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İDARE 
 

Dahiliye vekâletinin aylık mecmuası 

 

Yıl: 4    KÂNUNUSANİ   1931       Sayı:34 
 

 

Tayinler 

                                                                                                                       

 

 

Valiler : 

 

Kararname No. 10484 

 

Münhal bulunan Samsun Valiliğine Bayazıt valisi Etem, Bayazıt 

valiliğine Mülkiye müfettişi Ahmet Muhtar, Elâziz valiliğine Diyarbekir 

valisi Nizamettin, Diyarbekir valiliğine Antalya valisi Faiz, Antalya 

valiliğine Muş valisi Zeynelâbidin, Muş valiliğine Maraş valisi Ferruh, 

Maraş valiliğine Van valisi Bekir Sami, Van valiliğine Elâziz vali-

muavini Mitat Beylerin nakil ve tayinleri Dahiliye Vekâletinin ( ) tarik 

ve 1140 No. lı tezkeresiyle yapılan teklifi üzerine icra vekilleri 
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heyetinin 18/1/931 tarihli içtimaında tasvip ve kabul olunmuştur. 

18/1/931 

 

         Başvekil 

           İsmet 

 

    REİSİCÜMHUR  

 Gazi Mustafa Kemal 

 

Adliye Vekili 

Yusuf Kemal 

(İçtimada bulunmadı) 

M. M. Vekili 

   Zekâi 

Dahiliye Vekili 

Ş. Kaya 

Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili 

M. Abdülhalik 

Maarif Vekili 

      Esat 

Nafıa Vekili 

   Hilmi 

İktisat Vekili 

Mustafa Şeref 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet V. 

   Dr. Refik 
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Mektupçular 

                                                                                                                       

 

Kararname No. 5944 

 

1. — Münhal bulunan Rize mektupçuluğuna Gümüşane 

mektupçusu Behçet beyin tayini tensip edilmiştir. 

2. — İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

1/12/930 

 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 

 

                                                                                                                       

Kararname No. 7017 

 

1. — Münhal bulunan Van vilâyeti mektupçuluğuna Hakkâri 

vilâyeti mektupçusu Sadettin beyin naklen tayini tensip edilmiştir. 

2. — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 1 

10/1/1931 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 
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Kaymakamlar 

                                                                                                                       

 

Kararname No. 5938 

1. — Of kaymakamlığına Refahiye kaymakamı Zeki, Refahiye 

kaymakamlığına Hilvan kaymakamı Nesip, Dadya kaymakamlığına 

Şark müddetini ikmal eden Bulanık kaymakamı Mazhar, Günan 

kaymakamlığına Şark müddetini ikmal eden Suşehri kaymakamı Zeki, 

Suşehri kaymakamlığına Plümür kaymakamı Ahmet, Koçhisar 

kaymakamlığına Uşak kaymakamı Kâzim, Uşak kaymakamlığına sabik 

kaymakamlardan Mithat Kemal beylerin tayinleri tensip edilmiştir. 

2. — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

17/11/1930 

 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 
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Kararname No. 6073 

 

Yenişehir kaymakamlığına Orhangazi kaymakamı Emin Orhangazi 

kaymakamlığına Yenişehir kaymakamı Hadi, Siverek kaymakamlığına 

Çermik kaymakamı Cemil, Çermik kaymakamlığına Siverek 

kaymakamı Reşit, Hilvan kaymakamlığına sabık Baray kaymakamı 

Memduh Celâl, Bulanık kaymakamlığına sabik Ovacık kaymakamı 

Şemsettin, Silvan kaymakamlığına Kulp kaymakamı Hayri, Malkara 

kaymakamlığına sabik Merkez memurlarından ve mektebi Hukuk 

mezunlarından Adnan, Keşan kaymakamlığına Bozdoğan kaymakamı 

Osman Nuri, Silivri kaymakamlığına Kırkağaç kaymakamı Süleyman 

Memduh, Kırkağaç kaymakamlığına sabık Eşme kaymakamı Hüseyin 

Derviş, Susıgırlık kaymakamlığına Malkara kaymakamı Selahattin, 

Burhaniye kaymakamlığına sabık Alaca kaymakamı Muhsin, Dikili 

kaymakamlığına Keşan kaymakamı Nihat, Mityat kaymakamlığına 

sabık nahiye müdürlerinden ve mektebi hukuk mezunlarından Rifat, 

Savur kaymakamlığına Midyat kaymakamı Sait, Nuseybin 

kaymakamlığına Gelibolu kaymakamı Rasim, Bayburt kaymakamlığına 

Merzifon kaymakamı Zeki, Dirik kaymakamlığına Burhaniye 

kaymakamı Kâmil, Plümür kaymakamlığına Susıgırlık kaymakamı 

Cemal, Viranşehir kaymakamlığına Dikili kaymakamı Cemal beylerin 

tayinleri tensip edilmiştir. 

İşbu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

26/12/930 

 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 
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Kararname No. 7021 

 

Münhal bulunan Kulp kazası kaymakamlığına sabık Şirnak 

kaymakamı Zafer Nezihi beyin tayini tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

12/1/931 

 

 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 
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Vekâlet emrine alınanlar 

                                                                                                                       

 

Kaymakamlar: 

Kararname No. 5946 

 

1. — Görülen idarî lüzuma binaen Başkale kaymakamı Kemal 

beyin Vekâlet emrine alınması tensip edilmiştir. 

2. — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur 

       1/12/930 

 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 

                                                                                                                       

Kararname No. 7018 

 

1. — Menemen kaymakamı Cevdet beyin görülen lûzumu idariye 

binaen Vekâlet emrine alınması tensip edilmiştir. 

2. — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye vekili memurdur. 

       10/1/931 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 
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Tasfiye edilenler 

                                                                                                                       

Kaymakamlar: 

 

Kararname No. 7021 

 

Çine kaymakamı Sakıp Beyin görülen aczi idarisine binaen 

tasfiyesi tensip edilmiştir. 

Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

12/1/931 

 

REİSİCUMHUR 

Gazi Mustafa Kemal 

Başvekil    Dahiliye Vekili 

   İsmet         Ş. Kaya 
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Emniyet İşleri 

Umum Müdürlüğü 

Tayinleri 

                                                                                                                       

 

Polis Müdürleri : 

 

İzmir polis müdürlüğüne polis müfettişi Feyzi ve Sivas polis 

müdürlüğüne sabık Kayseri polis müdürü Hami beylerin tayinleri 

25/1/1931 tarihinde iradei milliyeye iktiran etmiştir. 

 

Polis Müfettişleri : 

 

İzmir Polis Müdürü Ömer Beyin müfettişliğe naklen tayini 

25/1/931 tarihinde idarei milliyeye iktiran etmiştir. 

 

İstanbul Polis Müdüriyeti  

Dördüncü Şube Müdürlüğü: 

 

İstanbul polis müdüriyeti dördüncü şûbe müdürlüğüne 
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Tarsus kaymakamı Danış beyin tayini 25/1/931 tarihinde iradei 

milliyeye iktiran etmiştir. 

 

Serkomiserler : 

 

Bursa serkomiserligine Rize serkomiseri Mehmet, Samsun 

serkomiserliğine Balıkesir serkomiseri Ali, Balıkesir serkomiserliğine 

Bursa serkomiseri Abidin, Diyarbekir serkomiserliğine İstanbul 

serkomiserlerinden 9 numarada mukayyet Raşit ve Kırşehir 

serkomiserliğine İçel serkomiseri Ali Naki efendiler naklen tayin 

edilmişlerdir. 

 

Taharri Komiser Muavinleri: 

 

İstanbul polis müdüriyeti ikinci şube 15 numaralı taharri komiser 

muavinliğine 1351 numaralı polis memuru Süleyman, ve 26 numaralı 

taharri komiser muavinliğine 200 numaralı sabık taharri memuru 

Mahmut Celâl efendiler tayin kılınmışlardır. 
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İnzibat Komisyonları 

kararları 

                                                                                                                       

 

Vekâlet İnzibat komisyonunun 

 30 / 12 / 1930 tarihi 

Mukarreratı  

                                                                                                                       

 

114.— Bir gece Büyükadada Karanfil sokağında mukim Giritli 

Zeynep hanımın hanesine giderek o eve gelmiş olan bir kızla gayri 

meşru bir surette görüşmek için ısrar ettiği Mülkiye Müfettişliğince icra 

kılınan tahkikat neticesinden anlaşılması üzerine müdafaası istenilen 

Adalar Kaymakamı Hayrı Bey tarafından gönderilen müdafaaname 

evrakı asliye ile birleştirilerek okundu. Vakara münafi görülen bu 

hareketinden dolayı mumaileyhin memurin kanununun yirmi sekizinci 

maddesi mucibince ihtar cesasile tecziyesi hususunun makamı vekâlete 

arzına ve diğer hilafı usul hane taharrisi mes’elesinden dolayı idare 

heyetince hakkında muamelei kanuniye ifa edilmek üzere evrakın 

İstanbul Vilâyetine gönderilmesine, 

115.— Müdiriyeti umumiyeye ait bir evrakı bilâistizan diğer bir 

makama tevdi ettiğinden hakkında inzibatî muamele ifası, Emniyet İşleri 

Umum Müdiriyetinden bildirilen Dör- 
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düncü Şube Şefi Necati Beyin müdafaanamesi evrakı asliye ile 

birleştirilerek okundu. Mumaileyhin bu hareketi vazife icabını 

takdirsizlik olduğundan hareketinin tevafuk ettiği Dahiliye Memurları 

Kanununun 21 inci maddesi mucibince tevbihle tecziyesine karar 

verildi. 

                                                                                                                       

 

 

Vekâlet İnzibat komisyonunun  

21 / 1 / 1931 tarihli 

Mukarreratı 

                                                                                                                       

 

116.— Avanos Hususî Muhasebe Memuru Mustafa Efendinin 

mecburî tahvile tâbi tutulması hakkında Kırşehir Vilâyeti inzibat 

komisyonunca verilen kara itirazı havi mumaileyh tarafından verilen 

arzuhal evrakı asliye ile birleştirilerek okundu. 

Mumaileyhin itirazı gayri varit görüldüğünden reddile kanuna 

muvafık olan kararın tasdikine, 

117. — Trabzon polis müdürlüğünde bulunduğu sırada polislerin 

imtihanı için merkezden gönderilen sual varakasını kısmı idarî reisine 

tevdi ve bu suretle vaktinden evvel ifşasına sebebiyet verdiğinden 

hakkında inzibatî muamele tatbiki Emniyet İşleri Umum Müdiriyetinden 

bildirilen Ş. I. Şefi Galip 
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Beyin müdafaanamesi evrakı asliye ile birleştirilerek okundu. 

Müdafaası gayri varit görülen mumaileyhin vazife icabını takdir ve 

ifada müsamahası anlaşıldığından Dahiliye Memurları Kanununun 21 

inci maddesine tevfikan tevbihle tecziyesine, 

118.— Adapazarı Kaymakamı Talât Beyin Sakarya nehrinin 

tuğyanına karşı 3792 metro miktarı set yaptırmak suretile vazifesinde 

fevkalâde faaliyet ve hüsnü hizmeti görüldüğü hakkında Kocaeli 

Vilâyetinden yazılan tahrirat okundu. 

Mumaileyhin hidematı vakıasından dolayi takdirname ile taltifine, 

119.— Ahlâksız kadınlara temas etmek suretile memuriyet 

haysiyetini muhil harekette bulunduğu bildirilen Salihli kaymakamı 

Hulusi Beyin müdafaanamesi evrakı asliye ile birleştirilerek okundu. 

Müdafaanamesi varit görülmeyen mumaileyhin müdafaasının 

reddile hareketine tevafuk eden memurin kanununun 29 uncu maddesi 

mucibince tevbihile tecziyesine ve sicilline dercine, 

120.— Kaymas Nahiyesi Müdürü Bürhanettin Efendinin ziraat ve 

ticaretle iştigal ederek vazifesile layıkı veçhile meşgul olmadığından 

memurin kanununun 77 inci maddesine tevfikan tekaüde şevkine dair 

Kocaeli Vilâyeti inzibat Komisyonunca ittihaz olunan karar 

mumaileyhin itirazı üzerine ikinci derecede tetkik edildi. 

Memurin kanununun 77 inci maddesinde, bulunduğu daire veya 

vilâyette iki sene vazifesinin ehli olmadığına dair sicil alan memur diğer 

daire veya vilâyete resen nakil ve tah 
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vil edileceği ve orada da muvaffak olmazsa tekaüde sevk olunacağı 

muharrer olmasına ve Bürhanettin Efendinin naklü tahvilinin ayni kaza 

dahilinde vuku bulmasına ve kendisine ayni kaymakam tarafından sicil 

verilmiş olmasına göre muamelei vakıa ruhu kanuna mugayir 

görüldüğünden Kocaeli Vilâyeti inzibat komisyonunca bu madde 

hükmüne muhalif olarak verilen kararın nakzile mahalline iadesine. 

121.— Samsun Belediye Fen Memurlarından olup Belediye 

Meclisi kararile vazifesine nihayet verilen Şevki Beyin bu karara karşı 

yaptığı itiraz üzerine Samsun Vilâyetinden gönderilen işbu evrak 

okundu. 

Samsun Belediye Meclisince ittihaz olunan karar Belediye memur 

ve müstahdemleri hakkındaki nizamnamenin mevkii meriyete vazından 

evvel ittihaz olunmasına nazaran Vekâlet İnzibat Komisyonunca tetkike 

imkân görülmediğinden evrakın vilâyete iadesine karar verildi. 
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Vilâyet İnzibat Komisyonları 

 kararları 

                                                                                                                       

 

Artvin 

 

Borçka Kaymakamlığı tarafından defaatle vaki işarlara rağmen 

kaçakçılık cetvelini miadında göndermedikleri anlaşılan Maçahel 

Müdürü Hulûsi ve Murgul Müdürü Remzi Beyler tecziye edilmişlerdi. 

 

Manisa 

 

Manisa Muhasebei Hususiye Evrak Memuru, Remzi, Akhisar 

Muhasebei Hususiye Memuru İlyas, Salihli Muhasebei Hususiye 

Memuru İbrahim, Kula Muhasebei Hususiye Memuru Tevfik ve 

Demirci Muhasebei Hususiye Memuru Selim Efendilerin birer haftalık 

maaşlarının kat’ına, 

Manisa Muhasebei Hususiye Merkez tahsildarı Osman Efendinin 

tevbihen tecziyesine Vilâyet İnzibat Komisyonunun 16-1-1931 tarihli 

içtimaında karar verilmiştir. 
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Trabzon 

 

Trabzon Vilâyeti Muhasebei Hususiye Müdürlüğü altıncı daire 

tahsildarı İsmail Efendinin gerek şifahî ve gerek tahrirî yapılan tebligata 

rağmen mıntakai tahsiliyesine gitmeyip merkezde dolaşmasından ve 

verilen emri infaz etmemesinden dolayi Memurin Kanununun 31 inci 

maddesine tevfikan kıdeminden üç ay tenziline, 

Trabzon Vilâyeti Muhasebei Hususiye Müdürlüğü 7 inci daire 

tahsildarı Rasim Ef.nin mıntakası dahilinde tahsilat ile meşgul 

olmayarak Trabzonda dolaşmasından ve on beş günde bir teslimatta 

bulunması kendisine tebliğ edildiği halde bu müddeti geçirerek 

mükellefinden tahsil eylediği parayı teslim etmemesinden dolayı 

Memurin kanununun 31 inci maddesine tevfikan kıdeminden beş ay 

tenziline, 

Trabzon Vilâyeti Muhasebei Hususiye beşinci daire tahsildarı 

Osman Efendinin mükellefinden tahsil eylediği parayı müddeti zarfında 

teslim etmemesinden ve tahsilâtında betaat göstermesinden dolayı 

evvelce kıdeminden üç ay tenzil edildiği halde yine mütenebbih 

olmayarak tahsilâta ehemmiyet vermeyip birçok paranın bakayada 

kalmasına sebep olduğundan dolayı Memurin Kanununun 31 inci 

maddesine tevfikan kıdeminden dokuz ay tenziline Vilâyet inzibat 

Komisyonunun 7-1-1931 tarihli içtimaında karar verilmiştir. 

 

Urfa 

 

Resmî bir muameleyi teahhura uğratan vilâyet tahrirat ikinci kâtibi 

Adnan Efendi üç günlük maaşı kesilmek suretile tecziye edilmiştir. 

 

 

 

 

                                                                                                                       



 
 

17 
 

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

Kanunlar 

                                                                                                                       

 

1930 senesi bütçesinde münakale ve bazı 

tadilât yapılmasına dair 

Kanun 

 

Kanun No. 1732   Kabul tarihi: 25/ 12/1930 

  

Madde 1.— 1930 senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı muhtelif 

fasıl ve maddeleri arasında cem’an 196,400 liralık münakale yapılmıştır. 

Madde 2.—  1931 senesinde sarf olunacak kısmın karşılığı gelecek 

sene bütçesine konulmak üzere Büyük Millet Meclisi bütçesinin 17inci 

inşaat ve tamirat faslından 360,000 liraya kadar taahhüt icrasına 

mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3.— 1930 senesi bütçe kanununun beşinci maddesine 

merbut (D) cetvelinde yazılı Adliye Meslek Mektebinin istintak şubesi 

ilga ve icra şubesine 150 lira ücretli bir istenografi muallimi ve 

Vekâletin merkez kadrosuna da 150 lira ücretli bir mütercim ilâve 

edilmiştir. 

Madde 4.— Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde5.— Bu kanunun hükümleri Büyük Millet Meclisi ve Maliye 

Vekili tarafından icra edilir. 

(Cetvel resmî Gazetenin 1691 No : lı nüshasında münderiçtir.) 

 

 

                                                                                                                       

İdare — 2 
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1733 numaralı kanun Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün tahsisat harici taahhüdatının sureti tediyesine dair olup 

Resmî Gazetenin 1692 numaralı nüshasında münderiçtir. 

 

                                                                                                                       

 

1734 numaralı kanun İstanbul Darülfününunun 1926 malî senesi 

hesabı kat isine dair olup Resmî Gazetenin 1693 numaralı nüshasında 

münderiçtir. 

 

                                                                                                                       

 

1735 Numaralı Kanun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

müdürlüğünün 1930 senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 

olup Resmî Gazetenin 1692 numaralı nüshasında münderiçtir. 

 

                                                                                                                       

 

1736 numaralı kanun Hudut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünün 1930 senesi bütçe kanununun 5 inci maddesile sarfında 

mezuniyet verilmiş olan 500,000 liranın 672,000 liraya iblâğına dair 

olup Resmî Gazetenin 1692 numaralı nüshasında münderiçtir. 
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Devlet memurları maaşatının tahvil ve teadülü 

hakkında ki 1452 numaralı kanunun 

13 üncü maddesinin tashihine dair 

Kanun 

 

Kanun No. 1738   Kabul tarihi: 1/ 1 / 1931 

 

Madde 1.— Devlet memurları maaşatının tevhit ve teadülüne dair 

olan 1452 numaralı kanunun 13 üncü maddesinde yazılı (12) rakamı (8) 

olarak tashih edilmiştir. 

Madde 2.— Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3.— Bu Kanun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 

 

                                                                                                                       

 

1739 numaralı kanun 295 numaralı kanunun 13 üncü maddesinin 

ilgası hakkında olup Resmî Gazetenin 1700 numaralı nüshasında 

münderiçtir. 

 

                                                                                                                       

 

1740 numaralı kanun Hariciye Vekâleti ile İngiltere sefareti 

arasında sulhan tesviyesi takarrür eden mebaliğ hakkında olup Resmî 

Gazetenin 1700 numaralı nüshasında münderiçtir. 

 

                                                                                                                       

 

 



 
 

20 
 

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

1741 numaralı kanun Askerî şahıslar tarafından işlenip askerî 

mahkemelerce rü’yet hükme raptedilen veya henüz görülmekte olan 

suçların af ve teciline dair olup Resmî Gazetenin 1698 numaralı 

nüshasında münderiçtir. 

 

                                                                                                                       

 

1930 senesi bütçesine fevkalâde 

tahsisat verilmesine dair 

Kanun 

 

Kanun No. 1742   Kabul tarihi: 10/1/1931 

 

Madde 1.— 1930 senesi Düyunu Umumiye bütçesinde (Kibrit 

Şirketinden istikraz olunan mebaliğin 1930 senesi taksiti) namile 

yeniden açılan 252 inci fasla (867,555) liralık fevkalâde tahsisat 

konulmuştur. 

Madde 2.— Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3.— Bu Kanun hükmünü icraya Vekili memurdur. 

 

                                                                                                                       

 

1743 numaralı Kanun Muallim maaşları için Vilâyetlere ikraz 

mezuniyetine dair olup Resmî Gazetenin 1709 numaralı nüshasında 

münderiçtir. 
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Tefsirler 

                                                                                                                       

 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun 116 

ve 140 ıncı maddeleri makamına 

kaim 99 numaralı kanunun 

4 üncü maddesinin tefsiri 

 

 

HÜLÂSA: 

Daimi encümen âzasının 

tahsisatı hakkında : 

 

Tefsir No. 165 

İçtimalarda bulunmayan ve izinsiz Vilâyet merkezinden ayrılan 

daimî encümen azasına, aylık tahsisatından o günlere isabet eden miktarı 

verilmez. 

1/1/1931 

                                                                                                                       

Askerî ve Mülkî tekaüt kanununun 

8 inci maddesinin tefsiri 

 

Tefsir No. 166 

 

Tekaüt maaşları muamelenin ikmalini takip eden ay başından 

itibaren verildiği cihetle tekaüdü icra edilenlerin peşin olarak aldıkları 

son maaşları istirdat olunmaz. 

19/1/1931 
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T. B. M. M. Kararları 

 

Müstafi zabitandan nisbeti askeriyeleri katedilmiş 

olanlara tekaüt aidatlarının reddi lâzım 

gelip gelmeyeceğinin tefsirine 

mahal olmadığı hakkında 

 

Kararname No. 593 

 

İstifa eden bilûmum mülkî ve askerî memurların evvelce ahkâmı 

sabıka dairesinde maaşlarından kesilen tekaüt aidatlarının iadesi tecviz 

olunmaması bilâhare Devlet hizmetlerine girdikleri takdirde hizmeti 

sabıkalarının tekaüt hesabında nazarı dikkate alınmasından ve hizmete 

girmeyenlerin dahi vefatlarında müddeti hizmetlerine göre ailelerine 

ikramiye veya yetim maaşı tahsis edilmesinden münbais olup halbuki 

velev istifadan sonra olsa bile nisbeti askeriyeleri katedilmiş olan 

zabitanın bir daha hizmeti askeriyeye alınmalarına imkân olmamasına 

ve askerî ve mülkî tekaüt kanunlarının 1520 numaralı kanuna muhalif 

olan ahkâmı esasen bu kanunun üçüncü maddesile ilga edilmiş 

bulunmasına göre tefsire muhtaç bir hal görülmemiş olduğu, Umumî 

Heyetin on altıncı in’ikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir. 

      29/12/930 
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Menemen kazası ile Manisa ve Balıkesir 

merkez kazalarında idarei örfiye 

ilânı hakkında 

 

Kararname No. 594 

 

Menemende irtikâp edilen cürmün Cumhuriyet aleyhine şumullü 

bir tertip olduğu hakkında kat’î emareler görülmüş bulunmasına binaen 

Menemen kazasile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında 1 

kânunusani 1931 tarihinden itibaren bir ay müddetle idarei örfiye ilân 

olunmasına dair İcra vekilleri heyetinin kararı, Umumî Heyetin 17 inci 

in’ikadında birinci celsesinde müttefikan tasvip edilmiştir. 

1/1/1931 

                                                                                                                       

 

Ecnebi kadınlarla evlenmek memnuiyeti hakkındaki 

kanunların ücretli müstahdemine teşmil edilip 

edilemeyeceğinin tefsirine 

mahal olmadığı hakkında 

 

 

Kararname No. 600 

 

Memurin kanununun 4 üncü maddesinin muaddel Z fıkrasile tekaüt 

kanununun 12 inci ve memurin kanununun müstahdemine müteallik 5 

inci maddeleri sarahati kâfiyeyi 
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havi olup bir gûna iltibas ve iğlâka mahal bırakmayacak şekilde 

olduğundan tefsire mahal olmadığı, Umumî Heyetin yirminci 

in’ikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir. 

10/1/1931 

 

                                                                                                                       

 

 

Askerlik mükellefiyeti kanunu hakkında 

 

Kararname No. 601 

 

1.— Sakat efrattan olup bir taksitte bedel vermesi hasebile arzusu 

üzerine talimi bir sene geciktirilmiş olanlar arkadaşlarının terhisine 

kadar bilâ mazeret talime gelmemiş olurlarsa, bu gibilerin bedelleri geri 

verilmez ve askerlik mükellefiyeti kanununun 106 inci maddesinin fikrai 

ahiresine tevfikan muvazzaf hizmetleri tamamlattırılır. 

Aynı kanunun 34 üncü maddesisin (V) fırkası kısa hizmet şartlarını 

haiz olanlardan da sakatların muvazzaf hizmet müddetini on iki ay 

olarak tesbit etmiş olduğundan kanunun bu sarahatine nazaran sakatlara 

yukarda yazılı halde tamamlattırılması icap eden muvazzaf hizmet 

müddetinin on iki ay olması lâzım gelir. 

2.— Keza bir taksitte bedeli naktî vermiş ve bir sene müddetle 

talimini geciktirmiş ve arkadaşlarının terhisine kadar 
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talime gelmemiş sağlam efrattan talime gelmedikleri müddet zarfında 

kendi ihtiyarında olmayarak sakatlık gibi bir arızai sıhhıyeye uğramış ve 

kanunen sakatlığı sabit olmuş bulunanlara tatbik edilecek muamelenin 

bedel vermiş sakatlara yapılan muamelenin aynı olması pek tabiî olup 

askerlik mükellefiyeti kanununun, son yoklamaya gelmemiş ve 

yaşıtlarının celp ve şevkine kadar da dehalet etmiş olanlara ait bulunan 

86 ve 89 uncu maddelerinin bedel vermiş efrat hakkındaki maddelerle 

bir alâkası yoktur. 

3.— Yukarda zikredilen her iki şıkta talim müddeti cezaen 

çoğaltılarak talim yaptırılan bedel efradının, bu cezaen çoğaltılan hizmet 

müddeti zarfındaki ilbas ve iaşe masraflarının hükümete ait olacağı 

askerlik mükellefiyeti kanununun ahkâmı umumiyesi (madde 86) 

icabındandır. 

Filhakika mezkûr kanunun 111 inci maddesi bedeli naktî efradına 

talimleri müddetince maaş ve tayın ve elbise verilmeyeceğini âmir ise de 

bu hüküm, kanunun sarahatinden anlaşıldığı veçhile, umumî ve bedel 

verenlerin mecburî hizmet müddeti olan altı ay için olduğu, Umumî 

Heyetin yirmi ikinci in’ikadının birinci celsesinde takarrür etmiştir. 

19/1/1931 
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Sinemalar hakkında 

 

Kararname No. 602 

 

Memleketimize getirilecek sinema filmlerinin inkılâbımızın 

gayelerine, içtimaî vaziyetimize uygun olmasını ve bilhassa çocukların 

ve gençlerin terbiye ve tenvirine hadim filimler celbedecek 

müesseselerin daha fazla müsaadelere mazhar edilmelerini temin 

eyleyecek surette Hükümetçe bir kanun lâyihası hazırlanmasına; 

Ancak tiyatro ve sinemalardan Hükümet ve Belediyelerce muhtelif 

namlarla alınmakta olan vergi ve resimler için müteaddit memurlar 

istihdam edilmekte olup halbuki gerek Hükümete gerek Belediyeye ait 

vergi ve resimlerin yalnız her iki taraftan bulundurulacak birer memur 

vasıtasile cibayeti ve hatta cümlesinin yalnız bir memur tarafından 

tahsili veyahut muhtelif mahallerin bir müfettiş marifetile idaresi 

mümkün olacak sade bir usul tatbiki, hem muamelâtın bir intizam ve 

vahdet dairesinde cereyanını hem de fazla memur istihdam edilmeyerek 

bir dereceye kadar tasarruf husulünü temin edeceğinden bu cihetin 

Hükümetçe nazarı dikkate alınmasına; 

Umumî Heyetin yirmi ikinci in’ikadının birinci celsesinde karar 

verilmiştir. 

