “
 Anbarlı “
 İncili  “
 Avcılar “
 Çifteköprü “
 Muradlı “
 Dereiçi  “
 Yüksekköy “
 Çukurköy “
 Karşıköy “
 Gürgenli “
 Tektaş  “
 Tekin  “
 Muradlı “
 Bezendi “
 Çavuşlu “
 Yenimahalle “
 Dikiciler “
 Ortaköy “
 Damar  “
 Adaklı  “
 Kabaca “
 Petek  “
 Beğendi “
 Küre  “
 Geniştaş “
 Çiller  “
 Başköy “
 Balaban “
 Aslanlı  “
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 Bayırköy karyesi
 Gönüllü “
 Çemenli “
 Ardıç  “
 Özmal  “
 Erenköy “
 Bocor  “
 Korucular “
 Kamilköy “
 Câmili  “
 Maral  “
 İremit  “
 Uğur  “
 Kayalar “
 Efeler  “
 Düzenli “
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24 Mayıs [1]928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Ladik 
Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri

Ladik Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri:

 Büyük, Küçük Kıroğlu karyesi
 Aşağı, Yukarı İnöz  “
 Çakırgümüş (Çakırköy) “
 Polad    “
 Hamid    “
 Soğanlı   “
 Cüce    “
 Küpecik   “
 Aktaş    “
 Mazlumoğlu   “
 Alâbort ve Arslantaş  “
 Ahmedsaray   “
 Başlamış   “
 İsasuhte   “
 Alfeli    “
 Deli Ahmedoğlu  “
 Tatlıcık   “
 Hasırcı    “
 İbi    “
 Salur    “
 Çaki    “
 Ayvalı    “
 Teberoğlu   “
 Akbar    “
 Sarıgazel, Meşepınar  “
 Söğüdlü, İğnekaraca  “
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 Pelidli Yarımca ve tevâbi‘i
 Diyediye=Karyecik
 Yusuf Efendi Çiftliği
 Gidekise Çamlıköy

Kara Abdal Nâhiyesi’ne tâbi‘ köyler:
 Ermen ve Çorman
 Yumaklar ve Alayon
 Hızarbaşı ve Kürtlü
 Kabacaköy
 Şeyhli
 Mutemed ve Nusretli
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24 Mayıs 1928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan İpsala Kazâ-
sı’na tâbi‘ nâhiye ve köylerin isimleri

İpsala merkez kazâsına tâbi‘ köyler:

 Paşa  karyesi
 Karpuzlu “
 Koyunyeri “
 Koyuntepe “
 Sarıcaali “
 Yapıldak “
 Ahur  “
 Kumdere “
 Koca Hızır “
 Esedce  “
 Korucu “
 Turpcular “
 Sarıdere “
 Hızır  “

[İbriktepe Nâhiyesi]
 Sultan  karyesi
 Balabancık “
 Saçı  “
 Pazardere “
 Tevfikiyye “
 Karaağaç “
 Harala  “
 Koz  “
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24 Mayıs [1]928 târihli kānûn mûcebince yeniden teşkîl olunan Dadya 
Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri

Dadya Kazâsı’na tâbi‘ köyler:

 Reşadiye karyesi

 Emecik “

 Kırlan  “

 Karaköy “

 Hızırşah “

 Cumalı  “

 Yaka  “

 Mesudiye “
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Reîsicumhûr hazretlerinin heykellerinin te’mîn-i mübâya‘asına dâir

 4685         19/9/1928

 

 Tayyâre Cem‘iyetince celb edilerek fürûht edilmekde olan Reîsicumhûr 
hazretlerinin muhtelif cesâmet ve terkîbde bulunan heykellerinden vekâlet 
mü’essesâtınca da mübâya‘asına dâir Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nden vârid 
olan 13 Eylül 1928 târihli ve 2921 numaralı tezkirenin sûreti leffen gönde-
rildi. Mûcebince muktezâsının îfâsı ta‘mîmen temennî olunur efendim.

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

Maârif Vekâlet-i Celîlesi’nin tezkiresi sûreti

         Ankara

 

2921        13 Eylül 1928 

 Tayyâre Cem‘iyeti’nin kuvâ-yı havaiyyemizi takviyeye ma‘tûf teşeb-
büsâtı arasında Reîsicumhûr hazretlerinin muhtelif cesâmetde ve muhtelif 
terkîbde müte‘addid heykellerini de celb etmiş olduğu ve bu heykelleri 15, 
25, 70 lira gibi bedeller mukābilinde satmakda bulunduğu ma‘lûm-ı sâmîle-
ridir. Cem‘iyet, mekteblerin hükûmet mü’essesâtının ve bürolarının ihtiyâ-
cını nazar-ı i‘tibâra alarak 10 lira kıymetindeki heykellerden on bin aded 
celb etmişdir. Bu heykeller bi’l-hâssa yazıhâneler ve etejerler için elverişlidir. 
Vekâletimiz bu heykellerden birer tane mübâya‘a etmek sûretiyle Reîsicum-
hûr hazretlerine karşı perverde edilen umûmî muhabbet ve merbûtiyet hisleri-
ni ifâde ve müdâfa‘a-i memleket fikri etrâfında beslenen umûmî alâkayı izhâr 
etmelerini bi’l-umûm mekâtib-i vilâyet ve mü’essesâta ehemmiyetle tavsiye 
etmiş ve netâyicini ta‘kīb etmekde bulunmuşdur.
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Vekâlet-i celîlelerinin de mü’essesât ve mekâtibi nezdinde lâzım gelen vesâyâ 
ve teşvîkātı icrâ ile müşterek maksadın husûlüne müzâheretde bulunmasını 
hissiyât-ı ihtirâmkârâneme terdîfen arz ve ricâ eylerim efendim.

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

 

 Sayı: 4719       20/9/[1]928

Brüksel’de küşâd edilecek 1830 Hâtırât Sergisi’ne dâir

 Belçika millî istiklâlinin yüzüncü sene-i devriyesi münâsebetiyle Brük-
sel’de bir 1830 Hâtırât Sergisi küşâdı zımnında bir hey’et-i tertîbiyye teşkîl 
edildiği bi’l-beyân işbu sergide teşhîr edilmek üzere Türkiye’de mukīm bazı 
zevât tarafından nezdlerinde bulunup da sergiden teşhîr olunacak eşyâ miyâ-
nına idhâli mümkün olan ve o devre âid bulunan hâtırât ve eşyâ mevcûd ise 
bunların serginin hitâmında kendilerine iâde olunmak şartıyla hey’et-i tertî-
biyye emrine tevdî‘i esbâbının hükûmet-i cumhûriyyece te’mîn buyurulması 
Belçika Maslahatgüzârı Mösyö Hendriks tarafından ricâ ve iltimâs olun-
duğundan Belçika Kral ve Kraliçesi’nin taht-ı himâyesinde ve velî-ahdının 
fahrî, başvekîlinin fi‘ilî riyâseti altında Belçikalı zevât ve ricâl-i ma‘rûfeden 
teşekkül etdiği anlaşılan mevzû‘-ı bahs komitenin arzu ve ricâsının –Belçika 
Hükûmeti’ne karşı bir eser-i nezâket olmak üzere- te’mîn-i is‘âfı Hariciye 
Vekâleti’nden izbâr buyurulmakdadır.

 Bu gibi koleksiyon meraklıları nezdinde teşebbüsât-ı lâzıme îfâsıyla 
neticesinin tesrî‘-i iş‘ârı ta‘mîmen temennî olunur efendim.
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İstiklâl madalyasıyla taltîf buyurulan üç zâtın vilâyet dâhilinde olup 
olmadıklarının inbâsına dâir

 Sayı: 4720       22/9/[1]928

 İstiklâl madalyasıyla taltîf buyurulmuş olan zîrde isimleri muharrer 
üç zâtın sarîh adresleri ma‘lûm olmadığından istiklâl madalyası vesîkaları 
Başvekâlet-i Celîle’de mahfûz bulunmakdadır. Mûmâ-ileyhimin vilâyet-i 
aliyyeleri dâhilinde olup olmadıklarının varsa adreslerinin bi’t-tahkīk inbâsı 
ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

 1- Sâbık Kuvâ-yı Milliye Süvari Bölük Kumandanı Çolak Hasan oğlu 
Hacı Mustafa Efendi

 2- Sanâyi‘ Mektebi’nden me’zûn Boyabadlı Kadri Efendi bin Ahmed.

 3- Sanâyi‘ Mektebi’nden me’zûn İstanbullu Şevket Efendi bin İbra-
him.

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

Sûret 

 Aded: 4754

 1- Muhtelif târihlerde muhtelif maksadlarla vilâyetlere verilmiş olan 
esliha ve cebhânenin usât eline geçenlerin veya sarf edilmiş olanların mahall-i 
vak‘a gösterilmek üzere musaddak cedvelleri vilâyetlerce de ba‘de’t-tasdîk 
terkīn için kolordulara verilecekdir.

 2- Kolordularca sâhibinin sun‘-ı taksîri olmayarak usât eline geçen 
veya lüzûmuna mebnî sarf edilen [keyfî sûretde atışlar yapılması kat‘iyyen 
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câiz değildir.] fişenkler hakkında terkīn-i kayd yapılacak ve bu gibi esliha ve 
mühimmâtın bir cedveli vekâlete gönderilecekdir. Noksân mu‘âmele kolordu-
ca alâkadârâna evrâkın iâdesiyle itmâm etdirilecekdir. Keyfî atış yapanlar 
hakkında mu‘âmele-i kānûniyye îfâsı ve beheri yedi buçuk kuruş misl üzerin-
den tazmînât yapılması lâzımdır.

 3- Yedinci Kolordu’ya cevâben diğer kolordularla İzmir Müstahkem 
Mevki‘ Kumandanlığı’na yazılmışdır.

 Alâkadârlara ta‘mîm buyurulması arz ve ricâ olunur, efendim.

 22/9/1928

 Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlesi’nin 18 Eylül [1]928 târihli ve 
5197 numaralı tezkire-i celîlesi sûreti bâlâya çıkarıldı. Ahkâmına tevfîk ha-
reket olunması ta‘mîmen teblîğ olunur, efendim.

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

Sıtmalı olduğu i‘lân olunmayan mahallerde müteşekkil hey’etlerin cezâ-yı 
nakdî tarhına salâhiyetleri olmadığına dâir

 Aded: 4772       23/9/[1]928

 Sıtma Mücâdele Kānûnu mûcebince Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iy-
ye Vekâletince sıtmalı olduğu i‘lân edilmeyen bazı mahallerde Sıtma Mü-
câdele Ta‘lîmâtnâmesi’nin mevâdd-ı mahsûsasına tevfîkan teşekkül eden 
hey’etlerin mezkûr kānûnun on 
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yedinci mâddesi mûcebince cezâ-yı nakdî tarhına salâhiyetleri olmadığı hâl-
de bu yolda cezâ tarh etmekde oldukları mu‘âmelât-ı câriyyeden anlaşıldı. 
Mezkûr hey’etlerin cezâ-yı nakdî tarh ve bu cezâ-yı nakdîleri Tahsîl-i Emvâl 
Kānûnu’na tevfîkan tahsîl edebilmeleri, bulundukları mıntıkanın vekâlet-i 
müşârun-ileyhâca sıtmalı olduğunun i‘lân edilmiş olmasına mütevakkıf bu-
lunduğundan kānûn ve ta‘lîmâtnâme hilâfında bir gûnâ mu‘âmeleye meydan 
verilmemesi ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

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

 Sayı: 4794       25 Eylül [1]928

 Türk harflerinin memlekette tatbîkine ait Reîsicumhûr hazretleri-
nin Başvekâlet-i Celîle’den şeref-mübellağ sûreti melfûf emirnâme-i riyâ-
set-penâhîlerinin derhâl ta‘mîm ve tatbîki lüzûmu teblîğ olunur, efendim.

              Ankara

         21 Eylül 1928

Başvekâlet’e

 Yeni harflerin tatbîkātını memleketin pek çok yerinde gördüm. Şe-
hirlerde, köylerde, her yerde halk yeni harflerle okuyup yazmağa geçmiştir. 
Halk yazının kolaylığından memnundur. Yalnız her yerde, şehirde ve köyde, 
me’mûrda ve hatta mu‘allimde zihinleri karıştırıp şaşırtan bağlama çizgisi-
nin doğru olarak kullanılmasındaki endişe ve sıkıntıdır.
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 Bu sıkıntı harflerin kolaylığına, şevk ve neşeye dokunacak derecede 
kendisi hissetdirmekdedir. 

 Encümen esâsen yeni harfler ile yazıya başlarken uzun kelimelerin he-
celenmesini, seçilmesini kolaylaştıracak bir çare olmak üzere bağlamayı dü-
şünmüş ve bağlamanın kalkmasını ileriye bırakmıştır.

 Yeni harflerin kabûl ve te‘ammümündeki tehâlük ve sür‘at bu zamanın 
geldiğini gösteriyor. Bilakis bağlama çizgisinin kalkması halkın öğrenmesini 
pek çok kolaylaştıracak ve şevklendirecekdir.

 Bu sebeple ve halk içinde müşâhedelerime güvenerek âtîdeki esâsları 
kabûl etmek faydalı ve lâzım görülmüşdür:

 1) İstifhâm edâtı olan “mi, mı, mu, mü” umûmiyetle ayrı yazılır. Me-
selâ: Geldi mi? gibi. Fakat kendinden sonra gelen her türlü lâhikalarla bera-
ber yazılır. Meselâ; geliyor musunuz? gibi.

 2) Rabıt edâtı olan “ki” ve dahi manasına olan “de, da” müstakil keli-
me olarak ayrı yazılır. Meselâ: görüyorum ki sen de eyisin, gibi.

 3) Türk gramerinde bağlama işâreti olan (-) kalkmıştır. Binâ’enaleyh 
fiillerin tasrîflerinde ve isim ve sıfatların fiil gibi tasrîflerinde lâhikalar çizgi 
(-) ile ayrılmazlar, beraber yazılırlar.

 Mesela: geliyorum, gideceksiniz, göreceklerdir, yapmalıyım, gideyim, 
gidebilirim, söyleyesin, güzeldir, demirdir, gibi.

 Kezâlik ile, ise, için, iken kelimelerinin muhaffefleri olan le, se, çin, ken 
şekilleri kendinden evvelki kelimeye bitişik yazılır, çizgi ile ayrılmas. Meselâ: 
Ahmetle, buysa, seninçin, gelirken gibi.
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 Bunun gibi (ce, çe, ca, ça) ve zarf edâtı olan (ki) lâhikaları da her vakit 
iltihâk etdiği kelime ile bitişik yazılır. Meselâ: mertçe, benimki, yarınki, hasta 
eyicedir, eyice anladım.

 4) Türkçede henüz mevcûd olan Fârisî terkîblerde dahi bağlama çizgisi 
yokdur. Terkîb işâreti olan sedâlı harfler (i) ilk kelimenin sonuna eklenir. Me-
selâ: hüsnü nazar, gibi.

 Şimdiye kadar tab‘ ve neşr olunmuş kitâblar muhtelif vesâitle bu esâs-
lara göre derhal en serî‘ bir sûrette tashîh olunmak lâzımdır.

Gāzî M. Kemal

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

Aded: 4831        27/9/1928

Sıtma Mücâdele Kānûnu’nun sûret-i tatbîkine mütedâir ta‘lîmâtnâme mû-
cebince teşekkül eden hey’etlerin cezâ-yı nakdî tarhına salâhiyetleri olmadı-

ğına dâir

23 Eylül 1928 târihli ve 4772 numaralı teblîgāt-ı umûmiyyeye zeyldir:

  

 Sıtma Mücâdelesi Kānûnu’nun sûret-i tatbîkine dâir olan ta‘lîmât-
nâmenin 17’nci ve 19’ncu mâddelerine tevfîkan teşekkül eden hey’etlerin, 
mezkûr kānûnun 17’nci mâddesi mûcebince aynı kānûnun beş, altı, sekiz ve 
dokuzuncu mâddelerdeki mecbûriyetlerin muktezâsını îfâ etmeyenlerle dört 
ve onuncu mâddelerdeki memnû‘iyetler hilâfına hareket edenlerden –o ma-
hallin Sıhhiye ve Mu‘âvenet-i İctimâ‘iyye Vekâletince sıtmalı olduğu i‘lân 
edilmiş olsun olmasın- işin iktizâ etdiği masârıfın Tahsîl-i Emvâl Kānûnu’na 
tevfîkan 
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te’mîn-i tahsîline salâhiyetdâr olup mezkûr teblîgāt-ı umûmiyye ile de bildi-
rildiği üzere işbu hey’etlerin ayrıca da cezâ-yı nakdî tarhına ve bu cezâların 
zikr olunan kānûna tevfîkan tahsîline salâhiyetleri yokdur. Binâ’enaleyh on 
yedinci mâdde-i kānûniyyenin son fıkrasında gösterilen cezâ-yı nakdîlerin 
hüküm ve istîfâsı için mahkeme karârına lüzûm oldu tavzîhan ve ta‘mîmen 
teblîğ olunur efendim.

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

Aded: 4837        27/9/1928

Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun 35’nci mâddesinden alâkadârânın ne 
sûretle istifâde edebileceğine dâir

 Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun 35’nci mâddesinin “C” fıkrasında 
musarrah her hangi orta bir mektebi son yoklama sırasında ikmâl ederek tale-
be kayd ve kabûl zamanının hulûl etmemiş bulunması hasebiyle âlî bir mekte-
be kayd edilememiş bulunanlarla Türkiye’de tâlî ve âlî her hangi bir mektebi 
bitirerek Avrupa ihtisâs mekteblerine girmek üzere azîmet eylemiş ve ihtisâs 
veya san‘at mekteblerine duhûlden evvel lisân tahsîli veya fabrikada staj 
yapmak mecbûriyetinde bulunmuş olanların mezkûr 35’nci mâdde-i kānûniy-
yeden ne sûretle istifâde edebileceklerine dâir Müdâfa‘a-i Milliye Vekâlet-i 
Celîlesi’nden kolordulara yazılmış olduğu beyânıyla irsâl buyurulan teblîgāt-ı 
umûmiyye sûretinin bir aynı berây-ı ma‘lûmât leffen ve ta‘mîmen gönderildi, 
efendim.
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Sûret 

 2. Şube-7742      9 Eylül 1928

 Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun 35’nci mâddesinin “C” fıkrasının 
son yoklama sırasında askerî mekteblerle nizâmnâme ve ta‘lîmâtnâmelerine 
nazaran devâm mecbûriyeti olan resmî ve yüksek mektebler liseler ve orta 
mektebler liseler ve orta mekteblerde ve tâlî meslek mekteblerinde veya bu de-
recede oldukları Maârif Vekâlet veya müdüriyetlerinden tasdîk edilen husûsî 
ve ecnebî mekteblerde ve kezâlik aynı evsâfda oldukları Maârif Vekâletince 
musaddak memleket hârici mekteblerde okumakda oldukları anlaşılanların er-
tesi seneye terk edilecekleri mezkûr ve musarrahdır. Bu bâbdaki kayd-ı kānû-
nun mücerred tahsîl-i ilm ve ma‘rifete sülûk edenlerden tahsîllerini henüz bi-
tirmeksizin dâhil-i esnân olanların askere alınmaları yüzünden tahsîllerinin 
sekteden vikāyesi maksadına ma‘tûf bulunmadığı şübhesizdir. Halbuki tahsîl 
keyfiyeti ibtidâî tâlî ve âlî derecâta ayırmış ve tâlî derecâtı ikmâl edenlerin 
âlî derecât sınıflarına kayd ve kabûlleri bazı kuyûd ve şürût ve mu‘ayyen 
zamana inhisâr etdirilmişdir. Mekteblerimizde devre-i tahsîliyyeye Teşrîn-i 
Evvel’de talebe kayd ve kabûlüne Eylül’de başlanmakda ve Haziran’da ders-
lere nihâyet verilmekdedir. Dâhil-i esnân olanların son yoklamalarına her 
sene Temmuz ibtidâsında başlanılmakda olduğundan son yoklama sırasında 
tâlî bir mektebi ikmâl eden bir efendinin talebe kayd ve kabûl zamanının 
hulûl etmemiş bulunması hasebiyle âlî bir mektebe kayd ve kabûlüne imkân 
olmamakla beraber tâlî tahsîli de ikmâl eylemiş bulunması hasebiyle kānûnun 
metin ve ifâdesine nazaran asker edilmesine mecbûriyet hâsıl olmakdadır. Bu 
keyfiyet tahsîlin sekteden vikāyesi husûsundaki maksad-ı
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kānûna münâfî olacağı tabî‘î ise de sarâhat-i kānûniyyeye nazaran ertesi se-

neye terk mu‘âmelesi son yoklama sırasında her hangi tâlî ve âlî bir mektebe 

mukayyed ve müdâvin bulunmakla meşrût olduğundan bu sûretle mu‘âmele 

îfâsına da imkân görülememekdedir. Diğer tarafdan Türkiye’de tâlî ve âlî her 

hangi bir mektebi bitirerek Avrupa ihtisâs mekteblerine girmek üzere azîmet 

edenlerin mezkûr mekteblere duhûlden evvel takrîben altı ay veya daha fazla 

müddetle lisân tahsîline mecbûr tutulmaları ve san‘at mekteblerine girecek-

lerin o kadar müddetle bir fabrikada staj görmeleri îcâb etdiği ve lisân öğ-

renmeksizin veya fabrikada staj görmeksizin mekteblere kabûl olunmadıkları 

bilâ-istisnâ cereyân eden mu‘âmele ve muhâbereden anlaşılmakda ve te’yîd 

eylemekdedir. Gerçi bu sûretle lisân tahsîli ve fabrikada staj keyfiyeti tevessül 

olunan emr-i tahsîlin mebâdîsi bulunmak dolayısıyla mektebdeki tahsîlden 

bir farkı olmamak îcâb ederse de sarâhat-ı kānûniyye karşısında istidlâl tarî-

kiyle mu‘âmele îfâsı câiz görülememekde ve kānûnu tefsîr keyfiyeti mücerred 

Büyük Millet Meclis-i Âlîsi’ne âid husûsâtdan bulunduğu cihetle keyfiyetin 

tefsîr-i kānûnî ile halletdirilmesi esbâbının istikmâli Başvekâlet-i Celîle’ye 

arz edilmişdir. Binâ’enaleyh netice-i tefsîre kadar bu gibi efrâdın san‘at ve 

ilim öğrenmeleri husûsu haleldâr olmamak üzere memleket hârici mekteblere 

girmek üzere azîmet ederek lisân tahsîlinde veya fabrikalarda stajda bulu-

nanların vekâlet-i âidelerince takdîr ve tasdîk olunacak işbu tahsîl ve staj 

vesâikinin tahsîl mütemmimâtından addolunarak haklarında ertesi seneye 

terk mu‘âmelesi yapılması ve tâlî bir mektebi ikmâl ederek zaman-ı kabûlün 

hulûl etmemiş bulunması sebebiyle âlî bir mektebe girememiş bulunanların 

talebe kayd ve kabûlü sırasında kayd ve kabûl edildiklerine dâir vesîka ibrâz 

etdikleri sûretde mu‘âmelelerinin ertesi seneye terk sûretinde tashîh olunması



144



145

-64-

tensîb edilmişdir. Ona göre iktizâsının îfâ ve lisân tahsîli ile fabrika stajına 
âid vürûd edecek bu gibi vesîkaların berây-ı tedkīk irsâl buyurulması ricâ 
olunur, efendim.

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

Aded: 4864       29 Eylül 1928

Beyne’l-Milel İlel-i Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi’ne hükûmetimizin iştirâ-
kine dâir karârnâme ve nizâmnâmenin leffiyle:

 Paris’de Beyne’l-Milel İlel-i Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi’ne hükûme-
timizin de iştirâki ile bu bâbdaki i’tilâfnâme ve nizâmnâmenin kabûlü hak-
kında Başvekâlet-i Celîle’den teblîğ buyurulan İcrâ Vekîlleri Hey’et-i Celî-
lesi’nin 12 Ağustos 1928 târihli ve 7029 numaralı karârnâmesiyle mezkûr 
i’tilâfnâme ve nizâmnâmenin iki nüsha sûret-i musaddakası leffen irsâl kılın-
dı, efendim.

 [Nizâmnâme 18’nci sahîfededir.
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 Ta‘mîm: 9362

Umûr-ı Mahalliye Müdüriyet-i Umûmiyyesi 

Ta‘mîmleri

 Yangınlar memleketimizin bir çok şehir ve kasabalarını mahv ve harâb 
etmişdir ve etmekdedir. Millî servet nokta-i nazarından hâsıl olan mâddî za-
rarlar pek büyük olduğu gibi millî sanâyi‘ ve âsâr i‘tibârıyla zararlarımız 
gayr-ı kābil-i telâfîdir.

 Fi’l-hakīka yangınların zuhûruna mâni‘ tedâbîr ittihâzı halkın da 
menfa‘ati îcâbından ise de sirâyete meydan vermeyerek derhal itfâ ve yangına 
karşı her türlü tedâbîr-i mâni‘ayı ittihâz etmek belediyelerin en ehemmiyetli 
ve en ihmâl ve terâhî kabûl etmeyen esâslı bir vazîfesidir.

 Bu vaz‘iyet karşısında bu büyük âfetin önüne geçmek ve büyük küçük 
her hangi bir yangını derhal itfâ etmek ve cumhûriyet hudûdları dâhilinde 
hiçbir yangının vâsi‘ mikyâsda tahrîbât yapamamasını te’mîn eylemek üzere 
ber-vech-i âtî husûsâtın bi’l-umûm vilâyetlerle şehremânetlerine ve belediye-
lere teblîği lüzûmlu görülmüşdür.