19/1/1931 
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Şûrayı Devlet 

Kararları 

 

Mülkiyet dairesi mazbatası 

 

HÜLÂSA: 

Nüfus vukuatı hakkında : 

 

No. 2762 / 3060 

 

Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma vak’alarının kimler tarafından 

ne kadar müddet içinde hangi mercilere ve ne şekilde haber verileceği 

nüfus ve köy kanunları il kanunu medenide birbirine mütebayin bir 

surette tesbit ve taknin edilmiş olduğundan bu mütebayin hükümlerin ne 

suretle telif edilebileceğinin tekarrür ettirilmesi lüzumuna dair Dahiliye 

Vekâletinin Başvekâleti Celileden muhavvel 5/11/930 tarih ve 879, 870, 

2876 No. lı teskeresi dairemize havale buyrulmuş olmakla icabı 

müzakere olundu. 

1 — Doğum ihbarları: 

Nüfus kanununun 19 uncu maddesinde tevellüt eden bir çocuğun 

peder veya velisi veya vasisi vukuat ilmühaberini nihayet altı ay 

zarfında nüfus idaresine ita etmeğe mecbur bulunduğu ve vaktüzemanile 

ihbar etmeyenlerden hükmen cezayı naktî alınacağı ve cezayı naktiyi 

tediyeden imtina edenlerin hapis olunacağı gösterilmiştir. 
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Kanunu medeninin 39 uncu maddesinde her doğumun bir ay içinde 

nüfus memuruna bildirileceği müsarrah olup kanunu medeninin şekli 

tatbiki hakkındaki kanunun 43 üncü maddesinde kanunu medeniye 

muhalif hükümlerin mülga olduğu cihetle kanunu medeninin bu 

maddesinde yazılı bir ay müddet nüfus kanununda muharrer altı ay 

müddete muhalif olduğuna göre nüfus kanununda muharrer müddetin 

kanunu medenî ile tadile uğradığını kabul etmek icabeder. Şu kadar ki 

kanunu medenîde doğum kimin tarafından nüfus memuruna bildirileceği 

hakkında sarahat olmadığından bu mecburiyetin nüfus kanununun 

sarahati dairesinde peder veya veli veya vasiye teveccühü tabiidir. 

Cezaya gelince: cezanın hükmen yapılacağı nüfus kanununda sarih 

olup mahakimin dairei salâhiyetine dahil olan bu mesele için idareten 

mütalea dermeyanına mahal görülemez. 

Köy kanununun tatbik edileceği mahallerde işbu kanunun 

muhtarlara tahmil ettiği vazifenin sureti telifine gelince: 36 ıncı 

maddede muhtarın göreceği devlet işleri tadat olunduğu sırada 7 

numaralı fıkrasında: her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve 

boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus 

memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı 

yürüttürmek vazifesi tahmil edilmiş olup muhtarın bu mecburiyeti nüfus 

kanununda yazılı olan peder veya veli veya vasiye çocuğun tevellüdü 

hakkında malûmatı lâzimeyi havi ilmühaberin nüfus memuruna 

verilmesi hakkında ki mükellefiyeti ilga mahiyetinde olmadığını ve şu 

kadarki muhtar köyün kendi nezdinde bulunan nüfus defterini birlikte 

götürerek nüfus memuru da defterde vukuatı yürütmek için kanunen 

muktazi ilmühabere istinat etmek zaruretinde bulunduğu ci- 
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hetle muhtar bu sarahata göre köyde nüfus memurunun mümessili 

vaziyetinde olacağından usulen tanzim olunacak ilmühaberlerin muhtara 

tevdii çocuk peder veya veli veya vasileri için kanunî mükellefiyetin 

ifası demek olacağı ve bu vazifesini ifa etmeyen çocuk babası veya veli 

veya vasisi kanunun kuvvei teyidiye olmak üzere gösterdiği cezaya 

düçar olacağı gibi vazifesini ifa etmeyen muhtarlar hakkında da ahkâmı 

umumiye dairesinde cezaî takibat icrası icabedeceği mütalea kılınmıştır. 

2 — Ölüm ihbarları: 

Vefat vukuatını ihbara nüfus kanunu mucibince muhtarlar 

mecburdur, işbu ihbar nüfus memuru bulunan mahallerde iki hafta ve 

bulunmayan mahallerde iki mah zarfında ifa edilmediği takdirde 

hükmen elli kuruş cezayı naktî alınacağı musarrah olup kanunu 

medeninin «41» inci maddesinde her ölüm vak’asının nihayet on gün 

içinde nüfus memuruna bildirileceği yazılı olduğuna göre yukarda 

zikrolunan esbaptan dolayı bu müddet on güne kasr edilmiş olur. 

Ceza hakkında doğum ihbarları cezası hakkında serdolunan 

mütalea aynen varittir. 

Köy kanunu tatbik edilen mahallerde muhtarlara ilâveten verilen 

vazife bir aylık vukuatın hülâsasını tekrar bildirmek şeklinde ve 

munzam bir mahiyettedir. 

3 — Nikâh ihbarları: 

Nüfus kanununun «26» ıncı maddesinde aktın vukuun dan sonra 

keyfiyeti akti mübeyyin bir ilmühaber tanzim ve akti icra eden imam, 

Papas, veya Hahama tasdik ve tahtim ettirerek nüfus memuru bulunan 

mahallerde iki hafta ve bulunmayan mahallerde iki mah zarfında 

mensup olduğu nüfus dairesine itaya zevcin mecbur olduğu ve «30» 

uncu maddesinde de mahakimi şer’iyede icra olunan nikâh için zevç, 

hükkâm veya naiplerinden bir ilmühaber alarak nüfus dai 
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resine ita edeceği sarahati mevcut olup gerçi evlenme talimatnamesinde 

evlenme memurlarının evlenmeleri nüfus idarelerine tahriren 

bildirecekleri yazılı ise de kanunu medenide evlenmenin nüfus idaresine 

bildirilmesi mecburiyeti bir tarafa tahmil olunmadığı ve talimatname ise 

nüfus kanunu hükmünü tadil etmediği cihetle evlenme memurundan 

alacağı evlenme kâğıdını müddeti muayene zarfında nüfus idaresine 

itaya zevcin mecbur olması ve cezanın da zevç hakkında tatbik olunması 

lâzım geleceği ekseriyetle teemmül kılınmıştır. 

Bu mesele hakkında Azadan Edip Kemal ve Halil İbrahim beyler 

kanunu medeninin ruhu eski şekilde nikâh muamelâtına istinat eden 

nüfus kanunu ahkâmını tadil ettiği ve evlenme talimatı mucibince 

evlenme memurları evlenme muamelelerinden nüfus memurlarını 

haberdar etmekte oldukları cihetle artık nikâh muamelâtından dolayı 

ihbar mecburiyetinin zevce tahmiline mahal olmadığı mütaleasında 

bulunmuşlardır. 

4.— Talâk ihbarları :  

Nüfus kanununun «29» uncu ve 30 uncu maddelerinin ruhu talâk 

vukuunda zevç salâhiyettar makamdan bir ilmühaber alarak bunu tashihi 

kayıt için nüfus idaresine ita edeceği ve nüfus memuru bulunan 

mahallerde idaresine ita edeceği ve nüfus memuru bulunan mahallerde 

iki hafta ve bulunmayan mahallerde iki mah zarfında bu vazifeyi ifa 

etmeyen zevcin cezayı nakliye mahkûm olacağı musarrah olup kanunu 

medenî icabınca talâk mahakimce hükme raptedileceğine göre 

mahkemenin hükmünü istihsal ile nüfus idaresine ita mecburiyeti yine 

zevce müteveccih kalmak ve bunun ademi ifasından dolayı zevcin 

cezayı naktî ile mahkûmiyete tabiî görülmek icabeder. Nikâh ve talâk 

ihbarlarından köy kanununun tatbik edildiği mahallerde muhtarlara 

teveccüh 
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eden vazifenin doğum ihbarında izah olunan şekilde telifi 

icabetmektedir. 

Dahiliye Vekâletince istizah olunan mesail hakkında mevzuatı 

hazıraya nazaran ledettetkik varılan neticeler yukarıda arz olunduğu 

şekildedir. Şu kadar ki muhtelif kanunlar hükümlerinin yekdiğerine 

taaruzu ve birbirini tadili mahiyetinde olduğuna göre meselenin tefsire 

teallûku itibarile Büyük Millet Meclisine şevki icabetmektedir. 

Keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı ittifakla teşekkür kılındı. 

15/11/1930 

 

                                                                                                                       

 

Heyeti umumiye mazbatası 

 

HÜLÂSA: 

Nüfus vukuatı hakkında : 

No. 294 / 323 

 

Mülkiye dairesinin 15 Teşrinisani 1930 tarihli ve 2762/3060 No. lı 

işbu mazbatası Heyeti umumiyede mütalea ve tetkik olundu. 

Doğum, ölüm, evlenme ve boşanma vakalarının kimler tarafından 

ne kadar müddet içinde nerelere ve ne şekilde haber verileceği hakkında 

köy ve nüfus kanunları ile kanunu medenide bulunan mütebayin 

hükümlerin sureti 
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telifine dair dairei müşarileyhaca dermeyan olunan mütalealar tetkik 

olunarak mezkûr mütalâalara nazaran meselenin tefsire şevki 

icabedeceği Azadan Edip Kemal, Kemal Atıf ve Halil İbrahim beyler 

tarafından ifade edilmiş isede intizamı amme kanunlarından olan kanunu 

medeninin ihtiva ettiği sarahat karşısında diğer talî kanunlar hükmünün 

cereyan etmemesi tabiî olduğundan mesele ekseriyetle tefsire muhtaç 

görülmemiş ve dairei müşarileyhaca serdolunan mütalâat tasvip 

edilmiştir. 

Kanunu medeninin 35 inci maddesinde ahvali şahsiye sicilinin nasıl 

tutulacağı ve kanunun emir ettiği beyanların nasıl ve kimler tarafından 

yapılacağı nizamnamesine tabi olduğu gösterilmekte olup kanunu 

medeninin kabul ettiği esaslar dairesinde ahvali şahsiye sicili 

nizamnamesinin bir an evvel vücude getirilerek tatbiki muktazi olmasına 

nazaran bu nizamnamenin hini tanziminde yekdiğerini tadil eder 

mahiyette görünen bu kabil hükümlerin bilhassa nazarı dikkate alınması 

hususunun temenni mahiyetinde arzı 8 kânunuevvel 1930 tarihinde 

ittifakla tezekkür olunmuştur. 
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Mülkiye dairesi mazbatası 

 

H Ü L Â S A : 

Nüfus vukuatı hakkında : 

 

No. 2763 / 3081 

 

Nüfus kanununda yazılı doğum, nikâh hane nakli vukuat 

ilmühaberleri ile nüfusa ait mahkemelerden alınacak müzekkerelerin on 

beşer kuruşluk damga puluna tâbi bulunduğu Maliye Vekâletinden 

bildirildiğinden ve köy kanunu muhtarlara köyde doğan, ölen, 

nikahlanan ve boşananların defterini yapıp ertesi ayın onuncu gününden 

evvel nüfus memuruna vermek mecburiyetini tahmil ettiği gibi Evlenme 

Talimatnamesi de evlenme memurlarını, evlenme muamelâtını nüfus 

memurlarına bildirmeğe mecbur tuttuğundan bahsile 

l — Doğum vakalarını muhtarlar mı yoksa çocuğun baba veya 

vasisi mi ihbar edecektir? 

2 — Evlenme vakalarını evlenme memurları mı yoksa koca mı 

haber verecektir? 

3 — Boşanma vakalarını muhtarlar mı yoksa koca mı ihbar 

eyleyecektir? 

4 — Bu vakaların muhtarlar tarafından ihbar mecburiyeti kabul 

olunduğu takdirde köy kanunu tatbik olunmayan mahallerde bu 

mecburiyet kimlere ait olacaktır? 

5 — Bu şekillere nazaran doğum, evlenme ve boşanma vakalarının 

nüfus idaresine ihbarını havi ilmühaberler on 

İdare — 3 
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beşer kuruşluk damga puluna tâbi olacak mıdır? 

Köylerde bu nevi ilmühaberlere bu miktar damga pulu 

yapıştırılması nüfus vakalarının tesbit ve tesciline menfi tesirler 

yapacağından keyfiyetin Şurayı Devlette tetkik edilerek bir karara 

bağlanması hakkında Dahiliye Vekâletinin Başvekâleti Celileden havale 

kılınan 5/11/1930 tarihli ve 2875/869 numaralı tezkeresi Dairemize 

tevdi kılınmış olduğundan icabı müzakere ve aşağıda yazılan şekilde 

tesbit olundu: 

Doğum, ölüm, boşanma gibi vakaları nüfus idaresine ihbar etmek 

mecburiyetinin kimlere teveccüh edeceği, Dahiliye Vekâletinin bu 

hususa mütedair 5/11/1930 tarihli tezkeresi üzerine, kanunî mevzular 

dairemizce tetkik edilerek 16/10/1930 tarihli kararla icap eden mütalea 

arz edilmiş idi. İhbar mecburiyetinin doğum vakalarında çocuğun baba 

veya veli veya vasisine ve evlenme ile boşanma vakalarında kocaya 

aidiyeti kanunî hükümlerin icabından olup köy kanunu hükümlerine 

tevfikan nüfus vakalarının muhtarlar tarafından her ay defter ile 

bildirilmesi baba veya veli veya vasiler ile kocalara teveccüh eden 

mecburiyeti ilga edecek mahiyette olmadığı esasları kabul edildikten 

sonra verilecek ilmühaberlerin on beşer kuruşluk damga puluna tâbi 

olup olmayacağı noktası teemmül olundu. 

Nüfus kanununun 44 üncü maddesinde hüviyet cüzdanları ile 

vukuat ilmühaberleri damga resminden muaf olduğu musarrahtır. 

Halbuki ahiren mevkii tatbika konulan Damga Kanununun 17 inci 

maddesinin 54 numaralı fıkrasında nüfus hüviyet cüzdanları beş 

kuruşluk maktu resme tâbi tutulmuş ve 50 numaralı fıkrada da resmî 

sıfatı haiz eşhas tarafından ita olunan ilmühaberlerin on beşer kuruşluk 

pula tâbi olacağı tasrih edilmiştir. Nüfus vakaları hakkında alınacak 

ilmühaberlerin ise resmî sıfatı haiz eşhas tarafından ita olunan 
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ilmühaberlerden olup kanunun şümulü dairesinden hariç kalmayacağı 

derkâr bulunmuştur. 

Şu hale göre Maliye Vekâletinin mütaleası kanun hükümlerine 

muvafık görülmüştür. 

Ancak Dahiliye Vekâletince bihakkın dermeyan olunduğu veçhile 

bu nevi ilmühaberlere pul yapıştırılması nüfus vakalarının tesbit ve 

tesciline menfi tesirler yapacağı şüphesizdir. Halbuki nüfus vukuatının 

muntazam yürütülmesinin temini her noktai nazardan zarurî ve bu 

gayeye menfi tesir yapabilecek her türlü avamilin izalesi esbabının 

istikmali muktazidir. Binaenaleyh nüfus vukuatı ilmühaberlerinin damga 

resminden mualiyetinin temini için bir kanun teklifi muvafık olacağı 

mütalea kılınmıştır. 

Keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı ittifakla tezekkür edildi. 

17/113190 

 

                                                                                                                       

 

Heyeti umumiye mazbatası 

 

No. 295 / 323 

 

Mülkiye Dairesinin 17 teşrinisani 1930 tarihli ve 2763-3081 

numaralı mazbatası Heyeti Umumiyede mütalea ve tetkik olundu. 

Nüfus vukuat ilmühaberlerinin Damga Kanununa nazaran damga 

puluna tâbi bulunması zarurî olup şu kadar bunlara pul yapıştırılması 

nüfus vakalarının tesbit ve tesciline menfi tesirler yapacağı şüphesiz 

olmasına ve nüfus vak’ ala- 
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rının muntazam yürütülmesinin temini her noktai nazardan muktazi 

bulunmasına binaen mezkûr ilmühaberlerin elamda resminden istisnası 

için bir kanun teklifi muvafik olacağına dair Dairei Müşarünileyhaca 

beyan olunan mütalea 8 kânunuevvel 1930 tarihinde ittifakla tasvip 

olunmuştur. 

                                                                                                                       

 

 

 

Mülkiye dairesi mazbatası 

 

HÜLÂSA : 

Vilâyet idaresi kanununun 14 

üncü maddesinin “B„ fıkrası 

hakkında : 

No. 17 / 23 

 

Başvekâlet tezkeresi :     No 6-4144 tarih 27/11/1930 

Dahiliye Vekâletinin tezkeresi : No 97413630 tarih 29/11/1930 

İşin mevzuu : 

Maliye Vekâletince Vilâyet idaresi Kanununun 14üncu maddesinin 

(B) fıkrasına muhalif olarak Sivas Vilâyetinin mütaleası alınmadan 

Gürün kazasına doğrudan doğruya Mal müdürü tayin edilmiş olması 

cihetile iki vekâlet arasında tahaddüs eden noktai nazar ihtilâfının 

halline dair. 

(Vilâyet memurini mâliyesinden bazılarının sureti tayinleri 

hakkında 28 nisan 1926 tarihli ve 828 numaralı kanunla 26 mayıs 1927 

tarihli ve 1050 numaralı Muhasebei Umu 

 

 



 
 

37 
 

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

miye Kanununun 134 üncü maddesi ve 1426 numaralı Vilâyet İdaresi 

Kanununun 14 üncü maddesinin (B) fırkası ve Maliye Vekâletinin 

tezkeresi görüldü.) 

 

Tetkikat neticesi ve karar 

 

828 numaralı kanunun birinci maddesinde (Vilâyet memurini 

mâliyesinden Varidat ve Muhasebe ve Tahakkuk şube Müdürlerde 

Muhasebe Mümeyyiz ve Başkâtipleri ve kaza Malmüdürleri Defterdar 

veya Muhasebecilerin intihabı ve valilerin tasvip ve inhasile ve işbu 

memurlardan ledelicap re’sen tayin edilecekler valinin mütaleası 

alındıktan sonra Vekil tarafından tayin olunur) denilmiştir. 26 mayıs 

1927 tarihli Muhasebei Umumiye Kanununun 136 ıncı maddesi (Devairi 

Merkeziye Muhasebe Müdürlerde maiyeti ve Umum Nakit Muhasipleri 

ve kaza Malmüdürleri Muhasebei Umumiye Müdiriyeti Umumiyesinin 

inhasile Maliye Vekili tarafından ve Ayniyat Muhasipleri de daireleri 

tarafından tayin olunur) ifadesile 828 numaralı kanun hükmünü zımnen 

ilga eyledikten sonra Vilâyet İdaresi Kanununun 14 üncü maddesinin 

(B) fıkrasında : (28 nisan 1926 tarih ve 828 numaralı kanun mucibince 

valilerin tasvip ve inhasile yahut mütaleası alındıktan sonra Maliye 

Vekâletince tayin edilen Varidat, Muhasebe, Tahakkuk şube Müdürlerde 

Muhasebe Mümeyyiz ve Kaza Malmüdürlerinden maada Maliye 

memurlarının) tali memurlardan oldukları gösterilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti muahhar olan Vilâyet İdaresi Kanununa istinat 

ederek mevzuubahis Malmüdürünün tayininde valinin mütaleası 

alınması lüzumundan bahsetmektedir. Maliye Vekâleti ise Muhasebei 

Umumiye Kanununun 134 üncü madde 
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sinde bu gibi maliye memurlarının Muhasebei Umumiye Müdiriyeti 

Umumiyesinin inhasile Vekil tarafından tayin edileceğini ve Vilâyet 

İdaresi Kanununun 14 üncü maddesinin (B) fıkrası muhtelif kanunlarla 

muhtelif vekâletlere verilen salâhiyetin tahdit veya ilgasından ziyade 

tayinleri mahallerine bırakılan talî memurların tesbitine matuf 

bulunduğunu ve gerek bu kanunun esbabı mucibesinde ve gerekse 

Vilâyet İdaresi Kanununun B. M. Meclisinde hini müzakeresinde 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya beyefendinin irat buyurdukları nutukta 

şuabatı idariye rüesasının merkezden tayinlerinin asıl olduğu beyan 

olunduğuna istinat ve Muhasebei Umumiye Kanununun 134 üncü 

maddesinin Vilâyet İdaresi Kanun ile ilga ve 828 numaralı kanun 

hükmünün ihya olunduğuna dair sarih bir madde mevcut bulunmadığını 

beyan ilde noktai nazarını tekrar eylemiştir. Vilâyet idaresi Kanununun 

14 üncü maddesi vilâyetlerdeki talî memurları merbut oldukları 

Vekâletler itibarile saymakta ise de mezkûr maddenin (B) fıkrasında 

Muhasebei Umumiye Kanunile zımnen mülga bulunan 828 numaralı 

kanunun birinci maddesi hükmünün aynen naklolunması mephus 828 

numaralı kanun hükmünün iade edildiğini göstermekte olmasına nazaran 

Muhasebei Umumiye kanununun 134 üncü maddesini sarahaten ilga 

ettiği ve Vilâyet İdaresi Kanununun gerek esbabı mucibesinde ve gerek 

bu kanun münasebetile Dahiliye Vekili Beyefendi tarafından B. M. 

Meclisinde irat buyurulan nutukla fen ve ihtisas memurlarının 

merkezden tayinlerinin esas ittihaz olunduğundan bahsolunması mezkûr 

nutkun merkezce bu gibi memurlar hakkında valilerin mütaleaları 

alınmasından sarfınazar olunduğu şeklinde bir mana istihracına müsait 

olmadığı cihetle Dahiliye Vekâletinin noktai nazarı muvafıkı kanun 

bulunduğuna Azadan Süleyman Emin Paşanın : (Maliye Vekâletinin 

musırrane iddiası şayanı dikkat görülmektedir. 
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Dahiliye Vekâletinin iddiasında her ne kadar muahhar çıkan 

Vilâyet idaresi kanununun 14 üncü maddesinde talî memurları tarif 

ederken 828 numaralı kanun mucibince valilerin tasvip ve inhasile 

veyahut mütaleası alındıktan sonra Maliye Vekâletince tayin edilen kaza 

Malmüdürlerinden maada Maliye Memurları) denilmesinden dolayı 

Muhasebei Umumiye Kanununun 134 üncü maddesini feshettiği beyan 

eyliyorsa da Maliye Vekâleti mezkûr 14 üncü maddenin yalnız talî 

memurlardan bâhis olup böyle mütehassıs ve fennî memurlara şümulü 

olmayacağını ve Muhasebei Umumiye Kanunundaki maddei mahsusayı 

feshedemeyeceğini iddia eylemektedir. 

Kezalik Vilâyet İdaresi Kanununun esbabı mucibe lâyihasında : 

(kanunda mütehassıs memurların mensup oldukları Vekâletler 

tarafından tayini esasa kabul edilmiş ve muhtelif vekâletlere muhtelif 

kanunlarda memur tayini hakkında verilen kanunî salâhiyetler muhafaza 

edilerek bunun haricindeki memurların tayini mahallerine bırakılmıştır.) 

denilmesine ve kanunun Büyük Millet Meclisindeki müzakeresinde de 

bu noksanın teyit edildiği beyan edilmesine ve Maliye Vekâletince bazı 

cihetlerden bu noktai nazarın ehemmiyetinde ısrar edilmekte olmasına 

nazaran keyfiyetin muhtacı tefsir bulunduğu kanaati hasıl olmuştur. 

Veyahut Dahiliye Vekâletinin tahriratında beyan olunduğu üzere 

valilerin tasvip ve inhaları nazarı dikkate alınmayarak yalnız valilerin 

mütaleaları kâfi görüldüğüne nazaran Vilâyet İdaresi Kanunile 

Muhasebei Umumiye kanunu telif edilerek Maliye Vekâletinin kaza 

Malmüdürlerini tayin hususunda Muhasebei Umumiye Müdiriyetinin 

valilerin müta- 
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leasını almak suretile tedviri maslahat eylemesi muvafık olacağı ve bu 

suretle her iki vekâletin tatmin edileceği teemmül edilmiştir.) yolundaki 

muhalif reyine karşı ekseriyetle karar verilmekle bu husustaki evrak 

merbut olduğu halde Riyaseti Celileye takdim olundu. 

 

                                                                                                                       

 

 

Heyeti umumiye mazbatası 

 

No. 321 / 333 

 

Tanzimat Dairesinin 10 kânunuevvel 1930 tarihli ve 23/17 

numaralı mazbatası Heyeti Umumiyede mütalea ve tetkik olundu. 

Malmüdürlerinin tayininde valilerin mütalealarının alınıp 

alınmaması hakkında Dahiliye ve Maliye Vekâletleri arasında hadis olan 

noktai nazar ihtilâfı üzerine Malmüdürlerinin tayininden evvel Valilerin 

mütalealarının alınması lazım geleceğine dair Dairei Müşarünileyla 

ekseriyetinin dermeyan ettiği kanunî mütalea keyfiyetin muhtacı tefsir 

olduğunu beyan eden azadan Süleyman Emin Paşanın reyi muhalifine 

karşı l8 kânunuevvel 1930 tarihinde ekseriyetle tasvip olunmuştur.  
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Mülkiye dairesi mazbatası 

 

HÜLÂSA: 

Devlet dairelerinden tasfiye edilen 

memurların Belediye vazifelerinde 

istihdamları caiz olmadığı hakkında: 

 

No. 3098 / 3361 

 

Devlet dairelerinden tasfiye edilen memurların Belediye 

vazifelerinde istihdamları caiz olup olmadığı sorulmakta olduğundan ve 

tasfiye Devlet memurları hakkında cari bir tedbir olup Belediye ve sair 

müesseselerde bu suretle tasfiyeye uğramış memurların 

çalıştırılabileceği teemül olunmakta ise de Belediye memurları hakkında 

Memurin Muhakemat kanunu hükümleri cari olacağı Belediye 

kanununda musarrah olduğu gibi Belediye memur ve müstahdemleri 

nizamnamesinde bu bapta bir sarahat bulunmadığı cihetle bu kabil 

memurların Belediyelerde resmen tavzifi cayi tereddüt görülmekte 

bulunduğundan keyfiyetin Şûrayı Devletçe bir karara raptı hakkında 

Dahiliye Vekâletinin l / 12 / l930 tarihli ve 111 - 12 - 1008 numaralı 

tezkeresi Şûrayı Devlete havale buyurularak Dairemize tevdi kılınması 

ile icabı teemmül olundu : 

Memurin Kanununun muvakkat maddelerinden birinci maddede 

memurinden gerek vazife başında bulunan gerek müstafi veya mazul 

olsun sicilleri itibarile kendilerinden istifade olunmayanlar ile acizleri 

kabiliyetsizlikleri tahakkuk edenler hakkında müddeti muayyene 

zarfında tasfiye muamelesi 
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nin tatbik olunacağı ve bunlardan on beş seneyi ikmal edenler tekaüte 

sevk olunup on beş seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet senesine 

mukabil iki asıl maaş nisbetinde ikramiye verileceği gösterilmiştir. 

Belediye memur ve müstahdemleri nizamnamesinin namzetliğe 

taallûk eden dördüncü maddesinin son fıkrasında ise Devlet 

memuriyetinde muvaffak olmuş bulunanlar mesleği dahilinde Belediye 

memurluklarına tayin edilirlerse namzetlik devresi geçirmeyecekleri 

tasrih edilmiştir. 

Cereyan eden müzakere neticesinde tasfiye muamelesi kanunun 

ruhuna göre memurun kanunen bir hüküm tatbikine kifayet edecek 

deliller de edilmemekle beraber sicillerine nazaran vücutlarından istifade 

edilmediği anlaşılanlar bir de bulundukları işlerde aciz ve 

kabiliyetsizlikleri görülenler hakkında tatbik edilmesi lazım gelip 

birinciler hakkındaki hüküm ahlâk ve muameleleri itibarile şaibedar 

bulunduğu cihetle bunların Belediyelerce de istihdamı muvafık olmadığı 

ancak münhasıran aciz ve kabiliyetsizliklerinden dolayı tasfiyeye tâbi 

tutulanların aciz ve kabiliyetsizlikleri bulundukları işler için tezahür 

etmiş demek olup daha basit işlerde kabiliyet göstermeleri ihtimali 

melhuz olduğundan bu kabilden olanların Belediye Memur ve 

Müstahdemleri Nizamnamesinde yazılı namzetlik devresini geçirmek 

şartile ve namzetlik devresinde o iş için ehliyetleri görüldüğü taktirde 

istihdamları caiz olabileceği ittifakla mütalea olunmuştur. 

Keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzına 14/12/1930 tarihinde ittifakla 

karar verildi. 
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Heyeti umumiye mazbatası 

 

No. 337 / 349 

 

Mülkiye Dairesinin 14 kânunuevvel 1930 tarihli ve 3098/3361 

numaralı mazbatası Heyeti Umumiyetle mütalea olundu 

Memurin Kanununun muvakkat birinci maddesi mucibince 

münhasıran aciz ve kabiliyetsizliklerinden tasfiyeye tâbi tutulmuş olan 

Devlet memurlarının, Belediye memur ve müstahdemleri 

nizamnamesinde yazılı namzetlik devresini geçirmek şartile ve bu devre 

içinde ehliyetleri görüldüğü takdirde, Belediye memurluklarında 

kullanılmaları caiz olabileceği mütaleası Dairei Müşarünileyhaca beyan 

edilmekte ve memurin kanununun birinci muvakkat maddesinin tefsirine 

mahal olmadığına dair Büyük Millet Meclisinin 466 numaralı ve 24 

kânunuevvel 1928 tarihli kararında da aciz ve kabiliyetsizliklerinden 

dolayı tasfiyeye tâbi tutulan memurların hükümetin ücretli işlerinde 

kullanılmalarına cevaz göstermekte olmasına nazaran aciz ve 

kabiliyetsizlikleri dolayisile tasfiyeye tâbi tutulan memurların 

salifüzzikir mazbatada beyan edildiği veçhile Belediye 

memuriyetlerinde kullanılmaları 25 kânunuevvel 1930 tarihinde ittifakla 

tensip edilmiştir. 
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Tamimler 

                                                                                                                       

 

Mahallî idareler 

Ş. I 

 

HÜLÂSA: 

Darülfünun Tıp Fakültesi An-

tropoloji Enstitüsüne Vilâyetlerden 

kafalar gönderilmesi hakkında : 

No. 7251168 

 

İstanbul Darülfünununda teşkil edilmiş olan Türk Antropoloji 

enstitüsü, Türk ırkının ve Anadolu kavimlerinin kıhıf morfolojisi 

hakkında tahkikatta bulunmak arzusundadır. Bu suretle mahallî 

mezarlıkların takribi tarihleri behemehal ve her kıhıf için ayrı ayrı 

gösterilmek üzere her vilâyetin merkez, kaza ve köylerindeki metruk 

mezarlıklardan toplanacak en az on ölü kafasının doğruca İstanbulda Tıp 

Fakültesinde Türk Antropoloji Enstitüsüne gönderilmesini Maarif 

Vekâletinin işarına atfen tamimen rica ederim efendim.  
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Nüfus işleri 

                                                                                                                       

 

Ş. III 

 

No. 98/99 

 

Ahvali medeniyeye müteallik vekayiın mütekabiliyet esasile 

konsolatolara ihbarı ve bu kabil muamelâtın kaydı için sicil ihdası 

hakkında İcra Vekilleri Heyeti Celilesinin 19-12-1928 tarihli 

kararnamesi sureti leffen gönderilmiştir. Mucibince muamele ifası 

tamimen tebliğ olunur, efendim. 

15/1/931 
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Suret 

 

İcra Vekilleri Heyetinin 19-12-928 

tarih ve 7457 No. lı kararı 

 

İsviçre’de vatandaşlarımız arasında tahaddüs edecek doğum ve sair 

vukuattan şehbenderliğimizin haberdar olabilmesi Cenevre 

şehbenderliğimizden İsviçre kantonları nezdinde yapılan teşebbüsata 

cevaben Cenevre kantonları Türk vatandaşlarına ait (Eta sivil) vukuatını 

bildirmekte mahzur görmediklerini ancak Türk memurlarının da 

Türkiyede bulunan İsviçre tebaasına ait vekayıi mütekabilen bildirmeleri 

şartile teklifimizin kabul edileceği ifade edilmiş olduğu Hariciye 

Vekâletinden bildirilmiş ve tetkikat neticesinde Türkiye de ecnebi 

tebaası arasında tehaddüs eden mümasil vekayiden evlenme 

memurlarınca yapılan akitlere dair verilen evlenme cüzdanlarından 

maada ahvali medeniyelerine teallûk eden diğer vekayiin nüfus kanunda 

sarahat bulunmadığı cihetle nüfus kütüğüne kaydı yapılmadığı 

anlaşıldığından bundan böyle mütekabilen ahvali medeniyeye teallûk 

eden vekayiin ecnebi memleketlerde mukim vatandaşlarımız arasında 

tehaddüs eden ahvali medeniyeye müteallik vekayiden 

şehbenderlerimizin sürat ve sıhhatle haberdar olabilmeleri için 

mütekabilen bu gibi vekayiin konsolatolara ihbarının usul ittihazı ve 

ecnebilere ait siciller ihdası, Dahiliye Vekâletinin 13-10-1928 tarih ve 

6220/758 No. lı teskeresile yapılan teklifi ve Adliye Vekâletinin 

11/12/1928 tarih ve 1176/800 No. lı mütaleanamesi üzerine İcra 

Vekilleri Heyetinin 19/12/1928 tarihli içtimaında tasvip ve kabul 

olunmuştur. 
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Vilâyetler İdaresi 

                                                                                                                       

 

Ş- I 

 

HÜLÂSA: 

Nahiye müdürlerinin sicil ve 

tercümeihalleri hakkında: 

 

No. 229 

 

Münhal Nahiye Müdürlüklerine intihap edilerek tasdiki 

memuriyetleri Vekâlete inha ve işar kılınanların evsaf ve şeraiti lâzımayı 

haiz olup olmadıkları tetkik edilebilmek için bunların tercümeihallerinin 

de birlikte gönderilmesi icap ederken ekseri Vilâyetlerce bu hususa 

riayet edilmediği cari muamelelerin tetkikinden anlaşılmaktadır. 

30/9/1930 tarihli ve 1004 numaralı tahriratla da bildirildiği üzere 

badema intihap ve inha edileceklerin tercümei hal ve evrakı müsbite 

suretlerinin birlikte irsali tamimen tebliğ olunur Efendim. 

Vilâyetlere yazılmıştır. 

8/1/1931 
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HÜLÂSA: 

 Açıktaki iskân memurlarının 

 behemhal münhalâta tayinleri 

 hakkında: 

 

No. 457 

 

1. — İskân Umum Müdürlüğünün lağvı dolayısile açıkta kalan 

memurların tercihan münhalâta tayinleri son defa 29/6/ 1930 tarihli ve 

238 sayılı şifre ile tamim ve tebliğ edilmişti. 

2. — Açık maaş için tahsisat kalmadığından münhailere 

behemehal iskân açığındaki memurların tayini ve bunlardan 

vücutlarından istifade edilemeyecekler varsa tasfiye suretile alâkalarının 

katı. 

3. — Açıktaki memurların maaşları yeni tayin edilecekleri 

memuriyetlere teadül etmezse diğer vilâyetlerdeki memurlardan 

münasiplerinin isimleri bildirilmek üzere işarı muktazidir efendim. 

17/1/1931 
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Ş. III 

 

HÜLÂSA: 

1609 No. lı kanuna tevfikan haklarında 

tahkikat yapılan memurin evrakını C. M. 

Umumiliğine vermeden evvel Vekâlet veya 

vilâyetten mezuniyet alınması hakkında: 

 

No. 74 

 

1609 Numaralı kanunun 2 inci maddesinin 3 üncü bendine tevfikan 

yapılan tahkikat evrakının C. M. Umumiliklerine tevdi edildiği 

görülmektedir. Bu kabil evrak hakkında maznun memurların sıfat ve 

memuriyeti derecelerine göre birinci maddenin beş ve altıncı bentleri 

mucibince Vilâyet veya Vekâletçe takibat icrasına mezuniyet 

verileceğinden ve C. M. Umumiliği de tatbikat icrası için bu 

makamlardan mezuniyet istemek mecburiyetinde bulunduğundan M. 

Umumilikçe Vilâyet ve Adliye Vekâleti arasında muhabereye mahal 

bırakmak zaman kaybedilmek ve delil fıkdanı dolayısile takibi vilâyet 

veya Vekâletçe lüzumsuz görülen mesaile bilâ sebep C. M. U. miliğince 

vazıyed edilmesi için evrak üzerinde yapılacak tetkikatın çabukça ikmal 

ve neticeye göre muamele ifasını teminen badema bu kanun sahasına 

giren suçlara müteallik tahkikat evrakının da evvelemirde Vekâlet veya 

Vilâyete verilmesine itina olunması tamimen tebliğ olunur, Efendim. 

7/1/1931 

 

                                                                                                                       

İdare - 4 
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HÜLÂSA: 

İsviçre tebaasının gayri menkul 

emvale tasarrufta devam eylemeleri 

hakkında: 

 

No. 269 

İsviçre tebaasının mütekabiliyet şartile Türkiyedeki gayri 

menkullere tasarrufta devam eylemeleri hakkında İcra Vekilleri 

Heyetince ittihaz olunup Başvekâleti Celileden tebliğ buyurulan 

31/12/1930 tarih ve 10424 No. lı kanunname suretinin musaddak bir 

aynı leffen gönderildi, Efendim. 

Bilumum Vilâyetlere ve birinci umum müfettişliğe ve Vekâlet 

dairelerine yazılmıştır. 
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Kararname sureti 

                                                                                                                       

 

No. 4027 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Cumhuriyeti arasında münakit 

ikamet mukavelenamesi ahiren feshedilmiş ve yeni ikamet 

mukavelenamesinin de akti için icra edilmekte bulunan müzakerenin iki 

üç aydan evvel intacı gayri mümkün görüldüğünden bu müddet zarfında 

Türkiyedeki İsviçre tebaasının mütekabiliyet şartile ve köyler hududu 

dahilinde olmamak gibi kanunlarımızın kayıt ve şartları altında gayri 

menkullere tasarruf hakkından istifadeye devam edebilmeleri, Hariciye 

Vekâletinin 97320/571 No. lı teskeresile yapılan teklifi üzerine İcra 

Vekilleri heyetinin 31/12/930 tarihli içtimaında tasvip ve kabul 

olunmuştur. 

31/12/930 

         Başvekil 

           İsmet 

 

    REİSİCÜMHUR  

 Gazi Mustafa Kemal 

 

Adliye Vekili 

Yusuf Kemal 

(İçtimada bulunmadı) 

M. M. Vekili 

   Zekâi 

Dahiliye Vekili 

Ş. Kaya 

Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili 

M. Abdülhalik 

Maarif Vekili 

      Esat 

Nafıa Vekili 

   Hilmi 

İktisat Vekili 

Mustafa Şeref 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet V. 

               Dr. Refik 
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HÜLÂSA: 

Vilâyetlerle ecnebi konsoloslar 

arasındaki muhaberata dair: 

 

No. 204 

 

Vilâyetlerle ecnebi konsoloslar arasında muhaberata dair Hariciye 

Vekâletinden varit olan 4/1/1931 tarih ve 169 Numaralı teskerenin sureti 

leffen gönderildi. Mucibince muamele olunması tamimen tebliğ olunur 

efendim. 

Bilûmum Vilâyetlere ve malûmaten B. U. Müfettişliğe ve Vekâlet 

dairelerine yazılmıştır. 

17/1/931 
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Suret 

 

Hariciye vekaletinin 4-1-1931 tarih 

ve 169-30 No. lı tezkeresi 

 

Memleketimizdeki ecnebi konsolosların Vilâyetlerle hangi lisanla 

muhabere edeceklerinin tayin ve tesbiti için ecnebi memleketlerdeki 

konsolosluklarımızın mahallî hükümetlerle ne lisan ile muhabere 

ettiklerinin bilinmesine lüzûm görülmüş ve keyfiyet bir tahriratı 

umumiye ile bilûmum konsolosluklardan sorulmuştu. 

Ahiren istenilen malûmat gelmiş olduğundan keyfiyet Vekâletimiz 

encümeninde tetkik ve tezekkür edilerek ecnebi memleketlerdeki 

konsoloslarımızın hemen kâffesi muhaberelerini mahallî lisanlarla temin 

ettikleri anlaşılmasına göre aşağıdaki tarzda bir hattı hareket ittihazı 

muvafık görülmüştür : 

1. — Vilâyetlerle ecnebi konsoloslar arasında muhabere esas 

olarak Türkçe cereyan etmek lâzımdır. 

2. — Şayet ecnebi konsoloslar tarafından vilâyetlere fransızca 

mektuplar gönderilecek olursa vilâyetlerde fransızca lisanına aşına 

memur bulunduğu takdirde bu mektuplar reddedilmeyerek icabının 

icrası ve cevabının türkçe yazılması icap eder. 

3. — Bu noktalara riayet edilmekle beraber memleketimizdeki 

ecnebi konsolosların müstacel ve fevkalâde hallerde şifahen alâkadar 

makamlara müracaat edebilmele- 
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ri müstesna olmak üzere kaideten ve daima ancak mahallî en büyük 

mülkiye memurile münasebat ve muhaberatta bulunulmaları hakkındaki 

usulün hüsnü tatbikine itina olunması iktiza eder. 

Keyfiyetin bu dairede sureti mahsusada Edirne Vilâyetine ve 

bilumum vilâyetlere tebliğ ve tamimde neticeden malûmat itasını rica 

ederim efendim. 

                                                                                                                       

 

HÜLÂSA: 

Menemen kazasile Balıkesir, Manisa 

merkez kazalarında ilân edilen idarei 

Örfiye hakkında: 

No. 349 

 

Menemen kazasile Manisa, Balıkesir merkez kazalarında ilân 

edilen örfî idare dolayısile tatbik edilecek hususata dair idarei örfiye 

âmiri ikinci ordu müfettişi Birinci Ferik Fahrettin Paşa Hazretlerinin 

20/1/1931 tarih ve 85 numaralı tahriratının bir sureti leffen gönderildi, 

efendim. 

Balıkesir, İzmir, Manisa Vilâyetlerinden maada bilûmum 

Vilâyetlere ve B. U. Müfettişliğe ve Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

26/1/1931 
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Suret 

 

İdare i Örfiye amiri 2. O. Mf. I Ferik 

Fahrettin Paşa Hazretlerinin 21-1-931 

tarih ve 85 No. lı Tahriratı 

 

 

Teşkilâtı esasiye kanununun 88 inci maddesinin tarif ettiği ve 

hududunu heyeti vekile kararnamesinde tasrih ettiği veçhile Menemen, 

Manisa, Balıkesir merkez kazalarında 1 /1 / 1931 tarihinden itibaren örfî 

idare ilân edilmiş ve her üç mıntakada mezkûr tarihten itibaren teşekkül 

eden mıntaka kumandanlıklarınca faaliyete geçilerek 20 Eylül 293 

tarihli idarei örfiye kararnamesinin bahşeylediği salâhiyete istinaden 

esliha derci, tedabiri inzibatiye icrası ve muhaberatın tetkik ve teftişe 

tâbi tutulması gibi işler yapılmış ve bunlardan başka hususların da 

tatbikine geçilmek üzere aşağıdaki talimatın tanzimine ihtiyaç 

görülmüştür. İdarei örfiye; şahıs, ikametgâh masuniyetlerinin; matbuat; 

müraselât; cemiyet ve şirket hürriyetlerinin muvakkaten takyit ve taliki 

demek olduğuna nazaran : 

1.  Şahsî masuniyeti takyit; 

Şüpheli ve sabıkalı eşhasın derdest ve tevkifi, seyahatlerden men i, 

idarei örfiye mıntakasına girip çıkmasının ve oralarda dolaşmasının bazı 

kuyuda tâbi tutması; idarei örfiye mıntakasında ticaretgâh, mesken ve 

ikametgâhı olmayanların teb’idi, tayin olunacak saatlerden sonra 

ikametgâh haricinde bulunmanın ve sokaklarda gezmenin men’i umumî 

ma- 
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hallerin o mahallin kumandanlığınca takdir edilecek muayyen saatler 

haricinde kapatılması. 

2. — Mesken ve ikametgâh masuniyetinin takyidatı : 

İdarei örfiye kumandanlığınca lüzûm görülecek eşhasın 

ikametgâhlarında gece ve gündüz taharriyat icra edilebilmesi. 

3. — Cemiyet ve şirket hürriyetlerinin takyidatı : 

Her türlü içtimaların menedilmesi, hafî cemiyetler idarei örfiye 

ilânından evvel dahi teşekkül etmiş olsalar örfî divanıharpte 

muhakemeleri görülür. Hayırlı işler için usul ve kavanini mevzuasına 

tevfikan teşekkül etmiş olan cemiyetler ve şirketler mevkut ve mutat 

olan içtimalardan lâakal 24 saat evvel idarei örfiye mıntaka 

kumandanına müracaat ve müsaade aldıktan sonra ve kumandanlığın 

göndereceği bir zabitin huzurunda toplanmalarına izin verilebilir. 

4. — İdarei örfiye kumandanları ahaliden silâh ve cephanelerini 

toplamağa mezundur. Kanunen taşınmasına müsaade edilen küçük 

tabancalar eshabı da idarei örfiye kumandanlığından mehil müddeti 

zarfında vesika almağa mecburdurlar. Aksi halde bunlar memnu silâhlar 

gibi müsadereye ve eshabı keza onlar gibi divanıharpte muhakeme 

olunurlar. Bu hususta asgarî müddet zarfında bu gayenin husulünü 

teminen mıntaka kumandanları muktazi tedbirleri ittihaz edeceklerdir. 

5. — İdarei örfiye mıntakalarından dışarıya çıkmak isteyenlerin 

yanlarında hüviyet cüzdanlarını bulundurması ve şüpheli eşhastan 

olmamalarının da zabıtaca tespit ve temini meşruttur. Sabıkalı veya 

mahkûm eşhasın mıntakalara girip çıkmalarına müsaade edilemez. 

Transit suretile geçecek yolcular mıntaka ile ihtilât etmemek ve 

hüviyetleri polisçe 
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tespit edilmek şartile geçmelerine müsaade olunabilir. Yalnız bu 

mıntakalardan Türkiye haricine gidecekler için âmiri örfilikten istizan 

edilmek lâzımdır. Bu istizanda sebebi seyahat ve seyatatın vaziyet ve 

tariki, seyyahın vaziyet ve ahvali umumiyesi musarrahan tespit ve iş’ar 

olunacaktır. 

6.— Matbuat ve müraselât hürriyetlerini takyit : 

İdarei örfiye mıntakası dahilindeki postanelere tevdi olunan ve 

diğer postanelerden gelen bütün hususî muhaberat (mektuplar telgraflar) 

ve kıymeti mukadderelei mektuplar ve posta paketleri ve eşyayi ticariye 

idarei örfiye merkezlerinde lüzûmunda tetkike tâbi tutulduğu gibi idarei 

örfiye merkezlerindeki intişar eden bütün gazeteler ve matbu risaleler 

sansörce görüldükten sonra sahiplerine tevzi edilir. 

Heyeti Vekilenin tasdikine iktiran eden ve M.M.V. mahakim 

şubesinin 1841 numarasile tebliğ edilen sansör muamelâtı 

talimatnamenin mıntakalarca sureti tatbikine gelince: 

A. — Sansör memurları kumandanlığının tayin edeceği zabitler 

tarafından ifa ve bu zabitlerin miktarı kezâlik kumandanlıkça takdir 

olunur. 

B. — Sansör memurları okudukları yazıları ifşadan memnudur. Bu 

gibiler derhal divanıharbe tevdi edilir. 

C. — Balıkesir, Menemen ve Manisaya ait postalar çanta halinde 

gelir ve gider. Trenlerdeki seyyar memurların bu üç yer için alacakları 

mektup ve paketleri ayrı olarak bu postanelere imza mukabilinde 

verirler. 

D. — Gelen çantalar sansör memurlarının ve postanelerden terfik 

edilen iki kişinin muvacehesinde açılır. Adî kıymeti mukadderdi adî ve 

cevaplı teahhütlü, matbuat, kitaplar ve risaleler olmak üzere tefrik edilir. 

Kıymeti mukadderdi ve teahhütlü mektuplar (müvacehe heyeti) bir san- 
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sör zabiti, iki posta memuru önünde açılır. Melfufatı (bono, para, poliçe, 

tahvilât ve saire) tesbit edilir ve kaydedilir. 

Mektup okunduktan sonra zamk ile kapatılır. Ve imza mukabilinde 

postaya geri verilir. 

E. — Hükümete ait resmî muhaberat sansör edilemez. 

F. — Heyeti vekilece musaddak sansör talimatının 13 üncü 

maddesi mucibince idarei örfiye mıntakası dahilinde türkçeden başka 

lisanla mektup ve telgrafname tahrir ve irsali memnudur. 

Matbuattan yalnız Türkiye dahilinde intişar eden Türkçe gazeteler 

ve Maarif Vekâletinin müsaadesile tab’edilen kitaplar ve risaleler 

kezâlik sansör edildikten sonra serbest bırakılır. Yalnız matbuatın 

tetkikinde kenarlarında mektup suretinde hariç cümlelerin yazılmış olup 

olmadığı, gizli yazı ve yahut iğne delikleri gibi parulaların bulunup 

bulunmadığına dikkat edilir. 

G. — Adi mektuplar postadan sansör heyetine tevdi edilir, bakılır, 

geri verilir. Sansörce tevkif edilen mektuplar, kumandanlıkça istenildiği 

zaman gönderilmek üzere saklanır. Teahhütlü mektupların (para, bono, 

tahvilât ve poliçe gibi) melfufatı olursa mektubun mündericatından 

muzır olan kısımlar yırtılır silinir imha edilir, mütebakisi melfufatile 

beraber zarfa konur kapatılır ve gönderilir. 

H. — İdarei örfiye mıntakasında telgraf muhaberatı için sansör 

zabitlerine kumandanlar tarafından muayyen vakitler gösterilir. O 

saatlerde toplu olarak sansör edilir. Telgraf muhaberatında hususî remiz 

ve şifre kabul edilmez. 

I. — Manisa ve Balıkesirde bulunan Osmanlı Bankası, Ferbers, 

Geri ve sair ecnebi müesseselerin mersule muhaberatı kırmızı mumla 

temhirleri icap ediyorsa memuru mahsus 
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ları vedaatile sansör memurlarına getirilir ve önlerinde kapatılarak 

temhir edilmek suretile posta memurlarına tevdi edilir. 

K. — Numune mallarını muhtevi paket ve kutular ve kıymeti 

mukadderdi mevrude paketler kâmilen sansör heyetince bakıldıktan ve 

içlerinde muhaberat olmadığı tebeyyün ettikten sonra bu paket ve 

kutular kırılmadan ve bozulmadan gene kapatılır ve postaya verilir. 

L. — Adi mektuplar içinde çıkan evrakı naktiye muvacehe 

heyetince tesbit edilir ve postanece cezayı naktisi alınmak üzere posta 

memurlarına tevdi edilir. 

M. — Muhaberatı şüpheli görülenler tesbit ve idarei örfiye 

amirliğine derhal ihbar olunur. 

N. — Bu mıntakalardaki efrat ve zabitanın mektupları kıt’alarca 

sansör edilir. Mülkiye memurlarının ise vilâyet ve kaymakamlar 

tarafından yapılır. Yalnız mülkiye memurlarına gelecek olan mektuplar 

askerî sansör heyetince bakıldıktan sonra verilir. 

O. — Sansör tarafından dikkat edilecek şeyler: Menemen vakası 

irtica, ordu ve donanma, memleketin dahilî ve haricî siyaseti ve emniyeti 

aleyhine teallûk eden fıkralar ve fena propagandalardır. 

P. — Sinema şeritleri ve tiyatro piyesleri halka gösterilmeden 

evvel sansöre tâbidir. 

R.— Sansör masrafı ciheti askeriyece temin edilir. 

7.— Balıkesir, Manisa, Menemen İdarei örfiye Kumandanlıklarına 

ve Menemen Divanıharbi örfî riyasetine ve İzmir, Manisa, Balıkesir 

Vilâyetlerine ve İzmir P.T.T. Başmüdiriyetine yazılmış ve diğer 

vilâyetlere tamimi zımnında Dahiliye Vekâletine ve malûmaten Büyük 

Erkânıharbiye Riyasetine ve M.M.V. ve Adliye Vekâletine arzedilmiştir. 
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HÜLÂSA : 

Şehit Tayyareli Zabitler ihtifali günü 

hakkında: 

 

No. 350 

 

Ankarada Hacıbayramda defnedilmiş olan şehit tayyareci zabitler 

ihtifali günü olan 27/1/1931 salı günü saat 11 de yapılacak merasim 

hakkında Millî Müdafaa Vekâletinin 25/1/1931 tarih ve 192/376 

numaralı teskeresinin bir sureti leffen gönderildi efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 
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Suret 

Millî Müdafaa Vekâletinin 25/1/1931 

tarih ve 193/363 No. lı tezkeresi 

                                                                                                                       

 

Ankarada Hacı Bayramda defnedilmiş olan 

Tayyareci Zabitler ihtifal günü 

 

1 /27/ 1931 salı günü saat on birde ihtifal merasimi yapılacaktır. 

Merasime iştirak edecek olan kıtaat şunlardır : 

Meclis bandosu, Muhafız kıtaatından bir bölük piyade (bu kıt’a ve 

muzıka madde iki zamanında merasim mahalline gelecektir), 8. fıkradan 

bir bölük piyade ve jandarma bir bölük piyade. Ankarada polis 

mektebinden bir müfreze. Ankara merkez kumandanlığınca inzibat 

memurlarından bir müfreze saat on buçukta Hacıbayramda içtima etmiş 

bulunacaktır. Hatıra: Merasime iştirak edecek kıtaat merasim yerinde 

kaputlu bulunacaktır. ) 

2.— Merasime şu suretle başlanacaktır. 

Muhafız kıtalarından merasime iştirak edecek olan bölük ve bando 

saat 10, 15 de manga kolundan kol başı postane binası önünde ve cephe 

Taşhan istikametinde olmak üzere içtima etmiş bulunacak ve Ankarada 

bulunan ve Hv. Müsteşarlığınca tensip edilecek zabitan M.M.V. ve 

Ankara Tayyare Şubesinde verilecek olan çelenkleri hamil ve bando ile 

bölük arasında ahzi mevki edecekler. Daire reisleri ve Ş.Md. bu 

merasime iştirak edeceklerdir. 10,30 da bu müfreze İstiklâl 
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caddesini takiben Hacıbayram camiine hareket edecekler ve orada 

gösterilecek yerde mevki almış olacaklar ve evvelce cami civarında 

içtima etmiş olan kıtalar tarafından selâmlanacaklardır. 

3. — Merasim 11 de Ankara saat kulesi civarında bulunan topçu 

tarafından atılacak üç atışla küşat edilecektir. 