 Vekâlet ba‘demâ yangın için hiçbir sebeb ve ma‘zeret kabûl etmeyecek 
faâliyet ve tertîbâtda noksânı görülenler mes’ûl tutulacaklardır:

 1- Şehir ve kasabalarda yangını men‘ ve tevessü‘ünü tahdîd için:

 A- Şehir ve kasabanın mebnâ bulunduğu arâzînin tabî‘at-i coğrafyası 
ve hudûdunun vüs‘ati

 [B]- Ahşâb ve kârgîr binâların nisbeti

 C- Sokakların vüs‘ati ve intizâmı, itfâiye vesâitinin geçmesine müsâ‘id 
olup olmadığı

 D- Tazyîkli su bulunup bulunmadığı



148



149

-66-

 H- Kābil-i istifâde çay, nehir, kuyu, sarnıç su depoları ve bunların kā-
biliyet-i istimâliyyeleri.

 Bu husûslar birer birer tedkīk olunacak ve her şehir ve kasabanın vesâit 
ve vaz‘iyet-i umûmiyyesine nazaran alınması lâzım gelen tertîbât tesbît edi-
lecekdir.

 2- Tertîbât için esâslar:

 A- Büyük şehir ve kasabalarda ihtiyâc nisbetinde ve mevcûd su 
te’sîsâtına yahud sırf yangın tertîbâtı için ihzâr olunması lâzım gelen vesâite 
göre kâfî adedde pompa ve arazöz ve hortum

 B- Orta derecede şehir ve kasabalar için kâfî adedde pompalı araba ile 
bir buçuk tonluk arazözler ve hortum.

 C- Küçük kasabalarda iki tekerlek üzerinde hayvanla cer edilir kâfî 
adedde pompalı araba yahud bir buçuk tonluk arazözlerle hortum. [Pompalı 
arabalar îcâbında tefrîk olunarak istenilen mahalle iki kişi ile tezkere gibi 
nakl olunabilir]

 D- Belediye büdcelerinden bu tertîbât için a‘zamî tahsîsât tefrîki ve 
vâlilerle kaymakamlar ve belediye reîslerinin bi’z-zât alâkadâr olmaları ve 
ta‘kīb etmeleri ve îcâb eden mebâliğ ile vesâiti ihzâr eylemeleri meşrûtdur.

 Esâsen aynı şehir ve kasabalarda idâre-i husûsiyyenin de bir çok emlâk 
ve akārı mevcûd olduğundan itfaiye teşkîlâtı için mezkûr şehir ve kasaba 
belediyelerine idâre-i husûsiyye büdcelerinden mu‘âvenet esâsı kabûl edilmiş-
dir. Bu cihetin tedkīki ile yapılacak mu‘âvenetin derece ve nisbetinin ta‘yîni 
ve tahsîsâtının ale’l-usûl alınması için îcâb eden mu‘âmelât-ı kānûniyyenin 
sür‘at-i icrâ ve ikmâli lâzımdır. Âlât ve vesâit-i itfâiyye mübâya‘asına İstan-
bul Şehremâneti tavassut edecekdir.

 Bu husûs emânete teblîğ edilmişdir.
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 H- Her vilâyetin ma‘a mülhakāt ihtiyâcını vâliler tesbît etdirecek ve 
İstanbul Şehremânetiyle bi’l-muhâbere celb ve tevzî‘ etdirmeğe nezâret ede-
ceklerdir.

 En kısa bir zaman zarfında ve en serî‘ bir sûretle bu mu‘âmelâtın ik-
mâli matlûb olup vilâyetler hangi şehir ve kasabalarda hangi nev‘ tertîbât 
alındığını vekâlete bildireceklerdir.

 Yalnız bu vesâit te’mîn edilinceye kadar ayrıca ve ehemmiyetle hâlen 
mevcûd vesâit-i itfâiyye mahallî ihzârât ile takviye olunacakdır.

 3- Köylerde vukū‘a gelecek yangınlar için köy sandıklarının vâridâtı 
nisbetinde tertîbât alınacakdır.

 4- İtfâiye vesâiti tamamıyla ihzâr edilmeden diğer te’sîsâta fazla mas-
raf edilmesi kat‘iyyen câiz olmadığı vâlilerle şehreminlerinin kaymakamlarla 
belediye reîslerinin ehemmiyetle nazar-ı dikkatlerine vaz‘ olunur.

 İşbu dört mâddede zikr edilen vatanî ve millî bir ehemmiyeti hâ’iz olan 
husûsâtın sür‘at-i te’mîni ve neticenin iş‘ârını ricâ ederim, efendim.

 25 Eylül [1]928.

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

 Aded: 8339

 Taş ocakları işletmesiyle meşgūl olmayan bazı eşhâsın idâre-i husûsiy-
yelere mürâca‘atla cüz’î bir resm mukābilinde ruhsatiyye aldıkları ve bi’l-âhe-
re mezkûr ruhsatiyeleri yüksek fiâtla bu ocaklardan balast (ballast) istihsâlini 
deruhde edenlere satdıkları ve elden elde devr olunmakdan dolayı hazînenin 
zarar gördüğü Nâfia Vekâlet-i Celîlesi’nin vâki‘ iş‘ârından anlaşılmışdır.
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Hat güzergâhındaki taş ocaklarının istimâline Demiryollar İdâresi me’zûn 
bulunduğundan bu gibi güzergâhda ocak işletmek için ruhsatnâme taleb 
edenlerden Devlet Demiryolları için uhdesine balast ihrâcı ihâle edilmiş oldu-
ğuna dâir verilmiş bir vesîkanın aranılması lüzûmu ta‘mîmen teblîğ olunur, 
efendim.

 3 Eylül [1]928

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

 Aded: 8550

 Askerî mekâtibe kayd ve kabûlleri için i‘zâm kılınacak talebenin masâ-
rıf-ı râhiyyeleri te’mîn edilmeksizin i‘zâm edilmemeleri hakkındaki tahrîrât-ı 
umûmiyyemiz hilâfına hareket edilmemesi ve mürâca‘at edenlerin mahallî be-
lediyelerince masârıf-ı râhiyyeleri te’mîn edilmedikce i‘zâm edilmemeleri ekî-
den ve ta‘mîmen teblîğ olunur efendim.

 Mülkiye müfettişlerine yazılmış ve berây-ı ma‘lûmât Maârif ve Müdâ-
fa‘a-i Milliye Vekâlet-i Celîlelerine arz edilmişdir.

 3 Eylül [1]928.

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

 Aded: 8860

 Belediye reîslerinin açık telgraflarla rüesâ-yı me’mûrînin kesr-i hay-
siyetini mûcib iş‘ârâtda bulundukları görülmekdedir. Îcâbı takdîrinde evvel 
emirde mensûb oldukları bir derece mâ-fevk makāmât-ı mülkiyeye mürâca‘at-
ları lâzım geleceğinin belediye riyâsetlerine teblîği mütemennâdır, efendim.

 11 Eylül [1]928.
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 Sayı: 9778       19/9/[1]928

 Yeni Türk harflerinin mahalle ve köy muhtâr ve ihtiyâr meclislerine 
öğretilmesi ve bilmeyenlerin a‘zâ ve muhtâr olamayacakları en serî‘ vâsıta 
ile bütün mahalle ve köylere teblîği ve neticenin inbâsı ehemmiyetle tavsiye 
olunur, efendim.

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

 Sayı: 9363

 Bi’l-umûm Türk şehir ve kasabalarının asrî ve medenî ihtiyâcları birer 
birer tedkīk edilince bi’l-hâssa bizim memleketimizde en lüzûmlu ihtiyâcın it-
fâiye, temizlik tertîbâtı, su ve elektrik te’sîsâtı olduğu görülür. İşbu üç mâd-
delik ihtiyâc için ber-vech-i âtî husûsâtın ta‘mîmine lüzûm görülmüşdür.

 1- İtfâiye tertîbâtı: Bu husûs 25 Eylül [1]928 târih ve 9362 numaralı 
ta‘mîmle teblîğ edilmişdir.

 2- Temizlik tertîbâtı: Şehir ve kasabalarımızın temizliği belediyeleri-
mizin en mühim vazîfeleri arasında olup bu iş için halkdan alınan mebâliğa 
mukābil tanzîfât işini tamamıyla te’mîn eylemek bugün için medenî ve sıhhî 
bir zarûretdir. Bu husûsda rüesâ-yı me’mûrîn-i mülkiyenin ehemmiyetle alâ-
kadâr olmaları ve belediyeleri dâimî sûretde irşâd ve murâkabe etmeleri îcâb 
eder. Tanzîfat için alınmış tertîbâtla büdcelerde bu bâbda mevzû‘ tahsîsât 
mikdârları ve yeniden yapılacak tertîbât vekâlete bildirilecekdir.

 3- Su ve elektrik te’sîsâtı:

 A- Halka temiz su içirmek ve bol su kullandırmak vazîfesi de belediye-
lerimizin lüzûmlu işlerinden birisidir. Bir çok şehir ve kasabalarda su
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te’sîsâtına başlandığı ve bazılarının ikmâl edildiği görülmekdedir. Su ih-
tiyâcı bulunup da henüz celb ve isâlesi teşebbüsâtına başlanmamış olan 
yerlerde a‘zamî himmet sarfıyla en münâsib suyu getirmek üzere îcâb eden 
mu‘âmelâtın bir ân evvel ikmâli ve teşebbüsâtdan peyderpey ma‘lûmât i‘tâsı 
lâzımdır. Esâsen Sular Kānûnu’nun mâdde-i mahsûsası mûcebince mu‘ayyen 
olan müddetin inkızâsından evvel projeleri ikmâl ve tasdîk etdirilmelidir.

 B- Elektrik: Asrî ihtiyâcâtın en mühimmi miyânında bulunan elekt-
rik te’sîsâtı yalnız tenvîrât nokta-i nazarından lâzım olmayıp aynı zamanda 
iktisâdî ve sınâ‘î bir çok mü’essesâtın en ucuz bir masrafla tahrîk ve idâresi 
keyfiyetiyle de zarûrî ve mühim bir işdir. Şimdiye kadar bir çok belediyele-
rimiz bu mühim ihtiyâcı te’mîn etmişdir. Bu te’sîsâtı henüz yapmamış olan 
belediyelerimizin de civârında varsa su cereyânlarını olmadığı takdîrde diğer 
vesâit-i fenniyeden hangisinin daha iktisâdî bir sûretde  te’mîn edilebileceğini 
ehemmiyetle tedkīk etdirmeleri ve büdcelerine en münâsib gelen şekli tesbît et-
direrek keşif projelerini hazırlamaları ve kudret-i mâliyyeleri dâiresinde îcâb 
eden teşebbüsâtda bulunmaları matlûbdur.

 Ber-vech-i bâlâ üç mâddede gösterilen işlerin sür‘at-i tanzîm ve iş‘ârını 
ricâ ederim, efendim.

 25/9/[1]928.
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İskân

Ta‘lîmâtnâmeler
 58701       Ankara, 12/9/[1]928

 İdâre hey’etleri tarafından ittihâz edilegelen mukarrerâta nizâmnâ-
mesine tevfîkan pul ilsâk edilmekde olmasına mebnî Tefvîz Komisyonunca 
müttehaz kararlara pul ilsâkı îcâb edip etmeyeceği bazı vilâyâtdan istifsâr 
edilmekdedir. Tefvîz komisyonlarının teşekkülleri i‘tibârıyla ittihâz edecekle-
ri karârların gerek bi’z-zât ve gerek bi’l-vâsıta ashâbına teblîği neticesi Yeni 
Damga Kānûnu’nun on birinci mâddesinin kırk dördüncü sıra numarasında 
yazılı olan karârlardan ma‘dûd bulunduğu cihetle ona göre damga resmine 
tâbi‘iyeti muktezî bulunduğu ve muâfiyeti mevzû‘-ı bahs olamayacağı Mâli-
ye Vekâlet-i Celîlesi’nin Ağustos 28 târihiyle ve 3573/53 numaralı tezkire-i 
cevâbiyyesinde iş‘âr buyurulmakla ona göre iktizâsının te’mîn-i îfâsı ta‘mî-
men teblîğ olunur.

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

Emniyet-i Umûmiyye

5129        16/9/[1]928

Savet [Sovyet] teba‘asına karşı tatbîk edilecek mu‘âmele hakkında

 Savet [Sovyet] Hükûmeti teba‘asına karşı mukābele bi’l-misl esâsına 
müsteniden tarafımızdan tatbîk edilegelmekde olan mu‘âmele mütekābiliyet 
şartıyla ahîren daha sâlim bir şekle ircâ‘ edilerek tevhîd edilmiş olduğundan 
muhtelif sınıflara mensûb Savet [Sovyet] teba‘asından memleketimize azîmet 
ve ikāmetleriyle memleketimizden sûret-i mürûrlarına mütedâir şehbenderlik-
lerimize irsâl edilmek üzere Hariciye 
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Vekâlet-i Celîlesince kaleme alınan sekiz mâddeden ibâret tahrîrât-i umûmiy-
yenin bir sûreti leffen irsâl kılınmışdır.

 Me’mûrîn-i dâhiliyece mâ-bihi’t-tatbîk olacak olan işbu projenin 
ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınması husûsunun alâkadârâna emir ve teblîği 
ta‘mîmen mütemennâdır, efendim.

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

Hariciye Vekâlet-i Celîlesi’nden şehbenderliklere yazılan tahrîrât-i umûmiy-
ye sûreti

 Savet [Sovyet] teba‘asının Türkiye’ye şerâ’it-i duhûl ve ikāmetleri hak-
kında mevzû‘ ahkâm bazı mertebe tebeddül etmiş olduğundan mazbûtiyyet-i 
mu‘âmeleyi te’mînen ve aynı şerâ’it dâhilinde bulunan Türkiye vatandaşları 
hakkında Savet [Sovyet] me’mûrîn-i âidesince tam bir mütekābiliyet tatbîk 
olunmak şartıyla âtîdeki îzâhât vechile mu‘âmele îfâsı ta‘mîmen teblîğ olu-
nur:

 Mâdde 1- Âtîdeki fıkralarda zikr edilen Savet [Sovyet] teba‘ası beyân-
nâme i‘tâsına tâbi‘ tutulmaksızın şehbenderliklerimizden vize veya transit 
vize alabilir:

 A- Gerek memleketimize gidecek ve gerek memâlik-i ecnebiyyeye gitmek 
üzere memleketimizden geçecek diplomatik pasaportu hâmil Savet [Sovyet] 
me’mûrîn-i hâriciyyesi ve efrâd-ı aileleri (duhûl ve transit vizeleri)

 B- Memâlik-i ecnebiyyedeki Savet [Sovyet] Ticâret-i Hariciye Mü-
messillikleri’ne ve mü’essesât-ı ticâriyye ve iktisâdiyyesine mensûb olup ge-
rek Rusya’dan hârice, gerekse memâlik-i ecnebiyyeden Rusya’ya geçecek 
me’mûrîn, müstahdemîn ve efrâd-ı aileleri (transit vizesi)

 C- Türkiye-Savet [Sovyet] Ticâret ve Seyr-i Sefâin Muâhedesi’nin on 
beşinci mâddesine tevfîkan bazı vilâyetlerimizde küşâd edilecek Ticâret-i
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Hariciye Mümessilliklerine mensûb me’mûrîn ve efrâd-ı aileleri (Türkiye’ye 
duhûl vizesi) bu fıkraya merbût 

Birinci Hâşiye: Mezkûr on beşinci mâdde ile kabûl edilmiş olan Ticâret 
Mümessillikleri (İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin, Erzurum, Konya veya 
Eskişehir şubeleri)

 İkinci Hâşiye: Beyânnâmeye tâbi‘ olarak memleketimize gelip mezkûr 
mümessilliklere intisâb etdiklerini bi’l-iddiâ temdîd-i ikāmet talebinde bulu-
nacak eşhâsın mürâca‘atları nazar-ı i‘tibâra alınmayacakdır.

 H- Savet [Sovyet] Cumhûriyetleri Birliği’nin en mühim idârî umde-
lerinden birisi olmak üzere Savet [Sovyet] memleketlerinde bi’l-hâssa hâricî 
ticâret, hukūkī ferdiyet elinden alınarak umûmî, ve kolektif bir şekil ve mâ-
hiyetde halk nâmına hükûmetin uhde-i inhisârına bırakılmış olup bu i‘tibâr-
la efrâd için ecnebî memleketlerle ticâret mu‘âmelesine girişmek memnû‘ bu-
lunduğuna nazaran icrâ-yı ticâret için memleketimize gelecek Savet [Sovyet] 
teba‘ası, Savet [Sovyet] Hükûmeti’nin ta‘bîr-i diğerle resmî kolektif Savet 
[Sovyet] ticâret mü’esseselerinin me’mûrîninden ibâretdir. Şu hâlde memleke-
timizde mahzâ ticâretle iştigāl edeceklerini mezkûr hükûmetin salâhiyetdâr 
makāmâtı tarafından mu‘tâ ihticâca sâlih vesâik-i resmiyye ibrâzıyla isbât 
eden veya servis pasaportlarında san‘atları sarâhaten münderic bulunan o 
kabîl eşhâsın beyânnâme i‘tâsına tâbi‘ tutulmamaları (Türkiye’ye duhûl vi-
zesi)

 H- Tebdîl-i hava ve tedâvî için Türkiye’deki kaplıcalara veya sâir şehir-
lerimize gelmek isteyen eşhâs (muktezî musaddak vesâik-i resmiyyenin ibrâzı 
şartıyla vize mu‘âmelesi yapılır)

 V- Türkiye’ye hicret için vukū‘ bulan mürâca‘atları üzerine le-
de’l-muhâbere hükûmetimizce ta‘yîn ve irâe edilen mıntıkalarda iskân ve ikā-
mete beyân-ı muvâfakat ederek kendilerinin kominizm ile bir münâsebet ve 
alâkaları
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ve sû’-i hâl ve hareketleri olmadığı ve bi’l-aks vatanımız için bir fâideli uzuv 
olacakları bi’t-tahkīk anlaşılmış olan Savet [Sovyet] teba‘ası Müslümanları 
bi’l-hâssa Kafkasya’nın Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Müslüman-
ları (Türkiye’ye girecekleri iskele ve hudûd kapısı me’mûrlarına vize i‘tâsını 
müteâkib derhâl ma‘lûmât i‘tâsı lâzımdır.)

 Z- Hicret veya hac maksadıyla başka bir memlekete gidecek Savet 
[Sovyet] Müslüman ve Hristiyanlarına a‘zamî ancak transit vizesi müdde-
ti olarak sekiz gün İstanbul’da kalabilmek şartıyla transit vizesi i‘tâsında 
mahzur görülmemişdir.

 G- Hicret veya hac maksadıyla başka bir memlekete gidecek Savet 
[Sovyet] teba‘ası Musevîlere beyânnâmesiz transit vizesi verilebilir. Ancak 
bu vize Musevîlerin İstanbul’a uğramasına aslâ hak vermeyecek ve pasa-
portlarındaki şu transit vizesine (İstanbul’a çıkmaksızın ibâresi kayd ve derc 
edilecekdir.) Binâ’enaleyh bu gibi Musevîlerin Rusya’dan hîn-i azîmetlerinde 
Pire’de veya diğer bir ecnebî limanda kendilerinin çıkacakları iskeleye uğraya-
rak vapurlara aktarma edebilmek üzere vapur intihâb etmeleri lüzûmu kendi-
lerine vize verilirken sûret-i münâsibede tefhîm edilecekdir.

 Yukarıdaki (A, B, C, D, H, V, Z, H) fıkralarında muharrer eşhâsa 
beyânnâmesiz vize verilebilmesi için pasaportlarında san‘atlarının sarîh bir 
sûretde yazılması lâzımdır. Beyânnâmeye tâbi‘ tutulmaksızın memleketimize 
duhûl veya transit vizesi i‘tâ olunacak eşhâsın vizelerinde müddet derc edil-
meyecekdir.

 Mâdde 2- Şehbenderliklerimizden duhûl veya transit vizesi istihsâl 
için beyânnâme i‘tâsına tâbi‘ olan Savet [Sovyet] teba‘ası.
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 E- Birinci mâddenin bâlâdaki fıkraları hâricinde kalıp Türkiye’ye gi-
decek olan bi’l-umûm Savet [Sovyet] teba‘ası

 K- Kezâlik birinci mâddenin fıkraları hâricinde kalıp memâlik-i ec-
nebiyyeye gitmek veya memâlik-i ecnebiyyeden Rusya’ya avdet etmek üzere 
transit vizesi istihsâl etmek isteyen bi’l-umûm Savet [Sovyet] teba‘ası.

 Mâdde 3- Beyânnâme i‘tâsına tâbi‘ olanların vizelerine Emniyet-i 
Umûmiyye Müdüriyet-i Umûmiyyesince beyânnâmelerin esnâ-yı tedkīkinde 
ta‘yîn ve tensîb edilecek ve her hâlde iki ayı tecâvüz etmeyecek müddetler derc 
olunacakdır.

 San‘at ve maksad-ı seyâhat kemâ fi’s-sâbık vizelerde ilâveten zikr edi-
lecekdir.

 Mâdde 4- Her sınıf Savet [Sovyet] teba‘asına i‘tâ edilecek vizelerin 
ale’l-ıtlâk on beş gün zarfında istimâl edilmek üzere mu‘teber olacağı vizelere 
kayd olunacakdır.

 Mâdde 5- Birinci mâddenin fıkralarında ta‘dâd olunan eşhâsa vize 
i‘tâ edilir edilmez bu eşhâsın isimleriyle gidecekleri mahaller doğrudan doğ-
ruya Emniyet-i Umûmiyye Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ne ve ayrıca gidecekleri 
mahallerin devâir-i âidesine bilâ-te’ehhür iş‘âr olunacakdır.

 Mâdde 6- Türkiye’ye duhûl ve ikāmetleri arzu edilmeyen ale’l-ıtlâk 
Savet [Sovyet] teba‘asına vize i‘tâsından imtinâ‘ edilmesi hakkı ber-mûceb-i 
muâhede mahfûz olduğundan isim ve fotoğrafîleri ayrı ayrı ta‘mîmlerle şeh-
benderliklerimize gönderilmekde olan bu gibi eşhâsın mürâca‘atlarında ken-
dilerine vize verilmemekle beraber memleketimize duhûllerine meydan ve-
rilmemek üzere tekrâr mürâca‘atları muhtemel bulunan şehbenderliklere de 
doğrudan doğruya esbâb-ı mûcibe zikr edilerek ihbâr-ı keyfiyet olunması ve 
bundan mâ‘adâ hangi sıfatla olursa olsun beyânnâme i‘tâsına tâbi‘ olmamak-
la beraber ahvâli câlib-i şübhe görülen Savet [Sovyet] me’mûrîn-i resmiyyesi-
ne ve ticâriyye ve teba‘asına
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vize i‘tâsından evvel bunların isim ve hüviyetleri haklarında tedkīkāt ve tah-
kīkāt îfâsını teshîl edecek ma‘lûmâtla birlikde vekâlete bildirilerek alınacak 
cevâba göre îfâ-yı mu‘âmele olunması lâzımdır.

 Mâdde 7- Savet [Sovyet] Hükûmeti teba‘asının Türkiye’de seyâhat ve 
ikāmetleri hakkında tarafımızdan tatbîk edilen sâlifü’z-zikr tedâbîr-i tak-
yîdiyye esâsen mukābele bi’l-misl esâsına müstenid olduğundan hükûmet-i 
mûmâ-ileyhâ tarafından Rusya’ya gidecek ve orada ikāmet edecek Türkiye-
lilere karşı âtiyyen daha müsâ‘id veya gayr-ı müsâ‘id bir mu‘âmele tatbîk 
edildiğine dâir ma‘lûmâta destres olunduğu takdîrde keyfiyet derhal vekâlete 
iş‘âr olunacakdır.

 Mâdde 8- Savet [Sovyet] teba‘asının memleketimizde seyâhat ve ikā-
metleri hakkında işbu ta‘mîmnâme ahkâmına muhâlif olan bi’l-umûm teblî-
gāt-ı sâbıka mefsûhdur.

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

Kalem-i Mahsûs

 Aded: 2653        9/9/[1]928

 Türk Ocakları Merkez Hey’eti için Ankara’da büyük bir tiyatroyu, 
kütübhâneleri ve jimnastik ve konferans salonlarını muhtevî bir binâ yapdı-
rılmakdadır. Ocağın vaz‘iyet-i mâliyyesi, bu vâsi‘ inşââtı kendi menâbi‘iyle 
başarmağa bi’t-tab‘ kâfî olmadığından geçen sene olduğu gibi bu sene de bir 
piyango tertîbine mecbûriyet hâsıl olmuş ve biletlerden bir mikdârı vilâyet-i 
aliyyelerine gönderilmişdir.

 Memleketde istikbâle âid vazîfeleri îfâ edecek nesillerin manevî inzi-
bât altına alınması ve gençliğin fikrî ve ahlākī kuvvetleri vücûda



170



171

-77-

getiren büyük mefkûre etrâfında yetişdirilmesi için on yedi seneden beri mü-
tezâyid bir faâliyetle çalışan ve bu yolda îfâ etdiği hizmetlerle hükûmetin 
sahâbet ve himâyesine bi-hakkın liyâkat kesb etmiş olan bu büyük millî 
mü’essesemizin aynı zamanda hükûmet merkezimizin mühim ihtiyâclarını da 
tatmîn edecek olan bu binâsının sür‘atle ikmâlini Reîsicumhûr hazretleri ile 
başvekîl paşa hazretleri de arzu buyuruyorlar. Binâ’enaleyh binânın dâhilî 
te’sîsât ve tefrîşâtını te’mîne hizmet edecek bu biletlerin arzu edenlere tevzî‘i 
husûsunda himmet ve delâlet-i mahsûsalarını ve neticeden ma‘lûmât i‘tâsını 
ricâ ederim.

 Biletlerin esmânı Zirâat Bankalarına tevdî‘ olunacak ve alınacak çek-
ler merkez hey’etine gönderilecekdir, efendim.

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

Vilâyet-i Aliyyesi’ne

 1/2879        26-9-[1]928

 İlk merhale olmak üzere Teşrîn-i Evvel ibtidâsında Türk harfleriy-
le muhâbereye başlamak tasavvuruna vâli ve şehremini beylerin verdikleri 
cevâblar tasavvurun tatbîkini teshîl ve te’yîd eder mâhiyetdedir.

 Maksad yakında umûmiyetle tatbîk edilecek olan harflerimize zihnini 
şimdiden alıştırmak ve devletce tatbîki emr olunduğu gün halkın ve devletin 
işlerini kolaylıkla ve emniyetle görmek olduğuna göre 1 Teşrîn-i Evvel’den 
i‘tibâren aşağıdaki husûsâtda Türk harflerini kullanmak muvâfık olur:
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 1) Telgraflar

 2) Yeni harflerle ait şifre miftâhı gönderilmek üzeredir. Vürûdunda bü-
tün şifreler

 3) Kısa tahrîrât ve mektûblar,

 4) Vâlilerin, me’mûrların, isti’nasları derecesine göre münâsib görecek-
leri bütün yazılar,

 5) Telgrafhânelerin bilâ-müşkilât çekebilecekleri açık telgraflar,

 Yeni harflerin tatbîkinden hâsıl olacak bin bir muhassenâtdan biri 
belki resmî mu‘âmeleler i‘tibârıyla birincisinde bundan sonra resmî yazılarda 
Arabî ve Fârisî terkîb ve kāidelerin kullanılmayarak resmî yazıların kısa, 
vecîz ve vâzıh olacağıdır.

 Cumhûriyet ve Demokrasi esaslarıyla te’lîfi güç olan ve beyhude yere 
yazılarımızı uzatan ve güçleştiren fuzûlî ve zâid sıfat ve lakaplardan da 
kurtulmuş olacağız.

 Telgraf muhârebelerinin mümkün mertebe kısaltmak için Avrupa’da 
kullanılması mu‘tâd olan rumuz ve işâretler de ayrıca bildirilecekdir.

 6) Yeni makineleri ve daktiloğraflar mes’eleleri bir hâle iktirân etmek 
üzeredir.

 7) Vâli ve şehremini beyler kendi merkezlerinde ve mülhakātlarında 
muhâbere ve kaydlarının Türk harfleriyle yazılması ve yapılması için a‘zamî 
gayret ve himmetde bulunacaklardır.

 8) vâli ve şehremini beyler merkez ve mülhakāt rüesâsıyla Türk harf-
leriyle muhâbereyi te’mîn edecekler ve imkân husûlü anında derhâl tatbîka 
başlayacaklar ve bundan vekâleti haberdâr edeceklerdir.

Dâhiliye Vekîli

Ş. Kaya
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Nüfûs Müdüriyet-i Umûmiyyesi

 Sayı: 6015       24/9/[1]928

 1- Balkan Harbi’nden sonra vilâyete gelen muhâcir ve mülteci kaç 
nüfûsdur?

 2- Bunlardan nüfusa kayd edilenlerle edilmeyenlerin mikdârı nedir?

 3- İskân ve nüfûs idârelerinden alınacak ma‘lûmât üzerine mikdârları-
nın vilâyet nâmına birer kalem olarak iş‘ârı ve kayd hârici kalanların da pek 
kısa bir zamanda tescîlleri mercûdur.

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

 Sayı: 6016

 Bi’l-umûm muhâberât pek yakında yeni harflerimizle icrâ edilecekdir. 
Halka her sûretle rehber olması lâzım me’mûrîn-i hükûmetin ve bi’l-hâssa 
nüfûs me’mûrlarımızın yeni harflerle muhâberedeki derece-i muvaffakiyetle-
rinden ma‘lûmât i‘tâsını ve bu husûsda a‘zamî gayret ve faâliyet gösterilme-
sini ricâ ederim.

 24/9/[1]928
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Başvekîl paşa hazretlerinin 
nutukları

Başvekîl İsmet Paşa hazretlerinin dâire-i intihâbiyyeleri olan Malatya’da 
13 Eylül 1928 târihinde îrâd buyurdukları nutku ber-vech-i zîr derc ediyo-

ruz:

İsmet Paşa hazretlerinin nutku:

 Malatyalılar, azîz hem-şehrilerim, müntehiblerim;

 Sizinle temâsa geldiği bu kıymetli fırsatdan istifâde ederek vatandaşla-
rıma memleketin dâhilî ve hâricî vaz‘iyeti ve mes’ûliyetini taşımakla mübâhî 
olduğum hükûmetin siyâseti ve tasavvurları hakkında îzâhât ve ma‘lûmât 
vermek isterim.

 Memleketin dâhilî siyâsetinde söyleyecek çok şeyim yokdur. Büyük 
Millet Meclisi kānûnları memleketin her köşesinde büyük meclisin yazdığı 
ve istediği gibi ciddî, kat‘i ve istisnâsız tatbîk edilebilmekdedir. Bi’l-hâssa 
dikkatinizi celb ederim ki bu tatbîk ve idâre münhasıran cumhûriyet hâkim-
lerinin murâkabe ve te’yîdiyle cârîdir. Memleketin hiçbir tarafından cumhû-
riyet adliyesinin tabî‘î ve normal mü’eyyidelerinden başka tedbîrlere lüzûm 
görülmemekdedir.

 Bu vaz‘iyetin manasını ehemmiyetsiz görmezsiniz. Zirâ bilirsiniz, ki 
bu vaz‘iyet dâhilî siyâset i‘tibârıyla çok devirlerden beri misli görülmeyen 
tabî‘î bir nizâm, halkımızın şu‘uru ve tecrübesi, cumhûriyetin sağlamlığı ve 
ahenkdir. Ve bi’l-hâssa cumhûriyet evlâdlarının uyanıklığı tabî‘î nizâm dâhi-
linde sarsılmaz, anarşiye ve ifsâda meydan vermez temelli bir cem‘iyet hayâtı-
na imkân ve inkişâf vermişdir. Her meseleden ve her şeyden evvel memleket 
dâhilinde huzûr ve emniyet lâzımdır. Bu huzûr 
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ve emniyetin nihâyet varılacak derecesi de ancak normal kāideler ile te’mîn ve 
muhâfaza olunacak şeklidir iddiâsında ne kadar haklı ve isâbetli olduğumu-
zun sâbit olduğunu teslîm buyurursunuz.

 Bu huzûr ve emniyet siyâsetinde dikkat ve hassâsiyet ile devâm ede-
ceğiz, şübhe etmem, ki bu sözleri her hangi bir hükûmetin emniyet ve âsâyiş 
borcunu ifâde etmesi şeklinde mu‘tâd bir nakarât gibi almağa müsâ‘ade et-
mezsiniz. Çünkü cumhûriyetin dikkat ve hassâsiyetinin husûsî bir mana ve 
ciddiyeti olduğu sâbit ve mücerrebdir. Haklı bir meserret ve Büyük Millet 
Meclisi’nin hükûmete bahş etdiği salâhiyetlerin te’sîrine şu‘ûrlu bir i‘timâd 
ile beyân edebilirim ki ufukda Türk Cumhûriyeti’nin huzûr ve istirâhatini 
gölgelendirecek bir ârıza görmüyoruz.

 Hâricî siyâsetimiz:

 Hâricî siyâsetimizi size kelime ve ifâde intihâbında hiçbir sıkıntıya ve 
sun‘î gayrete düşmeksizin olduğu gibi anlatabilecek mevki‘deyim. Siyâseti-
miz o kadar açık ve müstakīmânedir ve senelerden beri sarf etdiğimiz emekle-
rimizin neticeleri bize o derece serinlik verebilmekdedir.

 Aziz Türkiye’nin siyâsî ve coğrafî vaz‘iyeti dünyanın başlıca geçidle-
rinden biri üzerinde büyük devletlerin arasında ve siyâsete cereyânları için-
de bulunmak i‘tibârıyla husûsî bir kıymet ve ehemmiyeti hâ’izdir. Biz bunu 
kemâliyle müdrikiz.

 Bu vaz‘iyetde bulunan bir memleketin hâricî siyâsetinde ilk gāyesi her 
hangi bir fırtınanın memlekete temâs etmesi ihtimâline karşı kendi mevcûdi-
yetini ve kendi millî irâdesini bi’z-zât muhâfaza edebilecek kudretde bulun-
masıdır. Türk Milleti’nde mâddeten ve bâ-husûs ziyâdesiyle ma‘nen mevcûd 
olduğu sâbit olan bu kudretin mütemâdiyyen muhâfaza ve takviyesi bizim 
başlıca dikkat etdiğimiz noktadır.

 Ondan sonra böyle bir memleket için coğrafî ve siyâsî vaz‘iyetin ken-
disine verdiği husûsiyeti ancak her hangi bir tahrîk ve entrikaya kapılmak 
ihtimâlinden âzâde olarak temiz bir istikāmet ile göz önünde bulundurmak 
ve Beyne’l-Milel münâsebâtını ona göre ta‘kīb ve tanzîm etmek gerekdir. Her 
tahrîk ve entrikadan âzâde dediğim zaman böyle tahrîkâta ma‘rûz bulunu-
yoruz da kabûl etmiyoruz manasına meydan kalmasını arzu etmem. Çünkü 
hakīkat şudur ki, şimdiye kadar her hangi bir tarafdan diğeri 
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aleyhine tahrîke ma‘rûz kalmadık. Benim burada istediğim size siyâsetimizin 
esâslarını nasıl mütâla‘a etdiğimizi göstermekdir.

 Böyle bir memleketin siyâseti, muâhedelerinde, siyâsî beyânât ve va‘ad-
lerinde ve’l-hâsıl dostluk ve şikâyet ifâdelerinde hakīkī bir samîmiyet ister. 
Biz bu samîmiyetle hâricî siyâsetimizi idâre ediyoruz.

 Anlayışımızı gösteren bu ifâdeler bugün milletler arasındaki münâse-
bâtda sulh ve imtizâcı cidden arzu etdiğimizi de îzâh eder. Cesâret ve mem-
nûniyetle iddiâ edebiliriz ki Türkiye son seneler zarfında komşuları ve daha 
uzak münâsebetdârları arasında şübheleri dağıtmak ve bi’l-aks emeniyet ya-
ratmak için en çok gayret sarf eden ve en çok vesîkalar imzâ edebilmiş olan 
devletlerden biridir.

 Büyük Millet Meclisi faâliyetine aralık verdikden sonra yeni bir takım 
akidler imzâ etdik ki Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz takdîm edeceğimiz 
bu yeni akidler devletimizin vaz‘iyet ve siyâsetindeki kuvveti, doğruluğu bir 
derece daha tecessüm etdirecekdir ümidindeyim.

 Afganistanla münâsebâtımız:

 Afgan hükümdârları hazerâtının memleketimize büyük sevinç veren 
kıymetli ziyâretleri esnâsında Afganistan ile akd etdiğimiz muâhede-i sulh ve 
umrân yolunda samîmiyetle ve bütün kuvvetiyle çalışmak isteyen iki memle-
ketin nasıl hayrhâhâne bir teşrîk-i mesâ‘î azmi ve hissi ile meşbû‘ olduklarının 
mukni‘ bir misâldir. Afganistan’ın Beyne’l-Milel ailede kavî bir medeniyet 
kitlesi olmak azmindeki kuvvet bize fahr ve meserret vermekdedir. Afganis-
tan hükümdârı hazretlerinin ıslâhkârâne gayret ve icrââtının muvaffakiyet-
lerle bezeneceğine tam ve kâmil i‘timâdımız vardır.

 İranla münâsebâtımız:

 İran komşumuzla imzâladığımız protokoller iki memleket münâse-
bâtında esâsen hüküm süren hayrhâhlığın ve iki komşu arasında iktisâdî 
inkişâf ve teşrîk-i mesâ‘î arzularının samîmiyetine delîldirler. İki memleket 
temâsları ve münâkale ve muvâsalesi artdıkca iyi geçinme ve birbirine emni-
yet etme esâslarının her iki taraf için hayırlı semereleri daha vâsi‘ ve daha iyi 
toplanacakdır.
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 İtalya ile münâsebâtımız:

 İtalya ile imzâladığımız hakem, adem-i tecâvüz ve bî-taraflık muâhe-
desi husûsu takdîrinize lâyıkdır. Senelerden beri her iki memleket, aralarında 
sun‘î olarak körüklenen, belki arzu edilen şübhe ve emniyetsizlik havasından 
ıztırâb çekdiler. Hakem ve adem-i tecâvüz muâhedesi Beyne’l-Milel hava 
oyuncularının dillerindeki câzibeli yaygarayı düşürmekle belki onları me’yûs 
etdi. Fakat iki memleket için ve samîmî sulh ve huzûr tarafdârları için hayırlı 
olduğuna şübhe yokdur. Büyük devlet racülû Mösyö Mussolini’nin hareke-
tinde ve sözlerindeki kuvvet ve doğruluk iki memleket münâsebâtının lâyık 
olduğu emniyet havasına kavuşmasına suhûlet vermişdir. Muâhedenin imzâ-
sından beri geçen zamanların emniyet ve dostluğu artırmakda devâm etdiğini 
memnûniyetle söyleyebilirim.

 Bulgaristanla münâsebâtımız:

 Bulgaristan ile münâsebâtımızda bir hakem ve adem-i tecâvüz ve 
bî-taraflık muâhedesinin konuşulması takarrur etmişdir. Esâsen aramızda 
mer‘î olan muâhede bir hakem müzâkeresini der-pîş etmekdedir, iki memleke-
tin siyâseti bir emniyet havası içindedir.

 Yunanistanla münâsebâtımız:

 Yunanistanla mesâilimize temâs edeceğim, evvel emirde beyân etme-
liyim ki, iki memleket arasında dâimî ukde olacak esâslı ve siyâsî mâhiyetde 
bir mevzû‘ yokdur. Bi’l-hâssa bir arâzî mes’elesi yokdur. Mu‘allak mes’eleler 
geçen muâhedelerle der-pîş edilen ve daha ziyâde eşhâsın menâfi‘ine ta‘al-
luk eden hukūkī mes’elelerdir. Vâkı‘a vatandaşların menâfi‘ine ta‘alluk eden 
hukūkī mes’elelerin nihâyet ahdî ve hukūkī olarak halledilmesi zarûretini 
ehemmiyetsiz görmek mümkün değildir. Fakat hukūkī mes’eleler tarafeynde 
hüsn-i niyyet mevcûd oldukca nihâyet halledilebilmek lâzımdır. Biz bu hüsn-i 
niyyet ile ciddî bir sûretde mütehassısız. Mösyö Venizelos’un son zamanlar-
da muhtelif nutuklarından kendisinin ciddî bir arzu ile mu‘allak mes’eleleri 
halletmek istediği intibâ‘ını alıyoruz. Ankara’dan 
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hemen buraya hareket etmek üzere iken aldığım bir dostâne mektûbunda da 
i‘timâdım daha ziyâde kuvvetlenmişdir. Bu arzular bizde samîmî bir ma‘kes 
bulacaklardır. Aradaki mesâili sürüncemede bırakmayarak amelî ve radikal 
bir sûretde halledip münâsebet ve siyâset havasını ârızalardan kurtarmak, 
bi’l-aks müstakar bir emniyete mazhar bir hâle getirmek benim de cidden eme-
limdir.

 Macarlarla münâsebâtımız:

 Hariciye vekîlimizin Avrupa’da tedâviden avdetde Macaristan’da 
gördüğü dostâne kabûl bizi cidden mütehassis etdi. İki memleketin iktisâ-
diyâtında olduğu gibi siyâsî havasındaki samîmî dostluk da kuvvet ve inkişâf 
bulmakdadır.

 Efendiler; görüyorsunuz ki hâricî siyâsetimizin son iki üç aylık tezâ-
hürleri kısır olmak şöyle dursun bi’l-aks memnûniyetle kayd edilecek velûd 
hâdiselerdir. Ben burada esâsen Büyük Meclis’in faâliyetine fâsıla verdikden 
sonra olanları sonra söylemek istiyorum. Fakat diğer münâsebâtımızı da kı-
saca tekrar edersem umûmî vaz‘iyeti hemen icmâl etmiş olacağım.

 Ruslarla münâsebâtımız:

 Ruslarla dostluğumuz samîmî bir mecrâda devâm etmekdedir. İki mem-
leket arasında emniyet ve hüsn-i münâsebet müstakardır. Son zamanlarda 
hudûdlara civâr tarafeyn halkının mer‘â ihtiyâcını tanzîm eden bir mukāvele 
imzâladık.

 İngiltere ile münâsebâtımız:

 İngiltere ile münâsebâtımız normaldir ve iyidir.

 Fransa ile münâsebâtımız:

 Hâssaten Fransa’yı alâkadâr eden mes’elelerden büyük kuponlar i’tilâ-
fını bu sene
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imzâ etdik. Bu kadar ağır bir yükü kabûl etmek için fedâkârâne hareket etdi-
ğimiz anlaşılacakdır ümidindeyim. Bizim mühim mes’elelerimiz bütün Suri-
ye hudûdunda emniyetin amelî ve hakīkī olarak te’sîsidir. Saklamağa lüzûm 
yokdur ki biz bu hudûd üzerinde cereyân eden hâdisâtdan cidden muztarib ve 
müte’essir oluyoruz. Bunun kadar hakīkī olan diğer vaz‘iyet de şudur ki bu 
iki memleketin âlî menfa‘atleri arasında tezâd görmüyoruz ve iki memleket 
münâsebâtının açık ve samîmî yürekle inkişâfını cidden arzu ediyoruz. Ümid 
ederim ki yeni gelen Fransız büyükelçisinin güzîde faâliyeti esnâsında bu 
hudûd işlerini hüsn-i neticelere vardırabileceğiz.

 Diğer devletlerle münâsebâtımız:

 Almanya ve Japonya ile münâsebâtımız iyidir.

 Diğer devletlerle münâsebâtımız da umûmiyetle dostâne şerâ’it içinde 
mütemâdiyyen inkişâf etmekdedir.

 Kellog Mîsâkı ve biz:

 Efendiler, şimdi size son günlerin Beyne’l-Milel büyük hâdisesini arz 
edeceğim. Amerika Cemâhîr-i Müttehidesi’nın yüksek hariciye nâzırına izâ-
fetle yâd olunan Kelloğ Mîsâkı’ndan bahs etmek istiyorum. Cemâhîr-i Müt-
tehide Hükûmeti Türkiye Cumhûriyeti Hükûmeti’ni Paris’de imzalanan 
muâhedeye iştirâke da‘vet etdi. Muâhede devletler arasında harbin millî siyâ-
set vâsıtası olarak kullanılmasından ferâğati ve Beyne’l-Milel ihtilâfâtın ne 
olursa olsun sulh ve uzlaşma vesâiti ile halline tevessülü tazammun ediyor. 
Siyâsetimiz hakkında şimdiye kadar size verdiğim tafsîlat böyle bir muâhede 
manasının bizim emellerimize ne kadar mutâbık olduğunu ifâde etmez mi?

 İmzâmıza arz olunan muâhedeye memnûniyetle iştirâk edeceğimizi 
bildirdik. Muâhedenin ihzârı esnâsında alâkadârlar arasında cereyân eden 
muhâberâtda en son zannederim bir Amerika notası vardır ki muâhedenin ve 
hilleten hâricde bırakdığı zannolunan noktalar hakkında Amerika Hâriciye 
nâzırının fikirlerini gösteriyor. Meselâ; meşrû‘ müdâfa‘a; Amerika Hariciye 
nâzırı muâhedenin milletlerin meşrû‘ müdâfa‘a 
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hakkını bir sûretle selb ve tahdîd etdiğini îzâh ediyor. Bu fikirlerin bizim an-
laşmamıza tamâmen mutâbık olduğunu tasrîh eyledik.

 Kellog Mîsâkı’nın milletlerin münâsebâtında ne kadar ağırlıkda bir 
sulh ve emniyet vâsıtası olacağını tamamıyla tartmak gayretine düşmeyelim. 
Fakat şimdiden diyebiliriz ki Kellog Mîsâkıyla milletler sulhda ayrılmak için 
yeni müşkilât karşısında kalacaklardır. Bu da ehemmiyeti büyük mes‘ûd bir 
hâdisedir.

 Memleketimizin iktisâdî vaz‘iyeti:

 Muhterem efendiler, dâhilî ve hâricî idârenin dâhilî ve hâricî emniyet 
ve müdâfa‘a vâsıtalarının gāyesi milletin hayâtını kollamak, rahatlatmak, 
ma‘îşetini genişletmek, ma‘rûf ıstılâhıyla kısaca iktisâdî vaz‘iyeti yükseltmek 
ve inkişâf etdirmekdir.

 Geçen sıkıntılar çabuk unutulur. Bâ-husûs geçmiş zamanların sıkıntı-
dan başka bir şey vermeyen, hele halkın hayât ve ma‘îşetiyle hiç münâsebeti 
olmayan idâreleri dâimâ hatırlatamaz. Vâkı‘a cumhûriyet yanında hatırlana-
cak değerleri de hiç yokdur. Ancak iktisâdî vaz‘iyet ve hakīkatler en mükem-
mel ve ideal derecelerinde bile geçmişlere ve etrâfdakilere nisbet edilmedikce 
anlaşılmaz. Sonra iktisâdî şikâyet asrın nev‘an-mâ modası olduğu için şikâ-
yetlerin içinde ciddî ve mu‘teberini bulmak dikkat ve mülâhaza ister.

 Memleketin iktisâdî vaz‘iyetini konuşuyoruz. Bu memleketin bugün-
kü kazancı halkı geçindirmeğe, memleketin idâresini te’mîn eden mükellefi-
yetlerini vermeğe kâfî geliyor mu, gelmiyor mu; vâkı‘a iki üç seneden beri 
bi’l-hâssa orta ve yayla kısımlarda mu‘annid bir kuraklık çekiyoruz. Anadolu 
Yaylası’nın devir devir tutan sürekli kurakları bâ-husûs bu sene bazı yerlerde 
çok sert oldu. bu hâl bi’t-tab‘ bazı yerlerde darlık yapmakdadır. Ancak bu 
darlığı çare ve tedbîrlerle tehvîn edebiliyoruz. Hiçbir yerde alt edilmesi müşkil 
bir âfet karşısında kalmadık. Buraya gelirken kuraklık yerlerin ortasından 
geçdim. Kıt mahsûl alanların ma‘îşetlerini te’mîn edecek iş yerlerine gitdik-
lerini ve hayâtlarını kazandıklarını öğreniyoruz. Memleketin idâresinde ik-
tisâdî fikirler hâkim olduğu için bir meslekde dar kalan vatandaş diğer bir 
iş bulabilmek imkânından mahrûm değildir. Nitekim Nâfia’nın şimendüfer 
işleri vatandaşlara iş bulmak nokta-i nazarından te’sîrini ve ehemmiyetin 
kuraklık vesîlesiyle de 
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göstermişdir. Zâten ma‘îşetde her hangi bir müşkilâta rastlayan çalışmağa 
muktedir vatandaşa ancak çalışmak yolu gösterebiliriz, dipdiri ve sapsağlam 
vatandaşları evlerinde beslemek zihniyet ve kudretinde değiliz. Müteselli ol-
malıyız ki memleketimizde işsizlikden çaresiz kalanların mühim rakamları ile 
karşılaşmıyoruz. Kurak devir bitdiği zaman yani bu memleketin birkaç sene 
bol bir mahsûl aldığı zaman vaz‘iyet büsbütün başka olurdu. Fakat hakīkat-
leri olduğu gibi mütâla‘a etmekden ayrılmayalım. Kurakla beraber memleket, 
bol olmasa da hey’et-i umûmiyyesiyle ihtiyâcını te’mîn edebilmekdedir. Biz 
istihsâlât-ı umûmiyyeyi dar ve kanâatkâr bir tahmîn ile bir milyardan fazla 
tahmîn ediyoruz.

 Memleket idâresi için bundan verilen iki yüz elli milyon az değildir fa-
kat diğer bir çok memleketlere nazaran yüksek nisbetler? sırasına da giremez.

 Mâlî vaz‘iyetimiz:

 Bâ-husûs dikkat buyurmanızı ricâ ederim, mâlî vaz‘iyetimizdeki sağlık 
ve sağlamlık ile büdcemizin mühim bir kısmının iktisâdî işlere sarf olunması, 
yani yine mükelleflere fakat müsmir bir şekilde iâde olunması umûmî hayâtın 
yükünü hafifletmekdedir.

 Fi’l-hakīka mâlî vaz‘iyetimiz, kuvvetli bir tasarruf rejimi ile takatimiz 
derecesinde masraf yapmak esâslarına ta‘assubla bağlıdır. Bu sâyede mâliye-
mizin i‘timâda ve istinâda şâyân bir hâl olmamış olması memleketin yalnız 
idâresinde değil bi’l-hâssa iktisâdiyâtında şifali bir te’sîr yapmakdadır.

 Geçmiş zamanların inhitât âmillerinin başında mâlî aczi ve mâlî in-
tizâmsızlığı görürüz. Osmanlı İmparatorluğu esâsen mâlî isrâf ve intizâm-
sızlıkdan acz ve emâna düşmüş ve bu düşkünlük evvelâ iktisâdî ve bunun 
merbûtu olan siyâsî infisâhlara yol açmışdır. Müşâhedesi ve kanâati bizim 
gibi olanların mâlî intizâmı vücûda getirmek için tasarrufa ri‘âyetde olduğu 
kadar vatandaşları mükellefiyetlerini hulûs ve intizâmla edâya da‘vetde ısrâr 
etmesinin hikmeti anlaşılır.