Bu anda atılacak toplara Merasim mahallerindeki Türk Sancağı ve 

mebanii resmiyede keşide edilmiş bayraklar yarıya indirilecek ve kıtaat 

kumandanları kıtalarına dikkat kumandası vererek kıtaat selâm 

vaziyetini alacaklardır. Zabitan resmi selâm ifa edecekler, yarım dakika 

devam edecek olan bu ihtiram anında As. Fabrikalar da düdükleri 

öttürmek suretile ihtiram merasimine iştirak ederler. 

4. — Nutukları müteakip muzıka tarafından hazin bir marş 

çalınacaktır ve merasim de hitame ermiş olacaktır. 

5. — 8. Fıkradan bir zabit kumandasında bir manga asker 

manevra fişeğile şehitlerin metfun olduğu mahalde üç defa havaya selâm 

atışı icra edecektir. 

6. — Ankara mevki kumandanı bu merasimin tanzimine memur 

olup Merkez Kumandanı vasıtasile tertibatın hüsnü cereyanını temin 

edecektir. 

7. — Ankara mevki kumandanı, dairelere, müessesata yazılmış ve 

malûmat için Dahiliye Vekâleti Celilesine ve B. E. Reisliğine 

arzedilmiştir. 
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Başvekâlet İstatistik Umum Müdürlüğü 

tarafından yapılan 930 senesi birinci 

altı aylık boşanma istatistiklerinin 

tahlilî hülâsası 

                                                                                                                       

 

1930 bidayetinden itibaren tanzimine başladığımız boşanma 

istatistiklerinin birinci altı aylık devresine ait neticeler alınmış ve 

memlekette altı ay zarfında 986 boşanma vakası tespit edilmiştir. 

A.— Bu vakalar üzerinde yapılan istatistik tahliline nazaran 

memleketimizde 100,000 nüfusa senede 14 boşanma vakası isabet 

etmektedir ki bu nispet Belçikada 29, Yunanistanda 23 tür. 

Çok boşanma vak’ası olan Vilâyetler :   

100.000 d 

İstanbul, İzmir, Isparta ……………………………………….. 38 

Tekirdağ, İçel ………………………………………………… 30 

Denizli, Bilecik ………………………………………………. 29 

Bursa, Kütahya ………………………………………………. 27 

 

Diğer vilâyetler vasatii umuminin cüz’ü fevkinde veya dunundadır. 

B.— Boşanma davalarının ikmalindeki sür’ate gelince bunlardan : 

Yüzde    68i Altı ay zarfında; 

     » 21i Bir sene zarfında; 

     » 6sı Bir buçuk sene zarfında 

intaç edilmiştir. 
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C. — Boşanma davalarının sebeplerinden : 

Yüzde 62 si Geçimsizlik; 

» 15 i Kadının ihaneti; 

» 0.71 i Erkeğin ihaneti 

ve mütebakisi sair sebeplerdir. 

D. — Ailede çocuk mevcudiyetinin boşanma hâdisesine müessir 

olduğu da şu suretle anlaşılmaktadır. Boşanmalardan : 

Yüzde 79 u Hiç çocuğu olmayan ailelerde; 

» 13 ü Bir çocuklu ailelerde; 

»   5 i İki çocuklu ailelerde; 

»   2 si Üç çocuklu ailelerde vuku bulmuştur. 

Çocuk adedi fazlalaştıkça aile rabıtasının kuvvetlendiği bu suretle 

tebarüz ediyor. 

E. — Tahsil derecesinin tesirine gelince; boşanmalardan : 

Yüzde  63 ü Karı ve kocanın tahsilsiz olduğu ailelerde; 

» 20 si Her ikisinin tahsili olduğu ailelerde; 

» 14 ü yalnız erkeğin tahsilli olduğu ailelerde; 

» 2 si Yalnız kadının tahsilli olduğu ailelerde 

olmuştur. 

F. — Talâkı isteyen taraf itibarile; boşanma davalarından 

Yüzde  47 si Erkek tarafından; 

» 51i Kadın tarafından; 

» 2 si Müştereken ikame edilmiştir. 

17/1/931 
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Aramızdan ayrılanlar 

 

Niğde Meb’usu  

Ata Beyefendi vefat etti 

 

Niğde Meb'usu Merhum 

Ata Beyefendi 

Niğde Meb’usu Ata Bey 1/1/1931 salı günü Ankarada vefat, 

etmiştir. 

 

 

                                                                                                                       

 

 

İdare — 5 
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Merhumun Tercümei hali 

                                                                                                                       

 

Ata Bey Arapsun naibi sabıkı Hilmi Efendinin oğludur. 1298 

tarihinde Nevşehirde doğmuştur. Rüşti, idadi, tahsilini ikmalden sonra 

mülkiye mektebine girmiş ve 321 senesinde ikmal ederek şahadetname 

almıştır. 

Mumaileyh Devlet hizmetine Konya Vilâyeti Maiyet memurluğu 

ile dahil olmuş ve Ürgüp, Karaağaç, Aziziye, Kaymakamlıklarında ve 

Sivas Vilâyeti mektupçuluğunda ve Yozgat, Maraş, Niğde 

Mutasarrıflıklarında bulunmuştur. 

5 kânunevvel 1335 tarihinde Niğde Meb’usluğuna intihap olunan 

merhum M. Meclisinin birinci, ikinci ve üçüncü intihap devrelerinde 

Mecliste Niğde Meb’usu olarak bulunmuş ve B. M. Meclisinin birinci 

intihap devresinde iki defa Dahiliye Vekilliği yapmıştır. Vefatı meslek 

için büyük bir ziyadır. Kederdide ailesine ve arkadaşlarına beyanı 

taziyet eyleriz. 
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Dörtyol Kaymakamı 

Ali Haydar Bey vefat etti 

 

Ali Haydar Bey 

Dörtyol Kaymakamı Merhum 

 

Merhumun Tercümei hali 

                                                                                                                       

Ali Haydar Bey Aydın Vilâyeti istinaf hukuk azasından Şeyh 

Ahmet Bedri Efendinin oğludur. 1299 tarihinde İzmir’de doğmuştur, 

iptida idadi tahsilini ikmalden sonra mülkiye mektebine girmiş ve 322 

senesinde ikmal ederek şahadetname almıştır. 

Mumaileyh Devlet hizmetine Yanya Vilâyeti maiyet memurluğu ile 

dahil olmuş ve Soma, Tavas, Aziziye, Hizan, Seferihisar, Tire, Çapakçur 

ve Dörtyol Kaymakamlıklarında bulunmuştur. Geride bıraktığı 

kederdide ailesine beyanı taziyet eyleriz. 
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Of Kaymakamı 

Hasan Zeki Bey vefat etti 

Of Kaymakamı Merhum 

Hasan Zeki Bey 

 

Merhumun Tercümei hali 

                                                                                                                       

Hasan Zeki Bey tüccardan müteveffa Mustafa Efendinin oğludur. 

1297 tarihinde Hanya’da doğmuştur. İdadi tahsilini ikmalden sonra 

mülkiye mektebine girmiş ve 320 senesinde ikmal ederek şehadetname 

almıştır. 

Mumaileyh Devlet hizmetine Trablusgarp maiyet memurluğu ile 

dahil olmuş Trablusgarp mektebi idadisi coğrafya, Ahlâk, Tarih ve 

Kitabet muallimliklerinde; Sasun, Mecidiye, Yabanabat, Margılıç, 

Akçahisar, Maçka, Ulukışla, Terme, Erbaa, Tosya, Taşköprü, Bolvadin, 

Bozcaada, Anamur Refahiye ve Of Kaymakamlıklarında bulunmuştur. 

Geride bıraktığı kederdide ailesine beyenı taziyet eyleriz. 
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Gayrı Resmî Kısım 

 

İsviçre 

Amme hukuku esasatı 

 

    Müellifi :     Mütercimi: 

Al bert Affolter       M. Atıf 

 

Üçüncü kısım 

Konfederasyonun uzuvları 

 

I.— Halk ve kantonlar 

37.— Halk 

 

İsviçre halkı yeni İsviçre vatandaşlarının heyeti umumiyesi rey 

vermek «droit de voter» hakkından istifade ederek intihabî ve teşriî 

«Legislatif» bir uzuv teşkil ederler. 
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Halk Meclisi Millîyi «Conseil national» ve federal jüri azasını 

intihap eder. Meclisi millî intihabatı için bir federal kanunu ile tesis 

edilen intihabat daireleri vardır. Bu dairenin müntehipleri hususî 

intihabat Heyetleri teşkil eder. Her kanton en az bir intihap dairesi teşkil 

eder. Jüri azası intihabatı hakkında daireler kantonlar tarafından tespit 

olunur. 

Rey vermek hakkına malik olan vatandaşlar bütün İsviçre için 

teşriiyata iştirak mevzuubahs olduğu vakit, tek bir Heyet teşkil ederler. 

Burada teşkilâtı esasiyeyi kanun hakkında ve aleyhinde referandum 

talep edilen kanunlar ve kararnameler hakkında rey vermek 

mevzuubahistir. 

Bundan maada halkın faaliyeti teşkilâtı esasiyeyi teşebbüsle 

(Madde 120 ve 121) ve referandum istemek hakkı ile (Madde 89) 

tezahür eder. 

Dikkate şayandır ki federal hukukunu federal hukuku 

siyasiyesinden istifadenin şeraitini tamamen tespit etmez. 74 üncü 

maddenin birinci fıkrası intihabata ve rey vermeğe iştirak hakkının 20 

yaşını ikmalden sonra başladığını beyan eder; fakat ilâve eder ki kanton 

hukuku siyasiyesi için kanton hukuku mucibince mevcut olan 

intihabattan hariç bırakmak ahkâmı hususî bir federal kanunu tedvin ve 

neşredilinceye kadar federal hukuku siyasiyesi için de cari olacaktır. 

Federal kanunu kanton kanununun bir kısmını kendine alır ve buna 

federal tesisatı üzerine muayyen bir tesir hakkı bahşeder. Bu kanton 

hakkı böylece federal kanunundan olur.  

Hukuku siyasiye gerek tavattun, gerek ikamet şekli altında teessüs 

eden ikametgâh mahallinden icra edilir. Rey vermek hakkından istifade 

yaşının hulûlünde yani yirmi yaş bittiğinde intihap sicilline tescili 

kendiliğinden idareten 
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«d’office» vukua gelmelidir. Kezalik reşit bütün İsviçre vatandaşı, 

ikametgâhını değiştirdiği zaman yeniden sakin olduğu mahallin intihap 

sicilline tescil edilmelidir. Rey vermek hakkından hariç bırakılmak 

sebepleri kantonlara göre değişebilir, binnefs intihap hakkı ikametgâhın 

tebeddülü hadisesile tadilâta uğrayabilir ; zannıgalip hariç bırakılma 

sebeplerinin mevcudiyeti aleyhindedir. İntihap sicilli tutmağa mütedair 

bütün ahkâm bütün İsviçre vatandaşları için ayni olmalıdır, intihabat 

sicilleri intihaptan ve rey atmaktan evvel en az iki hafta müddetle 

umuma arzedilmelidir. Ve rey atmaktan üç gün evvel kapanabilmelidir. 

Meclisi millî intihabatı «elections au conseil national» ve teşkilâtı 

esasiyenin kanunları ve kararnamelerin yeniden tetkiki hakkında rey 

atmak «la votation» hafi ve tahrirî rey puslalarile olur. Umumî rey 

verme «le vote public» jüri azası «jures» intihabatı için kabul edilmiştir. 

Vekâleten rey verme memnudur. Teşkilâtı esasiyenin yeniden tetkikini 

istemek hakkı (madde 120 ve 121) umumî mahiyeti haiz kanunlar ve 

kararnameler üzerine (madde 89) halkın rey vermesi rey vermek 

hakkının istimaline merbuttur. 

Sultanların kararlarına karşı hukuku siyasiye, federal mahkemesine 

şikâyet amme hakkı teminatı ile muhafaza edilmiştir. İntihabat 

sicillâtının tutulmasına mütedair hükümlerin tecavüzü hakkında şikâyet 

mümkündür. Rey vermek hakkından istifade eden her vatandaş intihabın 

veya rey verme neticesinin ilânını takip eden altı gün zarfında kanton 

hükümetine tahrirî bir şikâyetname dahi verebilir ki, bu federal 

makamatına gönderilir. (Bu şikâyetnameler intihabat yahut rey verme 

esnasında cereyan eden her şeyden, kezalik bu ameliyeye dair kanton 

makamatından ve federal meclisinden verilmiş kararlardan 

bahsedilebilir) . Federal meclisi hakkındaki intihabat için birinci yahut 

ikinci defa rey atmada takip 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

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

edilen usul aleyhinde şikâyet neticenin ilânından evvel fakat sadece 

malûl görülen safhayı takip eden üç gün zarfında serdedilebilir. Meclisi 

Millî «Conseil national itiraz edilen intihabat hakkında nihaî surette 

karar verir. Jüri azası intihabı aleyhindeki şikâyetler, teşkilâtı esasiyenin 

yeniden tetkiki, kanunlar, kararnameler hakkındaki rey vermelere 

müteallik şikâyetlerde olduğu gibi federal meclisine arzedilir, şu şartla 

ki «Assemblée Fedérale» müracaat hakkı mahfuzdur. 

 

38. — Kantonlar 

 

Aza hükümetlerin federal kuvvetinin tatbikına iştiraki federatif 

hükümetin farikalarından biridir. Kantonlar, yani halk yahut kantonların 

Büyük Meclisleri «Grands Conseils» bu suretle konfederasyonun siyasî 

uzuvlarıdır; ve bu sıfatla onlar intihabî salâhiyetlere, ve teşriiyata iştirak 

hakkına maliktirler. 

Her tam kanton iki, ve her yarım kanton bir meb’us Hükümetler 

Meclisine «Le Conseil des Etats» tayin eder. Kantonlar bunların 

vazifelerinin devamı müddetini ve intihabın icra tarzını kendi arzularına 

göre tanzim edebilirler. Meb’uslar kantonlar tarafından tahsisat alırlar. 

Teşkilâtı esasiyenin her tadilâtı için burada Hükümet tesmiye 

edilen kantonların muvafakati zaruridir. 22 kanton heyeti mecmuası 

zümrevî bir uzuv olan «Organ collégial» hükümetleri teşkil eder. 

Teşkilâtı esasiyeyi teşriiyata iştirak etmek, yani bir ekseriyet kararı ile 

tasvibini bahşetmek veya reddetmek bu uzva aittir. Binaberin 

hükümetler konfede- 
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rasyonun teşriî bir unsurunu teşkil ederler. Her kantonda halkın rey 

vermesinin neticesi hükümetin rey vermesi gibi telâkki edileceğini 

federal hukuku tespit eder. (Madde 123. Fıkra 3). 

Bir federal yahut umumî şümulü olan ve müstacel mahiyeti 

olmayan bir federal kararnamesi hakkında 8 kanton bir rey verme 

«Votation» talep edebilirler. «Referendum». Madde 89. 

Beş kanton «Assemblee Federale» fevkalâde bir içtima talep 

edebilir, Madde 86. Bundan maada her kanton muhabere tariki ile 

«Assemblee Federale» e teklifat arzedebilirler. 

Kantonlar yani salâhiyettar kanton makamatı, harice karşı federal 

hükümetin uzuvlarıdırlar, ve bu sıfatla, ecnebilerle kendi ahalisine 

müteallik bazı muahedeler aktedebilirler. Federal kanununun icrasına 

iştirak ettikleri nisbette konfederasyonun icraî uzuvlarıdırlar. 

Eğer konfederasyon kantonları ihtiva eden bir kül mülâhaza edilirse 

kantonlar yedi ihtimamlarına bırakılan hususata temas eder. Her şey için 

İsviçre hükümetinin muhtar uzuvlarıdır. 

 

II. — Federal makamatı 

 

39. — Umumî malûmat 

 

Teşkilâtı esasiye mevcut federal makamatı olarak bunları sayar : 

1.—Assemble federal «Assemblee Federale», 2.— Federal Meclisi 

«Conseil Federal», 3.— Federal şanse- 
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liyelik dairesi «La Chancellerie Federale», 4.— Federal mahkemesi «Le 

Tribunal Federal» bunlara federal memur ve müstahdimini ilâve 

etmelidir. 

Federal makamatının merkezine teallûk eden her şey federal 

teşriiyatının mevzuuna girer. Madde 115. 27 teşrinievvel 1848 tarihli 

kararname ile Bern federal makamatının merkezi, ve 26 haziran 1874 

tarihli kararname ile Lozan federal mahkemesinin merkezi tayin 

edilmiştir. Almancayı, fransızcayı, ve italyancayı konfederasyonun millî 

lisanı ittihaz eden hüküm (Madde 116) federal makamata dahi tatbik 

olunur. 

117 inci madde der ki : «Konfederasyon memurları idarelerinden 

mes’uldürler». Teşkilatı esasiyenin memurdan «fonctionnaire» kastettiği 

mana yalnız dar manasile memur değildir, belki kamaraların 

«chambres» federal meclisinin azası da bunda dahildir. 

Konfederasyon makamatının ve memurlarının mes’uliyeti 

hakkındaki kanun ile «9 kânunuevvel 1850» mes’uliyet daha mufassal 

bir tarzda tespit olunmuştur. 

Diğer taraftan 23 kânunuevvel 1851 tarihli federal kanunu, federal 

makamatı lehinde bazı siyasî ve zabitavî teminat tesis etmiştir.  

12 inci madde federal makamatı azasına «aux membres, aux 

autorités fédérales» ikramiye, hediye, rütbe ve nişan kabulünü meneder. 

Federal makamatının neşriyat organları vardır, en mühimleri «la 

feuille fédérale» ile «le recuil officiel des lois et ordonnances de la 

confédération» dır. 
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I. — Assamble federal 

 

40. — İki kamara sistemi 

 

«Assemle federal» tabiri «İsviçre federatif hükümetinin iki 

meclisini yahut kamarasını birlikte ifade eder. Bu meclisler Meclisi 

Millî ile «Conseil National» hükümetler meclisidir. «Conseil des Etats». 

Madde 71. » Meclisi Millî İsviçre halkının, hükümetler meclisi ise, 

kantonların siyasî temsilini teşkil eder. 

Federatif hükümetin parlamentosunun iki kısma taksimi esasındaki 

fikir vahdeti haiz hükümetteki iki kamara sistemine hâkim olan fikre 

takabul etmez. Tarihî inkişafattan doğan bu çift kamara sistemi 

«Systeme bicaméral» bir taraftan halkın diğer taraftan içtimaî 

«Corporatif» ve müstakar anasırın siyasî görüşlerinin ifadesine yarar. 

Federatif hükümet parlamentosunun iki kısma ayrılmasını bundan 

maada aza hükümetler mevcuidyeti üzerinde halkın temsiline muadil bir 

tesiri olan federatif unsurla teşriki mesai gayesini ihtiva eder. Buna 

binaen hususî hükümetlerin siyasî temsili birinci kamarayı, yahut yüksek 

kamarayı değil hükümetler kamarasını «Chambre des Etats» teşkil eder. 

Bundan maada iki meclis arasındaki münasebetler başka yerlerdeki 

yüksek kamara ile «Âyan yahut Lortlar Kamarası» meb’usan kamarası 

arasında mevcut olan münasebetlerin hukukî noktaı nazardan tamamen 

taklidir, yani kamaraların her bir kısmı diğerinden ayrı olarak müzakere 

icra eder. 

Bununla beraber federal teşkilâtı esasiyesi müçtemian 
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müzakerat icrası için iki meclisin birleşmesini derpiş eder. Ve bu 

takdirde assemble federalin «Assemblee Federale»in toplandığı mevzuu 

bahistir. 

 

41. — Meclisi Milli 

 

Meclisi Millî «Conseil National» yirmi bin nüfus için bir adet 

olmak üzere intihap edilen İsviçre halkının meb’uslarından teşekkül 

eder. 

On bin nüfusu geçmek şartile küsurat yirmi bin itibar olunur. Her 

kanton ve taksim edilmiş kantonlarda her yarım kanton en az bir mebus 

intihap eder. Madde 72. intihabat doğrudan doğruya, ve federal teşkilâtı 

esasiyesile tesis edilmiş olan intihabat dairelerinde icra edilir. Bu 

intihabat daireleri, hiç bir zaman muhtelif kantonların aksamından 

teşekkül edemez. Rey vermek hakkına malik her lâyik «laique» İsviçre 

tebaası Meclisi Millîye «Conseil National» aza intihap olunabilir. 

Madde 75. Meclisi Millî üç sene için intihap olunur ve her defasında 

tamamen tecdit edilir. Madde 76. Binaenaleyh Meclisi Millî için bir 

teşriî devre vardır. Senenin teşrinievvel ayının son pazarı intihap 

günüdür. Faaliyet devresi esnasında münhal olan yerlere yeniler temin 

olunur. Hükümetler Meclisindeki meb’uslar federal meclisi azaları ve bu 

Meclis tarafından tayin edilen memurlar ayni zamanda Meclisi Millînin 

azalan olamazlar. Madde 77. 

Parlamento rejiminin esasındaki prensipler kendi azasının 

intihabatını muteber olup olmadığını Meclisi Millînin bizzat kendisinin 

tetkik etmesini ister. 

Teşkilâtı esasiye Meclisi Millî azalarını halkın mümessili 

göstermekle beraber burada âmme hukukundan bir temsil 
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mevzuu bahis değildir. Meclisi Millî halkın siyasî mümessilidir ve 

muhtelif partilerin fikirleri onun sinesinde ifadelerini bulmalıdır. Fakat o 

tamamen müstakil bir sultadır. Kararları kendisine hastır ve bunlar 

halkın kararları değildir; mebuslar müntahiplerden talimat almazlar. 

Meclisi Millînin teşkilâtı vardır. Bir sene müddetle bir reis ve bir 

reis vekili intihap olunur. Reis gelecek sene için ne reis, ne de reis vkilir 

intihap dilebilir. Ayni aza bir biri arkasına iki sene reis vekili olamaz. 

Reis vekilinin riyasete irtikası taamüldendir. 

Tesavii ara husulünde ekseriyet reisin bulunduğu taraftadır. 

intihabatta reis diğer aza gibi rey verir. Madde 78. Meclisi Millî 

nizamnamesini kendisi yapar. Meclisi Millî azası federal hazinesinden 

tahsisat alırlar. Madde 79. 

 

42. — Hükümetler Meclisi 

 

Hükümetler Meclisi «Le Conseil des Etats» kantonların kırk dört 

mebustan terekküp eder. Her kanton iki mebus tayin eder. Bölünmüş 

kantonlardan her yarım hükümet, bir tane intihap eder. Madde.80. 

Mebusların vazifeleri müddeti kantonlar ; tarafından tespit olunur. 

Meclisi Millî azası ve federal meclisi azası hükümetler meclisine mebus 

olamazlar. Madde 81. Meclisi Millînin aksine hükümetler meclisinin 

teşriî devresi yoktur. Bu sulta müstakar bir daimiyetten müstefit olur. 

Hükümetler meclisi her sene bir reis ve bir reis vekili intihap eder. 

Mukaddem senede içinden reis intihap olunan kantonun mebusları 

arasında ne reis ne de reis vekili inti 
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hap olunamaz. Ayni kantonun mebusları reis vekilliği vazifesini biri biri 

arkasına iki sene deruhte edemezler. Reylerde müsavat husulünde reisin 

bulunduğu taraf ekseriyet ihraz eder. 

İntihabatta reis diğer aza gibi reyini istimal eder. Kantonların 

mebusları talimat almaksızın rey verirler. Madde 91. ve bunlar 

kantonların umumî mümessilleri değildirler. Hukukî manasile kimsenin 

mümessili değildirler. Hükümetler Meclisi tamamen müstakil bir 

sultadır. Kararları, kendine hastır, ve kantonların karaları gibi telâkki 

olunmaz. 

Hükümetler Meclisi kendi nizamnamesini kedisi yapar. Kendi 

azasını tayin hususundaki kantonların kararlarını bunların muteberiyeti 

hakkında bir hüküm vermeksizin tetkik eder. İntihabat aleyhindeki 

şikâyet bir kanton intihabatı aleyhindeki şikâyet telâkki olunur ve 

bunların tâbi olduğu tarzda tetkik ve halledilir. 

Hükümetler meclisi azası kantonlar tarafından tahsisat alırlar. 

Komisyon azalarının tahsisatı ise bilâkis federal hazinesinden verilir. 

 

43. — Birleşmiş halde assamble federal 

 

İki meclisin azası Meclisi Millî reisinin riyaseti altında müştereken 

toplandıkları zaman assamble federal birleşmiş demektir. Birleşmiş 

assamble federalin salâhiyeti intihabata, af hakkının tatbikine ve federal 

makamatı arasındaki, salâhiyet ihtilâflarının halline mahsurdur, iki 

meclisin rey veren azasının ekseriyeti karara hâkimdir. Madde 92. 

Birleşen assamble federale federal teşriiyatile diğer salâhiyetler de 
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bahşolunabilir. Fakat teşkilâtı esasiyeyi prensiplere muariz olmaması 

lâzımdır. Meselâ mesuliyet hakkındaki 28 kânunuevvel 1851 tarihli 

kanuna tevfikan birleşmiş assamble federal şanselyenin «Chancelier» 

yahut komiserlerle federal mümessillerinin cezaî tatbikatına federal 

meclisi azasının ademi muvafakati hakkındaki şikâyet üzerine karar 

verir. «Federal kanununun birinci madde üçüncü fıkrası». 

 

44. — Müşterek ahkâm 

 

86 ıncı maddeye tevfikan nizamname ile tespit edilen günde iki 

meclis her sene bir defa adî içtima halinde toplanırlar. Bu adî içtima 

kanunen iki kısma ayrılmıştır, birincisi kânunuevvelin birinci pazartesi, 

ikincisi gelen senenin haziranının ilk pazartesi başlar. Bu arada eğer 

ihtiyaç hasıl olursa federal meclisinin gerek resen gerek meclisi millînin 

dört azasının yahut beş kantonun talebile fevkalâde içtimaa davet 

olunur. Madde 86. içtimain taksimi bunların her birinin sureti kat’iyede 

hitam bulduğunu ve mesaili cariyenin metruk bırakıldığını ifade etmez. 

«Ademi temadi prensibi» bilâkis içtimalar bazı cihetten meclisi millînin 

bütün faaliyet müddetince devam eder ve işleri sadece gelecek içtimaa 

talik edilmiştir. Mevcut meb’uslar mecmuu aza adedinin ekseriyeti 

mutlakasını teşkil etmeyince bir meclis müzakere yapamaz. Madde 87. 

Meclisi Millîde veya hükümetler meclisinde kararlar rey verenlerin 

ekseriyetine tâbidir. İki meclisin azası talimat almaksızın rey verirler. 

Madde 91. 

Teşebbüs almak «initiative» . İki meclisin her birine ve azasının her 

ferdine aittir Kantonlar ayni hakkı muhabere ta- 
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rikile tatbik edebilirler. Madde 93. Kaideten her iki meclisin celseleri 

alenidir. Madde 94. 

Meclislerin azası lehinde bazı teminat ve hususî parlamento 

muafiyetleri derpiş edilmiştir. Bir içtima devresi esnasın da meclislerin 

azası aleyhinde ceraim ve cinayattan dolayı zabitavî ve adlî takibatta 

bulunabilmesi için azanın mensup olduğu meclisin muvafakati şarttır. 

Tevkif hakkında da muamele böyledir. Vazifelerinin devamı 

müddetince, meclisler azasının mütteham oldukları ceraim ve cinayat, 

assamble federalin kararile federal mahkemesi huzuruna sevkolunabilir. 

Bir içtimain devamı esnasında meclisler azası aleyhinde irtikâp edilen 

ceraim ve cinayat federal mahkemesi tarafından muhakeme olunur. 

Meclisler azasına verdikleri reylerden dolayı mesuliyet teveccüh etmez 

ve bu reyler hiç bir şikâyete mahal vermez. 