 Yine hep âşikâr anlaşılıyor ki mâzîye kıyâsen bu memleketin acz ve 
emâna, inkısâm ve inhitâta düşürmek isteyeceklerin mücerreb vâsıtası mâlî 
intizâmını bozmağa çalışmak ve bunun için bir tarafdan idâreyi isrâfa sevk 
etmek diğer tarafdan 
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vatandaşları bi’l-hâssa mükellefiyetlerinin çok olduğu söylenerek onları hazî-
ne borcundan soğutmak olabilir.

 Aziz vatandaşlarım, bi’l-hâssa mâlî mükellefiyetleriniz için söylenecek 
sözlerin zararlarını iyice düşünmeğe ve taramağa alışınız. Sonra bu devle-
tin büdcesinden mühim bir kısmının müsmir şekilde vatandaşlara iâde olun-
duğundan bahs edeceğim. Fi’l-hakīka idâre-i husûsiyye ile beraber büdce iki 
yüz elli milyona yaklaşmakdadır. Bunun seksen milyondan fazlası sıhhate, 
maârife, nâfiaya ve iktisâdî faâliyetlere sarf olunmakdadır. Şübhe yokdur ki 
bizim büdcemizin yekûnu bu memleketin vermeğe muktedir ve mecbûr olduğu 
mikdâra henüz varmamışdır. Çünkü sayısız senelerden beri süren câhilâne 
ve kısır idârelerden ve doğrudan doğruya harb ile geçen on küsûr seneden 
sonra cumhûriyet öyle bir büdce ile başladı ki bu ilk büdce bir memleketin 
ancak idârî çerçevesini kurmağa güç kifayet ederdi. Evet, büdcemiz henüz 
orta inkişâf derecesine bile vâsıl olmamışken bizbundan yüzde otuz yediden 
fazlasını yani seksen milyondan ziyâdesini iktisâdî işlere sarf edebiliyoruz. 
Duyguları yerinde olan hiç kimse idârenin bi’l-hâssa iktisâdî istikāmet ve 
faâliyetine gözlerini kapayamaz. Yalnız nâfia işlerinin değil, sıhhat ve maâ-
rif işlerinin de doğrudan doğruya iktisâdî mâhiyet ve değerlerini münâkaşa ve 
müdâfa‘a etmeğe hâzırım.

 Darlık, ihtiyâc seneleri falan ammâ, Anadolu’nun bir köşesinde unu-
dulmuş zannolunan bu güzel şehir sudan elektriği ancak bu senelerde almış 
ve dünyanın işlek denizlerine demirle bağlanmak imkânını da yine bu senele-
rin ufkunda görmüşdür.

 Evet müntehiblerim, ne kadar mebzûl olmazsak olmayalım, iktisâdî 
vaz‘iyetimiz umûmiyet i‘tibârıyla memleketi geçindirecek ve vatandaşları dü-
şürmeksizin hazîneye borçlarını ödeyecek bir hâldedir.

 Şimdi diğer suâle cevâb vereceğim, bu iktisâdî vaz‘iyet bollaşmaksızın 
hep böyle mi devâm edecek ve biz zengin milletler gibi memleketimizi imâr 
edemeyecek miyiz.

 Bu suâle hesâblı adamların riyâzî kanâati ile sağlam olarak cevâb ve-
receğim. Bizim iktisâdî vaz‘iyetimiz bundan sonra her gün daha ziyâde bol-
laşacak ve biz memleketimizi en zengin memleketler derecesinde imâr edebile-
ceğiz.

 Lütf ediniz efendiler, derhâl isbât edemeyeceğim şeyler söylemek âde-
tim değildir.
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 Yarınki iktisâdî vaz‘iyeti bu kadar nîkbînâne der-pîş edebilmek için her 
şeyden evvel memleketin tabî‘î isti‘dâdı olmak lâzımdır. Efendiler, biz mem-
leketin ma‘îşet ve servet verecek vâsıtalarından hiç birinde, amma hiç birinde 
ne umûmî ne husûsî zirâatlerinde, ne hayvanlarının aded ve keyfifyetinde, ne 
ormanlarında ne madenlerinde, ne de sanâyi‘inde ve ticâretinde henüz müm-
kün olan istihsâlâtın orta derecesini bile almış değiliz. Zannediyorum ki bu 
müşâhedeme itirâz müşkildir. Fakat bu müşâhedeyi evvel emirde zikr etmeğe 
şunun için mecbûriyet gördüm ki sâhibi olduğumuz güzel memleketin şu bu 
müşkilât şu bu ârızalar yüzünden fakīr zannolunup inkisâra düşülmesine 
mahal olmadığını tebârüz etdirmek istedim. Şimdi son mühim mes’eleyi nasıl 
halledebileceğimiz teşrîh edeceğim biz bu memleketin menba‘larından servet 
ve hayât çıkarmak için hangi tedbîrleri ve usûlleri ta‘kīb ediyoruz ve edece-
ğiz?

 Mâlî istikrâr ve salâh lüzûmu burada kısaca tekrâr etmek mecbûriye-
tindeyim. Çünkü ancak mâlî vesâiti intizâm ve tasarruf ile kullanmak saye-
sindedir ki bugünkü kazancımızdan ne kadar az olsa bir şey artırıp yarın için 
kullanmak imkânını bulabiliriz. Hep beraber ma‘rûf propagandayı işidiyoruz 
değil mi? Memleketi inkişâf etdirmek için hâricî istikrâz vâsıtasından başka 
çare yokdur ve çare olamaz nazariyesi, ricâ ederim efendiler, bu memleke-
tin mâzîdeki tecrübelerinden mi, bugün diğer memleketlerin tecrübelerinden 
mi ders alacağız? Mâzî tecrübeleri, yapılan istikrâzların millî varlık nokta-i 
nazarından taşınamayacak kadar ağır şerâ’iti gösteriyor. Sonra gelecek se-
neden i‘tibâren vereceği taksîtlere karşılığı olarak elinizde bir iki millî saray 
binâsından ve bir iki nâfia işinden başka bir şey yokdur. İmparatorluk devri 
cumhûriyet evlâdları tarafından daha sayısız senelerde ödenecek olan taksît-
lere, hesâbsız iktisâdın ve siyâsî ta‘vîzlere mukābil hiç birisi kendi elinde ve 
tasarrufunda olmayarak üst üste senede ancak altmış kilometre kadar demir-
yolu yapdırabilmişdir. Cumhûriyetin bu dar senelerinde yapdırdığı şimendü-
fer hatları üst üste senede iki yüz kilometreye yakındır. Hep kendi mâlı olarak 
ve siyâsî ve iktisâdî hiçbir ilişiği olmaksızın… 

Sonra efendim, münhasıran hâricden gelecek lütufkâra teslimiyet ve 
intizârın karşılığı olan şartı anlamak müşkil midir? Her hangi bir alış verişe
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mutlak ihtiyâcınızı söyleyerek veya hissetdirerek ister mâl sâhibine, ister para 
sâhibine mürâca‘at ediniz, fiâtı da şartı da görür ve daha büyük devlet alış 
verişini kıyâs edersiniz. Beyne’l-Milel misâllerini her gün te’yîd etmekdedir. 
İsim ve mevzû‘ zikr etmeğe nezâket müsâ‘id değildir. Evet, hâricî istikrâz, 
semereli işler için bir gün gelecekdir. Bunun da müsâ‘id şerâ’itle mümkün 
olması ancak zaman ve intizâr ile, bâ-husûs mübrem işlerimiz için aman de-
meyecek kadar kanâatkârâne bir istiğnâ ile ümid olunabilir. O hâlde kuvvetli 
mebde’mi tekrâr edeyim, birincisi; bugünkü kazancımızdan artırıp yarın için 
müsmir bir sûretde kullanmağa imkân verecek kuvvetli bir mâlî siyâset ta‘kīb 
etmeliyiz. Biz bu siyâseti ta‘kīb ediyoruz. Bu siyâsetde muvaffak olduk, bu 
siyâsetde yarınki muvaffakiyetlerimiz daha bâriz olacakdır.

 İkincisi; kim ne derse desin yarın için de yalnız insanî ve vatanî vazî-
felerin değil, iktisâdî tedbîrlerin de başında sıhhî mücâdele vardır.

 Sıhhî mücâdele:

 Hasta adam yalnız kapanmak tehlikesine ma‘rûz bir yuvanın alâmeti 
olmaz, aynı zamanda kazanmayan ve başkasının sermâye olacak fazlasını 
istihlâk eden adam hâline düşer. Mücâdele dediğimiz zaman milletin umûmî 
hayât ve faâliyetine te’sîr eden ictimâ‘î hastalıkları birinci hedef alıyoruz.

 Bu mücâdeleyi cumhûriyet açdı, şimdiye kadar alışılmamış muğlak ve 
fennî bir mücâdele tertîbâtı oldukca geniş mıntıkalarda ve mahdûd vâsıtalar-
la fakat muvaffakiyetle işledi. İş zamanları sıtmadan serilip yatan vatandaş-
lar mıntıkalarında çalışan canlı ve dipdiri kazanç makineleri hâline geldiler. 
Gelecek seneler zarfında sıhhî mücâdeleye yalnız sıtmaya karşı değil, diğer 
hastalıklara karşı da ve bütün memleketi birkaç sene zarfında kaplayacak 
kadar genişlik ile devâm edeceğiz.

 Nâfia faâliyetimiz:

 Üçüncüsü; şimendüferlere ve muvâsala vesâitine verdiğimiz ehemmi-
yeti artırarak 
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ta‘kīb edeceğiz. Bütün memleketi demirle örmek ne kadar uzun boylu olsa da 
cumhûriyet için müyesser olacakdır.

 Hem uzun seneler zarfında değil, yakın seneler zarfında mümkün ola-
cakdır.

 Dördüncüsü; gelecek seneden i‘tibâren kuvvetli bir su siyâseti tahak-
kuk etdirmeğe başlayacağız. Bu siyâset ile suyun tahrîbini men‘ etmeği ve su-
lamayı murâd ediyorum. Geçen dar senelerde cumhûriyet hazînesi şimendüfer-
ler için altmış milyon liradan fazla para sarf etdi. İlk senelerde beş altı milyon 
liralık tahsîsâtla başlamışdık yüzlerce milyon liralık şimendüfer politikasını 
beş altı, yedi milyon liralık taksît ile göze aldığımıza gülenler son senelerin 
te’mînâtlı yirmi altı milyonluk taksîtleri karşısında mahcûb olmuşlardır. Bu-
nun gibi yüz milyonluk bir su politikasına bu sened dört beş milyon lira ile 
başlayacağımızı tahmîn edenler belki teşebbüsümüzü za‘îf göreceklerdir.

 Ancak sulama teşebbüsünün şimendüfer gibi uzun zamanda değil der-
hâl te’sîrini gösterecek feyizli mahiyet birkaç senede tahmînin fevkinde neti-
celer verecekdir. Su basmakdan kurtulan tarlalar derhal sâhibini güldürecek 
ve nehir kenarında kurakdan yanan toprak sulandığı sene hemen yeşillenecek-
dir. Bu su iklimin bütün mahzûrlarını taşıyan bu güzel Malatya civârında 
insanların kurakdan şikâyet etmesi ne hazîndir. Tenkīdinize cevâb vereyim; 
fâidelerini bi’z-zât bu kadar ballandırdığım su siyâseti gibi tılsımlı bir devâyı 
şimdiye kadar tatbîk etmekde niçin mi geç kaldık?

 Hiç geç kalmadım. Ne lüzûmunu görmekde, ne vesâitini tedârük ede-
bilmekde bir gün geç kalmış değiliz. Lüzûmunu senelerden beri söyleriz. 
Vesâitini bulmakda önümüzdeki seneden bir evvelki sene dahi kābil olamaz-
dı. Ancak ihtiyâcı senelerce evvel görmek ve senelerden beri bu emel peşinde 
koşmak sâyesindedir ki gelecek sene su işlerinin ilk esâslı tatbîkātına başlaya-
bileceğiz.

 Islâhât-ı zirâ‘iyye:

 Beşincisi; memleketin iktisâdiyâtının esâslı istikāmetlerinde amelî ted-
bîrlere tevessül ediyoruz. Tafsîlât uzun sürer ve sizi çok yormakdan ihtirâz 
ederim.

 Zirâ‘î mahsûllerimizin ve hayvanlarımızın cinslerini ıslâh için önü-
müzdeki sene vâsi‘ vesâit tahsîs edebileceğimizi ümid ediyorum. Memleketin 
bir çok yerinde
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olduğu gibi Sultansuyu’nda da mahsûlât ve hayvanât için esâslı istasyon aça-
cağız. Orman servetinin muhâfaza ve tezyîdi için mütehassısların senelerden 
beri tedkīkāt ile vardıkları tedbîrleri kâmilen tatbîk edebilmek ümidindeyiz. 
Büyük sanâyi‘den pamuk sanâyi‘ini açmağa tevessül edeceğiz.

 Efendilerim; iktisâdî ihtiyâcâtına göre idâre edilmemiş bir memleketde 
iktisâdî politika ta‘kīb etmek güçdür. Elde bulunan mâlî ve fennî mahdûd 
vesâit ile ihtiyâcları sıraya koymak elbette güçdür. Fakat ciddî ve samîmî 
mesâ‘îden ve tedkīkātdan sonra tatbîkāta geçdiğimiz için bu güç icrââtda 
isâbet etdiğimize i‘timâdımız vardır. İktisâdî mevzû‘ üzerinde konuşurken 
bugünün başlıca derdlerine de temâs edeyim.

 Kredi mes’elesi:

 Kredisizlikden yaman şikâyetler işidiyorsunuz. Bu şikâyetlerin mühim 
bir kısmı kredinin ne olduğunu bilmemekden ve bilmemezlikden geliyor. Kre-
di, her teşebbüsü ve hayâl sâhibinin istediği kadar para ile tecrübelerini te’mîn 
eden vâsıta değildir. Böyle edenleri veya böyle kredi kullanmak isteyenleri 
tecrübesiz harb tüccârlarının âkibetinden kurtarmak birimizin elinden gel-
mez. Bununla beraber ciddî işlerinin mübrem derecede muhtâc olduğu krediyi 
bulamamak sıkıntısında bulunanlar vardır ve şikâyetleri haklıdır. Ancak bu 
derdin devâsı memleketde millî kredi mü’esseselerinin çoğalması ve kuvvet-
lenmesi ile elde edilebilir. Memleketin inkişâfı ve istihsâlinin artması vatan-
daşların tasarruflarını millî mü’essesâtda kullanmağa alışmaları, yani tedrîci 
zaman mes’elesidir. Geçen zamanlar bizim ümidlerimizi artdırmıyor mu; millî 
bankalar dört beş sene zarfında nereden ne hâle geldiler? Zirâat Bankası, 
İş Bankası, Emlâk Bankası, ve ilh… Bugünkü hâlleriyle hep cumhûriyet 
devrinin, cumhûriyet iktisâdiyâtının evlâdlarıdır. Memleket iktisâdiyâtında 
bunların hayırlı ve rehâkâr te’sîrlerini her gün memnûniyetle görüyoruz. Bu 
sene devlet bankası gibi bir ana bankada memleket iktisâdiyâtına dâhil olabi-
lecekdir.

 Kredi derdinin asırlık ve en kötü bir cebhesinden de bahs etmeliyim; o 
da fırsat bulanların ihtiyâc sâhibine para ikrâz ederken her insâf ve iz‘ânın 
fevkinde bir ihtikâr ile kazanç hevesine düşmesidir. Bu eski derd pek aşağı bir 
soygundan başka bir şey değildir. Hayât pahalılığında her türlü inkişâfı batı-
laşdırmanın başlıca avâmilinden biri olan bu kötü huy ile ictimâ‘î ve kānûnî 
olarak mücâdele etmeliyiz.
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 Paramızın istikrârı mes’elesi:

 Paramızın istikrârı mes’elesi ehemmiyetini muhâfaza ediyor. Bu mes’e-
lede bizim kuvvetli nîkbînliğimiz bu sene de iyi bir cereyân ile te’eyyüd et-
mişdir. Bilirsiniz ki efendiler, para istikrârı kānûnî istikrârdan evvel fi‘ilen 
te’mîn olunmak lâzımdır. Bu da memleketin iktisâdî muvâzenesiyle ve te’diye 
muvâzenesiyle te’mîn olunabilir. Mâlî muvâzenenin son iki üç senelik iktisâ-
dî faâliyetin neticeleri olarak paramız son iki üç senede vasatî râyicini he-
men değişdirmedi. Son seneki vaz‘iyetimiz daha sağlamdır. Bununla beraber 
efendiler, paramızın temevvüclerini daha azaltmak ve vasatî râyici her hâl-
de yerinden oynatmamak için daha bir takım tedbîrler alacağız. Böyle millî 
mes’elelerin başlıca tedbîri her şeyden evvel milletce hümûmî ve şu‘ûrlu ol-
mak lâzımdır. Milletin her ferdi cebinden çıkan her lirayı memleket dâhilinde 
mi hâricinde mi kaldığını düşünerek sarf etmelidir. Lüzûmsuz yere memleket 
hâricine para çıkaranların, müsrif olanların zararları yalnız nefislerine ve 
ailelerine değil, memlekete de hem dolayısıyla olmayarak doğrudan doğruya 
mü’essir oluyor. İktisâd ve te’diye muvâzenelerini te’mîn ve takviye etmek 
için hükûmetce de tedbîrler almak mecbûriyetinde kalacağız.

 Muhterem efendiler, size memleketin hayâtından ve inkişâf ve iktisâ-
diyâtından bahs ederken dâimâ iftihâr edebileceğimiz geçmiş muvaffakiyet-
lerden bahs etmedim. Muztar olmadıkca yalnız hâle ve istikbâle âid görüş-
lerimizi arz etdim. Cumhûriyet donuk, durgun bir devrin adı değil, bi’l-aks 
her gün yeni hayâtiyyet gösteren doğurucu, yaratıcı bir yaşayışın timsâlidir. 
(şiddetli alkışlar)

 Bugünkü Türk cem‘iyetinin vazîfeleri:

 Hasbihal ile de bir daha anlıyoruz ki millî cem‘iyet hayâtı basît ol-
makdan çıkmışdır. Bugünün milletleri gerek Beyne’l-Milel münâsebetlerinde, 
gerek iktisâdî ve ictimâ‘î hayâtlarında müsâbaka ve mücâdele edebilmek için 
yüksek kābiliyetlerle mücehhez olmak mecbûriyetindedirler. Asır ve istikbâl 
Türk cem‘iyetinden yaşamakda, çalışmakda, bilmekde ve yapmakda çok ev-
sâf, çok kudret istiyor. İsterseniz bu çok evsâf, çok kudret ile söylemeğe çalış-
dığım mefhûmu milliyetde ifâde edelim. Asrın
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ve istikbâlin Türk Milleti’nden talebine kulaklarımızı tıkamak elimizden gel-
miyor. Bunu da tabî‘î görmelidir. Çünkü biz geçmiş devirlerin tam ve kâmil 
bir inkırâz ile nihâyet bulduğuna şâhid olan bir nesiliz. İlmin ve medeniyetin 
taleb etdiği evsâfda kuvvetli bir cem‘iyet vücûda getirmek için bizim ne kadar 
radikal ıslâhât tarafdârı olduğumuzun hikmetini söylemiş oluyorum. Fakat 
efendiler, apaçık bilmeliyiz ki bir insan cem‘iyetinde hayâtın alâmeti, insanca 
yaşayışda ilk alâmet konuşmak olduğu gibi evvelâ okuyup yazmakdır. Ricâ 
ederim; bi’l-hâssa tebârüz etdirmek isterim ki okuyup yazmayı maârifin, me-
deniyetin bir alâmeti addetmiyorum. Maârifi ve medeniyeti almağa müsta‘id 
bir insan cem‘iyetinin ilk hayât nişânesi olarak okuyup yazmayı gösteriyo-
rum.

 Okuyup yazması olmayan cem‘iyetlerin cehâleti hangi mebde’dedir? 
Şurada tasrîh edemem. Fakat neresinde olsa bu cehâlet bir milletin hayât ve 
inkişâfının bu asırda başlıca mâni‘i ve bağıdır. Millet bugün bu devirde Bü-
yük Gāzi’nin eliyle temâs etmiş oluyor. Büyük Türk Milleti büyük ve muzaf-
fer evlâdı Gāzi’nin delâletiyle okuyup yazmak bilmeyen milletler sırasından 
çıkmak için Latin esâsından alınmış yeni Türk harflerini kabûl etmek karârını 
veriyor. İstikbâlde bugünkü nesile gurûr verecek muhterem bir teşebbüse gir-
miş bulunuyoruz. Teşebbüs, Türk Milleti içinde bilâ-istisnâ herkese okuyup 
yazmağı öğretmek teşebbüsüdür. (alkışlar) Bu kadar hayırlı ve kudretli bir 
tedbîrin niçin bugüne kadar geri bırakıldığını istikbâl münekkidlerine anlat-
mak kolay olmayacakdır. Fakat ben onlara diyeceğim ki insanlar göreneğe o 
kadar bağlıdırlar ki görenekden ayrılıp hayırlı ve kat‘î bir karâra varabilmek 
için Türk Devleti’nin Büyük Gāzi gibi türlü tecrübeler ve bâdireler içinde 
milletin hayâtiyet ve kudretinin özü gibi yetişmiş ve devlet reîsi olduğu hâlde 
köy köy dolaşıp alfabe hocalığı edecek kadar çalışkan, azimkâr ve fedâkâr bir 
reîsi gelmek lâzımdı.

 İstanbul’da Ankara’da ve her yerde milletin okuyup yazma bilmemek 
seviyesinden kurtulmak için gösterdiği tehâlükü görmüyor muyuz? İhtiyâr 
kadınlarımız ve analarımız kendilerine şimdiye kadar zindan kesilen kağıd 
çizgilerinin söz söyleyen nûrlu işâretler hâline geldiğini görünce sevinçlerin-
den şaşırıyorlar, altmış senelik ömürlerinde esrârlı bir tılsım gibi gözlerimizi 
korkutan okuyup yazmanın yeni harflerle iki hafta içinde yüzlerine gülen 
sevimli bir peri olduğunu anlamak hakīkaten sevindirecek bir hâdisedir. 
Cehâlete karşı mücâdele ve Türk Milleti›ni okuyup yazma
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bilmemek seviyesinden çıkarıp yükseltmek karârı bugün artık emr-i vâki‘ olan 
bir programdır.

 Bu program hükûmetin programının başında, Cumhûriyet Halk Fırka-
sı’nın programının başında, bu memleketin münevverlerinin ve vatanperverle-
rinin ideallerinin başındadır. Kuvvetli bir cem‘iyet her şeyden evvel efrâdının 
kâmilen okuyup yazma bilmiş olması ile ilk canlı alâmeti gösterebilir. Türk 
Milleti’nin kendi diline ve konuşmasına asla uymayan eski harflerle seneler 
ve seneler süren emeklerle okumağı yazmağı öğrenmeğe hevesi bize anlatmıyor 
mu ki kendi öz dilinin kolay ve basît harfleriyle çalışdığı zaman birkaç sene 
içinde bir tek evlâdı okuyup yazma bilmez kalmayacakdır.

 Bugün memleket başdan başa bir dershâne hâlindedir. Bu dershânenin 
baş mu‘allimi bu milletin başlıca hazînesi olan büyük evlâdı Gāzi’dir. (alkış-
lar)

 Türk Milleti bu dershâneden muvaffak çıkıncaya kadar çalışacak ve 
az zamanda tam muvaffakiyetle çıkacakdır. (Mutlaka sesleri) İstikbâle ba-
karken hiç bu anda olduğu kadar i‘timâdlı ve ferah bulunmadım. Gelecek 
nesiller babalarının bütün azim ve muvaffakiyetlerinin sırrını onların sâdık 
ve samîmî cumhûriyetci olmalarında ve bâ-husûs cumhûriyetin mü’essisi bu-
lunan, cumhûriyetin bu memleketin her evlâdında azîz bir mefkûre olarak 
yerleşmesi için bütün hayâtını vakf etmiş olan büyük Reîsicumhûru i‘timâd 
ve muhabbetle ta‘kīb etmesinde arasınlar. (Sürekli ve şiddetli alkışlar)
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Vilâyetlerin husûsî büdceleri

[Vilâyet ismi] Lira Kuruş [Mülâhazât]
Diyarbekir 720268

444993

27647

5

5

5

Vâridât

Âdî 

Fevka’l-âde  

Sarfiyât 

“
Niğde 468957

313787

154670

75

67

8

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde  

Sarfiyât

“
Adana 725150

492345

232805

0

0

0

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde  

Sarfiyât

“
Yozgad 519417

319345

200072

0

0

0

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde  

Sarfiyât

“
Denizli 1026969

629464

397505

0

0

0

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde  

Sarfiyât

“
El-Aziz 561792

444393

117398

0

80

20

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde 

Sarfiyât

“
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[Vilâyet ismi] Lira Kuruş [Mülâhazât]
Çankırı 530623

309253

221370

70

70

0

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde  

Sarfiyât 

“
Konya 1841076

1140062

699778

0

0

0

Vâridât

Âdî  

Fevka’l-âde  

Sarfiyât

“
Burdur 384572

265510

119062

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde

 

Kırşehri 322942

203742

119200

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde

 

İzmir 2680578

2082417

497179

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde

 

Ordu 256677

313142

239535

0

0

0

Vâridât

Âdî 

Fevka’l-âde
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[Vilâyet ismi] Lira Kuruş [Mülâhazât]
Maraş 440958

324735

117223

60

60

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Mardin 454948

391416

63531

50

82

68

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Edirne 728264

593892

134372

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Rize 517534

302834

214700

84

84

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Antalya 811215

443049

368166

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Bursa 1623068

1125398

497670

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
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[Vilâyet ismi] Lira Kuruş [Mülâhazât]
Samsun 1229100

733029

496071

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Bolu 643488

478806

164432

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
İçel 321959

237935

84023

0

60

40

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Şebinkarahisar 314932

241716

73215

0

74

26

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Tokad 787251

808272

340070

32

9

63

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Kars 658510

470825

180541

92

20

5

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
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[Vilâyet ismi] Lira Kuruş [Mülâhazât]
Urfa 744541

487427

257114

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Çanakkale 698909

470212

228697

89

78

10

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Gāzi Ayıntab 523746

384801

138946

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
Isparta 519718

320850

198867

0

0

0

Vâridât

Âdî

Fevka’l-âde
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Tam teşekküllü yüz nâhiye 

1928 senesinde tam teşekküllü olarak yeniden teşkîl kılınan yüz nâhiyesin 
isimlerini hâvî cedveldir.