İki meclisten her biri diğerinin muvafakati olmadan fesh ve talik 

olunamaz. Üç celsenin lâğvı talika muadildir. 

Umumî mahiyetteki federal kanunları ve kararnameleri hakkındaki 

müzakerat stenografi ile zaptolunur. Bundan maada her meclis diğer 

mevzua müteallik kararlarını da stenografya ettirirler. 

 

45. — Meclislerin kendi aralarındaki 

 ve federal meclisile olan münasebatı 

 

Her meclis ayrı ayrı müzakerat icra ettiğinden «Assamble federalin 

toplanması salâhiyeti hariç» tekaddüm hakkında «priorité» bir itilâf 

vukua gelmek mecburiyetindedir. Mutabakat hasıl olmazsa kur’aya 

müracaat edilir. Bir meclisin 
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kararı diğerine tebliğ edilmelidir. Maamafih, mecliste yapılan bir teklifin 

ve hususî bir veçhe tayin etmeden bir mevzu hakkında bir rapor ve 

teklifler yapılması hakkında federal meclisine yapılan davetin nazarı 

itibara alınması hakkındaki karar tebliğ edilmez. Eğer bu meclisin 

kararları diğeri tarafından evvelce ittihaz edilmiş kararlarla tetabuk hasıl 

etmez ise iş ihtilâf hakkında müzakere etmesi için bu son meclise tekrar 

gönderilir. Aralarında ihtilâf hasıl olunca yahut tevafuk etmeyen 

kararlarında ısrar etmeğe karar verinceye kadar şekli malûmunda devam 

eder. Israr hakkında iki meclisin bir arada toplanan komisyonları 

tarafından bir itilâf teşebbüsü daha vukua gelmelidir. Bu teklif ademi 

muvaffakiyete müncer olursa proje intaç edilmemiş addolunur. 

Umumî şümulü haiz federal kanun ve kararnameleri her iki 

meclisin muvafakatile bir tahrir komisyonunun «La Comission de 

rédaction» tetkikine tâbi tutulur. 

Federal meclisi meclislerin bütün azasına hususî içtima 

davetnameleri gönderir ve hakkında müzakerat icra edilecek tebligatı 

her iki meclisin reislerine tevdi eder. Müzakeratın, her mevzuu bir kere 

federal meclisine gönderilebilir. Fakat meclisler bu makamla teşriki 

mesaiye mecbur değillerdir. Federal kamaralarının her azası federal 

meclisinden konfederasyona taalûk eden her hangi bir iş hakkında izahat 

talep etmek hakkına maliktir. İstizah «Interpellation» . Haziran 

içtimaında federal meclisi assamble federale faaliyeti hakkındaki 

raporları ve evvelki icraatın hesaplarını ve kânunuevvel içtimaında da 

gelecek senenin bütçesini takdim eder. 

Bütçe, tahsisatı munzammalar ve hükümet hesabı maliye 

komisyonunun «Comission des Finances» tetkikine tevdi edilmelidir. 

Bilûmum maliye umurunun idaresini inceden inceye tetkik ve bunların 

mürakabesile meşgul olmak üzere 
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her komisyon üç aza tevkil eder. Bundan maada ispirto rejisinin bütçe ve 

hesaplarını tetkik ile mükellef bir heyet vardır. Meclislerin bütün 

kararları federal meclisinin nazarı ittilâına gönderilir ki icabı halinde 

onların icraatına tevessül eder. 

 

2. — Federal meclisi 

 

46. — Teşekkül 

 

Federal meclisi «Conseil fédéral» konfederasyonun âlî müdiriyet ve 

icra sultasıdır. Hükümet sultası. Bu sulta birleşen assamble federal 

tarafından üç sene müddetle tayin edilmiş yedi azadan mürekkep bir 

heyetti. «College». Ayni kantondan bir azadan fazla intihap edilemez. 

Federal meclisi meclisi millinin her yenileşmesinden sonra tamamen 

tecdit olunur. Üç sene fasılası içinde münhal kalan azalığa bakiye kalan 

memuriyet müddeti için assamble federalin ilk celsesinde yenisi intihap 

olunur. Madde 95. 96. 

Her lâyik «laîque» rey vermek hakkına malik, İsviçre vatandaşı 

intihap olunmak hakkını haizdir. Federal meclisi azası memuriyetlerinin 

devamı müddetince, gerek konfederasyon hizmetinde, gerek bir 

kantonda başka bir vazife ifa edemezler yahut başka bir meslek takip ve 

icra edemezler. Madde 97. Federal meclisine konfederasyon reisi riyaset 

eder. Bununla beraber reis beynelmilel münasebatta devlet reisi 

addolunur ve bu sıfatla mahsus olan tazimata «les honneurs» mazhar 

olur. Konfederasyonun reisi ile «Président» reis vekili «Vice Président» 

federal meclisi azası meyanından birleşmiş assamble federal tarafından 

bir sene müd 
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detle intihap olunur. Vazifesinden çıkan reis gelecek sene için ne reis ne 

reis vekili intihap olunabilir. 

Birbiri arkasına iki sene zarfında ayni aza reis vekilliği vazifesini 

deruhte edemez. Madde 99. Federal Meclisi en az dört aza hazır 

bulunmayınca müzakerat icra edemez. Madde 100. Federal meclisi azası 

assamble federalin her iki kısmında istişarî reye ve mevzuu müzakere 

olan hususat hakkında teklifatta bulunmak hakkına maliktirler. Madde 

101. Hükümet makarrı Bern’dedir. «Berne». 

23 Kânunuevvel 1851 tarihli siyasî ve zabitavî teminat, hakkındaki 

kanuna tevfikan federal meclis azasından birinin yahut şanselyenin 

«Chancelier» tevkifi ve hakkında cezaî takibat icrası ancak federal 

meclisinin muvafakatile olur. Federal meclisine bir şikâyet hakkı vardır. 

Federal meclisi azası vatandaşı bulunduğu kantonda, medenî ve siyasî 

ikametgâhlarını muhafaza ederler. Şahsiyeti ferdiyeleri sıfatına taallûk 

eden her hususta onlar bu kantonun hâkimiyeti ve teşriiyatı altındadırlar. 

Maamafih bu prensip gayri menkul temellüküne ve bilvasıta olan 

vergilere tatbik edilemez. Federal meclis azası efalinden «Actes» 

mesuldürler. Takibat inzibatî «disciplinaire» cezaî «pénale» ve 

medenîdir, «civile». İnzibatî takibat bir federal kararı halinde ittihaz 

edilen bir ihtardan ibarettir. Cezaî yahut medenî takibat bir federal kararı 

neticesinde federal mahkemesi «Tribunal Federal» tarafından yapılır. 

 

47. — Departmanlar 

 

103 üncü madde der ki : «Federal meclisinin işleri kendi azası 

arasında departman esasına göre tevzi ve taksim edilir. 
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Kararlar federal meclisinden sulta olarak südur eder. Federal teşriiyatı, 

departmanları yahut ona merbut daireleri «les Services» bazı işlerin 

kendileri tarafından görülmesine itiraz hakkı mahfuz olmak şartile 

salâhiyettar kılabilir. » Federal idaresinin «l’administration» teşkilâtına 

dahil olan bu kanunun tarihi 26 Mart 1914 tür ki departmanlara has 

salâhiyetler bahşeder ve onlara âmme hukuku şahsiyetlerinin sıfatını 

verir. Maamafih federal meclisinin bir itiraz neticesinde yahut kendi 

teşebbüsü üzerine verdiği kat’î kararı bu halde dahi mahfuz kalır. 

Federal meclis ve departmanları hususî mevzular için «les objets 

speciaux» mutahassıslar «les experts» celbine salâhiyettardırlar. 

Federal meclisi yedi departmana taksim edilmiştir. Siyasî 

departman «le department politique» dahiliye departmanı, «le 

department de l’interieur» adliye ve polis departmanı, «le department de 

justice et poliçe», askerî departman, «le department militaire» maliye ve 

gümrük departmanı, «le department des finences et des douanes», iktisat 

departmanı, «le department de l’economie politique», posta ve 

şimendifer departmanı, «le department des postes et des chemin de fer», 

muhtelif departmanların teşkilâtı hakkında hususî ahkâm vardır. 

1.— Siyasî departman üç şubeden mürekkeptir : 

Umuru ecnebiye şubesi, umuru dahiliye şubesi ve ticaret şubesi. 

2.— Dahiliye departmanı beş şubeyi ihtiva eder: Talim ve terbiye 

şubesi «de l’instruction», ulûm ve san’at «des Sciences et des arts, 

umuru nafıa teftişatı «les inspections des travaux publics», inşaat 

müdiriyeti «direction de construction», ormanların, kara ve deniz avının 

teftişi, sular hizmeti «les services des eaux». 
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Adliye ve polis departmanı altı şubeyi ihtiva eder : 

Adliye dairesi «la division de justice», tapu sicilli bürosu «le 

bureau du registre foncier», polis dairesi «la division de poliçe», 

müddeiumumilik «ministere bublique», sigortalar bürosu «le bureau des 

assurances», mülkiyeti edebiye bürosu «le bureau de la propriété 

intellectuelle». 

4. — Askerî departman on üç şubeden terekküp eder : 

Erkânıharbiyei umumiye servisi, süvarilik servisi, topçuluk servisi, 

istihkâmat servisi «le service de genie», tahkimat servisi «le service de 

fortification», sıhhat servisi «le service de santé» baytarî servis, umuru 

harbiye komiserliği «les commisseriats de guerre»,askerî teknik servisi 

«le service technique militaire», levazımı harbiye dairesi «l’intendance 

de matériel de guerre», topgrafya servisi «le service topographique», 

atlar dairesi «le regie des chevaux». 

5. — Maliye ve gümrükler departmanı altı şubeyi ihtiva eder : 

İdaresi maliye «l’administration des finances», gümrükler idaresi, 

ispirto rejisi, istatistik bürosu, evzan ve ölçüler bürosu, altın ve gümüş 

mevat bürosu. 

6. — İktisat departmanı beş şubeyi ihtiva eder : 

Sanayi ve sınaatlar şubesi, «division de l’industrie et desarts», 

İçtimaî sigortalar dairesi «l’office des assurances sociales», umumî 

hıfzıssıha servisi, ziraat şubesi, umuru baytariye «office veterinaire». 

7. — Posta ve şimendöfer departmanı üç şubeyi ihtiva eder : 
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Şimendöfer şubesi, posta idaresi, telgraf ve telefon idareci. 

 

3. — Federal Şansölyeliği 

 

48. — Şansölye 

 

Konfederasyon şansölyesi âmme hukukunda müstakil bir mevkie 

malik değildir; o hazinei evrak muhafızıdır. 

«L’archiviste» : Federal meclisinin ve assamble federalin kâtibidir. 

Federal meclisi gibi o da üç sene müddetle assamble federal tarafından 

intihap olunur. Madde 105. Federal teşkilâtı esasiyesi onun kabiliyeti 

intihabiyeliği hakkında hiç ahkâm ihtiva etmez. Şansölye federal meclisi 

azası gibi ayni siyasî, ve zabitavî teminattan müstefit olur. Vazifelerinin 

icrasından bu aza misilli mes’uldür. 

Şansölyeye kaymakamlar «les remplaçants» merbutturlar. Vis 

şansölye «vice chancelier» bunlar federal meclisi tarafından üç sene 

müddetle tayin olunurlar; onlar ayni zamanda federal meclisinin 

kâtipleridirler ve şansölyeden sonra şansölyelik dairesinin birinci 

memurlarıdırlar. Vis şansölyelerden biri sureti mahsusada federal 

meclisinin karanamelerinin fransızcasının tahririne nezaret ederler. Vis 

şansölyeler adî federal memurlarıdırlar. Onlar hususî hiç bir siyasî ve 

zabitavî teminattan istifade etmezler. Binaberin onların siyasî ve medenî 

ikametgâhları Bern’dedir ve mes’uliyetleri federalin diğer 

memurlarınınkinin aynıdır. 
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49. — Şansönyelik dairesi 

 

Şansölyelik dairesi «La chancellerie». Assamble federalin ve 

federal meclisinin umuru tahririye vazifesile mükelleftir. Madde 105. 

Şansölyeden ve kaymakamlardan başka mukayyitleri «registrateurs» ve 

muavin memurları ihtiva eder. Şansölye kaideten federal meclisinin ve 

meclisi millinin zabıtnamelerini ve birinci vis şansölye ise hükümetler 

meclisinin zabıtnamelerini tahrir eder. Şansölyelik dairesi bilhassa 

federal sultalarının kanunlarının, kararnamelerinin ve nizamnamelerinin 

neşrile mükelleftir ve idaresi altında almanca ve fransızca olarak bir 

federal ceridesi intişar eder. 

 

Federal mahkemesi 

 

50. — Teşekkül 

 

İdarei adliye «l’administration de la justice» federal hukukunun 

tayin ettiği dairede federal mahkemesi tarafından temin olunur, 112 inci 

madde bazı cezaî davaların muhakemesi için bir jürinin müdahalesini 

derpiş eder. 

Federal mahkemesi Lozandadır. Mahkeme 24 azadan ve 9 aza 

mülâziminden «le suppléant» mürekkeptir. Bunları üç millî lisanı temsil 

edecek surette assamble federal tayin eder. Madde 107. Rey vermek 

hakkına malik olan her İsviçre vatandaşı federal mahkemesi aza veya 

aza mülâzimi intihap olunabilir. Assamble federalin ve federal 

meclisinin azası ve bu makamlar tarafından tayin edilen memur- 
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lar aynı zamanda federal mahkemesine aza olamazlar. Federal 

mahkemesinin azası vazifelerinin devamı müddetince gerek 

konfederasyon hidematında gerek bir kantonda başka bir vazife deruhte 

edemeyeceği gibi diğer bir meşgale icra ve bir meslek takip edemezler. 

Madde 108. Vazifelerinin devam müddeti altı senedir; bu müddet 

zarfında inhilâl eden azalığa assamble federalin ilk celsesinde vazifesi 

bakıyei müddete münhasir olmak üzere diğeri intihap olunur. 

Federal mahkemesinin reis ve reis vekili iki sene müddetle 

assamble federal tarafından intihap olunur. Federal mahkemesinin azası 

federal meclisi azasının haiz olduğu siyasî ve zabitavî teminattan aynen 

istifade ederler, ve mesuliyet te ayni surette tespit olunmuştur; federal 

mahkemesi assamble federalin nezaretine tâbi olup her sene oraya 

faaliyeti hakkında hesap verir. 

Federal mahkemesi şansölyeliğini kendisi teşkil ve memurlarını 

tayin eder. Madde 109. 

 

51. — Teşkilât 

 

Federal mahkemesi üç adi şubeye «Chambres» taksim edilmiştir. 

Her şubenin sekiz azası vardır : Amme hukuk şubesi, hukuku medeniye 

birinci şubesi, hukuku medeniye ikinci şubesi; bu sonuncu şube icra ve 

iflâs dairesine «Chambre de poursuites et faillites»üç azasını gönderir ki 

bunun reisi mahkeme tarafından intihap olunur. 

Kazai cezaî için federal mahkemesi kendi arasından atideki cezaî 

sultaların azasım seçer: Üç azadan mürekkep heyeti ittihamiye 

«Chambre de mise en accusation» , üç azadan 
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mürekkep cinayet dairesi «chambre criminelle» cinayet mahkemesi 

«cours d’assise» . 

Cinayet dairesinin üç azasından ve federal mahkemesinin diğer iki 

azasından mürekkep federal ceza mahkemesi, beş azadan mürekkep 

istinaf mahkemesi. 

Federal cinayet mahkemeleri «assises federales» cinayet dairesile 

on iki jüriden teşekkül eder. Konfederasyon ülkesi üç cinayet 

mahkemesi mıntakasına «arrondissements» taksim edilmiştir. Kanton 

hükümetleri intihabatın neticelerini neşrederler. Cinayet mahkemelerinin 

içtimaından evvel muhakematın cereyan edeceği mıntakanın jüri azası 

arasından 54 aza kura ile seçilir. Konfederasyon müddeiumumisi «le 

procureur general» ile müttehem bunlardan 20 şer tanesini reddeder. 

Bakiye kalan on dört jüri azasından cinayet mahkemesinde aza mülâzimi 

«suppléant» olarak bulunmak üzere ikisi seçilir. 

Federal mahkemesi tarafından tayin edilen iki istintak hâkimi altı 

sene müddetle istintak vazifesile mükellef bulunurlar. Federal 

müddeiumumiliği «le minstere public» adliye ve polis departmanı 

aksamındandır. 

 

5. — Federal memurin ve müstahdemini 

 

52. — Umumî malûmat 

 

Federal teşkilâtında tayin fili mahsusu üzerine, meslekî faaliyetini 

senevi muayyen bir tahsisat mukabilinde, sarfeden her şahıs federal 

memurudur. Federal memurları meyanında federal meclisi azasının, 

şansölyeyi ve federal mahkemesi azasını saymak lâzımdır. Maazalik, dar 

manasına alınan memur «Le fonctionnaire» tabiri ancak federal meclis 

yahut federal mahkemesi tarafından tayin edilen memuru ifade eder. 
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Müstahdemin, «employés? ise aşağı vaziyette «situation inférieure» 

bulunan memurlara ıtlak olunur. Müstahdemlik sıfatının nerede 

başladığını tayin edebilmek için kanunda bir miyar yoktur ve ahkâmı 

umumiye ile de bundan fazla bir şey istihraç edilemez. Bundan maada 

memur ile müstahdem arasındaki farkın siyasî mahiyeti yoktur. Çünkü, 

iki sınıf arasında hukukî muamele noktasından fark yoktur. Muvakkat 

yardımcılar, ve hukuku hususiyeden bir kontrato mucibince çalışanlar 

müstahdem değillerdir; tayin edilebilmek için talep edilen evsaf 

hususunda umumî mahiyette ahkâm yoktur. Kaidei umumiye olarak 

hukuku siyasiyeye mazhar olan her şahıs intihap olunabilir. Maamafih, 

çok defa bazı meslekî malûmat talep edilir. Memuriyetlerin müddeti üç 

senedir. 

Memurların ve müstahdemlerin tayinleri âmme hukukundan bir 

canipli iki aktin «actes» vücüdünü farzeder, fakat intihap ve kabul bir 

mukavelenin unsurları değillerdir ve bu hukukî akitlerin icrasından hiç 

bir mukaveleyî münasebet tevellüt etmez. Kabul, memurları kanunun 

memuriyetine tahmil ettiği, vecibeleri ifaya mecbur eder. Bu vecibeler 

yalnız tayine tevessül eden makama karşı değil fakat memurun kanunî 

faaliyeti dolayısile münasebatta bulunduğu bütün makamata ve umum 

vatandaşlara karşı da mevcuttur. Memur her zaman kabulünü istirdat 

edebilir, «İstifa. 

 

53. — Maaş ve mesuliyet 

 

Her memur ve müstahdemin, tayininden itibaren ve memuriyetinin 

devamı müddetince kanunen evvelden derpiş edilen maaşa hakkı vardır. 

Bu alacak mukaveleden değil 
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fakat doğrudan doğruya kanundan doğar. Kanunun bir tadili alçağın 

azalmasını veya imhasını intaç edebilir. Fakat bu tadilât memuriyetin 

devamı esnasında vuku bulursa memur kendisine tazminat verilmesini 

hukuken talep edebilir. 

23 Haziran 1910 tarihli federal kanunu, hususî kanunlar ahkâmı 

mahfuz kalmak şartile asgarisi 1400 frank ve azamisi 15000 frank olmak 

üzere sekiz maaş sınıfı ihdas etmiştir. Federal meclisi kanunen tespit 

edilen kadro dairesinde, alâkadar departmanın reyini öğrendikten sonra, 

her hizmete ve her memura ait olan maaşı tespit eder. Kaideten, 

memurin ve müstahdemin başlangıçta asgarî maaş alırlar. Maazalik 

federal meclisi evvelki bir hizmette gösterilen fevkalâde faaliyeti, hususî 

ehliyetleri kezalik mahallî maişet şeraitini nazarı dikkate alır. 

Maaş her üç senede bir azamisini buluncaya kadar 300 den 500 

franga kadar artar. Gayri kâfi mesai, yahut mucibi takbih harekât halinde 

maaş artması tamamen veya kısmen talik edilebilir. Memurin ve 

müstahdeminin diğer munzam bir hizmet kabul ve meslek icra 

edebilmeleri hizmetlerinin bundan müteessir olmaması şartile 

mümkündür. 

Mesuliyete dair 9 Kânunuevvel 1850 tarihli kanuna göre, memur 

takbih ve 75 franga kadar çıkan cezai naktî «d’amendes d’ordres»ile 

birlikte inzibatî cezai naktî «d’amende disciplinaire» ile ve vazifesinin 

taliki ile «suspension des fonctions» ve azil ile «le renvoi» tecziye 

edilebilir. Federal mahkemesi kendi tarafından tayin edilen memurlar 

hakkında ayni müeyyideleri «les sanctions» tatbik etmek salâhiyetlerine 

maliktir. 
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Memuriyetin icrası esnasında irtikâp edilen cürümler hakkında 

cezaî iddialar federal meclisine gönderilir. 

Burası bu hususta karar verir ve icabında federal mahkemesine 

sevkeder. Hukuku medeniye iddiaları gerek federal mâliyesi namına 

federal meclisi tarafından, gerek haksızlığa uğrayan eşhas tarafından 

serdedilir. 

 Atıf 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
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İhtilâflar [*] 

 

 

Kabul olunan kaidelerin istisnaları — Salâhiyetlerin tarifi 

sadedinde yukarıda beyan edilen umumî kaidelerin bazı istisnaları vardır 

: 

Kanunun tarifine göre, bugün idarî dava meselesi pek mahduttur. 

Yalnız emlâki milliye satışları ihtilâfatile yalnız hükümete ait levazımın 

mübayasına müteallik ihtilâfatı ihtiva eder. Bu gayri tabiiliklerin 

sebeplerini yukarıda izah ettik, bunun makûsu olarak, bir takım ihtilâfat 

vardır ki bunlar münasebetile adlî sülta İdarî tasarrufların sıhhat ve 

kıymetini teslime kendini mecbur görür. 

Bunun başlıca tatbikatı Ceza kanununun 471 inci maddesinin 15 

inci fıkrasında ve menafii umumiye için istimlâk maddesindedir. 

Ceza kanununun 471-15 inci maddesi «İdarî sulta tarafından 

kanuna muvafık olarak yapılan talimata muhalefet edenleri ve belediye 

idaresi tarafından ilân edilmiş olan talimat ve mukarrerata mutavaat 

etmeyenlerin» Adliye mahkemelerine tevdi etmekte ve inzabatî mücazat 

ile cezalandırmaktadır. 

İdarî tasarruflar arasında bir sultai mahsusayı tazammun eden en 

mühim tasarruflar, şüphe yoktur ki, (nizamî tasarruflar: actes 

reglementaires) dir. Kanunun pek tabiî olarak salâhiyettar görünen idarî 

kazadan kısmen ayırıp rüiyetini Adliye mahkemelerine tevdi eylediği 

tasarruflar, işte bunlardır. Bu nizamnamelere muhalefetten dolayı 

terettüp eden cezayi hükmedecek ve binaenaleyh, bu münasebet-  

 

                                                      
* Baş tarafı İdarenin 32 inci sayısındadır. 
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le, o tasarrufları şerhü izah eyleyecek olanlar, alelade kabahatleri 

rüiyetle mükellef bulunan mahkemelerdir. Bu nizamname ve 

talimatnamelerin meşruiyetini muhakeme edecek ve onları ilga değil, 

fakat gayri kanunî farzettikleri surette tatbiklerini reddedebilecek gene 

ayni mahkemelerdir. 

Zikrolunan kaideye karşı bu muhalefet, ancak zahirîdir. Kanunların 

tatbikatını temin için yapılan talimatnamelerin o kanunlar ile yekvücut 

olduğunu bu mülâhaza ile izah etmek istediğimiz zannolunmasın. Her 

idarî, hatta hususî tasarruf, kanunların tatbikinı temin maksadile ifa 

olunmaktadır. Hakikat şudur ki talimatnameler bir cezaî müeyyide ile 

mücehhez oldukları ve cezanın tatbiki kabahatleri rüiyetle mükellef 

mahkemelere mevdu bulunduğu cihetle, talimatnamelerin meşruiyeti 

meselesinden bir meselei mütekaddime yapmak çok mudil bir iş olurdu, 

ve bu meselei mütekaddimenin idarî mahkemeler tarafından tetkiki men’ 

ü zecir keyfiyetinin tatbikim lâyenkati sektedar ederdi. Mösyö 

(Lâferiyer: Lâferriere) diyor ki: « kazayi zecrinin icrasile bunun kuvvei 

müeyyidesini temin etmesi lâzım gelen emir veya nahiyelerin tatbiki 

arasında böyle bir irtibat ve münasebet vardır ki bu hakkı, ayrıca onu 

bahşeden bir metni sarih olmasa bile, kuvvei adliyeye vermek lâzımdır. 

Filhakika, 47 inci maddenin şekli hazırile tedvininden evvel (yani 1832 

den mukaddem) temyiz mahkemesi, kanun vaz’ına tayin ettiği prensibi 

tatbik ediyordu (1) .» 

 

 

 

 

                                                      
1 İdarî sulta talimatnameler ile zabıtai belediye talimatnameleri 

arasında bir fark gözetmeğe mahal olup olmadığını bilmek meselesinde 

bu izahat hiç bir şüphe bırakmamaktadır: Her ne kadar «kanuna muvafık 

olarak» tenzim edilmiş olmağı kanun yalnız birincilere tahsis ediyorsa 

da her ikisinin meşuiyeti mahkemelerce tanınmak lâzımdır. 
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Gayri meşru telâkki ettikleri talimatnamelerin tatbikini reddetmek 

hakkı - adliye mahkemelerine verilmiştir - bu talimatnamelerin ilgasına 

matuf bir müracaatın idare mahkemeleri nezdinde vukuuna mâni 

değildir: Hatta bu müracaat umumî idareye müteallik talimatnameler 

hakkında olsa bile Hülâsa, talimatnamelerin kanuniyetini tetkik etmek 

salâhiyetinin idarî hâkimden tamamile merfu olduğu iddia edilemez: Bu 

salâhiyet iki kaza dairesi arasında taksim olunmuştur. Kazai idarî, ilga 

hakkında vaki olacak müracaatı tetkik etmeğe salâhiyettar olur; kazai 

adlî, tatbiklerini teyit için yapılan talimatnamelerin meşruiyetini tetkik 

eyler (2) 

Hidematı ammenin ifası maksadile yapılmış olan tasarrufları takdir 

etmeği idarî kazaya tahmil eden umumî kaidenin diğer istisnası daha 

evvel uzun uzadıya mütalea edilmişti. 

İstimlâk, ancak umuru nafianın icrası maksadile tatbik olunabilir. 

Fazla olarak istimlâk, bir hâkimiyet tasarrufudur; bu vasıtaya müracaat 

suretile hükümet, kendine lâzım olan 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Ayni tasarrufun sıhhat ve kıymetini tetkik etmek hususundaki bu kazaî 

ikilikten bir teşevvüş zuhur edebilir, farzedelim ki Şurayı Devlete bir 

tasarrufu idarinin ilgası teklif edilmiş ve bu teklif reddolunmuş; fakat, 

diğer taraftan, bu tasarrufun gayri kanunî olduğundan bahisle, tatbikini 

adliye mahkemesi reddetmiştir. Bu çıkmazdan nasıl çıkmalıdır? Hal ve 

madde itibarile sulhedecektir; ya idarî sulta, adliye mahkemeleri 

tarafından beyan olunduğu şekilde tasarrufunu islâh edecek, yahut adliye 

mahkemelerinin usulü muhakemesi Şurayı Devletçe gösterilen tarzda 

tadil olunacaktır; Fakat hukuk noktai nazarından bu sulhü istemeğe 

imkân yoktur; Her iki sulta biri birine zıt olan takdirlerini muhafaza eder 

ve bu takdiratın her biri, mevzuu için kıymetlidir. 
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Bir mülkü, tazminat mukabilinde olarak, sahibinden nezeder. Böyle bir 

tasarruf hususî bir mali mevrusun idaresinde tatbik olunamaz. Maamafih 

bu tasarrufun adlî sültanın muavenet ve murakabesile yapılmasının 

sebebi ve ne dereciye kadar yapıldığı malûmdur. 

 

İkinci Bap 

                                                                                                                       

 

İdarî kazalar teşkilâtı 

1.— Hukuku âmmede İdarî hakim 

 

İdarî kazalar iki türlüdür; bir kısmı âm ve şamil mahiyettedir: 

Bunlar Şurayi Devlet ile vilâyet idare heyetleridir. Diğerleri hususî 

mahiyettedir; bunların her birisi yalnız bir makule işlerde salâhiyettardır. 

Onlara karşı yalnız Şûrayi 

 

                                                                                                                       

 

Şunu da işaret edelim ki makûs bir misal ayni müellim neticeye 

müncer olmaz. - Mahkeme muntazam bir talimatnameye maliktir ve onu 

tatbik etmektedir. Şurayı Devlete müracaat olunarak bu tasarrufun ilgası 

talep olunuyor: Şurayı Devlet, tasarrufu gayri kanunî addile ilga ediyor. 

Bu ilga makabline şamil olmayıp kazai adlı tarafından verilmiş olan 

hükümlere de asla müessir değildir; fakat tasarrufun istikbalde icrasını 

meneder ve atiyen buna benzer kararların ittihazına müsaade etmez. İşte 

burada Şurayı Devletin muamelesi, şüphe yok ki, kazai adliye zarurî 

olarak kabul ettirilmiş değildir, belki Şûrayi Devletin kararı 

talimatnameyi, yani kazai adlinin istinat ettiği esası ilga etmiştir. 
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Devlet temyiz mahkemesi vazifesini yapar. Bunlar da: Divani 

muhasebat, ahzi asker meclisleri, muhtelif tedrisat meclisleri, muavenet 

hakkını tasdik zımnında teessüs eden komisyonlardır. 

Belediye meclislerinin kazaî vazifeleri yanında bir de idari 

vazifeleri vardır. Maamafih esaslı vazifeleri, kazaî olanlarıdır. Bu 

vazifeler o meclislere, kendilerini ihdas eden 28 Plüvioz VIII sene tarihli 

kanun ile, yahut onların salâhiyetlerini tevsi eyleyen muahhar kanunlarla 

verilmiştir. VIII sene tarihli kanun, İdarî işler için, Belediye meclislerine 

bir hukuku âmme salâhiyeti vermemiştir; vazifeleri birer birer saymak 

suretile vermiştir. Sonraki kanunlar da Belediye meclislerinin 

salâhiyettar oldukları vakalara müteallik listeye (cetvele) yeni bir takım 

numaralar ilâve etmekten başka bir şey yapmamıştır. 

Hukuku âmme salâhiyeti, idarî işlerde, Belediye meclislerine ait 

değilse acaba kime muhavveldir? Şimdi buna, hemen müttefikan, şu 

cevap veriliyor: İdarî hususatta hukuku âmme hâkimi Şurayi Devlettir. 

Evvelce bu salâhiyet nazırlara atfedilmekte idi. 

Nazır - Hâkim nazariyesi — 27 nisan - 25 mayıs 1791 tarihli kanun 

idare canibinden meydana çıkarılan ihtilâftı meselelerin tetkikini Krala 

ve meclis halinde toplanmış nazırlara tevdi etmişti. Bu kanundan sonra 

III sene kanunu esasisi nazırların her birine müçtemian haiz oldukları 

salâhiyetleri şahsam ve münferiden tevdi eylemiştir. Bu suretle her 

nazır, nezaretine müteallik işlerde, hukuku âmme hâkimi olmuştu 

denilir. VIII sene tarihinde tesis edilmiş olan vilâyet idare heyetleri, 

nazırlardan, ancak mahdut bir surette onların salâhiyetlerine tevdi 

kılınmış olan işleri refetmiştir. Şurayi Devlete gelince, bu, bir istinaf 

mahkemesi gibidir. Demek ki nazarlar, her hangi bir kanunu mahsus ile 

başka bir dairei ka- 

 

 

 

 

İdare — 7 
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zaya tevdi edilmiş olmayan bütün idari ihtilafların hukuku âmme 

hâkimleri olarak kalmışlardır. 

Bu nazariyenin neticeleri atidekilerden ibaret olacaktı. 

1 — Madun bir dairei kazadan sadir olmuş bir kararı Devlet 

Şurasına arzetmek lâzım gelen ahval müstesna olmak üzere, evvel 

emirde salâhiyettar olan nazıra müracaat olunmaksızın bir ihtilâfı Şurayı 

Devlete arzetmek mümkün değildir. 

2 — Nazır bir ihtilâf hakkında hükmettiği zaman, verdiği hüküm, 

kaziyei muhkeme mahiyetinde olacaktı. 

3 — Nazırlar tarafından verilecek hükümler, bilcümle adlî 

hükümleri gibi, esbabı mucibeye müstenit olmak lâzımdı. 

4 — İhtilâflı bir iş hakkında nazırlar tarafından hataen verilecek 

hükümler, kabili itiraz olacaktı. 

Nazır - Hâkim nazariyesinin reddi — Nazır - Hâkim nazariyesi 

bihakkın terk olunmuştur. 

Nazırlar arasında meclisin eski salâhiyetlerini taksim etmek suretile 

III sene kanunu esasisi nazırları hâkim suretinde göstermiştir. O devirde, 

hiç bir kazayi idarî yeniden tesis olunmamıştı; fakat evvelce de 

söylemiştim ki idarî kazaların mevcudiyeti, idare olunanlara karşı adlî 

kazaların bahşettikleri bilcümle teminatı vermek ihtiyacına mebni, haklı 

görünüyor idi ise de zarurî kabul ettirilmiş değildi. Aledderecat itiraz, 

bir kaç sene müddetle, kâfi telâkki edilmiş ve, mafevkin, kabili itiraz 

olmamak üzere, karar ittihaz edebilmesi hakkı bu mafevkin 

tasarrufundan bir adlî tasarruf meydana getirmiştir. 

Nazıra hukuku âmme hâkimliği sıfatını tanımayan sistemin 

neticeleri şunlardır: 
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1 — Kanun vazıh bir surette bir kazayi mahsusa tabi kılmadığı 

itirazlar, daha evvel nazır tarafından verilmiş bir kararın vücudüne 

ihtiyaç messetmeden devlet şûrasına arzolunur. Nazır tarafından daha 

evvel karar verilmiş olmak lâzım geldiğine mütedair olan faraziyeler, 

tatbikat değil, müstesniyattan ibarettir, ve hatta bu istisnaî hallerde 

nazıra atfedilen vazife bir adlî vazife değildir. 

2 — Nazırlar tarafından hataen verilmiş olan kararlar kabili itiraz 

değildir. Şüphe yoktur ki vermiş olduğu kararı bir daha tetkik etmesi 

nazırdan talep edilebilir; fakat ayni zamanda nazırın kararına karşı 

hemen Devlet Şurasına da müracaat olunabilir. 

3 — Hükümler için vücudu şart olan esbabı mucibe nazırların 

kararları için vacip değildir. 

4 — Nazırlar tahtı karara almış oldukları şeyi islah ve tashih 

edebilirler. Onların kararları kaziyei muhakeme hükmünde değildir; 

tabiidir ki bu suretle kararın tadil ve islahı, ilk kararın üçüncü şahıslara 

bahşettiği hakları da tanıması icap eder. 

İşte bütün bu neticeler Devlet Şurası tarafından bir biri ardınca 

kabul olunmuştur. Bunlar nihayet hükmetmek kuvvetile idare etmek 

kuvvetinin tefrikini umumî bir meb de olarak kabul etmeğe müncer 

olmuşlardır, bir meb de ki hali hazır kanununa muvafık olmadığını 

zannettikleri kavanini mevzuaca kabulünü temenni ediyorlardı. 

Erzincan Valisi 

Ali Kemali 
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İdare Mecmuasının 22/33 sayılı 

nüshalarına ait 

Fihrist 

 

Resmî Kısım 

                                                                                                                       

 

Aramızdan ayrılanlar 

 

  Sayı        Sahife 

Bakırköy Kaymakamı merhum Sait Beyin tercümei 

hali. …………………………………………….     30            1827 

Bihisni Kaymakamı merhum Yusuf Ziya Beyin ter- 

cümei hali ………………..............................     23              285 

Elâziz valisi merhum Fahri Beyin tercümei hali……     32            2302 

Eskişehir meb’usu merhum Sait Beyin tercümei hali     33 

Kiği kaymakamı merhum Muharrem Remzi Beyin- 

 tercümei hali.  ………………………………….      23              294 

Mülkiye müfettişi merhum Saracettin Beyin tercümei  

hali. ……………………………………………      23             293 
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İcra Vekilleri Heyeti 

kararnameleri 

 

A 

  

  Sayı   

 

Sahife 

 

  Ankara da zabıtai belediye vezaifinin polis   

tarafından tedviri hakkında ……………. 

  Ankara imar müdürlüğünün usulü muhasebe 

talimatnamesinin tatbiki hakkında ……………. 

  Ankara Şehremanetine elektrikli tramvay inşası 

ve otobüs ve omnibüs hidematının bir imtiyaz 

halinde şehremanetine itası hakkında.  …… 

 

                                          B 

  Belediyelerce yapılacak münakaşa ve 

müzayede   ve ihaleler hakkında……………….. 

  Belediye meclislerinin çalışma usulüne dair 

belediye kanununun 59 uncu maddesine tevfikan 

tanzim edilen talimatnamenin mevkii mer’iyete 

vaz’ına dair ………………………………. 

  Belediye memur ve müstahdemleri 

nizamnamesinin mer’iyete vaz’ı hakkında ….. 

  Belediye kanununun İstanbul belediyesine 

tatbiki suretine dair nizamnamenin mer’iyete 

vaz’ı hakkında ……………………………….. 

 

33 

 

25 

 

23 

 

 

33 

 

 

 

29 

 

31 

 

29 

 

 

 

631 

 

230 

 

 

 

 

 

 

1445 

 

1979 

 

1554 
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  Büyük Millet Meclisinin 22 eylül 1930 

tarihinde içtimaına dair…………………………. 

 

 

30 

 

1745 

 

                                        D 
 

 

 Sayı 

 

 Sahife  

 

  Davit Pistriyokof ile karısı Tamara Pistriyokof’un 

türk vatandaşlığına kabulleri hakkında. ….............. 

  Dahilî istihlâk vergisi hakkındaki 1718 numaralı 

kanunun sureti tatbikıyesine dair. ………………… 

Devlet Demiryolları ve Limanlarındaki zahire 

nakliyesinde tenzilâtlı tarife tatbiki hakkında. 

  

                                 E 

  Ecanibin Türkiye’de ikamet ve seyahatları 

hakkındaki 2 mart 1331 tarihli kanunun suret 

tatbikıyesine dair talimatnamenin mer’iyete vaz’ı 

hakkında…………………………………………… 

  

                                 H 

  Hirito oğlu Hiristonun türk vatandaşlığından iska-

tı hakkında.  …………………………………. 

Hornika gazetesinin neşrine müsaade edildiğine 

dair…………………………………………………   

 

                                  K 

  Kaçakçılığın men ve tatbiki hakkındaki kanunun  

10 uncu maddesine tevfikan tanzim edilen ve 

arama usulleri ile icra suretini gösteren 

talimatnamenin tatbikine dair...………………........ 

 

 

23 

 

32 

29 

 

 

 

 

30 

 

 

 

23 

 

23 

 

 

 

29 

 

 

231 

 

2186 

1543 

 

 

 

 

1738 

 

 

 

233 

 

232 

 

 

 

1533 
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Sayı 

 

 

Sahife 

 

  Kırtasiye depolarından muvazenei umumiyeye 

dahil daireler ve hayır cemiyetlerine satılmakta 

bulunan levazımı kırtasiye ve tab’iyenin idarei 

hususiyelerle mektepler ihtiyacı için de talep 

edilecek kırtasiyenin satılmasına dair.  ……. 

                  M 

  Müzayede, münakaşa ve ithalât kanununun 6 inci 

maddesinin belediyelerce yapılacak müzayede, 

münakaşa ve ihalelere teşmili hakkında …….. 

                  N 

  Nasip oğlu Zara Köleyan’ın türk vatandaşlığından 

iskatı hakkında  ………………………………… 

                S 

  Sıtma kanununun sureti tatbiki hakkındaki 

talimatnamenin 9 uncu maddesinin tadili hakkında. 

 …………………………………. 

                Ş 

  Şose ve köprüler kanunu mucibince naktî yol 

mükellefiyetinden vuku bulacak tahsilât hakkında. 

   

 

 

 

 

29 

 

 

 

29 

 

23 

 

 

 

29 

 

32 

 

 

 

 

1541 

 

 

 

1542 

 

240 

 

 

 

1540 

 

2208 
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                                                             T  

Sayı 

 

  Sahife  

 

  Tevzii arazi talimatnamesinin tatbikı hakkında 

  Türk parası kıymetini koruma hakkında 1 

numaralı kararname ……………………….. 

  Türk parası kıymetini koruma hakkında 2 

numaralı kararname ………………………. 

  Türk parası kıymetini koruma hakkında 3 

numaralı kararname ………………………. 

 

                                      Y 

  Yeni belediye kanununun 106 ıncı maddesine 

tevfikan İstanbul belediye zabıtası vazifesinin 

devlet zabıtasına tevdiine dair esasları tasdiki 

hakkında …………………………………. 

 

29 

 

 

23 

 

25 

 

30 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

1528 

 

 

235 

 

640 

 

1748 

 

 

 

 

 

 

2184 
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İnzibat Komisyonları Kararları 

                                                                                                                       

Vekâlet İnzibat Komisyonu 

kararları 

 

Sayı    Sahife 

  Vekâlet inzibat komisyonunun mart 1930 tarihli 

mukarreratı.  …………………………………… 

 

24 

 

379 

  Vekâlet inzibat komisyonunun mayıs 1930 tarihli 

mukarreratı.  …………………………………… 26 751 

  Vekâlet inzibat komisyonunun temmuz 1930 tarihli 

mukarreratı …………………………………… 28 1411 

  Vekâlet inzibat komisyonunun Ağustos 1930 tarihli 

mukarreratı.  …………………………………… 29 1526 

  Vekâlet inzibat komisyonunun eylül 1930 tarihli 

mukarreratı …………………………………… 30 1721 

  Vekâlet inzibat komisyonunun 12/11 1930 tarihli 

mukarreratı.  …………………………………… 32 2170 

  Vekâlet inzibat komisyonunun 20/11 1930 tarihli 

mukarreratı …………………………………… 32 2178 

  Vekâlet inzibat komisyonunun 8/12 1930 tarihli 

mukarreratı.  …………………………………… 33 

 

  Vekâlet inzibat komisyonunun 29/12 1930 tarihli 

mukarreratı.  …………………………………… 33 

 

 

 

                                                                                                                       

 



 
 

7 
 

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

 

Vilâyet İnzibat komisyonları 

kararları 

 

                                                           A 

  

 

Sayı 

 

Sahife 

 

  Adana, Cebelibereket, Eskişehir, Gazi Antep, 

İzmir, Şebinkarahisar ve Tokat vilâyetleri inzibat 

komisyonları mukarrerat…………………………. 

  Antalya, Aydın, Balıkesir ve Kastamonu 

vilâyetleri inzibat komisyonları mukarre 

ratı………………………………………………… 

  Antalya, Bilecik, Kırşehir, Ordu, Erzurum, Sinop 

ve Sivas vilâyetleri inzibat komisyonları 

mukarreratı.  ………………………………… 

  Antalya, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, 

Kocaeli ve Urfa vilâyetleri inzibat komisyonları 

mukarreratı   ……………………………….. 

  Antalya, Erzincan, Kocaeli ve Urfa vilâyetleri 

inzibat komisyonları mukarreratı  ……………… 

 

                           B 

  Bursa, Diyarbekir, Kırşehir, Kocaeli ve Manisa 

vilâyetleri inzibat komisyonları mukarreratı. ……. 

 

                             Ç 

  Çankırı, İstanbul, İzmir, Kayseri, Malatya, 

Mardin, Ordu, Rize ve Sinop vilâyetleri inzibat 

komisyonları mukarreratı ………………………... 

 

 

24 

 

22 

 

 

28 

 

30 

33 

 

 

 

 

26 

 

 

 

23 

 

 

375 

 

11 

 

 

1413 

 

1725 

 

 

 

 

 

753 

 

 

 

198 
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                                                           D 

  

 

Sayı 

 

Sahife 

 

  Denizli, Isparta, İstanbul, Konya, Manisa ve Rize 

vilâyetleri inzibat komisyonları mukarreratı……… 

 

                             E 

 

  Erzincan, Erzurum ve Eskişehir vilâyetleri 

inzibat komisyonları mukarreratı  ……………… 

 

                           G 

 

  Giresun, İzmir, Isparta, Kırklareli ve Tokat 

vilâyetleri inzibat komisyonları mukarreratı. …….. 

 

                        K 

 

  Kayseri, Kocaeli ve Manisa vilâyetleri inzibat 

komisyonları mukarreratı ………………………. 

 

 

27 

 

 

 

 

31 

 

 

 

25 

 

 

 

 

32 

 

1136 

 

 

 

 

1974 

 

 

 

531 

 

 

 

 

2181 
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Kanunlar 

 

A 

     Sayı        Sahıfe 

  Anadolu-Bağdat demiryolları ve limanları ve   

Haydarpaşa liman ve rıhtım idaresinin 1926 malî 

senesi fevkalâde bütçe hesabi kat’îsi kanunu. …… 

  

 

 

      24 

 

 

383 

  Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar paşa 

liman ve rıhtım idaresinin 1926 malî senesi hesabı 

kat’îsi kanunu ……………………………………       24 383 

  Ankara otomatik telefon kanununun 7 inci 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun………… 
24 

 

379 

 

  Ankara Şehremanetince aktedilecek bir milyon 

liralık istikraza kefalet için maliye vekâletine 

mezuniyet verilmesi hakkında kanun.……………….. 28 

 

  Ankara şehri imar müdürlüğünün 1930 senesi bütçe 

kanunu.   26 1005 

  Ankara şehri imar müdiriyeti teşkilât ve vezaifine 

dair 1304 numaralı kanuna müzeyyel 

kanun…………………………. ….............................. 27 1157 

  Ankara şehri imar müdürlüğünce yapılacak istikraza 

maliye vekâletinin kefalet eylemesi hakkında kanun.  33 

 

  Ankara şehri su tesisatı için taahhüt icrasına dair 

kanun ………………….………………………….. 27 1298 

  Arazinin tahririne mahsus kanun ………….……… 27 1144 
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  Askerî memurlar hakkındaki kanunun tadiline dair 

kanun …………………………………………….. 26 1000 

 

 

  Askerî nisbetlerinin kat’ı kararı refedilmiş 

olanların tekaüt muamelâtına dair kanun………. 

Askerî memnu mıntakalar hakkındaki  1110 

numaralı kanunun yedinci maddesinin son 

fıkrasının tadiline dair kanun  ………………….. 

  Askerî ve mülkî tekaüt kanunu …………….. 

  Askerî ve mülkî tekaüt ve istifa kanununun 

muaddel maddesinin tadiline dair kanun. ……… 

 

                           B 

 

  Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri 

hakında takip ve muhakeme usulüne dair kanun.. 

  Belediye kanunu ……………………… 

  Belediye kanununa müzeyyel kanun……..……  

  Beynelmilel sınaî mülkiyet mukavelelerinin 6 

teşrinisani 1925 La Haye tadilâtına iltihak 

edilmesi hakkında kanun ……………………… 

  Beynelmilel yardım birliği teşkili hakkındaki 

mukavelenamenin tasdikıne dair kanun…………  

  Brüksel’de toplanan milletler arasındaki telgraf 

konferansı tarafından ittihaz edilmiş olan 

mukarreratın tasdiki hakkında kanun ………….. 

  Buharlı sefinelerin gümrük resminden 

istisnasına dair kanun…………………………… 

 

                  Bütçe Kanunları 
 

  1929 senesi bütçesi için fevkalâde tahsisat ve 

münakale kanunu……………………………….  

       Sayı 

 

26 

 

 

28 

27 

 

26 

 

 

 

 

26 

25 

27 

 

 

26 

 

27 

 

 

22 

 

27 

 

 

 

 

22 

       Sahife 

 

1001 

 

 

1415 

1169 

 

886 

 

 

 

 

837 

534 

1164 

 

 

847 

 

1139 

 

 

14 

 

1212 

 

 

 

 

11 
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  1929 Senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 

arasında münakale yapılması hakkında kanun….  

  1929 bütçesinin bazı fasıllarına fevkalâde ve 

munzam tahsisat verilmesine ve bazılarında 

münakale yapılmasına dair kanun. ...................... 

  1929 senesi bütçesi munzam tahsisat ve 

münakale kanunu………………………………. 

  1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 

arasında münakale yapılması hakkında kanun. … 

  1929 senesi bütçesine tahsisatı munzamme 

verilmesine ve münakale icrasına dair kanun….. 

  1929 senesi hariciye vekâleti bütçesine 

munzam tahsisat verilmesine dair kanun............. 

  1929 senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri 

arasında münakale yapılması hakkında kanun….. 

  1929 senesi bütçesinde münakale iscrasma ve 

seyrisefain idaresine yapılacak muavenete dair 

kanun.   ……………………………………… 

  1929 bütçesi munzam tahsisat ve münakalesine 

dair kanun………………………………………. 

  1929 senesi bütçesi münakale ve munzam 

tahsisat hakkında kanun ……………………… 

  1929 bütçesinin bazı faslına fevkalâde tahsisat 

verilmesine ve bazılarında münakale 

yapılmasına dair kanun ……………………… 

  1929 senesi bütçesine tahsisatı fevkalâde 

verilmesine ve bazı fasıllarda münakale ya -

pılmasına dair kanun ………………………  

 

  1930 malî senesi bütçe kanunu  ……………  

  1930 senesi bütçesinin bazı fasıllarında 

münakale yapılması hakkında kanun…………… 

 

 

Sayı 

 

23 

 

 

23 

 

23 

 

24 

 

24 

 

25 

 

25 

 

 

25 

 

26 

 

26 

 

 

26 

 

 

26 

26 

26 

 

31 

 

Sahife 

 

200 

 

 

209 

 

214 

 

380 

 

38 

 

534 

 

609 

 

 

622 

 

628 

 

833 

 

 

998 

 

 

1007 

1009 

897 

 

1976 
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 ································································································  
 

 

 

  1930 senesi bütçesinde münakale yapılmasına 

dair kanun……..……………………………….. 

  1341 —1925 malî senesi hesabı kat’î kanunu.  

  Büyük Millet Meclisi 1929 senesi bütçesinde 

münakale icrasına dair kanun…………………… 

  Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve har- 

cirahları hakkında kanun ……………………… 

  995 numaralı kanuna müzeyyel kanun…….…. 

 

                                    D 

 

  Dahiliye memurları kanunu……….………….. 

  Dahiliye vekâleti merkez teşkilât ve vazifeleri 

hakkında kanun ……………………………….. 

  Dahiliye istihlâk vergisi hakkında kanun. ..........     

  Darülfünunun 1341—1925 malî senesi hesabı 

kat’î kanunu…….………………………………. 

  Devlet demiryolları ve limanları umumî 

idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu. ..........        

  Devlet demiryolları istimlâk kanununa 

müzeyyel kanun. ……………………………….. 

  Devlet demiryolları ve limanları umumî 

idaresinin 1930 malî senesi bütçe kanunu….. ….   

  Devlet demiryolları ve limanları idarei umu- 

miyesinin teşkilât ve vazifesine dair kanuna 

müzeyyel kanun ……………………………….. 

  Devlet memurları maaşatnın tevhit ve teadülü 

hakkındaki kanuna merbut cetvelde bazı tadilât 

icrasına dair kanun ……………………… 

                                          E 

 

  Emirber ve seyis neferleri hakkındaki 203 

numaralı kanunun birinci ve üçüncü 

Sayı 

 

33 

26 

 

22 

 

26 

27 

 

 

 

27 

 

26 

27 

 

23 

 

26 

 

26 

 

26 

 

 

27 

 

 

27 

 

 

 

 

Sahife 

 

 

775 

 

23 

 

842 

1158 

 

 

 

1213 

 

875 

1326 

 

215 

 

1001 

 

833 

 

1551 

 

 

1160 

 

 

1152 
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 ································································································  
 

 

   Sayı  Sahife 

 

 Eğlence ve hususî istihlâk vergisi kanunu. ............... 26 887 

  Ereğli havzai fahmiyesi maden amelesinin 

hukukuna müteallik 10 eylül 1337 tarih ve 151 

numaralı kanunun 7 inci maddesine bazı fıkralar 

ilâvesine dair kanun…………………………………  27 1198 

  Erzurum-Sarıkamış-Kars ve şuabatı demiryolları 

işletme idaresinin 1926 malî senesi hesabı kat isi 

kanunu. ……………………………………………..  25 617 

  Evkaf umum müdürlüğü 1926 malî senesi hesabı 

kat’îsi kanunu …………………………………… 25 617 

  Evkaf bütçesi münakalesi hakkında kanun………... 26 829 

                                         G 

  Gazete primleri hakkında kanun ………………… 24 386 

  Gazi Mustafa Kemal köprüsünün inşasına dair 

kanuna müzeyyel kanun……………………………. 

  Gedikli küçük zabit menbalarına ait 1001 numaralı 

kanunun 1446 numaralı kanun ile tadil edilmiş olan 

dördüncü maddesinin B fıkrasına bir cümle ilâvesi 

hakkında kanun……………………………………... 

 

26 

 

 

 

28 

827 

 

 

 

1418 

 

maddelerinin tadiline dair kanun …………….. 26 830 

  Giresun vilâyetine ikraz mezuniyetine dair  kanun. 
 

27 

 

 

22 

 

1144 

 

 

24 

  Gümrük kanununun 35 inci ve gümrük kanununa 

müzeyyel kanunun 43 üncü maddesini tadil eden 

kanun……………………………………………….. 

  Gümrük kanununa müzeyyel mevat hakkındaki 

kanunun 5 inci maddesinin tadiline dair kamın …….  

 

23 

 

25 

 

211 

 

533   Gümrük tarifesi kanununun tadiline dair kanur…… 

  Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel kanun ……….