Ankara Vilâyeti’nde yeniden teşkîl kılınan otuz nâhiyesin isimleri

Merkez Kazâsı’na merbût:

 Zîr   Nahiyesi

 Küçük Yozgat  “

 Ahimesut  “

 Gölbaşı  “

 Karalar  “

 Bağlum  “

Ayaş Kazâsı’na merbût

 Güdül   Nahiyesi

Beypazarı Kazâsı’na merbût 

 Karaşar  Nahiyesi

 Gelekre  “

Çıbık (Çubuk) Kazâsı›na merbût 

 Sirkeli   Nahiyesi

 Ravlu   “

Yabanabad Kazâsı’na merbût 

 Güvem   Nahiyesi

 Çeltikçi  “

 Pazar   “

 Şorba   “
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Polatlı Kazâsı’na merbût 

 Yenimehmetli  Nahiyesi 
 Polatlı   “

Haymana Kazâsı’na merbût 
 İkizce   Nâhiyesi
 Kenicek  “

Bâla Kazâsı’na merbût 
 Karaali   Nâhiyesi
 Karakeçili  “

Keskin Kazâsı’na merbût 
 Beyobası  Nâhiyesi
 Yahşihan  “
 Çelebi   “
 Delice   “

Nallıhan Kazâsı’na merbût 
 Beydili   Nâhiyesi
 Çayırhan  “

Kalecik Kazâsı’na merbût 
 Konur   Nahiyesi
 Çandır   “
 Hacıayas  “

Balıkesir Vilâyeti’nde yeniden teşkîl kılınan kırk nâhiyenin isimleri
Merkez Kazâsı’na merbût 

 Pamukçu  Nahiyesi
 Çağış   “
 Konakpınar  “
 Giresun  “
 Kepsut   “
 Küpeler  “

 Şamlı   “
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 Bigadiç  Nahiyesi
 Adalı   “
 Korucu  “
 Durak   “
 İvrindi   “
 Yeniköy  “
 Yakacık  “
 Osmanköy  “

Erdek Kazâsı’na merbût 
 Marmara  Nahiyesi

Bandırma Kazâsı’na merbût 
 Sığırcı   Nahiyesi
 Göbel   “
 Manyas  “
 Darıca   “
 Hacipagon  “
 İdincik   “

Gönen Kazâsı’na merbût 
 Çakır   Nâhiyesi
 Sarıköy  “
 Kavak   “

Susığırlık [Susurluk] Kazâsı’na merbût 
 Ömerköy  Nâhiyesi

Sındığı [Sındırğı] Kazâsı’na merbût 
 Gölcek   Nâhiyesi
 Çorum   “

Dursunbey Kazâsı’na merbût 
 Sarnıç   Nâhiyesi
 Çatalçam  “

Balya Kazâsı’na merbût 
 Ilıca   Nâhiyesi
 Orhanlar  “

 Pazarköy  “
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Burhaniye Kazâsı’na merbût 

 Gümeç   Nâhiyesi
Edremit Kazâsı’na merbût 

 Havran   Nâhiyesi
 Agonya  “
 Dere-i viran  “
 Papazlık  “

Ayvalık Kazâsı’na merbût 
 Alibey   Nâhiyesi
 Ayazmend  “
Erzurum Vilâyeti’nde tam teşekküllü olarak yeniden teşkîl olunan 30 nâhi-

yesin isimlerini hâvî cedveldir.
Erzurum Merkez Kazâsı’na merbût

 Aşkab   Nahiyesi
 Ilıca   “
 Ovacık   “
 Dumlu   “

İspir Kazâsı›na merbût 
 Kenot   Nâhiyesi
 Nurğak (Norgâh) “
 Karataş  “
 Kırık   “

Tercan Kazâsı’na merbût 
 Karakulak  Nahiyesi
 Mans   “
 Gölviran  “
 Yavı   “

Pasinler Kazâsı’na merbût 
 Pasin-i Süflâ  Nâhiyesi
 Aras   “
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 Çobandere  Nâhiyesi

 Karayazı  “

Hınıs Kazâsı’na merbût 

 Karaçoban  Nâhiyesi

 Halilçavuş  “

 Söylemez  “

 Taşkesen  “

 Gökoğlan  “

 Göksu   “

Tortum Kazâsı’na merbût 

 Narman  Nâhiyesi

 Arozet   “

 Kisha   “

Oltu Kazâsı’na merbût 

 Olur   Nâhiyesi

 Örtülü   “

 Kömürlü  “

 Pektir (Piktir)  “

 Müşik (Musik) “
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  Gayr-ı resmî kısım

Vazîfe esnâsında ölen bir meslekdaş

 Bolvadin Kaymakamı Midhat Bey kazâ merkezinde zuhûr eden bir 
harîkin dâire-i sirâyetini men‘ için gösterdiği fart-ı heyecân netîcesinde sek-
te-i kalbden vefât etmişdir.

[Fotoğraf]

Bolvadin Kaymakamı Midhat Bey
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 Midhat Bey 1294 târihinde Bolu’da dünyaya gelmişdir. Mûmâ-ileyh 
[1]315’de Mekteb-i Mülkiye’den neş’et etmiş [1]316’da mülgā Şûrâ-yı Dev-
let Bidâyet Mahkemesi Kalemi’ne mülâzemeten dâhil olarak [1]324’de bi-
rinci sınıf mülâzımlığa irtikā eylemiş ve bi’l-âhere Meclis-i Meb‘ûsân Zabıt 
Kitâbeti’ne ta‘yîn olunarar bir müddet de orada îfâ-yı vazîfe eyledikden son-
ra İlsu, Keban kaymakamlıklarında bulunmuş ve ahîren Bolvadin Kayma-
kamlığı’na ta‘yîn edilmişdir. Bolvadin’de 7 Teşrîn-i Sânî [1]927 târihinde 
vazîfeye başlamış idi. 17 Eylül [1]928 târihinde merkez kazâda zuhûr eden 
yangının itfâsı için mahall-i harîka şitâb eden mûmâ-ileyh yangından müte-
hassıl heyecân sebebiyle sekte-i kalbden vefât eylemişdir. Dâhiliye vekîli beye-
fendi keder-dîde ailesine âtîdeki telgrafla teselliyede bulunmak kadr-şinâslığı 
göstermişlerdir:

 Muhterem zevceniz kıymetli arkadaşımız Midhat Bey’in vazîfe uğ-
runda vefât etdiğini haber aldım. Çok müte’essir oldum. Arz-ı ta‘ziyet eyle-
rim, efendim.
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İcmâlî bir tahlîl
[Dâhiliye Vekîl-i Muhteremi Şükrü Kaya Beyefendi’nin büdce münâsebetiyle 
Büyük Millet Meclisi’nde îrâd etdikleri mühim nutuk esâs ittihâz edilmişdir.]

 Şu son senelerde idârî fikirler ve şekillere dâir ve memleketimizi idâre 
nokta-i nazarından tekemmül ve inkişâfa çabuk adımlarla sevk etmek için 
Şükrü Kaya Beyefendi’nin, bir Dâhiliye vekîli sıfatı ve bakışıyla bu nutkun-
dan daha mühim bir nutuk îrâd edilmemiş gibidir. Bu ehemmiyet, çok ince 
ve hatta esâs çizgileri üzerinde onları daha çok doğrultacak kadar kıymetli 
teferru‘âtı daha bâriz sûretde şâmildir.

 Vilâyetlerin idâresi, İdâre-i Vilâyât Kānûnu’nun yeni bir ıslâha maz-
har edilmesi esâslarına ta‘alluk eden bu nutkun muhteviyâtı, hakīkat-i hâlde, 
icmâlî değil tafsîlî bir tahlîle lâyıkdır. Bunu âtiyyen usûl-i idâre veya hukūk-ı 
idâre mütehassıslarının himmet ve kudretinden bekleyeceğiz.

 Evvelâ: Taksîmât-ı mülkiye veya idârî taksîmât mes’elesi çok mühim-
dir, ve hem hükûmet şekline hem de zamanın zihniyetine göre mühim fark-
larla değişir. Bundaki felsefe ve maneviyât yani “moral” (millî birlik)dir. Bu-
nun içindir ki Fransa’da büyük, küçük, uzak, yakın, şehir, köy, dağ, liman, 
nâhiyeler beyninde ve eyâletler arasında hukūk ve vezâ’if yahud her hangi 
bir tefevvuk ve iftihâr i‘tibârıyla hiçbir fark ve tefâvüt yokdur. Memleketin 
her karış toprağı vatan mefhûmunun aynı azamet ve ehemmiyetdeki tek bir 
manasını ifâde eder. Ve yine bundan dolayıdır ki nâhiye cüz’-i ferdiyetlerinde 
mahallî idâre kaydı şu sîmâyı izhâr eder:
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 Yapılacak her iş sırf o nâhiyenin menâfi‘ine âid olmak ve nesl-i âtîyi 
ta‘ahhüd altında bırakmak. Sonra bunun idârî kontrolüne gelindiği vakit: 
Ahkâm-ı kānûniyyenin tamâmî-i tatbîkini te’mîn esâsından daha mühim 
hiçbir îcâb-ı hâl düşünülmemek imkânı gözetilir. Bu kaydlar, muntazam ve 
mahdûd basamaklarla vilâyet yahud eyâletlere doğru çıkar, cüz’-iferdlerin 
toplanmasından hâsıl olan cüz’-i tâmlar yine bu esaslara dayanır; nihâyet 
millî birlik tecessüm eder.

 Vekîl beyefendi bu safahâta, eskiden bu topraklarda yaşamış olan if-
tirâkcılık ve havâlî-perverlik ta‘bîrleriyle ne güzel işâret etmişdir.

 Hakīkatde mademki mesâha-i sathiye mikdârının aralığıyla o nâhiye 
veya vilâyetin kadr ve şerefi arasında bir fark ve münâsebet yokdur, idârî tak-
sîmâtda genişlikce küçüklük eğer daha çok fâide ve intizâm yahud mazbûti-
yet te’mîn ediyorsa, başka hiçbir hayâlî yahud şâirâne bir fikir ve daha doğ-
rusu an‘ane za‘afiyeti hâtıra getiren bir his burada şâyân-i i‘tibâr olamamak 
lâzım gelir. Esâsen böyle bir düşünüş ahvâl-i tabî‘iyye ve mevki‘-i coğrafî 
i‘tibârıyla vilâyetler arasında hilkat ve vaz‘iyetce ezelden mevcûd farklara 
bir kerre bakmalı ve sonra da millî birlik ve hâkim medeniyetin bunları izâle 
etdiğini kabûl eylemelidir.

 Taksîmât-ı mülkiye aksâm ve eczâsı arasındaki farklar sırf umrânî ve 
zevkī eserlerin mukāyesesinden tezâhür edecek bedî‘î duygulardır ki bunlar, 
her tarafda artdıkca millî birliği kendiliğinden yükselten ve süsleyerek şâyân-ı 
gurûr ve iftihâr bir mâhiyete ircâ‘ eden sırf millî ve vatanî mesâ‘îinin şâhidleri 
olurlar. Bu nokta-i nazardan bir nâhiye yahud vilâyetin diğerine ve daha 
bâriz olarak komşusu olan cüz’-i ferd yahud cüz’-i tâmma karşı vesîle-i fahr 
ve meserreti –kibir ve hasatden hâlî bir müşterek gāye ile- 
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meselâ hastahânesi, eytâmhânesi, köprüsü, yolu, belediyesi, pazarı veya pa-
nayırı, san‘atkâhları yahud mektebleri iledir. Alabildiğine vüs‘ati, tabî‘atın 
bahş etdiği –olduğu gibi kalmış- bir çağlayanı yahud uzak mâzîlerin bırakdı-
ğı âsâr-ı atîkası değildir.

 İdâre mefhûmu bize daha başka şeyler de söyler. Bu şeyler, nâhiyeden, 
arada bazı işleri kolaylatıcı mahdûd bir mütevassıt yahud vâliler menşe’i olan 
kazâdan tâ cüz’-i tâm vilâyete kadar hepsinde derecât ile vardır. Oranın ma-
hallî idâre vezâ’ifindeki ihâtayı ve inceliği kasd eden bu şeylerin en ziyâde 
seslendiği yerler idâre-i husûsiyye ve belediyedeki dâimî encümen veya meclis 
veyahud meclis-i umûmî ve cem‘iyet-i umûmiyyeler gibi halk kitlesinin, millet 
idâresinin temsîli ve kısmen yani salâhiyet-i kānûniyyesi dâhilinde icrâî vâ-
sıtaları ve âmillerinin çalışdığı mekanlar ve makāmlardır. Burada kānûnun 
ve daha mu‘ayyen ve sadedli bir ta‘bîrle İdâre-i Vilâyât ve Nevâhî Kānû-
nu’nun şunu mutlaka yapacaksınız, şunu da mümkünse yapınız, fakat bunu 
ve şunu kat‘iyyen yapmayınız ve bir dördüncü şu şeyi de yapmazdan evvel 
mâ-fevkinize sormağa mecbûrsunuz diye ta‘yîn ve tahdîd veya emir ve nehiy 
etdiği veyahud bir kayd ve şarta ve ahvâl-i mahsûsaya ta‘lîk eylediği, mecbûrî 
veya ihtiyârî, vezâ’if ve hidemâtı hep yine kānûnu bir mazbût ve mu‘ayyen 
şekilde görür ve mütâla‘a ederiz. Binâ’enaleyh burada mevzû‘-ı bahs olacak 
şey vazîfe ve hizmet hissi, ihtiyârî olanlarda lüzûm ve takdîr şu‘ûru âmildir. 
Hepsinin menba‘ ve müntehâsı millî birlik, vatanî umrân, umûmî inkişâfdır.

 Kānûn bunları mazbût sûretde yürütmek için ta‘kīb ve murâkabeyi 
de, hiç ayrılmayan bir nâzım olarak yanına almışdır. Her biri kendi lüzûm 
ve ihtiyâcını mü’eddî âlât ve edevâtı ve hesâb ve kitâbıyla mücehhez eczâ-yı 
ferdiye
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veya tâmmenin hiçbir dakīka tevakkuf edemez olan harekât-ı dâimesini 
mürâkabe ve teftîş edecek makāmât derecât ile en büyükden yani vekâletden 
büyüğe yani vilâyete ve ondan da tedrîcen en küçüğe yani nâhiyeye doğru 
teselsül ederek iner. Bu mevcûdiyet umûmî murâkabedir. Bunun gayrı olarak, 
ta‘bîr câiz ise, tesâdüfî yahud münferid hâdiselerden nâşî bir tabî‘î murâkabe 
daha vardır ki o da müdde‘î veya tâlibin idâri mehâkim nezdinde bir hakk-ı 
kānûnî olmak üzere, şahsan yahud zümre hâlinde mutazarrır bulundukları 
yahud ale’l-ıtlâk hilâf-ı kānûn gördükleri bir mu‘âmelenin tashîh ve ıslâhını 
istemeleri ve ta‘kīb etmeleridir.

 Vekîl beyefendinin “Vilâyât hudûdlarının dâiresinin küçülmesi demok-
rasinin menfa‘ati olduğu gibi halkın lehinedir. Vilâyet hudûdlarının dâiresi 
her vilâyetin gerek hidemât-ı umûmiyyesi ve gerek hidemât-ı mahalliyesini îfâ 
kudret ve kuvvetiyle ölçülür.” sözü idârede olduğu kadar murâkabede de ko-
laylık ve mazbûtiyet esâslarını murâd eden umûmiyeti câmi‘ ve tahlîli uzun 
tafsîlâta muhtâc bir esâs çizgisini vâzıh sûretde gösterir.

 Buyuruyorlar ki: “Memleketin idâresinde vilâyetler kadar esâslardan 
biri de köylerdir. Köyler bi’l-fi‘il teşkîlât-ı idâriyyenin cüz’-i ferd-i tâmmı-
dır. Son zamanlara kadar Türkiye köyleri kānûnen bir usûl ve nizâma tâbi‘ 
değildi. An‘anelerle ve mahallî teşekküllerle ve tertîblerle idâre olunuyordu. 
Köyün ve köylülerin işleri muhtârların iktidârlarına, çalışkanlıklarına ve 
keyfine tâbi‘ idi…” bu bâriz ve canlı hakīkati, teşrîh ve îzâhdan müstağnî 
görürüz. Görünen köy kılağuz [kılavuz] istemez.

 Mes’elenin pek büyük olan ehemmiyetini birden bire kavramak için şu 
koca memleketin 40921 köyü olduğunu ve bunlardan terekküb etdiğini
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bir an için düşünmek kâfîdir; köyler demek memleket demekdir.

 Şu kırk bin ve küsûr köyden yirmi bir bin ve küsûruna bir buçuk sene 
zarfında Köy Kānûnu’nun tatbîk edildiğini zikr etmeleri ise büyük çok bü-
yük bir haberdir. Bu kānûnun tatbîkiyle elde edilen netâyic ve âsâr-ı nâfiayı 
da zikr etmişlerdir. fakat iş bununla bitmiyor. Vekîl beyefendi diyorlar ki: 
“Köy Kānûnu mahiyet-i hukūkiyyesi i‘tibârıyla  “Komün Kānûnu” değildir, 
demişdim. Halbuki memleketde komün teşkîl etmek ve komünün vezâ’ifi ile, 
hidemâtı ile muvazzaf ve mükellef câmi‘alar yapmak zarûrîdir.”

 Bu pek büyük ve en asrî adımın önünde beliren gāyeyi de –suâle yahud 
düşünmeye hâcet bırakmaksızın- îzâh için (tâm teşekküllü nâhiye) ta‘bîrini 
kullanıyor ve “bunların teşkîlinde âmil olarak üç esâs intihâb etdik: Mesâfe 
esâsı, aded-i nüfûs esâsı ve köy mikdârı esâsı; öyle düşündük ki bir köylü yaya 
olarak köyünden merkez-i idâreye gitsin, işini halletdikden sonra yine yaya 
olarak geceye kalmadan köyüne dönsün,” diyorlar.

 Burada en mühim noktalar mesâfe ve nüfûs esâslarıdır. Köy mikdârı 
ikinci derecede kalır. Yani zaman yahud müddet ve bir de insan yahud faâl 
hayât, biri diğerini idâre veya alâkadâr eden iki rükünlerdir. Köy adedini 
nüfûs adedini ve mesâfeyi köylerin sıklık veya seyrekliği ta‘mîr yahud ihlâl 
eder. Fakat asıl mes’ele yine kendilerinin dedikleri vechile: “.. Bu teşekkül 
halkın ihtiyâcâtını görebilsin. Ve o ihtiyâcın başında bulunan me’mûr da 
köylülerle temâs ederek onların ihtiyâclarını anlayabilsin…”

 Fakat, bütün maksad ve gāye acaba bundan ibâret midir? Yani bekle-
nen fâide köylünün bir günde nâhiyeye gidip işini görebilmesine mi
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münhasır kalıyor, yoksa bu teşkîlâtın ve tâm teşekküllü olmanın başka ve 
daha ileriye ma‘tûf bir ciheti var mıdır? Şübhesiz vardır, hem de öyle vardır 
ki bu teşkîl ve teşekkülde en yeni ve en mes‘ûd bir idâre inkilâbının elleri ve 
dimâğı ile mâddî ve manevî eserler meydâna getirmek için zarûrî olan, (ta‘az-
zuv) esâsı meknûzdur. Hayât-ı ictimâ‘iyyenin tâm ve mü’essir bir dirlik gös-
terebilmesi için birinci şart ta‘azzuvdur. Bu mevcûdiyetin, ihtiyâc ve seviye-i 
zamana her şeyde cevâb verebilmek kudretini bahş etmesi i‘tibârıyla, halk 
idâresinin kıvamını ifâde etdiği meydandadır. Hatta en ma‘mûr ve zengini 
olsun, hangi nâhiyemizin kendi hey’eti, kendi büdcesi ve kendi sermâye ve 
teşebbüsü ile hayırlı veya iktisâdî devâmlı bir eser meydâna getirdiği görül-
müşdür. Halbuki ta‘azzuv eder ve kendi hudûd ve vezâ’ifî ve kānûnî salâ-
hiyeti dâiresinde bir şahsiyet-i hükmiye vücûda getirirse o vakit bunun îcâb 
etdirdiği hidemâtı da kendinden bekleyecek ve nâhiye ailesi “millî cihâz-Ou-
tillage national” denilen yani bütün memleket ve milletin, işleyen yani fâide 
getiren ve imâra hizmet eden servet-i umûmiyye alât ve edevât ve vesâit-i 
fa‘âliyesinden kendi hisse ve kudretine müte‘allik kısmını tedârük ve tanzîm 
ile çalışacakdır. Halbuki o bu işleri şimdiye kadar hep devletden beklemiş ve 
kendine teklîf edilen işleri mahallî ve kendine muhtass bir vazîfe olarak te-
lakki edememişdir.

 Avrupa’nın nâhiye uzviyeti çok câlib-i dikkatdir. Bu cüz’-i ferdler 
kendi ehemmiyet ve kudretlerini mübâlağasız şekilde müdrik bir zihniyetle 
âdetâ tesânüdlü bir aile hayâtı ta‘kīb ediyorlar. Her birinin hiç değilse birer 
dispanseri, birkaç mektebi, yerine göre bir sanâyi‘ mektebciği, mu‘âvenet-i ic-
timâ‘iyye teşkîlâtı; umûm nâhiyeye âid emlâk ve arâzîsi, 
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belediyesi, karye bekcileri, ücretle çalışır ve belediyeye yardım eder. Kamyon 
yahud otomobil iltizâmı, müşterek hayât ve kazâ sigortası, aceze ve ma‘lûlîn 
için mu‘âvenet idâresi, yetîmlere vesâyet işi, bunlara mukābil mahallî vergi 
ve rüsûmu ile bu kifâyet etmezse hazîneden mu‘âvenet-i nakdiyyesi, büdce 
açığını kapamak maksadı hâric olmak şartıyla kānûnen mu‘ayyen umûr ve 
teşebbüsât-ı müfîde için istikrâz akdi salâhiyeti, çiftci cem‘iyeti, kooperati-
fi, murâbahacı eline düşmemek için ikrâz sandığı, hulâsa refah ve basîret-i 
ictimâ‘iyyeyi te’mîne hâdim olacak ve atâlet ve sefaleti red ve def‘ edecek 
her nev‘ te’sîsâtı, çareleri ve tedbîrleri vardır. Bunların hepsini hiçbir yerde 
doğrudan doğruya devlet yapmaz ve yapamaz; bunu ta‘azzuv etmiş eşhâs-ı 
hükmiyyeye yapdırır.

 İhtiyâcların umûmî ve husûsî şekilde, yerine göre, az çok değişdiğini 
nazar-ı dikkate alan tâm teşekküllü nâhiyeden maksad ve gāye bunların hep-
sini karşılayan ve hepsine cevâb verecek olan kat‘î bir tertîb-i ekmeldir. 

 Fakat bu da –görüyoruz ki- döne dolaşa yine nâhiye idâresinin yani 
mahallî idârelerin vazîfe ve salâhiyet esâsına kavuşuyor. Nutkun bir yerin-
de “Bu teşekkül köylerin imârına da yardım edecekdir.” dedikden sonra: “Ve 
devletin sahâbet ve himâyesinin köylerin yanıbaşında bulunmasına da yar-
dım edecekdir.” Netice ve gāye-i mes‘ûdesine mülâkī oluyor. Burada da tekrâr 
ederiz ki nutkun muhteviyâtı en ufak fer‘ine kadar çok mühimdir.

 Fakat hangi birini söyleyelim? O kadar şümûllu ve derin noktalar var 
ki hemen umûmî idâre mekanizmasını istihdâf edecek kudreti hâ’iz! Meselâ: 
“.. Fakat mâliyede pek sakīm olan tahsîs-i vâridât usûlü, meclis-i umûmîleri-
mizin ve vilâyetlerimizin büdcelerinde daha çok serbestîlerine 
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mâni‘ olmakdadır. Bu usûlü kaldırmak lâzımdır.” fıkrası ayrıca büyük bir 
tedkīk sâhası, ve derin değil fakat çok teferru‘âtlı yani her şube-i idâriyyeye 
muhtelif icrâât ve hâdisât nokta-i nazarından ilişen ve te’sîr yapan engeller 
ve gizli akāmetleriyle geniş bir sistem mes’elesi teşkîl ediyor.

 Burada mümkün mertebe mücmel bir tedkīk yapabilmek için evvel 
emirde mâliye ile iktisâdiyâtı biri birinden iyice ayırmalıdır. Bu mevzû‘da 
iktisâdiyâtın ne münâsebeti vardır. Suâl-i farazîsine cevâben deriz ki biz de 
bu iki kelime, bu iki mana ekseriyâ –biri diğerinin yerine fuzûlî geçmek üzere- 
maksadlar ve mes’elelerde yek-diğerine karışdırılmış ve bunan binâ’en netice-
de, yahud neticeden evvel tarz-ı tedkīkde, yanlışlığa düşülmüşdür.