   

26 

 

832 
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 ································································································  
 

 

 

      Sayı    Saıife 
  Gümrük memurlarından bazılarına verilecek yem  

bedeli ve yemeklik hakkında kanun………….      26 845 

  Gümrük tarife kanunu ile tarifede yapılacak tas- 

hihlere dair kanun. ………………………………     27 1161 

  Gümrük tarife kanununun beşinci maddesinin ta- 

diline dair kanun.   ………………………………     27 1325 

  Gümrük tarife kanununun tadiline dair kanun….        27 1331 

  Gümrük kanununun 12 inci ve 110 uncu madde- 

lerini tadil eden kanun……….. …………………     28 1421 

 

H 
 

  Hariciye vekâleti kadro  cetvelinin tadiline dair  

kanun.  …………………………………… …..       26 843 

  Hapisane ve  tevkifhanelerin idaresi  hakkında   

kanun …………………………………     27 1332 

  Hayvan sağlık zabıtası kanununun 39 uncu mad- 

desinin tadiline dair kanun………………………       27 1204 

  Hicaz, necit ve mülhakatı hükûmetile aktolunan  

muahedenet muahedenamesinin tasdiki hakkında  

kanun …………………………………………   26 873 

  Hudutlar ve sahiller sıhhat umum  müdürlüğün- 

ün  1929   senesi  bütçe  kanununa  müzeyyel  ka- 

nun …………………………………………   22 20 

  Hudut ve  sahiller  sıhhat  umum müdürlüğü me- 

murları  maaşatının  tevhit  ve  teadülü  hakkında  

kanun . ………………………… ……………...       25 618 

  Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1930  

senesi bütçe kanunu. ………………….…………        25 619 

  Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 36 inci  

maddesinin 4 üncü fıkrasını muaddil kanun ……   25 608 
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 ································································································  
 

 

 

Sayı   Sahife 
   Hükümetimizle Fransa hükümeti arasında akit  

ve imza edilmiş olan hakem, dostluk ve uzlaşma  

muahedesi ile merbut protokolün tasdiki hakkın- 

da kanun………………………………………..   27 1141 

   Hükümetimizle Almanya hükümeti  arasında a- 

kit ve imza edilmiş olan konsolosluk mukavelena- 

mesinin tasdiki hakkında kanun…………………   27 1142 

   Hususî orman sahiplerinden ve  müteahhitlerin- 

den alınan amenajman paralarının sarfı hakkında  

kanun  …..……………………………………….   22 13 

 

İ 

 

   İdarei  umumiyei vilâyat  kanununun  86 ve 133 

 üncü maddelerde  144  üncü  maddesinin  4 üncü  

fıkrasının  ikinci babını tadil eden kanun. ………   23 212 

  İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 116 

 ve 140 inci maddelerinin tadiline dair kanun…….  13 132 

   İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları kanu- 

nunun tadiline ve bu kanuna bazı maddeler tezyili- 

ne dair  kanun …………………………………   23 205 

   İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfi  ve t eczi- 

yeleri hakkında kanun……….…………………….   27 1255 

   Islahı hayvanat kanununun 9 uncu maddesinin ta- 

diline  dair kanun …………………………………   27 1205 

   İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar hakkındaki  

25/5/1928  tarih ve 1262 numaralı kanuna zeyl edi- 

lecek madde hakkında kanun……………………..   23 209 

   İstanbul darülfünunu 1929 senesi bütçesinde mü- 

nakale icrasına dair kanun ………………………..   25 621 

   İstatistik umum müdürlüğünün salâhiyet ve vazi- 

feleri hakkında kanun…………………………….   23 201 
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 ································································································  
 

     

 

 Sayı      Sahife 

 

   İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı  

hakkında kanun ………………………………. 23 208 

   İstiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâfatı  

hakkında kanun  ………………………………… 25 608 

 

J 
 

  Jandarma kanunu       …..………………………. 27 1283 

   Jandarma yüzbaşılarından Sabahattin beyin affına  

dair kanun ………………………………… 

 

K 
 

  Konya sulama idaresinin 1930 senesi bütçe kanu- 

nu…………………….………………………….. 26 1002 

 

M 
 

   Maarif vekâleti kadro cetvelinin tadiline dair ka- 

nun. …………………………………………. 26 845 

   Maarif teşkilâtı kanunun 11 inci  maddesinin iki  

sene müddetle tecili hakkında ……..……… 27 1289 

   Mahsup  kanununa  müzeyyel  726 numaralı ka- 

nunun altıncı maddesinde muharre  mahsup  müd- 

detinin temdidine dair kanun …………………… 27 1155 

   Maaş kanunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında kanun  ………………………………..  25 510 

   Maaş kanununa müzeyyel kanun …………….. 24 385 

   Maliye vekâleti tarafından idare  olunan  inhisar- 

lar hakkında kanun ……………………… 27 1103 
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 ································································································  
 

 

   Sayı     Sahife 

  Memurin kanununun dördüncü maddesinin  

H fıkrasına müzeyyel kanun……….…….. ... 26 827 

  Memurin kanununa müzeyyel  kanun…...... 27 1138 

  Memurin  kanununun 1 inci  muvakkat  mad- 

desile  tasfiye   için   tayin  olunan müddetin  

1932 senesi haziranının  15 ine kadar temdidi  

hakkında kanun…………………………….. 27 1159 

  Merinos koyunlarınm tevzii hakkında kanun. 27 1270 

  Muamele vergisi kanununun  üçüncü madde- 

sine zeyil yapılmasına dair kanun…………..  27 1211 

  Muamele  vergisi hakkındaki  kanunun  3 ün- 

cü maddesinin tadiline dair kanun …………..   25 533 

  Mübadelei  ahali   hakkında  Lozan  muahede- 

namesile Atina  itilâfnamesinin   tatbikatından 

mütevellit  mesailin halli için Yunanistanla im- 

za  edilen  mukavelenamenin   tasdikini   muta 

zammın kanun……………………………….. 28 1424 

  Muhasebei umumiye kanununun 92 inci mad- 

desine bir fıkra ilâvesine dair kanun. ............... 23 199 

  Muhtelit hakem mahkemelerinden sadır olan  

hükümlerin tenfizi hakkında kanun………….. 26 997 

  Mülga demiryolları inşaat ve işletme umum  

müdürlüğünün 1926 malî senesi hesabı kat’îsi 

kanunu……………………………………….. 24 384 

N 

 
  Nafıa   fen  mektebinden    çıkacak   efendile- 

re  avans verilmesine dair kanun……………… 26 845 

  Nahiye  müdürlerinin  hayvan  yem  bedelleri  

hakkında kanun……………………………….  26 885 

  Noterlik  kanununun 9 uncu  maddesinin  tadi- 

line dair kanun………………………………….  24 379 
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 ································································································  
 

Fihrist — 2 

O 

  Sayı      Sahife   

  Ordu zabitan heyetine  mahsus terfi  kanun- 

larını  muaddil  kanunun  muvakkat   madde- 

sinin tadiline dair kanun ………………….  26 832 

  Ordu, bahriye, jandarma zabitan ve memur- 

ini hakkındaki kanuna müzeyyel kanun…..…  27 1156 

  Otel, pansiyon,  ticarethane ve  sair   umu- 

mî müesseselerde oturan ve çalışanların  hü- 

viyyet  varakası   vermeleri    mecburiyetine   

dair kanun. …………………………………  27 1271 

 

P 
 

   Pulluk ve diğer ziraî  alât için  bir  sermaye  

tesisine dair kanun………. …………………  27 1167 

 

R 
 

  Revirlerde tedavi edilecek hastaların iaşesi- 

ne dair kanun  …………………………….  26 831 

  Riyaseti  cumhur  muzıka  heyetinin  orkest- 

ra kısmı  mensuplarına  verilecek  elbise  hak- 

kında kanun. ……………………………  26 831 

 

S 
 

  Sefain ve müessesatı askeriyei bahriye  işlet- 

me ve eslâha ve  mühimmat   mübayaası  için   

teahhüt icrasına  dair  1244  numaralı  kanuna  

müzeyyel kanun ……………………  22 26 
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 ································································································  
 

 

    Sayı    Sahife 
  Serirî ve gıdaî taharriyat yapılan laboratuar- 

lara mahsus 19  mart 927 tarih ve 992  numa- 

ralı kanunun  ikinci maddesinin tadiline  dair  

kanun……………………………………….. 23 199 

  Seyrisefain idaresi bütçesi tahsisat ve müna- 

kalesine dair kanun……… ………………… 25 621 

  Seyrisefain idaresinin 1929 senesi bütçesine 

 tahsisatı munzamma ilâvesi hakkında kanun. 26 1004 

  Seyrisefain idaresinin 1930senesi bütçe ka- 

nunu ………………………………………. 26 998 

 

Ş 
 

  Şehir ve kasabalardaki telefonlara dair olan  

kanunun «5» inci maddesinin tadili hakkında  

kanun. ………………………………………  26 830 

  Şehir ve köy yatı mekteplerinin 1930 senesi 

 bütçesi hakkında kanun…………………….  26 1005 

 

T 
 

  Tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrası- 

na dair olan kanuna bazı madeler tezyili hak- 

kında kanun   …………………. 27 1197 

  Tababet ve şuabatı san’atlarının tarzı icrası- 

na dair 11-4-928 tarih ve 1219  numaralı  ka- 

nuna müzeyyel kanun …………………… 33 

  Tahsisat harici teahhüt ve  mubayaaların ta- 

diyesi hakkında kanun …………………… 27 1164 

  Tasarruf sandıkları hakkında kanun…….… 27 1295 

  Ticarette tağşişin men ve ihracatın muraka- 

Bası ve korunması hakkında kanun…………. 27 1279 
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 ································································································  
 

 

Sayı   Sahife 

  Tohumlukların gümrük resminden istisnasına 

dair kanun.  ……………….…………. …. 26 1003 

  Türkiye cümhuriyeti ile Sovyet hükümeti ara- 

sında imza olunan dostluk ve bitaraflık muahe- 

denamesmin meriyet müddetinin temdidi  hak- 

kında kanun …………................................. 23 215 

  Türkiye cümhuriyeti Amerika Müttehit  Dev- 

letleri arasında münakit  ticaret ve   seyrisefain  

muahedenamesinin  tasdikına  mütedair  kanun. 25 612 

  Türkiye  cümhuriyeti ile  Almanya  hükümeti  

arasında Ankarada 28  mayıs  929 tarihinde im- 

za edilmiş olan   hukukî ve  ticarî mevaddı adli- 

yeye  müteallik  münasebatı  mütekabileye dair  

mukavelename hakkında kanun……………… 27 1140 

  Türkiye cümhuriyeti hükûmetile Bulgar kral- 

lığı hükümeti arasında aktolunan  iadei  mücri- 

min mukavelenamesine dair kanun………….. 27 1143 

  Türkiye cümhuriyeti ile Fransa  hükümeti ara- 

sında münakit ticaret ve seyrısefain  mukavele- 

namesinin tasdikına dair kanun……………… 27 1161 

  Türkiye cümhuriyeti ile İsveç  hükümeti   ara- 

sında münakit  ticaret ve  seyrisefain  muahede- 

namesinin tasdikına mütedair kanun. ………… 27 1162 

  Türkiye cümhuriyeti ile  Romanya  hükümeti  

arasında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain 

 mukavelenamesinin  tasdikına mütedairkanun 27 1163 

  Türkiye  cümhuriyeti  ile  Almanya hükümeti  

arasında münakit  ticaret   mukavelenamesinin  

tasdikına mütedair kanun ……………. 27 1200 

  Türkiye cümhuriyeti ile Macaristan hükümeti  

arasında münakit ticaret muahedenamesinin tas- 

dikına mütedair kanun.  ………………………. 27 1201 
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 ································································································  
 

 

    Sayı      Sahife 
   Türkiye cümhuriyeti Bulgaristan hükümeti  

arasında münakit  ticaret ve  seyrisefain  mu- 

ahedenamesinin tasdikine mütedair kanun...  27 1202 

  Türkiye cümhuriyeti ile Estonya  hükümeti  

arasında münakit  ticaret ve  seyrisefain  mu- 

ahedenamesinin tasdikine mütedair kanun…  27 1203 

   Türkiye cümhuriyeti ile  Danimarka  hükü- 

meti arasında münakit ikamet, ticaret ve sey- 

risefain muahedenamesinin  tasdikine  müte- 

dair kanun…………………………………. 27 1207 

  Türkiye cümhuriye ile Fellandiya hüküme- 

ti arasında münakit ticaret ve seyrisefain mu- 

ahedenamesinin tasdikine mütedair kanun…. 27 1330 

  Türkiye cümhuriyeti ile büyük Britanya hü- 

kümeti arasında münakit ticaret ve seyrisefa- 

in muahedesinin tasdikına mütedair kanun… 28 1417 

  Türkiye cümhuriyeti ile  İspanya  hükümeti  

arasında imza  olunan  uzlaşma, adlî  tesviye  

ve hakem muahedesinin tasdiki hakkında ka- 

nun ……………………………………… 28 1419 

   Türkiye cümhuriyeti merkez bankası kanu- 

nu……………………………………………. 27 1299 

1715 numaralı kanuna müzeyyel kanun……. 30 1727 

   Türk parasının kıymetini koruma hakkında 

kanun     ……………………………………. 23   217 

   Türkocakları merkez heyetince aktedilecek  

istikraza Maliye  Vekillerinin  kefaleti  mezu- 

niyetine dair kanun ………………………… 23   214 

   Tütün inhisarı kanunu …………………… 27  1225 

 

U 
 

Umumî Hıfzıssıha kanunu……..…………….. 26   757 
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 ································································································  
 

 

   Sayı        Sahife 

  Umumî mahkemeler  ve  karar  hakimleri  ve  

müstantiklerle  umumî ve  hususî kaza  salâhi- 

yetini haiz makamlar arasındaki  ihtilâfın  hal- 

li hakkında kanun  ………………….. 27 1195 

  Umumî veya mülhak bütçeden mübayaa olu- 

nacak otomobiller hakkında kanun……......... 27 1324 

  Umuru belediyeye müteallik ahkâmı cezaiye  

hakkında 16 nisan 940 tarih ve  486  numaralı  

kanunun bazı maddelerini muaddil kanun … 26 834 

  Uyuşturucu  maddeler  hakkındaki  kanunun  

«8» inci maddesile 166  inci  maddesinin  son  

fıkrasının tadili hakkında kanun ………….. 27 1196 

 

V 

 
  Vaşingtonda imza edilmiş olan milletler ara- 

sındaki telsiz telgraf mukavele ve nizamname- 

lerinin tasdiki hakkında kanun  ………… 26 887 

  Vilâyet mühendis fen memurlarının «3» ay- 

lık ihtisas ücreti haklarının itasına dair kanun.  26 1004 

 

Y 
 

  Yapılacak köprüler ve şoseler için Nafia vekâ- 

letince teahhüdat icrasına dair kanun..………… 27 1199 

  Yeniden  kaza teşkiline ve 1452  numaralı  ka- 

nuna merbut 2 numaralı   cedvelin tadiline  dair  

kanun………………………………………….. 26 840 

  Yol mükelleflerinden alınacak maarif vergisi  

hakkında kanun.  ………………………………  26 846 

  Yüksek mühendis mektebinin 1930 malî senesi  

bütçe kanunu.  ……………………………….  26 1006 
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 ································································································  
 

 

   Sayı        Sahife 

 

  Yüksek ziraat  mektebi talebesinin  çiftliklerde  

staj yapmaları hakkında kanun. ........................ 27 1206 

 

Z 

 

  Ziraat bankasınca  tedarik  olunacak  tohumluk- 

ların satış zararlarının ödenmesi hakkında kanun.  27 1168 

Ziraat bankası hakkındaki 19  mart 930  tarih  ve  

444 numaralı kanuna müzeyyel kanun. ………. 27 1208 

  Ziraat makinelerinde kullanılan  mevadı  müşte- 

ile hakkındaki 752 ve  1527  numaralı  kanunlara  

müzeyyel kanun ……………………………….  27 1290 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

24 
 

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

 

Müteferrik Kısımlar 

 

   Sayı        Sahife 

 

  Elli vilâyette açılan meclisi umumîler……... 22 99 

  Kaymakamlar kursu ………………… .. 22 101 

  Kaymakamlar kursu   …………………. 23 297 

  Vilâyetlerin 1929 senesi hususî varidatları… 23 274 

  Belediyelerimiz ve reye iştirak edenler…….. 32 2308 

  Son belediye intihabında belediye reisi inti- 

hap olunan zevatın isimleri  …………. 32 2311 

  Muhtelif vilâyetlerin ahvali umumiye rapor- 

larından bazı parçalar ………………. … 23 287 

  Adana ahvali umumiye raporu  ………… 24 467 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 
 

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

 

Nutuklar 

 

 Sayı Sahife 

  Reisicumhur Hazretlerinin T. B. M. Meclisince irat 

buyurdukları nutuk.  ………………………… 32 2159 

  Beşvekil Paşa Hazretlerinin Ankarada Hukuk 

mektebinde irat ettikleri nutuk ………………. 28 1458 

  Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Sivas hattının 

açılma merasiminde irat buyurdukları nutuk. …….. 29 1588 

  Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin Şark ahvali 

hakkında Büyük Millet Meclisinde 22 eylül 930 

tarihinde vaki beyanatı ……………………. ………. 30 1730 

  Dahiliye Vekili Beyefendinin Belediye kanunu 

müzakeratı esnasında Büyük Millet Meclisindeki 

beyanatı  …………………………………… 24 429 

  Dahiliye bütçesinin müzakeresi esnasında Dahiliye 

Vekili Beyefendinin izahatı ………………. 26 1059 

  Beynelmilel Turizm merkezi meclisi yedinci 

Heyeti umumiye içtimainin açılması münasebetile 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beyefendi tarafından 

irat edilen nutuk ……………………………………. 26 1067 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

26 
 

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

 

Talimatnameler 

   Sayı        Sahife 

C 
 

  Cumhuriyet merkez bankasına iştirak arzusunda  

bulunan  memurların  hâzineye  verecekleri  teah- 

hütname hakkında  ……………………… 30 1773 

 

D 
 

  Devlet memurları maaşlarının tevhit ve teadülü- 

ne dair olan 1452 numaralı kanunun 15 inci mad- 

desinin sureti tatbikini gösterir talimatname …... 22 47 

 

İ 
 

  İdarei hususiye ve belediye bütçelerinden maaş  

alan memurlara teadül kanununun  sureti tatbikı- 

nı gösterir talimatname ………………………… 22 64 

 

O 
 

  Otel, pansiyon ticarethane ve sair umumî mües- 

seselerde oturan ve  çalışanların  hüviyet  varaka- 

sı vermeleri mecburiyetine dair olan 1704 numa- 

ralı kanunun tatbiki suretine dair talimatname…. 33 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

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

 

Ş 

   Sayı        Sahife 

 

  Şose ve köprüler kanunu mucibince naktî yol mü- 

kellefiyetinden borçlarını taksit müddetlerinden  

vermiyenler hakkında tahsili emval kanununun  

sureti tatbikim gösterir talimatname ……………. 30 1750 

 

T 

 

  Türkiye himayei eşcar cemiyeti umumî merkezi  

tarafından tanzim olunan ağaç bayramı talimatna- 

mesi   ……………………………….. 32 2211 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

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

 

Tamimler 

                                                                                                                       

 

Merkez teşkilâtından evvel „ 

                                                                                                                       

Emiyeti Umumiye 

Şube — I 

 

A 

   Sayı        Sahife 

 

  Agobun Türk vatandaşlığından  ıskatı  hak- 

kında    …………………………………  23 266 

  Agobun Türk vatandaşlığından  ıskatı  hak- 

kında …………………………………..  23 268 

  Agop kızı Parsihin  Türk  vatandaşlığından 

ıskatı hakkında …………………………  25 680 

  Agop oğlu Aram Gazaryan ve karısı Sateni- 

 kin Türk vatandaşlığından  ıskatları  hakkın- 

da………………………………………….  24 418 

  Agop oğlu Bğya ve karısı Hamparsun  Mar-  

tuk ve oğlu Hacopun  Türk  vatandaşlığından  

ıskatları hakkında ………………….. 25 683 

  Agop oğlu Karniğin Türk  vatandaşlığından 

ıskatı hakkında.  ………………………….. .. 26 1042 

 



 
 

29 
 

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

 

   Sayı        Sahife 

  Ağya  oğlu Ohanikin Türk vatandaşlığından 

ıskatı hakkında  …………………………..  24 418 

  Ahmet oğlu Halil Fatomun  Türk   vatandaş- 

lığından ıskatı hakkında  ………………...  26 1043 

  Ohanes kızı Satenik  Arozyakın  Türk vatan- 

daşlığından ıskatı hakkında……….………… 24 420 

  Aleksandr  Dragmanın  Türk  vatandaşlığın- 

dan ıskatına dair  …………………………… 24 413 

  Andonun Türk  vatandaşlığından  ıskat  edil- 

diği hakkında  …………………………… 23 267 

  Arisin Türk vatandaşlığından ıskatı hakkında 23 268 

  Artin oğlu Mıgırdıçın Türk vatandaşlığından 

ıskatı hakkında ……………………………. 24 416 

 

B 
 

  Barlarda çalışan ecnebiler hakkında ………. 23 267 

  Benon oğlu Boğosun Türk vatandaşlığından 

ıskatı hakkında   …………………………… 24 420 

  Bogos oğlu Yervantın Türk vatandaşlığından 

ıskatı hakkında     …………………………. 26 1041 

 

C 
 

  Cemal Efendi hakkında   ………………….. 23 266 

 

D 
 

  Dikran karısı Margrit ve oğlu Vahe kızları Jül- 

yet ve Bercuhinin Türk vatandaşlığından ıskat- 

ları hakkında …………………………………. 24 619 

 

 



 
 

30 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

  Dikran oğlu Agop Paragamyanın  Türk  vatan- 

daşlığından ıskatı hakkında ………………… 26 1043 

 

E 
 

  Ermanak oğlu Heno Hristonun Türk vatandaş- 

lığından ıskatı hakkında …………………….. 25 679 

  Eliza Balizin Türk vatandaşlığından ıskatı hak- 

kında  ………………………………………  25 682 

 

F 
 

  Fuhuşla mücadele hakkında tamim ………….  25 673 

 

H 
 

  Hamparsun oğlu Keteon Çömlekçiyanın Türk  

vatandaşlığından ıskatı hakkında ……………. 24 422 

  Hosrof oğlu Aram Bedrosun Türk  vatandaşlı- 

ğından ıskatı hakkında ………………………. 24 422 

  Aram oğlu Markudu Markohenin  Türk vatan- 

daşlığmdan ıskatı hakkında  ………….. 25 678 

 

İ 
 

  İkraz ve istikraz muameleleri hakkında……… 23 265 

  İstipan kızı Haykuhi Fesçiyanın Türk vatandaş- 

lığından iskatı hakkında………………………. 24 415 

  İtalyan tabaasının vukuu vefatı hakkında......... 22 82 

 

 

 



 
 

31 
 

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

K 

   Sayı        Sahife 

 

  Karabet kızı Mari Agavninin  Türk  vatandaş- 

lığından ıskatı hakkında     ………………. … 24 417 

  Karabet kızı Ojeni ve Anahitin Türk vatandaş- 

lığından ıskatı hakkında   ………………….. 24 419 

  Karabet oğlu Ohannesin  Türk  vatandaşlığın- 

dan ıskatı hakkında   ………………….. 24 421 

  Karabet kızı  Arsayakın  Türk  vatandaşlığın- 

dan ıskatı hakkında    ………………….  25 680 

  Karnik oğlu Vahranın Türk vatandaşlığından  

ıskatı hakkında   ……………………………. 25 681 

  Kiğork oğlu Kirkorun Türk vatandaşlığından 

iskatı hakkında    ……………………………  24 417 

  Kiğmezin Türk vatandaşlığından   ıskatı  hak- 

kinda      …………………………………… 23 269 

  Kırısto oğlu Hristonun Türk vatandaşlığından  

ıskatı hakkında     ………………………….. 24 415 

  Kirkor oğlu Mihranın  Türk vatandaşlığından 

iskatı hakkında.   ……………………………  25 681 

 

L 
 

  Leon oğlu Antranikin  Türk  vatandaşlığınmi- 

ze men i ithali hakkında  ………………….. 22 81 

  Leon oğlu Anatrnikin  Türk vatandaşlığından  

ıskatı hakkında   …………………………… 25 683 

 

M 

 

  Mangasar kızı Torosa ile kızları ima  ve  Za- 

belin Türk vatandaşlığından ıskatları hakkında 25 679 

 

 



 
 

32 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

  Mardiros kızı Takohinin Türk vatandaşlığı- 

ndan ıskatı hakkında   ………………..  24 421 

 Mecmua  ve gazetelere  dercedilmek  üzere 

malûmat toplıyanlar hakkında   ………  22 82 

  Millî iktisat ve Tasarruf cemiyetinin mena- 

fii umumiyeye hadim cemiyetlerden oldu- 

ğuna dair      ……………………………….  24 416 

  Mişon oğlu Davit Baharın Türk vatandaşlı- 

ğından ıskatı hakkında  …………………  24 414 

  Muhacir Alemi namındaki gazetenin men’i 

ithali hakkında   …………………………  22 81 

 

N 
 

  Nasip oğlu Zare Köleyanın Türk  vatandaş- 

lığından ıskatı hakkında   ………………… 24 414 

 Nikola oğlu Mihal (Misel) Bolisin  Türk va- 

tandaşlığından ıskatı hakkında  ………..  26 1042 

 

O 
 

 Ohannes kızı Satenik Arosyakın Türk vatan- 

daşlığından ıskatı hakkında ………………..  24 420 

P 
 

  Pomorskinin hudut haricine çıkarıldığına dair  23 267 

 

S 
 

  Sorito Balyocüyanın  Türk  vatandaşlığından  

iskatı hakkında ……………………………  24 413 

 

 



 
 

33 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

  Serkislin İstepanın Türk vatandaşlığından ıs- 

katı hakkında      ………………………… 26 1043 

 

T 

 

  Takfor oğlu Aram ve karısı Maryamın Türk 

vatandaşlığından ıskatları hakkında …………  25 682 

 

Y 

 

Yunan gazeteleri hakkında ………………… 23 265 

 

Z 

 

Zabıta ve Adliye vukuatı hakkında   ……….. 22 81 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

Fihrist — 3 

 

 



 
 

34 
 

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

Şube — II 

 

E 

   Sayı        Sahife 

 

Ecanibin Türkiyede ikamet ve  seyahatleri  

hakkındaki 2-3-331 tarihli kanunun  sureti 

 tatbikına dair talimatnamenin leffile …….  26 1044 

Ecnebiler hakkında ………………………  23 270 

Ecnebi  memleketlere  gideceklere  verilen  

pasaportlar hakkında ………………………   24 423 

Ecnebi memleket Millet Meclislerinden icap 

eden zevata Lesse Passe hakkında ………… 24 423 

 

M 

 

Memleketimize muntazam vesaiki seyahatle 

gelen ecanip hakkında…………………….... 22 83 

 

Ş — III 

 

P 

 

Polisin kumar ve esrarhane şeddi hakkındaki  

salâhiyetine dair …………………………….. 22 84 

                                                     

                                                                   



 
 

35 
 

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

İskân 

 

E 

 

   Sayı        Sahife 

 

Emvali metrukenin sureti tesciline dair. …… 22 90 

 

H 

 

  Harice gidip bir daha avdet etmiyen mülteci- 

ler hakkında  …………………………   22 90 

 

İ 

 

  İran ve sair mahallerden Türkiyeye iltica  ve  

hicret edenlere yapılacak haneler hakkında… 23 259 

 

M 

 

  Mübadillerin kanunî istihkakları hakkında .. 23 262 

  Mübadil ve yerli ahaliye tevzi  edilen  arazi 

kayıtları hakkında ………………………….. 22 91 

Muhacir ve mülteciler hakkında   ……….. 23 261 

 

 

 



 
 

36 
 

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

T 

   Sayı        Sahife 

 

  Takdiri kıymet hakkında  ………..   22 87 

  Tasfiye talimatnamesi hakkında ………….  26 1051 

  Teffiz işlerinin mayıs nihayetine  kadar  inta- 

cı hakkında  …………………………..   24 425 

  Tevzii arazi komisyonları azasından bulunan  

muvazzaf   memurlara   verilecek   harcirahlar  

hakkında ……………………………………. 25 685 

  94498 numaralı beyannameden miktarı  kâfi 

gönderildiğine dair ………………………… 22 87 

 

V 

 

  Vesaiki tasarrufiye hakkında  …………  23 259 

  929 senesinde iskân edilen  mübadiller  hak- 

kında    ……………………………………. 23 261 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

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

 

Levazım Memurluğu 

 

A 

   Sayı        Sahife 

 

  Ahiren Avrupadan celbedilen yazı makineleri  

lâstiklerinden lüzumlu olanların depolardan  al- 

dırılması hakkında  …………………… 25 687 

  Ayniyat muhasipleri talimatnamesinin leffile .. 25 689 

 

E 
 

Evrak çantaları bedelleri hakkında   …………. 25 688 

 