 Halbuki, iktisâdiyât mâliyenin mevlidi, menba‘ı ve hiç değilse süd ana-
sıdır! Doğrudan doğruya mâliyeye göz atmak yahud onu her hangi bir yola 
sevk etmek, mevlidine, menba‘ına fena sûretde dokunmak demekdir. Yani 
mâliyeyi idâre mesâilinde yalnız ve müstakil olarak mütâla‘a etmeğe imkân-ı 
ilmî yokdur. Onun beslendiği, onun her gün çalışarak gıdâsını tedârük eden 
anasının yaşadığı bir yeri vardır. O da iktisâdiyât merkezidir.

 Aradaki fark o kadar açıkdır ki bir devletin geçirdiği iktisâdî buhran 
başka mâlî buhrân yine büsbütün başkadır. O hâlde idâreler üzerine iktisâdî 
mahzûrların yahud sakīm usûllerin te’sîri mâliyeyi rahnedâr ediyorsa bunda-
ki şekil başka, mâliyenin kendi kendine yani kendi sun‘ ve taksîriyle tutduğu 
yanlış usûldeki eşkâl yine başkadır. Tahsîs-i vâridât usûlünde bi’l-farz bir 
vilâyetin iktisâden inkişâf ve tefeyyüzü onun mâliyesini –mahâl olarak- bir 
refâh ve vüs‘ate mazhar edemez. O bir cihetden inkişâf, diğer cihetden inhitât 
yahud ekseriyâ 
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tevakkuf âsârı gösterir ve nihâyetde –hiçbir zaman- çokdan istihkāk kesb 
etdiği kıvamını bulamaz. Çünkü iktisâdî meziyet ve isti‘dâdlarını mâliye 
usûlleri körletir, yahud fâidesi pek mahdûd ve kaydlar, şartlar, mu‘âmelelerle 
muhât müşkilât içinden habseder; mahalline tamamıyla masrûf olacak tah-
sîsâtı kâfî derecede veremez, çünkü mahallî ihtiyâc ve lüzûmu oranın meclis-
leri, cem‘iyetleri, encümenleri veyahud bunların salâhiyeti mahdud ve hak-
kıyla takdîre mazhar değilse vâlinin ve vilâyetin teknik me’mûrlarının yahud 
nâhiyede bunların mukābilinin mütâla‘aları ve talebleri kâfî derecede mesmû‘ 
ve mu‘teber olmayacak bir usûle tâbi‘ ise veyahud usûllerde defterdâr veya 
muhâsebeci, yani mâliye me’mûrluğunun mikyâssız bir tasarruf ve ihtiyât 
zihniyeti ile buna munzam olan: hazînenin taleblerini mahallî ihtiyâcâta 
takdîm ve tercîh ta‘assubu gālibse belki de evvelce mahallî büdcelerin tan-
zîminde nâkıs sûretde nazar-ı dikkate alınmış yahud tahmînde hatâ edilerek 
konulmuş bir meblağ sebebiyle bir takım işler yüz üstü kalacağı gibi nâhiye ve 
hattâ vilâyetin idâre-i mahalliye hesâbına istikrâr akdi yahud bazı iltizâm-
larla bazı vâridât te’mîn edecek işleri emâneten kendi yapmasına mesâğ-ı 
kānûnî olmaması da ayrıca mâni‘alar teşkîl eder. Sonra o vilâyet yahud nâhi-
yenin birkaç seneye şâmil bir mesâ‘î ve imâr programı olmaması da doğrudan 
doğruya iktisâdiyâtı üzerine te’sîr icrâsından bir an geri kalmaz. Bu husûsda 
en mühim vazîfe ve salâhiyet meclis-i umûmîlerle bunların icrâ komitesi olan 
encümen-i dâimîlere teveccüh etdiği gibi belediye meclisleri de bu husûsda pek 
mühim bir vaz‘iyet izhâr ederler. Halbuki bunlar, devletin idârî vesâyeti ile 
mahallî idârelerin salâhiyeti gāyet iyi te’lîf edilmek şartıyla bir çok hidemâtı 
hattâ ihtiyârî olanlarıyla beraber en uzak noktaya kadar ailevî bir takayyüd 
ile ta‘kīb edecekler idi.
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 Tekemmüle doğru sıhhatli adımlarla giden ve bi’l-hâssa Cihân Harbi’n-
den sonra bu bî-emân muhribin müdhiş virâneleri önünde şu‘ûrunu derleyip 
toplayarak çok çalışmakdan başka çâre olmadığına bir zâhid gibi imân eden 
garb devletleri idârelerindeki yeni meyelân ve cereyânlar, halk hükûmetlerinin 
müsbet kudretlere mâlik olduklarını ve şu kadar ki muvaffakiyet tılsımının 
mahallî idârelerdeki iktisâdî âhengin elinde olduğunu göstermişdir. İdâre-i 
husûsiyeler âhenk ile muttarid hâlde yürümesi çok mes‘ud neticeler verecek 
bir samîmiyeti ifâde ediyor. Hattâ devletin vesâyet sıfatı bunun murâkabe-
sinden ibâret kalarak işleri halk teşkîlâtı, halk meclisleri ve halk mümessilleri 
yapıyor. Vesâyet-i âliyye ise idâre-i maslahat gibi lastikî ve yerine göre keyfî 
şekil almağa müsta‘id tarzları beğenmeyerek kānûna istinâden çok vakūr ve 
bî-taraf bir sima ile bu umûmî ve dâimî harekete, gözü hiç kamaşmayarak 
bakıyor.

 İdâre mekanizmasında gitgide müstakil bir meslek yahud mekteb şek-
lini alan pek mühim bir kısım da belediyeler ve şehir idâreleridir. Bunların 
ehemmiyeti hayât-i ictimâ‘iyyenin kesâfet ve izdihâm arz etdiği yerlerde ken-
dine mahsûs bir incelikle tebârüz etmekde ve en ziyâde hıfz-ı sıhhat-i umû-
miyye ile iktisâdiyâtda asabî bir faâliyet sâhibi olduğunu dâimâ ileri sürmek-
dedir.

 Dâhiliye vekîli beyefendi bunun için diyorlar ki: “… Hidemâtı çok 
mütenevvi‘, müşkil fakat menâbi‘-i vâridâtı az olan teşekküllerimizden biri 
de belediyelerimizdir. Eski, harâb, metrûk, mühmel bırakılmış şehirlerimizi 
ta‘mîr ve imâr etmek, karanlık, dar ve ta‘mîrsiz, kaldırımsız, lağımsız, ça-
murlu yollarını tanzîm etmek ve temizlemek, sokakları tenvîr etmek, tan-
zîfâtda bulunmak hep belediyelere mevdû‘ vezâ’ifdir. Buna karşı 
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belediyelerin gördüğü mukābele, ekseriyâ takdirden, teşvîkden ziyâde tenkīd-
dir. Belediyelerin kuvvet ve salâhiyetini artırmak zamanı çok[dan] gelmişdir. 
Belediyelerin teşekkülüne ve salâhiyetlerine âid Dâhiliye Vekâleti ayrıca bir 
kānûn lâyihası hazırlamışdır.”

 Memleketde 628 belediye ile bunların 22,5 milyon lira vâridâtı olduğu-
nu anlatan müşârun-ileyh burada tabî‘î ve en umûmî ve mücmel bir ifâde ile 
iktifâ etmişdir.

 Fakat bunun rûhunu ifâza yahud bünyesini medeniyete göre ıslâh ede-
cek olan şey o hazırlanan kānûndur. Çünkü bu bahsin başlangıcında arz etdi-
ğimiz, yeni husûsâtıyla müstakil şekil alan, belediye ve şehir idârelerimiz çok 
geri ve çok noksândır. Güyâ bu basîtlik yahud noksânlıkla istihzâ ediyormuş 
gibi belediyecilik yahud ta‘bîr-i mahsûsuyla “şehircilik” san‘atı da dünyanın 
hemen her medenî ikliminde alabildiğine ileri gidiyor. Şehirler ve bi’l-hâssa 
büyük şehirler sekenesinin dağdağalı, külfetli, yorucu hayâtını müşkilât ve 
meşakkatden mümkün mertebe kurtarmak, dünyanın her devre-i beşeriyetin-
de dâimâ medeniyetlerin en kuvvetli menba‘ları ve mürebbîleri olan bu karışık 
ve izdihâmlı kitlelerde insanî ve ictimâ‘î ihtiyâclar ve lüzûmların evvelâ en 
mühimlerini îfâdan başlayarak tedrîcen o hey’et-i ictimâ‘iyyenin bedî‘î ar-
zularına ve hattâ ziynetlerine kadar her şeyini düşünmek ve ahlâk ve his-
siyâtına bile âilî duygularla hizmet etmek derecesine varan şehir yani belediye 
mü’esseseleri bugünkü medeniyetin doğurduğu en güzel ve hassâs bir çocuk ve 
bazı pek müterakkī yerlerde en münevver ve muntazam hareketli bir gençdir.

 Belediyeler doğrudan doğruya ictimâ‘î hayât seviyesinin bilgi mikyâsı-
dırlar. Bu ta‘bîrin içinde onların mütenevvi‘ ve ince olduğu kadar
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hayırlı ve istirâhat-perver vazîfeleri vardır. Fakat bütün mes’ele sıkı bir 
kānûnla şehirciliği ictimâ‘î hayâtın nâzımı olarak tanıtmakda toplanıyor 
demek mübâlağalı bir söz olmaz. Bu vazîfenin şeref ve haysiyetini çok yük-
sek gören medeniyet-i hâzıra zihniyeti garbın ve mâ-verâ-yı okyanusun irfân 
ma‘mûrelerinde fahrî hizmet eden belediye reîsleri ve hey’etleri bulunuyor, 
“şehircilik” mütehassısları yetişdiriyor, şehir idârecileri, şehir mühendisleri, 
şehir mimârları, şehir zâbıtası çıkarıyor. Şehir edebiyâtı bile vücûd buluyor. 
Bununla beraber köylerde de bu teşkîlâtın basit fakat çok samîmî ve o nisbet-
de muvaffak belediyeciklerin vatanî aileleri ne güzel çalışıyorlar.

 Memleketimizdeki belediyeler umûmuna ve mecmû‘una âid 22,5 mil-
yon lira vâridâtın dörtde üçü Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Bur-
sa ve emsâli en büyük şehirlere çıkarılırsa bâkī 600 kadar belediye dâiresine 
kalan milyonlarla yine epeyce hizmet îfâ edilebilir. Fakat bu temennî yahud 
kanâati tereddüdsüz kabûl etmek için mutlaka muntazam teşkîlât ve şedîd 
kānûna lüzûm olsa gerekdir.

 Çünkü belediyelerin vezâ’ifini kolaylaşdıracak ve onların hizmet gā-
yesine âdetâ zahîr olacak kuvvet, ahâlînin o vezâ’if ve hidemâtında ki fâi-
de ve menâfi‘i hakkıyla idrâk etmesinden doğacakdır. Belediye kānûnlarının 
nizâmât ve ta‘lîmâtının tamamıyla tatbîk olunmadığı yahud tatbîki esnâ-
sında sekenesinin muhâlefet yahud lâ-kaydlığına ma‘rûz kalındığı bir yerde 
muvaffakiyetsizlik en tabî‘î bir neticedir.

 Belediyeler her nedense, yahud daha doğrusu cehlin gaflet-i seyyi’esin-
den dolayı, lâyık oldukları ehemmiyeti bugüne kadar –hattâ belediye reîsleri 
ve hey’etlerinin çoğu indinde bile- kazanamamışlardır. Halbuki hıfz-ı sıh-
hat-ı
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umûmiyye ve mu‘âvenet-i ictimâ‘iyye vezâ’ifinden başka iktisâdî kısımdan 
te’mîn etdikleri fevâid pek büyükdür.

 Vezâ’ifin ve hakīkaten kıymetli hidemâtın îfâsına muktedir olmak 
için lüzûmu kat‘î olan paranın te’mîni, yani vâridâtın artması maksadıyla 
medeniyeti yüksek şehirlerin sarf etdikleri gayret ne kadar büyükse muvaf-
fakiyetleri de o kadar parlakdır. Bu muvaffakiyet, şehirleri kendilerine hâs 
bir idâre sistemi bulmağa sevk etmiş ve onlara hakkıyla lâyık oldukları ince 
ve imtiyâzlı değilse bile mahallî idâre-i husûsiyyelerin hikmet-i vücûdu veya 
îcâdı gibi husûsî bir şekil ve sima izhâr eden teferru‘âtlı ve nâzik bir tarz-ı 
idâreye ihtiyâc hissetdirmişdir. Bugün, gitdikce büyüyerek dünyanın her ta-
rafında kısım kısım memleketleri var imiş gibi mu‘azzam bir devlet mü’essese-
sine benzeyen “Şehirler Beyne’l-Milel Birliği” unvânlı bir cem‘iyetin gitdikce 
büyüdüğünü görüyoruz.

 Belediyecilik çok vâsi‘ mikyâsda dünyanın en muntazam idâre nümû-
nesi olmağa her vakit müsta‘id olduğuna göre bizde de en çok ehemmiyet ve-
rilecek ve Dâhiliye Vekâleti’ni en vâsi‘ ve en mühim bir teşkîlâta sevk edecek 
bir hizmet sâhasıdır.

 Nutkun hey’et-i umûmiyyesinden çıkan netice, Dâhiliye Vekâleti’nin 
hâl-i hâzırdaki idâreyi, husûsiyât-ı asriyye ve medeniyye seviyesi demek olan 
inzibât ve âsâyişden de daha ileri bir tekemmül ve istirâhat devresine götür-
mek fikrini telkīn ediyor.

 Vekâlet-i Celîle’nin bunun “komün” teşkîlâtından beklediği ve kaviy-
yen ümid etdiği de anlaşılıyor. Avrupalıların tecrübesi de bu teşkîlâtın az çok 
ırkī ve târihî farklar ve Amerika’da olduğu gibi vüs‘at-i arâzî ve yeni câmi‘a-
larla 
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yeni yerler açılması kabîlinden oraya mahsûs başkalıklar içinde hemen umûmî 
bir idâre şekli izhâr etmiş ve bugün bundan yalnız Asya ve Afrika’daki büs-
bütün şark ve aksâ-yı şark ve cenûb memleketleri, kendi an‘ane ve müstem-
leke bünyeleri kıyâfeti ve zihniyeti altında kalmışlardır. Nâhiye teşkîlâtı ve 
bu tam teşekküllü ferdiyetlerden vilâyet cüz’-i tâmmı yapılmak her hâlde en 
son tecrübelerin doğurduğu bir vücûddur. Fakat bunun yalnız ve yalnız idârî 
şekilde tecellîsi kâfî olmasa gerekdir. Yani buna mutlaka yeni ve sırf ilmî 
kānûnları tatbîk eden bir iktisâd sistemi terfîk etmek lüzûm-ı kat‘îsi karşı-
sında bulunduğumuzu i‘tirâf eylemek gerekdir. İktisadî usûlleri bir cihetden 
de devletin doğrudan doğruya ve mahallî cüz’lere ayırmaksızın umûmî ve 
müşterek bir siyâset ta‘kībiyle bi’z-zât kendi te’sîs ve idâre etmek nazariyyesi 
var.

 Bu usûlü ancak şimendüfer, liman, ticâret, bahriye donanması, devlet 
bankası gibi bir memleketin hiçbir vakit hiçbir yerde halk teşebbüsâtıyla ya-
pamadığı mu‘azzam mü’essesât ve inşââta tatbîk etmekden daha ileri gitmek 
mümkün olamayacağına göre (komün)ler ve bi’l-hâssa vilâyetler câmi‘alarına 
iktisâdî inkişâflarını te’mîn için bazı vezâ’if-i asliyye tahmîl ve bazı salâhi-
yetler bahş etmek zarûrîdir.

 Şükrü Kaya Beyefendi’nin nutku bu gibi bahisleri tekrâr etdirtecek 
kadar şümûllü ve bugünün ihtiyâcât ve muktezeyâtına göre en lüzûmlu ve 
ilişdiği, îzâh etdiği nukāt i‘tibârıyla da en çok beklenen en belîğ bir nutuk ve 
aynı zamanda bir beşâret ve tedkīklere müstenid ıslâh ve ikmâl vesîkasıdır.
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Me’mûr 
ve Me’mûrîn Kānûnları

 Me’mûr nedir? Hâricde devleti ve halk nezdinde hükûmeti temsîl eyle-
yen ve kānûnları tatbîk ve icrâ eden unsurdur. Devlet ve hükûmetin kudret 
ve nüfûzunu, şeref ve fazîletini, namus ve haysiyetini i‘lâ veyâ imhâ eden 
odur. Halkın kānûnî ve tabî‘î haklarını sür‘atle te’mîn ederek onlara hükû-
meti sevdiren veya yolsuz ve lüzûmsuz mu‘âmele ve şiddetlerle nefret etdiren 
ve bu sûretle hükûmetlerin ve onların istinâdgâhlarının mukadderâtı üzerin-
de mü’essir olan âmillerden başlıcası me’mûrdur. Müstebid bir hükümdârın 
fenalıklarını artdıran, iktidâr mevki‘indeki vatanperver ve hüsn-i niyyet sâ-
hibi bir fırka emellerinin husûlüne engel olan, millî kuvvet ve servetleri isrâf 
ve imhâ eden me’mûrdur. Kānûn, nizâm, teşkîlât ve vesâit noksânını zekâsı, 
dirâyeti, teşebbüs-i şahsîsi, ihtisâsı ve becerikliliğiyle telâfî ve ikmâl ederek 
hükûmetin ve milletin âlî hukūk ve menâfi‘ini koruyan me’mûr olduğu gibi 
ba‘zen devlet ve hükûmetleri temelinden ve kökünden kemiren muhrib unsur 
da yine odur. Hulâsa bir devletin ve hükûmetin icrâ kuvveti mukaddes bir 
emânet olarak eline teslîm olunan “yed-i emin” me’mûrdur. Bu kuvvet eh-
liyetli bir me’mûrun elinde milletin ihtiyâclarına ve derdlerine karşı müsmir 
bir iş ve feyizli bir devâ nâ-ehillerin liyâkatsizlerin elinde ise fenâlığa âlet 
veya ber-hava olur. Bu sebebledir ki devlet teşkîlâtında ve hükûmet meka-
nizmasında bu kadar mühim ve esâslı bir mevki‘ işgāl ve hükûmetine ve mil-
leti selâmet veya felâkete îsâl eden me’mûrun keyfiyeti ile devlet ve hükûmet 
ehemmiyetle alâkadâr olmak mecbûriyetindedir. Bi’l-umûm devlet me’mûrları 
hakkında



262



263

-123-

vârid olan bu mütâla‘a memleketin bi’l-hâssa inzibât ve âsâyişinin te’mîni 
ve hükûmetin dâhilî siyâsetinin tatbîki ile mükellef olan Dâhiliye me’mûrları 
hakkında daha kuvvetle vâriddir.

 İyi idâreler ehil me’mûrların eseri olduğu gibi ehil me’mûrlar da iyi 
me’mûrîn kānûnlarının mahsûlüdür. Hükûmet kadrolarına girecek me’mûrî-
nin ehliyetli olması tâli‘ ve tesâdüfün cereyânına ve lütfuna bırakmak memle-
ketin idâresinden mes’ûl olanları dâimî bir endişe ve ıztırâb içinde bırakır. Ve 
bu şerâ’it altında en geniş hüsn-i niyetler ve pek büyük gayret ve himmetlerle 
yapılan fedâkârlıklar semeresiz kalır. Yakın bir târihde sâbık Avusturya ve 
Macaristan İmparatorluğu’nda menâfi‘i yek-diğerine zıd, millî emelleri ve gā-
yeleri muhtelif milletlerden teşekkül eden imparatorluk münhasıran me’mûr-
larının dirâyet ve kifâyeti sâyesinde millî düşmanları olan İtalyanların bile 
takdîrine mazhar olan fevka’l-âde muntazam ve yüksek bir idâre te’sîs ve 
te’mîn etmişler idi. 

 Küre-i arz (kao) hâlinden tecerrüd ve teberrüd ve te’essüs ede ede bu-
günkü hâle geldiği gibi bugünkü muhtazam hükûmet te’sîsât ve teşkîlâtımız 
da kıvâm ve nizâmdan tamamıyla mahrûm olan bir halîtanın asırlar zarfında 
tasfiyeye ve tekâmüle tâbi‘ olmasından doğmuşdur. Tabakātü’l-arz ilminin 
temâs etdiği mevzû‘ları istismâr etmek isteyen alâkadârlar nasıl ki bu (kao)
nun târih ve sûret-i teşekkülünü tedkīk etmek mecbûriyetinde oldukları gibi 
me’mûrlarımız hakkında millî ve mahallî ihtiyâcâtımıza etnoğrafik ve tâ-
rihî hayâtımıza uygun ahkâm vaz‘ etmek imkânına te’mîn için Osmanlı ve 
Türk me’mûrlarının geçirdiği safahâtı birdefa sür‘atle olsun gözden geçirmek 
zarûreti vardır. Asırların elinde müte‘addid tasfiye kalburlarından geçirilerek 
bugünkü saf ve temiz me’mûr unsurunu meydâna getiren idâre târihimizin 
dikkatle tedkīk ve tahlîli neticesinde vaz‘ ve tedvîn edeceği ahkâm iledir ki 
büyük inkılâbımızın feyizli eserlerini
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muhâfaza ve kabûl etdiğimiz garb medeniyetinin terakkiyâtına müvâzî ve 
mutâbık sûretde inkişâf etdirebilecek kābiliyetli ve ehliyetli me’mûrları bula-
cak, yetişdirecek ve muhâfaza edebilecekdir.

 Biz de hükûmet pâytahtı olan İstanbul’da Sadrâzamların konakları-
na intisâb eden ağalar ve kapıkulları ile yeniçeriler tarafından ve devlet için 
birer çiftlik mâhiyetinde vâridât menba‘ı telakki olunan eyâletlerle vilâyet-
lerin üzerlerine ihâle olundukları mültezim ve sipâhilerle sonraları merkez-
den gönderilmeğe başlanan vâlilerin kapı uşakları ve mülhakātdaki silah ve 
nüfûzuna istinâd eden âyân denen derebeyleri ve zorbalar tarafından idâre 
edile gelmişdir. Keyfî ve müstebid bir idâre dahi ancak muntazam bir teşkîlât 
makinesiyle te’mîn edilebileceğine göre Osmanlı ülkesinde cârî olan idâre Tan-
zîmât’a kadar müdhiş bir anarşiden kurtulamamışdır. O zaman memleketin 
çok geniş olması vesâit-i nakliyenin ibtidâîliği hasebiyle bu anarşik kuvvetler 
bulundukları nüfûz havzalarının hâricine taşmamış ve yek-diğeriyle ittihâd 
ve ihtilât edemediğinden bunlardan bir derece üstün olan merkez kuvvetleri 
diğerlerinden nisbeten müteferrik kalarak devlet ve hükûmet için vârid olan 
serî‘ izmihlaller vukū‘a gelememişdir.

 1255 târihinde Gülhane’de kırâet olunan “Hatt-ı Hümâyûn’da” yed-i 
vâhid beliyyesinden lehü’l-hamd memâlik-i mahrûsemiz ahâlîsi bundan evvel-
ce kurtulmuş ise de âlât-ı tahrîbiyyeden olup hiçbir vakitde semerât-ı nâfiası 
görülemeyen iltizâmât usûl-i muzırrası el-yevm cârî olarak bu ise bir memle-
ketin mesâlih-i siyâsiyye ve umûr-ı mâliyyesini bir adamın yed-i ihtiyârına ve 
belki pençe-i cebr ve kahrına teslîm demek olup ol dahi zâten bir iyice âdem 
değilse hemen kendi çıkarına bakıp cemî‘-i harekât ve sekenâtı gadr ve zulüm-
den ibâret olmasıyla” şeklindeki pâdişâhın beyânâtından vâzıhan anlaşıldığı-
na göre
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vilâyetler iltizâma verilir ve memleketin mesâlih-i siyâsiyye ve umûr-ı mâliy-
yesi bir âdemin “yed-i ihtiyârına belki pençe-i cebr ve kahrına teslîm olunur-
muş” bu âdem iyice çıkmazsa cemî‘-i harekât ve sekenâtı gadr ve zulümden 
olurmuş.

 “Ulemâ ve vüzerâdan ve’l-hâsıl her kim olursa olsun kavânîn-i şer‘iy-
yeye muhâlif hareket ederek kabâhat-ı sâbitelerine göre te’dîbât-ı lâyıkaları-
nın hiç rütbeye ve hâtır gönüle bakılmayarak icrâsı zımnında mahsûsan Cezâ 
Kānûnnâmesi dahi tanzîm etdirilsin ve cümle me’mûrînin el-hâletü hâzihî 
mikdâr-ı vâfî maâşları olarak şâyed henüz olmayanları var ise onlar dahi 
tanzîm olunacağından şer‘an menfûr olup harâbiyet-i mülkün sebeb-i a‘zamı 
olan rüşvet mâdde-i kerîhesinin fîmâ-ba‘d adem-i vukū‘u mâddesinin dahi bir 
kānûn-ı kavî ile te’kîdine bakılsın” şeklinde devâm eden Gülhane Hattı’ndan 
ulemâ ve vüzerâdan bi’l-i‘tibâr herkesin “Herkesden maksûd âtîde gelen mah-
sûsan Cezâ Kānûnnâmesi, kaydından anlaşıcağı vechile bi’l-umûm me’mûrîn-
dir.” kānûna mugāyir hareketlerinin hâtır ve gönül ile iğmâz ve müsâma-
ha edilmeyerek tecziye edilmesi, o zamana kadar mevcûd olduğu anlaşılan 
maâşsız me’mûrların yapmağa mecbûr oldukları iş tabî‘atıyla halkı soymak 
olduğundan buna meydan verilmemek için maâşsız me’mûrlara maâş tahsîsi 
ve “harâbiyet-i mülkün sebeb-i a‘zamı olan rüşvet mâdde-i kerîhesinin fîmâ-
ba‘d adem-i vukū‘unu te’mîn için bir kānûn-ı kavî” yapılması Sadrâzama emr 
edilmekdedir. Halkdan şöyle dursun bi’l-aks vezîrlerden ve Sadrâzamlardan 
pâdişâhları dahi rüşvet alan bir hükûmet ve idârenin vâsıl olacağı netice kat‘î 
bir felâketdir. İşte bu meş’ûm netice bir gün öyle bir sûretde gelip çatıyor ki 
pâdişâh bütün dünyanın muvâcehesinde çok elîm i‘tirâfâtda bulunarak diyor 
ki: Mülk harâb olmuşdur, bunun büyük sebebi rüşvetdir, pâdişâh, ecdâdının 
bu cürmün mürtekiblerinden 
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olduğundan ya bir an tegāfül ediyor, yahud mülkün harâb manzarası kendi-
sini o kadar müte’essir eyliyor ki hadd-i zâtında menfûr olan ve menfûriyeti 
isminde mündemic olan bu şenâ‘ati “kerîh” vasfıyla takbîh etmekden kendi-
sini men‘ edemiyor.

 1293 târihli Kānûn-ı Esâsî’nin on dokuzuncu mâddesi “Bi’l-cümle 
me’mûrîn, nizâmen ta‘yîn olunacak şerâ’it üzere ehil ve müstahık oldukları 
me’mûriyetlere intihâb olunacakdır ve bu vechile intihâb olunan me’mûrlar 
kānûnen mûcib-i azl hareketi tahakkuk etmedikce veya kendisi isti‘fâ eyle-
medikce veyahud devletce bir sebeb-i zarûrî görülmedikce azl ve tebdîl oluna-
maz” kaydını koymakda olup bu kayda nazaran devletin gayr-ı müstahık ve 
ehliyetsiz me’mûrlar istihdâmından pek ziyâde mutazarrır olduğu ve idâreten 
azl keyfiyetinin memleket için müzmin bir derd hâline girerek bunun ehliyetli 
namuslu me’mûrlar yetişmesine en büyük bir mâni‘ teşkîl etdiği anlaşılmak-
dadır.

 Bin üç yüz yirmi dört târihinde vukū‘a gelen Meşrûtiyet ilânına ka-
dar ma‘a’t-te’essüf ne Sultân Mecid’in büyük bir te’ellüm ve ıztırâbla tah-
rîbâtından şikâyet ve men‘ini emr etdiği rüşvet mâdde-i kerîhesi kalkıyor ne 
de [12]93 Kānûn-ı Esâsî’nin emr ve taleb etdiği vechile ehil ve müstahıkları 
me’mûriyetlere ta‘yîn ve keyfî aziller men‘ ediliyor. O târihe kadar irtikâb ve 
irtişa bütün memleketi ve milleti kırıp geçiriyor. Hazîne-i Mâliye’nin ordu 
ve donanmanın takviye ve i‘lâsı için milletden aldığı milyonları mürtekib 
nâzırların ve âmirlerin kîselerine gitdiği için ordu za‘îf kalıyor ve donanma 
mahv ve harâb oluyor. Me’mûrlar yaşamak ve vazîfelerinde kalabilmek için 
memleket ve milletin hukūk ve menâfi‘ini satarak veya ihmâl eder halkdan 
aldıkları rüşveti âmirlerine nâzırlarına ve saraya göndermek mecbûriyetinde 
olduklarından bu soygunculuk şebekesi içinde memleket âciz ve bî-tâb
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düşüyor. Fazîletli, namuslu vatanperver me’mûrların keyfî azilleri yüzünden 
hükûmet idâresi memleketin başına musallat olan zimâmdârân ile onların 
irtikâbına vâsıta olan ve rüşvet ve irtikâbla servet iddihârından başka bir 
emelleri bulunmayan ahlâk ve iktidârdan nasîbsiz nâkeslere kalıyor. Za‘îf 
kalbli olup da ma‘îşet derdinden korkanlar da azl tehdîdi karşısında kendile-
rini bu meş’ûm idare cereyânına kapıp koyuveriyorlar.

 [12]94 târihli Ahvâl-i Me’mûrîn Sicil Komisyonu Ta‘lîmâtı’nın birinci 
mâddesi: “Me’mûrîn-i şer‘iyye ve sunûf-ı askeriyye ve zabtiyyeden mâ‘adâ 
Sadâret-i Ulyâ’dan nâhiye müdürlerine kadar mansûb ve ma‘zûl bi’l-cümle 
me’mûrîn-i mülkiyye ve adliyye ve maliyye ve sâireden bir tercüme-i hâl vara-
kası ahz ile icrâ olunacak tahkīkāta göre ba‘de’l-ıslâh ittihâz edilecek sicill-i 
umûmîye kayd olunacakdır.”

 İkinci mâddesi: “Hizmet-i devlet-i aliyye iki sınıf i‘tibâr olunup bir 
sınıfı bâ-irâde-i seniyye me’mûriyetde ve sâhib-i re’y olarak meclis ve mehâ-
kimde ve aklâm ve bazı sunûfun riyâset ve zâbitliklerinde bulunan zevât ve 
diğer sınıfı irâdeli ve irâdesiz ve maâşlı ve maâşsız aklâma devam ve hiz-
met-i mülâzemet eden hulefâ ve ketebe ve sâire ve bir de nüzzâr ve rüesâ ve 
vülât taraflarından nizâmı dâiresinde bilâ-irâde ta‘yîn ve istihdâm olunan 
me’mûrîn olmakla” şeklinde bi’l-umûm me’mûrların tercüme-i hâllerinin tu-
tulmasını ve bunların sicillere kaydını emr etmekde ve me’mûrları da bazı 
sınıflara ayırmakdadır. Kānûn-ı Esâsî’nin i‘lânını te’mîn eden vatanperver 
zihniyetlerin mahsûlü olan bu kānûndan sonra fi’l-vâki‘ kısmen me’mûrların 
tercüme-i hâllerinin tesbîtine başlanmış ve bu yavaş yavaş ta‘ammüm etmişse 
de me’mûriyete ta‘yîninde terfî‘ ve terakkīde kıdem ve ehliyeti te’mîne ma‘tûf 
olan bu sicilde fiiliyâtda en küçük ve müsmir bir netice istihsâline tevessül 
edilmemişdir. Bu memleketin irtikâb ve irtişâ gibi an‘anevî diğer bir 
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derdi olan ve tahrîbâtı aynı kuvvetde bulunan teveccüh ve iltimâs seyyi’esiyle 
me’mûriyetlere dâimâ ekâbirin ve nüfûzlu zevatın mensûbîni ve i‘timâd-ger-
deleri olanları ta‘yîn edilmiş ve münhasıran bunlar terfî‘ ve terakkīye mazhar 
olmuşlardır. 

 Me’mûrînin ta‘yîn ve terfî‘ husûslarının kānûnî esâsâta rabtı tavsiye 
ve iltimâsların keyfî azillerin ref‘i husûsuna arz etdiğimiz fermân ve irâdelere 
ve [12]93 Kānûn-i Esâsî’nin vaz‘ etdiği mecbûriyete rağmen gāyet garîbdir ki 
saltanat idâreleri bir türlü buna yanaşmamışlar ve me’mûrîn kānûnları ted-
vîn etmemişlerdir. Çünkü me’mûrînin ta‘yîn ve terfî‘inin sâlim ve muhakkak 
esâsât ile tesbîti ve keyfî azillerin ref‘i demek müstebid ve keyfî ve mürteşî 
idârelerin faâliyet ve muvaffakiyetlerinin kendi kendisine hâtime çekmesi de-
mek olduğunu anladıklarından bi’t-tab‘ buna tevessül edememişlerdir.

 Me’mûrîn kānûnlarını ancak kendi namus ve fazîletinden ve vatan-
perverliklerinden emin olan hareketlerinin doğruluğundan ve programlarının 
memleketin ihtiyâclarına tetâbukatından şübhesi olmayan ve şahsî emeller ve 
gizli maksadlar taşımayan hükûmetler yapmağa cesâret ve tevessül edebilir-
ler. Gāyet vâzıh ve bedîhîdir ki Me’mûrîn Kānûnu yapmakla keyfî idâreye, 
şahsî arzulara, sûistimâllere, irtikâb ve irtişâya, tavsiye ve iltimâslara sed 
ve had çekilmiş olur. İşte bu nokta-i nazara binâ’en Türkiye’de bi’l-umûm 
me’mûrlara şâmil olan Me’mûrîn Kānûnu’nun neşr ve tedvîninin kendisine 
nasîb ve müyesser olduğunu görmekle cumhûriyet hükûmeti bi-hakkın iftihâr 
edebilir. Bu kānûnun ilânı asırlarca devam etmiş olan bütün idârî fenalıkla-
rın, tezebzüb ve sûistimâllerin me’mûrlar vâsıtasıyla devlet ve hükûmet kuv-
vetlerini istismar etmenin i‘dâm fermânının ısdârıdır.

 Fi’l-vâki‘ Meşrûtiyet İdâresi’nde 1331 târihli Dâhiliye Nezâreti 
Me’mûrîn Nizâmnâmesi neşr edilmişse de bu nizâmnâme kānûn ve hüküm 
kuvvetini 
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hâ’iz olmadığı gibi idârî azillerin ref‘i ve emsâli gibi me’mûrînin esâslı hak-
larını te’mîn eden matlûb ahkâmı da ihtivâ etmemekdedir. Şurası da kayda 
şâyândır ki Meşrûtiyet’in i‘lânı, istibdâd idârelerinde ayyuka çıkmış olan 
sûistimâl ve irtikâbları inkılâbın manevî feyz ve kuvveti sâyesinde birden 
bire kesmiş ise de Harb-i Umûmî’nin i‘lânıyla tahassul eden fevka’l-âde ah-
vâl ve şerâ’it içinde altı yedi sene tevakkuf etmiş olan bu sûistimâl ve irtikâb 
ve irtişâ bâdiresi birden bire bir volkan gibi taraf taraf feverâna başlamışdır.

 Sûistimâllerin irtikâb ve irtişâların kānûnen men‘i ve mütecâsirleri 
hakkında cezâlar vaz‘ı lâzım olmakla beraber bu gibi memnû‘iyetlerin ve ter-
hîbî ahkâmın bunların önüne geçmeğe kâfî gelmediği görülmüşdür. Bi’l-cümle 
muvâfık ve müsâ‘id şerâ’it içinde bir me’mûrun bu gibi fenalıkları yapması 
için onun bu gibi âdiliklere sükūta tenezzül etmeyecek kadar rûhen yüksek 
fazîletli ve seciyeli olması lâzımdır. Bir me’mûr karakteri kendisinin bu gibi 
fenalıkları yapmasına müsâ‘id olmadığı için daha doğrusu o bunun yapama-
dığı için yapamaz. Yoksa kānûnen tarafeyni de mes’ûl olan irtikâb gibi fesîh 
ef‘âlde bir tarafdan mücrimler ekseriyâ kānûnun neticesinden kendilerini 
kurtarmakda ve diğer tarafdan bu şenî‘ cürümler halk nezdinde sür‘atle şüyû‘ 
bularak memleketin fazîleti, hükûmetin namusu ve bi’l-umûm me’mûrînin 
şeref ve haysiyeti cerîhadâr olmakdadır. Bu sebeb zarûretledir ki havanın ve 
iklimin şerâirine ma‘rûz olan yerlerde bazı çiçekler ve ağaçlar mahfûz sera-
lar dâhilinde yetişdirildiği gibi afîf, fazîletli, seciyeli vukūf, ehliyet sâhibi 
me’mûrîn dahi ancak onların hak ve vazîfelerini sarâhat ve kuvvetle ta‘yîn 
ve tesbît eden me’mûrîn kānûnlarının muhâfaza ve himâyesi altında yetişir.
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 Hayâtda servet kazanıp refâh te’mîn etmek isteyenler için tâli‘lerini 
tecrübe etmeğe serbest mesleklerin sâhası açıkdır. Kanâatkâr bir hayâta ve 
ferâğatkâr bir mesâ‘îiye katlanarak halka hizmet etmekden sa‘âdet duyanlar 
ise me’mûr olur. Binâ’enaleyh hükûmetin me’mûrdan arayacağı haslet seciye-
dir ve hukümetin me’mûr hakkında istinâd edeceği sağlam esâs onun izzet-i 
nefsidir. Seciye sâhibi bir me’mûrda izzet-i nefis bulunur. Ve o bâkī kaldıkca 
seciyenin her türlü şerâ’it karşısında sarsılmasına imkân yokdur. Me’mûrîn 
Kānûnu’nun esâs me’mûrun izzet-i nefsini incitmemekle beraber onu daha 
ziyâde inkişâf etdirecek ahkâmı ihtivâ etmesi teşkîl eder. Ta‘yîn ve terfî‘ için 
ancak mu‘ayyen ehliyetlerin şart olduğunu sûistimâllerin mutlaka mücâzâtı 
ve hüsn-i hizmetin be-heme-hâl mükâfâtı intâc etdiğini kıdemini dolduran ve 
şerâ’itini ihrâz eden bir me’mûrun hiçbir tavsiye ve iltimâsa ve müdâhaleye 
lüzûm ve meydan kalmadan terfî‘a mazhar olacağını bilmesi ve ondan emin 
olması hâlindedir ki onun izzet-i nefsi işleyen bir sâ‘at makinesi gibi hassâs, 
lekesiz ve tertemiz faâliyet ve intizâmında devam eder. Me’mûrîn Kānû-
nu’nun sarîh-i kat‘iyyeti karşısında keyfî ve istisnâî keyfî mu‘âmelelerin il-
timâs ve azüvlerin vukū‘una imkân olmadığını bilen ve kāni‘ olan ehliyetli 
Türk me’mûrlarının her zaman fazîlet ve fedâkârlıklarına i‘timâd olunabilir.

 Vaktiyye Sultân Hamid idâresi zamanında tanzîm edilmiş olan Mek-
teb-i Mülkiye Nizâmnâmesi kaymakamlıklara bu mekteb me’zûnlarının ta‘yî-
nini şart kılmış olduğundan nizâmnâmenin bu hükmü Osmanlı memâlikinin 
pek fecî‘ idârî şerâ’it altında kaldığı ve sûistimâllerin irtikâbların ayyuka 
çıkdığı bir hengâmede idâre mesleğine ekseriyet i‘tibârıyla temiz ve fazîletli 
vicdânlı ve ehil me’mûrlar kazandırmışdır. Harbiye, bahriye, hukūk, mühen-
dishâne, dâru’l-mu‘allimîn ilh. gibi bütün meslek mektebleri dâhilinde
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vukūf ve ehliyeti, seciye, namus ve fazîletle tetvîc etmiş kendi de anâsır ye-
tişdirerek bunların peyderpey mâzînin ahlâk za‘afıyla ma‘lûl câhil unsurları 
yerlerine kāim olmaları Türkiye târihimize dâimâ parlayacak bir hakīkatdir.

Âtıf
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Osmanlı İmparatorluğu’nda İdârî Teşkîlâtın Menşe’ ve Târihcesi

-Mâ-ba‘d-

1-Dîvân [Vükelâ Meclisi] :

 Bundan evvelki makālede dahi bi’l-hâssa söylendiği vechile; İstan-
bul’un fethine kadar muntazaman mu‘ayyen gün ve sâ‘atlerde toplanan bir 
(dîvân), bir meclis-i âlî mevcûd değildi. Devletce müzâkereye muhtâc görülen 
bazı mühim mesâlihin zuhûrunda, muhârebeye karâr vermek veya para müzâ-
yakasına çâre bulmak iktizâ etdiğinden ve’l-hâsıl bunlara benzer işleri hall 
ü fasl sadedinde –Sadrâzam tarafından vâki‘ olan da‘vet üzerine- merkezde 
bulunan paşalar veya vezîrler ve kādîaskerler ve vücûduna ihtiyâc görülen 
sâir ümerâ ve erkân sarayda müzâkereye mahsûs bir odada toplanarak icrâ-yı 
müzâkerât ve ittihâz-ı mukarrerât ederlerdi.

 İşin ehemmiyetine göre ba‘zen pâdişâhlar da bu meclisde hâzır bulu-
nurlardı. [*] Bazı târihlerde (dîvân) erkânı toplanınca müzâkereye başlama-
dan evvel güyâ avluda mehterhânenin nöbet çaldığı ve bunun –başda pâdişâh 
olduğu hâlde- hey’etce kāimen dinlenildiği ve bunun da vaktiyle Selçuk hü-
kümdârı tarafından Osman Bey’e emâret alâmeti olarak –diğer şeylerle bera-
ber- (tabl) yani mehterhâne gönderilmiş olmasından dolayı Selçuk hânedânına 
hürmeten yapıldığı ve fakat “Fâtih tarafından kāimen istimâ‘“ keyfiyetinin 
kaldırıldığı beyân edilmekde ise de sıhhati müsbet ve mü’eyyed değildir.

 Çünkü: Osman Bey’den i‘tibâren Osmanlı hânından hepsinin Selçuk 
hânedânına karşı hiss-i hürmet ve muhabbetle mütehassis olmadığı ve daha 
eski

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

 [*] Zâten bu meclise “Dîvân-ı Hümâyûn” denilmesi sultânların aralık-
da bir buraya gelmelerinden ileri gelmişdir.
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Türklerde bile beyin ikāmetgahının önünde ikindi vakitleri nöbet çalındığı 
târihen sâbitdir.

 İstanbul’un fethinden ve Topkapı Sarayı’nın inşâsından sonra Fâtih 
(dîvân)a bir şekl-i resmiyyet ve kat‘iyyet vermiş, (erkân-ı râbi‘a) esâsını kur-
muş ve bu dîvâna mensûb olanların ictimâ‘ ve müzâkere etmeleri için saray 
içinde (Kubbealtı) denilen dâireyi tahsîs eylemiş ve kendisi de İstanbul’da 
bulundukca bu meclise gelip riyâset ve daha doğrusu nezâret etmişdir.

 Fâtih’in tanzîm etdiği “Kānûnnâme-i Âl-i Osman”a göre dîvân erkânı 
şunlardan ibâret idi:

 1- Vezîr-i a‘zam ve diğer vezîrler,

 2- Kādîaskerler,

 3- Defterdâr veya defterdârlar,

 4- Nişâncı (Tevkī‘î)

 Bunlar her hafta Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri mutlaka 
mu‘ayyen sâ‘atde bu dâirede toplanarak umûr ve mesâlih-i devleti müzâke-
re ederlerdi. Sultânların hâzır bulunduğu dîvânlarda –başyâver- mevki‘inde 
olan “çavuşbaşı” ile muâvinleri yani büyük ve küçük tezkireciler ve diğer ça-
vuşlar dîvânda bulunarak müzâkerâtın sonuna kadar ayakda oldukları hâlde 
dîvânın muhâfaza-i intizâmına dikkat ederler ve başmâbeynci ma‘iyyetinde 
bulunan kapıcıbaşı ile bölük ağaları ve müteferrikalar müzeyyen ve müheykel 
kıyâfetleri ile meclisin heybet ve ihtişâmını artırırlardı.

 Sonra da pâdişâhlar zevk ve sefâhetden vakit bulup da meclise gelme-
meğe başladıkları zamanlarda bile bu merâsim aynen icrâ olunurdu. [*]

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

 [*] Târihlerin sıhhate karîb olarak verdikleri ma‘lûmâta nazaran 
sultânların
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 Sonraları bu meclisin a‘zâları arasına diğer bazı zevât ve erkân daha 
idhâl edilmişdir. Kapudan paşalar, yeniçeri ağaları, reîsü’l-küttâblar bu ka-
bîldendir. Mu‘ayyen günlerde sabahleyin erkenden başlayıp vakt-i zevâlde 
ta‘tîli mu‘tâd olan dîvân in‘ikād edince büyük ve küçük tezkirecilerden (ev-
velleri hâriciye vekîli olan reîsü’l-küttâb efendi) tarafından evrâk-ı mevcû-
de ve muhavvele okunur ve (hâcegân) denilen mümtâz kâtibler tarafından 
karârlar zabt ve tahrîr edilerek derhâl âid oldukları mahalle gönderilir idi. 
Evrâk kırâet ve müzâkeresi bitdikden sonra meclisde hâzır bulunan çavuşlar 
ve müteferrikalar; dışarıda bekleyen ashâb-ı mürâca‘at ve murâfa‘ayı (çünkü 
bu dîvân aynı zamanda mahkeme mâhiyetini dahi hâ’iz idi) meclise idhâl 
ederlerdi. Birer birer dinlenen bu kimselerin ifâdeleri üzerine îcâb eden hü-
kümler i‘tâ ve bazılarının muktezâsı hemen orada icrâ edilirdi.

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

dîvâna gelmemeleri Fatih’den başlamışdır. Güyâ bir gün meclis hâl-i ictimâ‘da 
iken pejmürde kıyâfetli bir köylü her nasılsa fırsat bularak dîvâna dâhil ol-
muş ve lâubali bir tavır ile:

 - Sa‘âdetlü hünkâr kanginizdir? İfâdem var!

 Demesi hünkârın izzet ve ceberûtuna dokunmuş ve vezîr-i a‘zam bu-
lunan [Gedik Ahmed Paşa]

 - Daha serbestce icrâ-yı müzâkereye vesîle olur fikriyle:

 - “Sizin içimizde bulunarak bu gibi hâlâta ma‘rûz kalmanız câiz değil-
dir. Ba‘demâ kafes ardından kullarını istimâ‘ buyurunuz.” üzerine o günden 
i‘tibâren Fatih; meclise gelmeyip kubbe altına nâzır olarak sûret-i mahsûsada 
yapdırılan kafesli mahfilden müzâkerâtı dinlemeğe başlamış ve Kanunî za-
manına kadar bu âdet devâm eylemiş ve bunun son zamanlardaki ihtiyârlığı 
ve hastalığı kafesli mahfile bile gelmesine mâni‘ olmuş ve bundan sonra ah-
lâfından hiçbiri müzâkereyi dinlemeğe rağbet etmemişdir. Yalnız sefîrlerin 
huzûra kabûlü îcâb etdiğinde, her üç ayda bir askere mevâcib ve muhassasât 
tevzî‘inde, sefere gidecek Sadrâzamlara livâ-yı şerîfin tevdî‘i merâsiminde ve 
bî‘at resminin icrâsında [zât-ı şâheneleri!] dîvâna gelirlerdi.
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 Dîvânda ba‘zen pek harâretli müzâkereler cereyân ederdi. Sadrâzam 
biraz âciz ve gevşek olursa meclisin intizâmı bozulurdu. A‘zânın tervîc-i 

merâm sadedinde birbirlerine ağır sözler söyledikleri ve yek-diğerini döğdük-
leri bile vâki‘ olurdu.

 Bu ta‘rîfât ve ta‘arruzâta ba‘zen Sadrâzamlar bile ma‘rûz kalırlar-
dı. Üçüncü Mehmed zamanında Sadrâzam Sinan Paşa ile Vezîr Damad İb-
rahim Paşa arasında Ulah seferindeki muvaffakiyetsizlik vesîlesiyle açılan 
münâkaşa ve müşâcerenin neticesi birbirini sürükleyerek meclisden çıkarmak 
derecesine varmışdı.

 Bununla beraber dîvânın karârları kat‘î ve icrâsı mecbûrî idi. Hattâ 
ba‘zen pâdişâhın mizâc ve arzusuna uymayan karârlar bile ittihâz olunurdu. 
Meselâ:

 Bir gün Yavuz Sultân Selim; ihânetlerine vâkıf olduğu Rum tâifesinin 
yâ Müslümanlığı kabûl etmeleri veyahud bu memleketden çıkıp gitmeleri hak-
kında Sadrâzama bir irâde göndermiş idi. Mes’eleyi haber alan müftî-i meş-
hûr Zenbilli Ali Efendi[*] “Fatih tarafından bu tâifeye fermân-ı” mahsûsla 
ahd ü emân verildiğini ve zâten böyle bir hareketin şerî‘ata uymayacağını bu 
hiddetli, şiddetli hünkâra iblâğ etmiş ve bunun üzerine Yavuz bu bâbdaki 
fermânı Patrik’den istemiş ise de “Bir yangında yandığı!” cevâbı alınmış ve 
keyfiyet Zenbilli’ye teblîğ edilince bu cesûr zât “şâhid ile de isbât-ı mâdde 
kābildir” cevâbını vermiş. Bu hâle karşı Yavuz mes’eleyi dîvâna havâle etmiş. 
İhtiyâr yeniçerilerden ikisinin dîvânda şehâdeti üzerine meclis, pâdişâh-ı ga-
dûbun da‘vâsı aleyhine hüküm vermiş ve gāle ber-taraf

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

 [*] Za‘îf bir kavle göre müftî (Cemalî) Efendi.
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olmuşdur. [*] Dîvânın ictimâ‘ı hitâm bulunca evvelen Sadrâzam münferiden 
ve ba‘dehû vezîrler müctemi‘an huzûra girerlerdi.

 Dîvân kuyûdunun hıfz ve intizâmına son derece dikkat ve himmet olu-
nurdu. Hele 975-1567 târihinden sonraki dîvân kuyûdu tamamıyla, bugüne 
kadar mülgā Bâb-ı Âlî binâsındaki evrâk mahzeninde mevcûd ve mahfûzdur.

 Pâdişâhlar sefere veyahud avcılık için başka bir şehre gitdikleri zaman 
dîvân hey’eti dahi kısmen rikâbda bulunurlar ve oralarda dîvân akd ederlerdi.

2- Dîvânda mevâcib tevzî‘i merâsimi:

 Dîvânda ale’l-âde ictimâ‘larından mâ‘adâ senede beş altı def‘a da fev-
ka’l-âde ictimâ‘ı da olurdu. Ve bunlarda büyük şa‘şalı merâsim icrâ edilirdi. 
Bî‘at merâsimi, süferâ kabûl merâsimi, mu‘âyede merâsimi, harbe giden ordu-
nun teşyî‘i merâsimi, askere mevâcib tevzî‘i merâsimi ve sâire bu kabîlden idi.

 Diğer merâsim tesâdüfe ve vukū‘âta tâbi‘ olup mu‘ayyen gün ve za-
manları yok idi. Fakat mevâcib tevzî‘i merâsimi senede muntazaman dört 
def‘a icrâ edildiği cihetle merâsimin en ehemmiyetlisi idi.

 Ma‘lûm olduğu üzere yeniçerilere yevmiyye hesâbıyla verilen maâş ve 
muhassasâta [ulûfe] denirdi. İşbu ulûfe her üç ayda bir verilmek üzere senede 
dört def‘a tevzî‘ olunurdu.[**] ve her tevzî‘de devresinin 

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

 [*] Netâyicü’l-Vukū‘ât, c. 1, s. 80

 [**] Bu usûl, zamanımızda mütekā‘idîn ile eytâm ve erâmil hakkında 
tatbîk edilmekdedir.
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ismi ayrı idi. Bu isimler ise Arabî ayları nâmlarının rümûzundan alınmış idi. 
Meselâ:

 (Mim) Muharrem, (Sad) Safer, (Ra) Rebî‘ulevvel üzere birincisine (Ma-
sar), ikincisine (Recec), üçüncüsüne (Reşen) ve dördüncüsüne (Lezez) denilir-
di.

 Ulûfe tevzî‘ olunacağı gün yeniçeri efrâdı sabâh namazından sonra 
Topkapı Sarayı’nın önüne gelip ve arkalarını kapıya çevirip meydana karşı 
saf saf dizilirlerdi. Sipâh ve silahdâr çavuşları, kapıcıbaşılar, yeniçeri zâbit-
leri, büyük rütbe ve mansıb sâhibleri… Reîsü’l-küttâb ve defterdâr ve kā-
dîasker efendiler derecelerine göre Ayasofya’nın Musallâ kapısından i‘tibâren 
Kubbealtı medhaline kadar dizilirlerdi. Vezîrler en sonra gelirdi.

 Yeniçeri ağası resmî üniformasını giymiş ve gösterişli bir ata binmiş 
olduğu hâlde oradaki meşhûr çeşmenin alt tarafında dururdu. Vezîrlerden 
her biri geldikce atını biraz ileri sürüp resm-i selâmı îfâ eder ve yine yerine 
çekilirdi.

 Bundan sonra büyük kapı açılır ibtidâ yeniçeri neferâtı ve en son-
ra vezîrler içeri girip ve meydandaki [selam taşlarının] hizâsına geldikce 
[Bâbü’s-sa‘âde!]yi selamlayıp büyük avluda mu‘ayyen olan yerlerinde durur-
lardı.

 Vezîrler ile dîvân erkânı Kubbealtı’na girip yerlerinde oturdukdan bir-
kaç dakīka sonra resmî ve süslü elbisesini giymiş olduğu ve me’mûrîn-i mah-
sûsası tarafından koltuğuna girilmiş bulunduğu hâlde dîvân çavuşlarının al-
kışları arasında Sadrâzam dîvâna dâhil olurdu ve birkaç dakīka sonra ulûfe 
tevzî‘ine başlanırdı. Şöyle ki:
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 Her ocağın ulûfesi aynı şekilde yapılmış meşîn kîseler içinde olduğu 
hâlde ayrılıp sırasıyla yerlere konurdu. Bu esnâda askere çorba ve pilav ve 
zerdeden ibâret bir kuşluk yemeği yedirilirdi. Ve müteâkiben kurbânlar kesi-
lirdi.[*] Bu mu‘âmeleler bitdikden sonra nöbetci zâbiti yüksek sesle:

 - Birincinin bölük ağası, … ikincinin bölük ağası… diye çağırır ve 
bu sûretle bölük numaraları söylenen ortalar efrâdı gelip kîseleri alırlar ve 
muhteviyâtını aralarında defter mûcebince tevzî‘ eylemek üzere kışlalarına 
giderlerdi. Yalnız sıra 65’nci ortaya –ki Genç Osman Vak‘ası’ndan sonra 
ihânetlerine mebnî resmen lağv edilmiş idi- gelince meydandaki asker hep bir 
ağızdan:

 - Yokdur! Yok olsun!

 Diye bağırırlardı. Bundan sonra 66’ncı, 67’nci… ortalara geçilirdi. Pâ-
dişâhlar öteden beri birinci ortanın [bölüğün] efrâdından sayıldıkları cihetle 
bu sûretle ulûfe tevzî‘inin ertesi günü yeniçeri ağası kıyâfetinde oldukları 
hâlde birinci ortanın Şehzâdebaşı’ndaki kışlasına giderek ulûfelerini alırlar 
ve oradan Ağa Kapısı’na [**] giderlerdi.

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

 [*] Çünkü: yeniçerilerin bir şikâyetleri veya bir talebleri olursa; bu 
ta‘âmı alıp yemezlerdi. Bu hareket âdetâ bir isyân mukaddimesi telakki olu-
nurdu. Zirâ pâdişâhın nân ve ni‘metini hor görüyorlar demekdi. Buna kar-
şı erkân-ı devlet nasîhat ve va‘ad-i kat‘î vermek sûretiyle işi yatışdırırlardı. 
Halbuki: Yemeği yemeleri askerde sükûn ve itâatin delîli olduğu için makām-ı 
şükrânda kurbânlar kesilirdi.

 [**] Ağa Kapısı: Yeniçeri ağası erkân-ı askeriyeden bulunup îfâ-yı 
vazîfe etdikleri resmî dâire idi. Mülgā Meşîhat Dâiresi’nin yerinde idi.
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 Kapıya girince derhâl yeniçeri ağası ona bir kâse şerbet sunardı. Hünkâr 
da bunun at üzerinde cür‘asına kadar içerdi.

 Bu hâl hükümdârın ocağa kemâl-i i‘timâdına delâlet edermiş!

 Ne ca‘lî mu‘âmele ve hareketler?!.

Ali Seydi



296



297

-140-

Me’mûrların sarfiyâtı ile muhassasâtı arasındaki nisbet

 Bu nisbetin aranılıp aranılmaması; türlü türlü prensiplere, ictihâdlara, 
millî terbiyeye, muhîta taallukeden bir mes’eledir.

 Bugün me’mûrlarına en bol maâş ve tahsîsât veren İngiltere Devle-
ti’dir. Ve dâimâ şâyân-ı i‘timâd ve emniyet gördüğü me’mûrlarının şahsî hâl 
ve hareketlerini murâkabeye lüzûm görmemişdir. Çünkü –ekseriyet i‘tibârıy-
la- her hâlisu’d-dem İngiliz; [iktisâd, tasarruf] his ve feyzini; daha kucağın-
da iken; anasının memesinden almış, mass etmişdir.

 Binâ’enaleyh: ekseriyet i‘tibârıyla –me’mûr veya müstahdem her hangi 
bir İngiliz; ne kadar çok maâş alırsa alsın; hayâtda ne derece bir mîrâsa ko-
narsa konsun; insanca yaşamak mefhûmunun hâricine çıkmaz, yani isrâf ve 
sefâhet vadilerine sapmaz. Mutlaka aldığı muhassasâtın mühimce bir kısmını 
çocukları, ihtiyârlık ve hastalık devirleri için tasarruf eder, ayırır, birikdirir. 
Çünkü aldığı maâş buna müsâ‘iddir ve aile büdcesi buna göre tanzîm edilmiş-
dir.

 Bu husûsda istisnâiyyet gösterenler olsa bile; âmirleri şu hâle karşı –
ırklarına mahsûs soğuk kanlılıkla- mukābele ederler, lâ-kayd kalırlar.

 Halbuki Fransa’da hâl böyle değildir. -Orada ailesinden mîrâs yemiş 
olmayan ve para tahsîl ve te’diyesiyle mükellef bulunan- me’mûrların sar-
fiyâtı, fazlalığını hisetdirecek râddeye varırsa o şahsın harekât-ı husûsiyye ve 
resmiyyesi gizlice murâkabe altına alınır.

 (Panama) ve (Dreyfus) vak‘alarında hükûmet bu husûsdaki murâkabe-
sini pek ziyâde teşdîd ve temdîd etmiş idi.
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 Sarfiyâtı aldığı maâşla kābil-i nisbet olmayan me’mûrlar hakkında 
dedikodu yapmak öteden beri bizde de mu‘tâddır. Fakat bu dedikoduların 
şümûl ve te’sîri –cumhûriyetin i‘lânına kadar[*]- resmiyet sâhasında nâdiren 
kendisini göstermişdir. Hele biraz daha uzak mâzimize doğru gidecek olursak 
hükûmetin bu gibi şeyleri aslâ mühimsemediğini görürüz.

 Târih bize öyle vezîrler gösteriyor ki: masraflarını, derece-i yesârlarını 
tedkīk etdiğimiz zaman hayretlere düşmemek kābil değildir.

 (Veliyyü’n-ni‘met) bildikleri hünkârlarını bile şa‘şaa, debdebe i‘tibârıy-
la gıbtaya sevk eden, imrendiren öyle mütehavvil vezîrler görüyoruz ki: hiç 
birisi bu kadar mu‘azzam serveti nereden bulduğu suâline ma‘rûz kalmamış-
dır.

 Husûsuyla bu vezîrlerin kısm-ı a‘zamı (devşirme) veya esâret men-
ba‘ından yetişmiş ve garîbi şu ki: bunların bir çoğu namus, iffet ve istikāmet-
le tanınmış, bir çok hayrât ve hasenât vücûda getirmiş kimseler idi.

 Vâkı‘a öteden beri Sadrâzamlar ile bazı vezîrlerin senevî tahsîsâtları 
pek müstevfî idi. Vezîr-i a‘zamları yirmiden otuz yüke[**] kadar hâsları ol-
duğu gibi Kubbealtı vüzerâsının da kıdemlerine, hizmetlerine, haysiyetlerine 
göre onar, on beşer yük hâsları [***] vardı.

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

 [*] Gāzi hazretlerinin geçen sene bazı yüksek maâşlı şahsiyetlerin sar-
fiyât-ı husûsiyyelerinde gördükleri fevka’l-âdelikleri nâfiz-i nazarlarından 
kaçırmayarak yapdırdıkları husûsî ve resmî tahkīkātın ne netice verdiği cüm-
lemizce ma‘lûmdur.

 [**] (Yük); eski mâliye istılâhâtımızdan olup (100.000) kuruşluk meb-
lağa denirdi.

 [***] Hâs; vüzerâ ve ümerâya tahsîs olunan ze‘âmet yani hâsılâtı yir-
mi bin akçeden yüz bin akçeye kadar olan arâzî-i emîriyye hissesi demekdir.
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 Bunlardan mâ‘adâ Osmanlı İmparatorluğu’na vergi veren memleketler 
kral, prensler ile eyâlât vâlileri ve sâire taraflarından da her sene ve ecnebî 
devletlerle muâhedenâmeler akd veya tecdîd olundukca Sadrâzama ve diğer 
vüzerâya bir çok (girân-bahâ) hediyeler gönderilir idi ki: ba‘zen bunlar kemi-
yeten tahsîsât-ı resmiyyelerine tekābül ederdi. [*]

 Bununla beraber bu kābil zevâtın masrafları da çok ağır idi. Her biri-
nin müte‘addid yalı ve konakları kethüdâları, mühürdârları, hesâbsız atları, 
kayıkları ve uşakları, iç ağaları, kapı çukadârları, seyis ve müte‘addid aşcı ve 
sâirleri vardı.

 Daha uzaklara gitmeyelim; 1188-1794’de kapudan-ı deryâ olan meş-
hûr [Gāzi Hasan Paşa]’nın kapısında 5000 kadar avenesi bulunduğu târihen 
sâbitdir.[**] Vüzerâ mensûbları içinde ayrıca konakları, uşakları, atları, se-
yisleri olanlar da vardı.

 Kısm-ı a‘zamının aslen devşirme çocuklarından, esîrlerden, mühtedî-
lerden oldukları târihin şehâdetiyle sâbit olan bu gayr-ı millî vezîrlerden beş 
onunun nazar-ı dikkat ve intibâha lâyık bulunan servet ve masraflarından 
bahs etmek istiyorum:

 1- Fatih’in vezîr-i a‘zamı meşhûr mahmud Paşa[-yı Adnî]; haftada 
bir iki def‘a ilmiye sınıfına mensûb kimseleri konağına da‘vet etdiği ve dâimâ 
yemekde nohud taklîdi altın hablarla karışık pilav bulunup

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

 [*] Bunun içindir ki: devlet erkânı muâhedelerin birer bahâne ile sık sık 
feshini, tecdîden akdini istilzâm edecek sebebler ihdâs ederlerdi –ki: bundan 
çok def‘a siyâsî zararları zuhûr ederdi!

 [**] Halbuki bu Gāzi Hasan Paşa an-asl Gelibolu tüccârından birinin 
köleliğinden yetişme idi. Bi’t-tab‘ mîrâsa konmamış idi.
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kimin kaşığında ne kadar sun‘î altın nohud çıkarsa o kimseye âid bulunduğu 
Hammer Târihi’nde yazılıdır. Esâsen bir İslâm mühtedîsi olan Mahmud Pa-
şa’nın Dîvânyolu’ndaki meşhûr câmi‘i ile hân ve hamamı ve başka yerlerdeki 
evkāf ve hayrâtı; paşanın herkese haftada bir iki kerre altın nohudlu pilav 
yedirmesine ve geriye bir çok mîrâs bırakmasına mâni‘ olamamışdır!

 2- Devşirme çocuklarından olup [Frenk] lakabıyla yâd edilen ve sevk-i 
tâli‘ ve tesâdüfle Kanunî’ye Sadrâzam olan meşhûr Damad İbrahim Paşa’nın 
Mısır seferinden avdetinde hünkâra takdîm etdiği hediyelerin (2.000.000) al-
tın kıymetinde olduğu rivâyât-ı târihiyyedendir.

 Bu hediyeler içinde bulunan murassa‘ kaplı iki Kur’ân ile üç murassa‘ 
kılıç ve hançer ve sâire cidden pek nefîs idiler. Bunlardan mâ‘adâ takdîmât 
silsilesine (100) köle ve (100) câriye ile (62) cins Arab atı da dâhil idi.

 Hele (80.000) miskāl altından yapıldığı rivâyet edilen bir tahta bir mil-
yon altın kıymet takdîr edilmiş idi.

 İbrahim Paşa’nın bu serveti nereden, kimlerden, ne sûretle almış ve 
kendisine ne mikdâr şey ayırmış olduğu suâline “Allâhu â‘lam bi’s-savâb”dan 
başka verilecek bir cevâb yokdur.

 Paşa’nın 930-1523’de yapdığı Mısır seferinde (Kahire)ye dâhil olduğu 
gün bindiği atın üstündeki hâşâsının (150.000) ve parlak bir istikbâl ile İs-
tanbul’a avdetinde râkib olduğu hayvanın hâşâsının (250.000) altın kıyme-
tinde olduğu dikkat-i nazara alınırsa şahsî serveti hakkında mücmel bir fikir 
edinilmiş olur.

 Bu servet acabâ ne sûretle tedârük edildi?!
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 3- Ulüvv-kalb ve himmetine hepimizin kāni‘ bulunduğumuz meşhûr 
Barbaros Hayreddin Paşa’nın bir def‘a seferden avdetinde Kanunî’ye omuz-
larına birer pastal çuha atılı olduğu hâlde [2000] esîr ile yine omuzlarına bi-
rer kîse akçe asılı olarak [200] gulâm (!) ve ellerindeki gümüş tepsiler üzerinde 
ve atlas kîseler içinde biner altını hâmil [100] gulâm (!) ve yine ellerinde tut-
dukları altın tepsiler üstünde inci, mercan tesbîhler ve gerdânlıklar ve altın 
kadehler ve sâir nefîs evânî olduğu hâlde [200] câriye takdîm eylemişdir. [*]

 4- Damad İbrahim Paşa’nın halefi olan [Ayas Paşa]nın konağında 
ba‘zen 40 beşiğin birden sallandığı ve bu nevzâdların (!) hep kendi eser-i faâ-
liyeti olduğu ve vefâtında [120] evlâd ve bunların her birine mîrâs sûretiyle 
mühim birer servet bırakdığı meşhûrdur.

 5- Yemen Fâtihi Süleyman Paşa’nın İstanbul’da ve Anadolu’nun 
muhtelif yerlerinde, Rumeli ve Arabistan’da birkaç milyon düka altın kıyme-
tinde hayrâtı ve bunları idâreye kâfî ayrıca evkāfı olduğunu [Târih-i Siyâsî] 
yazıyor.

 Süleyman Paşa, kendisine bir kimse tarafından bir hediye takdîm olun-
duğu zaman onun kıymetini takdîr etdirir ve bunun iki misli kıymetinde o 
adama hediye verirmiş. Bir def‘a uzun müddet devam eden şiddetli fırtınalar-
dan dolayı İstanbul’a zeytin yağı gelemediğinden piyasada buhrân ve ihtikâr 
alâimi görülmeğe başlamış idi. Bunun üzerine paşa kahyasına emr ederek ko-
nağının mahzenindeki yüzlerce fıçı zeytin yağı dışarıya çıkarılarak meccânen 
câmi‘lere tekyelere, İstanbul’un bütün erbâb-ı ihtiyâcına günlerce yağ verildi-
ği gayr-ı matbû‘ [Mirâtü’l-Evkāf]da muharrerdir!

-Mâ-ba‘dı var-

Ali Seydi

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

 [*] Netâyicü’l-Vukū‘ât, c.1, s.115



306



307

-Fihrist
Resmî Kısım

Sahîfe

numarası
1 Ta‘yînler
3 Becâyişler
3 Vekâlet emrine alınanlar
3 Haklarında Me’mûrîn Kānûnu’nun muvakkat mâddesi tatbîk 

edilenler
4 Emniyet-i Umûmiyye ta‘yînleri
4 İskân ta‘yînleri
5 Sular hakkındaki kānûnun suver-i tatbîkiyyesini mübeyyin 

nizâmnâmenin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında karârnâme
5 Mübâdil, gayr-ı mübâdil, muhâcir ve sâireye tefvîz veya âdiyyen 

tahsîs olunan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir nizâm-
nâmenin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında karârnâme

6 Ticâret-i Bahriyye Mektebi Esâs Ta‘lîmâtnâmesi’nin mer‘iyyete 
vaz‘ı hakkında karârnâme Paris’de Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâ-
riyye-i Hayvaniyye’ye mahsûs bir dâire ihdâsı için milletler ara-
sında akd edilen i’tilâfnâme ve nizâmnâme-i esâsîsi hakkında 
karârnâme

7 Çekirge ve Süne Nizâmnâmesi’nin mer‘iyyete vaz‘ı hakkında 
karârnâme

8 Sular hakkındaki 831 numaralı kānûnun suver-i tatbîkiyyesini 
mübeyyin nizâmnâme

11 Mübâdil, gayr-ı mübâdil, muhâcir ve sâireye tefvîz veya âdiyyen 
tahsîs olunan gayr-ı menkūl emvâlin tapuya rabtına dâir nizâm-
nâme

14 Ticâret-i Bahriyye Mekteb-i Âlîsi Esâs Ta‘lîmâtnâmesi
16 Kırşehri Vilâyeti kurâsına âid fek ve ilhâkı mübeyyin karârnâme
16 Konya Vilâyeti’nin Cihanbeyli Kazâsı merkezinin Reşadiye’ye 

nakli hakkındaki karârnâme
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Sahîfe
numarası

16 Paris’de Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvaniyye’ye mah-
sûs bir dâire ihdâsı için akd olunan i’tilâfnâme

18 Beyne’l-Milel Emrâz-ı Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi’nin 
Nizâmnâme-i Esâsîsi

22 Çekirge ve Süne Nizâmnâmesi

Ta‘mîmler

İdâre-i Umûmiyye

Sahîfe

numarası
26 Resmî devâir ve mü’esseselere her gün bayrak çekilmesine dâir
27 Konsolosların vâlilerden isteyecekleri ma‘lûmât hakkında
28 Himâye-i Eşcâr Cem‘iyetlerinin mazhar-ı müzâheret ve mu‘âve-

net olması hakkında
28 Erzincan Vilâyeti’nin Kemah Kazâsı’nda teşekkül eden Himâ-

ye-i Eşcâr Cem‘iyeti’nin mukarrerâtı sûreti
30 Çekirge ve süne haşerâtının imhâsı hakkındaki karârnâme ve 

nizâmnâme sûretlerinin leffen gönderildiğine dâir
31 Hukūk ve matlûbât-ı hazînenin mürûr-ı zamâna uğratılması 

hakkında
32 On bin lirayı mütecâviz meblağı mutazammın münâkasa veya 

müzâyedelerin i‘lânâtına âid Şûrâ-yı Devlet Mâliye ve Nâfia 
Dâiresi karârı

33 Muhâcir ve mültecilerin tesrî‘an tescîllerine dâir
36 Askerliğe hazırlık tedrîsâtı hakkındaki ta‘lîmâtnâmede yapılan 

ta‘dîlâta dâir 
37 24 Mayıs [1]928 târih ve 1282 numaralı kānûn ile teşkîl olunan 

on kazâya tâbi‘ nâhiye ve köylerin isimlerini hâvî tanzîm edilen 
teşkîlât cedvelleri

38 Beykoz Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri
39 Kartal “ “ “ “
40 Silivri “ “ “ “
42 Erdek “ “ “ “
43 Dikili “ “ “ “
45 Ayvacık “ “ “
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Sahîfe

numarası
47 Borçka Kazâsı’na tâbi‘ köylerin isimleri
50 Ladik “ “ “ “
52 İpsala “ “ “ “
53 Dadya “ “ “ “
54 Reîsicumhûr hazretlerinin heykellerinin te’mîn-i mübâya‘asına 

dâir
55 Brüksel’de küşâd edilecek 1830 Hâtırât Sergisi’ne dâir
56 İstiklâl madalyasıyla taltîf buyurulan üç zâtın vilâyet dâhilinde 

olup olmadıklarının inbâsına dâir 
57 Muhtelif târihlerde muhtelif maksadlarla vilâyetlere verilmiş 

olan esliha ve cebhâne hakkında
57 Sıtmalı olduğu i‘lân olunmayan mahallerde müteşekkil hey’etle-

rin cezâ-yı nakdî tarhına salâhiyetleri olmadığına dâir
58 Türk harflerinin tatbîkine âid Reîsicumhûr hazretlerinin Baş-

vekâlet-i Celîle’den mübellağ emirnâme-i riyâset-penâhîleri
60 Sıtma Mücâdele Kānûnu’na âid ta‘lîmâtnâme mûcebince teşek-

kül eden hey’etlerin cezâ-yı nakdî tarhına salâhiyetleri olmadı-
ğına dâir 

61 Askerlik Mükellefiyeti Kānûnu’nun 35’nci mâddesinden alâka-
dârânın ne sûretle istifâde edebileceğine dâir

64 Beyne’l-Milel İlel-i Sâriyye-i Hayvaniyye Dâiresi’ne hükûmeti-
mizin iştirâkine dâir karârnâme ve nizâmnâmenin leffiyle

Umûr-ı Mahalliyye

65 Yangınlar hakkında
67 Taş ocakları hakkında
68 Askerî mekâtibe kayd ve kabûlleri için i‘zâm kılınacak talebenin masâ-

rıf-ı râhiyyeleri hakkında
68 Belediye reîslerinin mensûb oldukları bir derece mâ-fevk makāmât-ı 

mülkiyeye mürâca‘atları hakkında
69 Yeni Türk harflerinin mahalle ve köy ve ihtiyâr meclislerine öğretilmesi 

hakkında
69 İtfâiye, temizlik tertîbâtı, su ve elektrik te’sîsâtı hakkında
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İskân

71 İdâre hey’etleri tarafından ittihâz edilen mukarrerâta pul ilsâkı hakkında

Emniyet-i Umûmiyye

71 Savet [Sovyet] teba‘asına karşı tatbîk edilecek mu‘âmele hakkında

Kalem-i Mahsûs 

76 Türk Ocağı piyangosu hakkında
77 Teşrîn-i Evvel ibtidâsında telgraf ve şifrelerin ve kısa tahrîrât ve mektûb-

larla vâlilerin münâsib görecekleri bütün yazıların yeni harflerle yazılması 
hakkında

Nüfûs

79 Balkan Harbi’nden sonra vilâyete gelen muhâcir ve mültecilerle nüfûsa 
kayd edilip edilmeyenlerin mikdârı hakkında

79 Me’mûrîn-i hükûmetin ve bi’l-hâssa nüfûs me’mûrlarının yeni harflerle 
muhâberedeki derece-i muvaffakiyetlerinden ma‘lûmât i‘tâsı hakkında

80 Başvekîl paşa hazretlerinin Malatya’da 13 Eylül [1]928 târihinde îrâd bu-
yurdukları nutuk

96 Vilâyetlerin husûsî büdceleri
101 Tâm teşekküllü yüz nâhiye 

Gayr-ı Resmî Kısım

106 Vazîfe esnâsında ölen Bolvadin Kaymakamı Midhat Bey hakkında
108 İcmâlî bir tahlîl
122 Me’mûrîn ve me’mûrîn kānûnları- Atıf Bey
132 İdârî teşkîlâtın menşe’ ve târihçesi- Ali Seydi Bey
140 Me’mûrların sarfiyâtı ile muhassasâtı arasındaki nisbet- Ali Seydi Bey
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Mecmû‘aya ait husûsât için Dâhiliye Vekâleti İdâre-i Umûmiyye-i Vilâyât 
Müdüriyet-i Umûmiyyesi’ne mürâca‘at olunmalıdır.
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