K 
 

    Kaplık kâğitlar hakkında  ………….. 25 688 

  Kırtasiye depolarına vürut eden kurşun kalem  

açma  makineleri hakkında  ………….. 25 690 

100 ve 101 numaralı lâstiklerin kurşun  kalem- 

  lerine mahsus olduğuna dair   …………. 25 691 

 

V 
 

  Vilâyetlere verilen tahsisat ile depolardan kır- 

tasiye ve malzemenin sureti celbi hakkında …. 25 690 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

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

Mahallî İşler 

 

B 
   Sayı        Sahife 

 

Belediye para cezaları hakkında  ……….. … 23 257 

 

E 
 

Evlenme ilânları hakkında   …………. 23 258 

 

H 
 

Himayei eşcar cemiyetinin gayesi hakkında…. 22 78 

 

M 
 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkında ………… 22 78 

 

T 
 

Teadülü maaş kanununun idarei hususiye ve 

  belediye memurlarına tatbiki hakkında .......... 22 63 

Teadül kanununun talimatnamesinin 39 uncu  

  maddesi hakkında   …………………. 22 78 

 

V 
 

Vilâyet umumî meclisleri hakkında ………… 22 57 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 



 
 

39 
 

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

Tâbiiyet 

H 
   Sayı        Sahife 

 

  Hüseyin Necim Ebu İzzeddinin  Türkiyeye 

avdetine müsaade edilmemesi hakkında ….  22 95 

 

İ 
 

  İstanbullu Ariz Fesçiyanın Türk  vatandaşlı 

ğından ıskatı hakkında……………………  22 95 

 

S 
  

  Sabık Osmanlı tabaasından Emil Emanoelin  

Avusturya tabiiyetini    iktisabına  resmî  izin  

verildiğine dair …………………………….  26 1056 

 

V 
 

  Vatandaşlık kanununun 5 inci maddesinin su- 

reti tatbiki hakkında ………………………… 26 1055 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

40 
 

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

Vilâyetler İdaresi 

 

A 
 

   Sayı        Sahife 

 

  Afşar nahiyesinin merkezinin Gelendos kö- 

yüne nakledildiğine dair  …………………  26 1026 

  Ahurlu nahiyesi merkezinin Yalıhüyük kö- 

yüne nakledildiğine dair  …………………  26 1025 

  Ahvali umumiye raporları hakkında……..  24 403 

  Arap, Garp, Türk harflerde yazılmış  kitap- 

ların bir cetvelinin tanzimi hakkında ……...  25 664  

 

B 

 

  Birbirine benziyen  vilâyet, kaza  ve  nahi- 

ye isimleri hakkında ……………………….. 22 45 

  Boluda teşkil olunan nahiyeler hakkında ..... 22 53 

  Bor kazasının Ortaköy kariyesinde nahiye  

teşkil edildiğine dair ………………………  25 653 

  Bozüyük kazasına merbut Dodurya köyün- 

de nahiye teşkil edildiğine dair……………   26 1033 

1452 numaralı kanunun muvakkat maddesi  

hakkında  …………………………………….22 39 

  1541 numaralı kanun suretinin leffile   22 41 

  1538 No. lı kanun suretinin leffile ………..  22 42 

  1543 numaralı kanun suretinin leffile …… . 22 42 

  539 numaralı karar suretinin leffile ……….. 22 44 



 
 

41 
 

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

 

   Sayı        Sahife 

 

152 numaralı tefsir suretinin leffile ……….  22 45 

8728 numaralı kararname suretinin leffile ...  22 46 

1546 numaralı kanun suretinin leffile ……..  22 49 

1549 numaralı kanun suretinin leffile ……..  22 53 

8712 numaralı kararname suretinin leffile…  22 54 

154 ve 155 numaralı tefsirlerle 541 numara- 

   lı kararın leffile …………………………  23 245 

1076 numaralı kanunun tatbikatına ait tali- 

   matnamenin tadili hakkında  ………..  23 247 

542,543 ve 544 numaralı karar suretlerinin 

   leffile …………………………………….  23 248 

1551 numaralı kanunun musaddak suretinin 

    leffile ……………………………………  23 249 

1554, 1555 numaralı kanunların musaddak 

   suretlerinin leffile ………………………  23 249 

1552 numaralı kanunun musaddak suretinin 

  leffile ……………………………………  23 250 

1557 numaralı kanunun musaddak suretinin 

  leffile ……………………………………  23 255 

1567 numaralı kanun suretinin leffile ……..  24 401 

157 numaralı tefsir suretinin leffile………..  24 405 

1561, 1562 No.lı kanun suretlerinin leffile… 24 405 

1566 numaralı kanun suretinin leffile……...  24 407 

1568 Numaralı kanun suretinin leffile……..  24 409 

1559 ve 1560 No. lı kanun suretlerinin leffile  24 410 

1569 numaralı kanun suretinin leffile ……..  24 411 

1575 numaralı kanun suretinin leffile ……..  25 662 

1574 numaralı kanun suretinin leffile ……..  25 666 

1577 ve 15778 numaralı kanun suretlerinin 

  leffile ……………………………………  25 667 

553 numaralı karar suretinin leffile ……….  25 669 

158 numaralı tefsir suretinin leffile …..  25 670 

 



 
 

42 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

555 numaralı karar suretinin leffile ..............……. 25 671 

556 numaralı karar suretinin leffile ..............……. 25 672 

561 numaralı karar suretinin leffile .........………. 26 1030 

1584 numaralı kanun suretinin leffile ......... ……. 26 1030 

1582 Numaralı kanun suretinin leffile......... ……. 26 1031 

1580  numaralı kanun suretinin leffile ......... ……. 26 1031 

1595 numaralı kanun suretinin leffile ......... ……. 26 1032 

159 numaralı tefsir suretinin leffile ..........………. 26 1032 

1593 numaralı kanun suretinin leffile ..........…….. 26 1033 

1600, 1601, 1603 ve 1605 numaralı kanunların  

   musaddak suretlerinin leffile .............................. 26 1035 

1624 numaralı kanun suretinin leffile……………  26 1036 

1626 numaralı kanun suretinin leffile …………… 26 1036 

1607 ve 1618 numaralı kanun suretlerinin 

   leffile   ………………………………………… 26 1038 

1608, 1609 ve 1612 numaralı kanun suretlerinin 

   leffile ……………………………………………  26 1040 

 

C 
 

Cebelibereket vilâyeti dahilinde Fevzi Paşa 

   köyünde nahiye teşkil edildiğine dair …............. 25 663 

Coğrafya encümenince istenilecek malûmatın  

   süratle bildirilmesine dair     …………… 26 1037 

 

Ç 

 

Çentler markalı otomobiller hakkında .................. 23 244 

Çocuk haftası hakkında   ………………………. 24 407 

Çorumda teşkil edilen nahiyeler hakkında ……… 22 52 

 



 
 

43 
 

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

D 

   Sayı        Sahife 

  Defatir ve evrakı matbua hakkında ………  

  Defatir ve evrakı matbua hakkında ………   25 668 

  Denizli vilâyeti dahilinde 3 nahiye teşkil e- 

dildiğine dair  ……………………………  25 668 

  Devlet daire ve müessesatınca lüzum görüle- 

cek eşyanın Darphane müdüriyetinden  temin  

edilmesine dair   ………………………….. 23 250 

  Döviz tedarikini istilzam eden Devlet müba- 

yaaları hakkında……………………………. 22 50 

 

E 
 

  Eskişehirde İsmetpaşa köyünde nahiye teşkil 

edildiğine dair   ………………………….. 25 662 

  Eskişehir  vilâyeti dahilinde (5) nahiye teşkil  

edildiğine dair ……………………………… 25 653 

 

F 
 

  Fek ve tahvili irtibat muameleleri ile  tam  te- 

şekküllü nahiyeler  projelerinin  meclisi   umu- 

mice tetkikine dair …………………………..  22 43 

  Fek ve ilhaklar hakkında     ………. 23 254 

 

G 
 

Gönderilen kitapların şahsa ait olduğuna dair .. 24 408 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

 

  Gümrük tarife kanununun  31  inci  maddesinin  

tadiline dair …………………………………… 22 27 

 

H 
 

  Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 573 ün- 

cü maddesine bir fıkra ilâvesine dair ………… 22 38 

  Hükümet konaklarının ikinci altı aylık i car  be- 

dellerinin tediyesine emir verildiği hakkında … 24 204 

  Huyot nahiyesinin Mutki kazasına  bağlı  bulun- 

duğuna dair ……………………………………. 23 252 

 

İ 
 

  İane için halka cebir ve tazyik yapan  memurlar 

 hakkında en ağır ceza tatbik edileceğine dair… 22 49 

  İdare şube reisleri içtimama  dair  raporlar  hak- 

kında   ……………………………………… 22 53 

  İdare taksimatı  cedvellerinde yapılan  ilâve  ve  

tashihler hakkında  …………………… 23 245 

  İmza ve idare heyetlerinden riyaset hakkında.. 26 1027 

İnönü  nahiyesinin Bozüyük kazasına ilhak  edil- 

diğine dair   …………………………….. 26 1025 

  İnzibat komisyonları kararları hakkında…….. 23 249 

  İnzibat komisyonları kararları hakkında…….. 24 406 

  İsim tebdili hakkında   …………………… 23 246 

  İsim tebdili hakkında   …………………… 23 254 

  İstatistik umum müdürlüğünden istenilen 

malûmatın bildirilmesine dair ……………….. 23 246 

 

 

 

 



 
 

45 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

  İstatistik hakkında ………………………… 24 399 

  İstatistik için verilecek malûmatın  sıhhatine 

itina edilmesine dair………………………..   26 1038 

  İstiklâl harbi malûllerine verilecek para  mü- 

kâfatı hakkındaki kanuna dair. …………….  24 402 

  İzmir merkezine merbut Buca köyünde nahi- 

ye teşkil edildiğine dair ……………………  26 1027 

 

K 
 

  Kaçakçılık raporları hakkında ……………  24 402 

  Kaza idare şube reisleri hakkındaki tahkikat 

evrakın mercii tetkikine dair……………….  23 254 

  Kocaeli vilâyeti dahilinde 5 nahiye teşkil e- 

dildiğine dair  …………………………..  25 670 

  Köylerde konuşulan lisanlar hakkında …   23 253 

  Kuyudu umumiyeden çıkarılacak tapu kayıt  

suretlerinin eski yazı ile yazılıp yazılmaması  

hakkında …………………………………….  26 1028 

  Köyleri terfih kongresi hakkındaki kararna- 

me suretinin leffile  ………………… . 26 1074 

 

M 
 

  Müzayede,   münakaşa   kanununun   6   inci  

maddesinin tadiline dair  …………………… 22 37 

  Mollafenarî nahiyesi merkezinin Akviran kö- 

yüne nakledildiğine dair  …………………… 24 401 

  Maaşatın tevhit ve teadülü hakkındaki kanu- 

nun muvakkat maddesi hakkında  …………  22 39 
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 ································································································  
 

N 
   Sayı        Sahife 

 

  Niğde vilâyeti merkezine merbut  Çiftlik  kö- 

yünde nahiye teşkil edildiğine dair .............  26 1035 

 

P 
 

  Polatlıbeyobası nahiye merkezinin tebdil edil- 

diğine dair  ……………………………  23 253 

  Postanelere verilecek evrak hakkında takip o- 

lunacak usule dair ……………………  22 51 

  Postaya verilecek resmî denkler üzerine mür- 

sil adreslerinin yazılmasına dair ………….. 24 406 

 

R 
 

  Resülayın nahiyesi Viranşehir  kazasına ilhak 

edildiğine dair  …………………………….  24 410 

 

S 
 

  Son yüz sene zarfında vekâleti  alâkadar eden 

neşriyat hakkında …………………………….  25 663 

 

Ş 
 

  Şarkışla  ve  Yıldızeli  kazalarınım  isimlerine 

dair   ……………………………………. 25 666 
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 ································································································  
 

T 

   Sayı        Sahife 

 

Tamimlerin aynı zamanda idare mecmuasın- 

  da neşredildiğine dair …………………. 24 403 

Tezler için Avrupadan getirilen kitapların es- 

   manı hakkında  ..........................................  23 255 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki  

   kararname suretinin leffile ………………  24 402 

Türk parası kıymetinin  korunması  hakkında 

   kararname suretinin leffile ………………  25 671 

Türk harflerde yapılan neşriyat hakkında….  24 409 

Türk harflerde yapılan neşriyat hakkında….  25 662 

 

Ü 
 

Uruguay  cümhuriyeti  ile  aktedilen  dostluk  

mukavelesi hakkındaki kanunun leffile …… 22 38 

 

V 

 
Vekâlete  gelen  evrak arasında  Arap harfleri  

    ile yazılı derkenar  ve  saireye   tesadüf   ol- 

     unduğuna   dair  ………………….. 22 43 

Vilâyetler idare şube reisleri  içtimaında itti- 

    haz  olunan mukarrerattan  sair  vekâletleri  

    alâkadar edenlerin  ait olduğu   vekâletlere  

    bildirilmesine dair  …………………. 23 243 

Vilâyetinizin  tabiî  güzelliklerine  ait  albüm  

gönderilmesine dair ………………………… 25 663 
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 ································································································  
 

Y 

   Sayı        Sahife 

 

Yazılacak telgraflarda riayet edilmesi lâzım 

   gelen usule dair     ……………….  22 48 

Yeni Türk lügati hakkında ………………… 22 50 

Yugoslavya da bulunan Türk tebaasına ait 

   ağrar arazi ve emlâk hakkında …………..  25 654 

 

Z 

 

Zabıta amir ve memurlarının tanzim ettikleri  

   tahkikat evrakı hakkında…………………. 22 41 

Zıvarık nahiyesinin Cihanbeyli kazasına ilhak  

   edildiğine dair     …………………………. 25 667 

Zonguldak vilâyeti dahilinde 3 nahiye teşkil 

   edildiğine dair   …………………………… 25 654 
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 ································································································  
 

Zat İşleri 

 

K 

   Sayı        Sahife 

 

Kaza inzibat komisyonlarının salâhiyetleri 

   hakkında  ………………………….  25 687 

Kıdem tashihi   …………………  23 271 

 

M 

Mezuniyet, tezkiye varakaları ve fotoğraflar 

   hakkında  …………………………..  24 428 

T 

Tali memurların tekaüt ve eytam maaşları 

   hakkında  …………………………..  23 271 

Teadül kanununa merbut cedvelde dereceleri  

   tasrih edilen memurların maaşı hakkında… 24 427 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

Fihrist - 4 
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 ································································································  
 

Tamimler 

                                                                                                                       

 

“Merkez teşkilâtından sonra ,, 

                                                                                                                       

Emniyet İşleri 

Şube — I 

 

A 

   Sayı        Sahife 

 

   Alinin Türkiyeye avdetine müsaade edilmemesi  

hakkında …………………………………………… 32 2217 

   Avadis oğlu Oskan Mardikyanın Türk vatan-

daşlığından ıskatı hakkında  ………………. 31 2008 

   Avadis oğlu Ohanes Terlemezyan ile karısı ve iki 

kızı ve oğlunun Türk vatandaşlığından ıskatları 

hakkında  …………………………………… 33 2402 

   Avram oğlu Sason Goldenberg hakkında 1312 

numaralı kanunun 8 inci maddesi ahkâmının 

tatbikına dair  …………………………………… 
28 1430 

B 

   Bayrak keşidesi hakkındaki talimatname 

ahkâmının harfiyyen tatbikine dair ………………… 27 1353 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

Bir defaya mahsus pasaportların eşhas yedinde  

   bırakılmaması hakkında ……………………  27  1360 

 

C 
 

Cemiyeti  akvam  beynelmilel  mesai  bürosuna  

   merbut mülteciler şubesinin bir sene müddetle  

  tecrübe için cemiyeti akvam  kâtibi  umumiliği- 

  ne raptolunduğuna dair  ……………………. 27 1353 

Ceza usulü  muhakemeleri  hakkındaki  mütalea- 

  namenin gönderildiğine dair  …………… 27 1354 

 

D 
 

Davit Harfon ile karısı hakkında vatandaşlık ka- 

 nununun 8 inci maddesi hükmünün tatbîkına da- 

  ir  ……………………………………….. 32 2218 

Dimitri oğlu Eksenefan Hacoplunun Türk vatan- 

  daşlığından ıskatı hakkında   …………… 27 1351 

Dimitri namındaki şahsın Türkiyeye avdetine  

  müsaade edilmemesi hakkında .......................... 32 2222 

 

E 
 

Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hak- 

  kındaki kanunun sureti tatbikine  mütedair  olan  

  talimatnamenin 7 inci ve 8  inci  maddeleri  hak- 

kın da   ………………………………………… 27 1361 

Emin Paşa oğlu Mehmet Selimin Türk vatandaş- 

 lığından ıskatı hakkında  ……………………… 33 2399 

 

 

 



 
 

52 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

Esamisi aşağıda yazılı olan eşhasın Türk vatan- 

  daşlığından iskatları hakkında………………… 33 2397 

 

H 
 

Halkodo oğlu Sehakyanın türk vatandaşlığından  

  ıskatı hakkında  ………………………………. 33 2400 

 

İ 
 

Iskatı tabiiyet hakkında   …………………….. 32 2220 

Iskatı tabiiyet hakkında  …………………….. 32 2221 

 

J 
 

Jozef oğlu Ferdinandın Türk vatandaşlık kanunu- 

  nun 8 inci maddesi  hükmüne  tabi  tutulmasına  

  dair …………………………………………… 32 2219 

 

K 
 

Kirkor kızı Maryam Davityanın Türk vatandaşlı- 

  ğından ıskatı hakkında   ……………………… 27 1351 

Kirkor Narlıyan kızı Akabinin Türk vatandaşlı- 

  ğından ıskatı hakkında   ……………………… 28 1429 

 

M 
 

Mariya Beti Artidinin Türkiyeye avdetine müsaa- 

  de edilmemesi hakkında ………………………..  27 1350 

 

 

 



 
 

53 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

Mığırdıçın Türk  vatandaşlığından  ıskatı  hak- 

kında   …………………………………… 27 1349 

Mişon oğlu Elya Baharın  Türk  vatandaşlığı- 

 ndan ıskatı hakkında   …………………. 27 1352 

Muhsin Abdullah Zeynelabidinin Türkiyeye 

 avdetine müsaade edilmemesi hakkında ...... 27 1350 

Muiz Herman kızı Nellikohenin Türk vatan- 

  daşlığından ıskatı hakkında  …………. 33 2398 

Mığırdıç kızı Armenehi Ölmezyanın Türk va- 

 tandaşlığından ıskatı hakkında   ………… 33 2401 

 

N 
 

Nikola Protopapanın Türkiyeye avdetine mü- 

 saade edilmemesi hakkında   ………… 28 1430 

 

O 
 

Ohanes oğlu Aram İstanbulyanın Türk vatan- 

 daşlığından ıskatı hakkında   ………  33 2396 

Onnik oğlu Zireverin Türk vatandaşlığından 

 iskatı hakkında. …………………………… 33 2403 

 

P 
 

Peygamberin türbedarı şeyh Ahmede matuf  

 olduğu anlaşılan vasiyetname hakkında ....... 27 1352 
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 ································································································  
 

R 

 

   Sayı        Sahife 

 

Romanyaya  seyahat edecek vatandaşların üc- 

  retsiz olarak vize  alabilmek  için   Romanya  

  konsolosluklarına  müracaat  etmeden  evvel  

  salâhiyettar  makamata  müracaatla  hüviyet- 

  lerini müş’ir ve kendilerinin bir vize verilme- 

  si talebini havi bir talepname istihsal  etmele- 

  rine dair ……………………………………. 27 1359 

 

Ş 
 

Şapka kanununun tamamii tatbiki hakkında.  32 2215 

 

T 
 

Tanaş  Atanaşof  oğlu  Angelin  memleketimi- 

  ze girmesine müsaade olunmaması hakkında  31 2010 

 

V 
 

Vatandaşlıktan ıskat edilmiş olan bir şahsın ... 31 2009 

  fotoğrafının gönderildiğine dair  ………….  

Vatandaşlıktan ıskat hakkında   ………… 32 2223 

Vatandaşlıktan ıskat hakkında   ………… 32 2224 
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 ································································································  
 

Y 

   Sayı        Sahife 

 

Yakop oğlu Abraham, Berberin Türkiyeye  

   avdetine müsaade edilmemesi hakkında…  31 2011 

 

Z 

 

Harman oğlu Haçdonun Türk vatandaşlığı- 

ndan ıskatı hakkında  …………………  33 2395 
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 ································································································  
 

Şube — III 

 

   Sayı        Sahife 

1700 numaralı kanunun 29  uncu  maddesi 

  metni hakkında   …………………………  28 1431 

 

Şube — IV 

 

E 

 

Ecnebilerin seyahat ve ikametlerine dair ....  30 1769 

  Ecanibin Türkiyede seyahat ve ikametleri  

  hakkındaki kanunun sureti tatbikına dair o- 

  lan talimatnamenin 8 inci maddesi hakkın- 

  da ………………………………………..  33 2406 

Ecanip talimatnamesinin «G» fıkrası hakkın- 

  da  ……………………………………  33 2407 

 

F 

 

Fransız tebaasından ahçı Parato Emil hakkın- 

   da ………………………………………… 33 2404 

 

M 

 

Matbu evrakın Arap harflerde yazılı olanları- 

   nın kullanılmaması hakkında ……………   31 2012 



 
 

57 
 

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

 

   Sayı        Sahife 

 

Memleketimize  gelen  Yunan tabiiyetini haiz  

   eşhasın Türkiyede ikametleri hakkındaki tak- 

   yidatın reffolunduğuna dair ………………… 28 1432 

 

P 

 

Polonyaya gidecek vatandaşlar hakkında ....... 32 2225 
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 ································································································  
 

Mahallî İdareler 

Şube — I 

 

B 

   Sayı        Sahife 

 

Belediye kanununun 9  uncu  maddesine  tevfi- 

  kan tenzim edilen talimatnamenin gönderildi- 

  ğine dair   ………………………….. 29 1583 

Belediye kanununun 24 üncü  maddesi hakkın- 

  da  …………………………………….. 32 2235 

Belediye memurlarının 1609  numaralı  kanun 

  ahkâmına tabi oldukları hakkında ………….. 33 2409 

 

F 

 
Fahrî encümen azalarına verilecek huzur  hak- 

   kına dair.  …………………………… 33 2408 

 

H 
 

Harik, sigorta şirketlerinin belediye itfaiye teş- 

  kilâtına sureti iştiraki hakkında  ……………. 32 2228 

 

İ 
 

İstanbulda belediye zabıtası vezaifinin polise  

  devri hakkında  ……………………………… 32 2231 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

İstanbul vilâyet ve belediyelerine yazılacak mu- 

  harrerat hakkında  ……………………. 32 2234 

 

K 
 

Köy kanununun 66 ıncı maddesinin metni hak- 

  kında   ………………………………………. 33 2410 

 

M 
 

Mahallî idareler müdüriyeti unvanı hakkında… 32 2230 

 

S 
 

Sui niyet ve ihmalleri görülen müteahhitler hak- 

  kında Muhasebei Umumiye kanununun vekâlet- 

  lere verdiği salâhiyetlerin idare işlerinde sureti  

  tatbiki hakkında Şurayi Devlet kararının tebliği- 

  ne dair     ………………………………………. 29 1582 

 

Ş 
 

Şûrayı devlet kararının tebliğine dair……………..   1582 
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 ································································································  
 

Şube — II 

 

A 
 

   Sayı        Sahife 

 

Ankarada  yapılması  mukarrer  zabıta  abidesi 

  hakkında  …………………………… 32 2237 

B 

 

Belediye  ihtiyat  akçelerinin   tevdi   edileceği 

  bankalar hakkında kararname suretinin …… 32 2238 

  leffile  ……………………………………… 

Bütçeler hakkında  ………………….. 31 2013 

 

C 

 

Cumhuriyet  merkez  bankasına  iştirak edecek- 

  ler hakkında  …………………………….. 30 1772 

 

İ 

İdarei Hususiye ve belediyelerce yapılacak mü- 

bayaatta yerli mallarının  tercihen  mubayaası- 

na dair ................................................................ 30 1771 

İdarei Hususiye ve belediyeler  için vuku  bula- 

cak mubayaat hakkında ………………………. 32 2236 

 

 

 

 

 

 



 
 

61 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

İstatistiklerin tabını temin için bütçelere tah- 

  sisat konulması hakkında  ………  32 2237 

 

M 

 

Müteahhit Temel Efendi hakkında  ………… 31 2014 

Muvazzaf etibbanın ilâvei memuriyet vazife- 

  leri hakkında  …………………………….. 32 2239 
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 ································································································  
 

Nüfus İşleri 

Şube — 1 

 

G 

   Sayı        Sahife 

 

Garbı  Trakya dahil olduğu  halde  Yunanistan- 

  da gayri menkule mutasarrıf bulunan  Türkler  

  hakkında  ………………… ………… 28 1434 

 

M 

Mübadeleten  memleketimize gelmiş  olanların  

Yunanistanda terketmiş  oldukları emvali gayri  

  menkule hakkında  ……………………. 30 1776 

Mülga iskân müdürlüğü vazifeleri hakkında…. 28 1435 

Muhtelit mübadele komisyonuna müddeti zarf- 

  ında mümcaat etmeyenlerin veya edip te muk- 

  tezi evrak ve vesaiki ibraz etmeyenlerin müra- 

  caatlarının nazarı dikkate alınmayacağına dair. 28 1433 

 

T 

 

Tabiiyet işlerde nüfus işleri ikinci şube müdür- 

  lüğünün meşgul olacağına dair ………….. 28 1438 

Teffiz işlerinin asgarî bir müddet içinde ikmali  

  hakkında  ……………………………… 29 1583 

                                                                                                                       



 
 

63 
 

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

Şube — II 

 

   Sayı        Sahife 

 

Tabiiyetten ıskat edilen Aris  Fesçiyanın  ve  

  karısı Haykuhinin fotoğraflarının  gönderil- 

  diğine dair ……………………………  29 1584 

1312 numaralı vatandaşlık kanununun 4 ün- 

  cü maddesinin yanlış tatbikına meydan ve- 

ril  memesine dair …………………………  31 2015 

710 numaralı umumî tahriratın tavzih ve tas- 

  hihi hakkında …………………………….. 33 2405 

 

Şube — III 

H 

 

Hüviyetleri meşkûk eşhas hakkında ………… 28 1442 

 

M 

 

Macar tebaası arasında icra edilecek nikâhla- 

  rın muteber tutulmaması hakkında ……….  28 1439 
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 ································································································  
 

Vilâyetler İdaresi 

Şube — I 

 

A 

   Sayı        Sahife 

 

Açık  olan  nahiye  isimlerinin  bildirilmesine 

  dair   …………………………………...  28 1443 

Açık maaşı alanlar hakkında …………….  28 1445 

 

D 

 

Devlet memurları  maaşatının  tevhit  ve  tea- 

  dülüne dair  olan  kanununun  4  öncü  mad- 

desi  hakkında ……………………………..  30 1784 

 

H 

 

Harcırahlar hakkında ……………………….  30 1784 

Harcırah havalesi gönderilmeyeceğine dair… 30 1787 

Harcırah tahsisatı kalmadığına dair  ………. . 32 2240 

Hayvan yem bedeli hakkında  ………..  27 1368 

Hayvan yem bedeli hakkında   ……….  32 2231 

Hayvan yem bedeli hakkında   ……….  32 2242 
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 ································································································  
 

İ 
   Sayı        Sahife 

 
İnzibat komisyonları kararları hakkında…… 28 1443 

 

K 
 

Kaymakamların isimli tenzil kadroları hak- 

  kında ……………………………………..  33 2415 

 

M 
 

Maaşatın tevhit ve teadülüne dair olan ka- 

  nunun dördüncü maddesi hakkında. ..........  30 1786 

Maaşatın tevhit ve teadülü hakkında ……..  33 

Mezuniyet hakkında  …………………  32 2241 

 

N 
 

Nahiye müdürleri hakkında ……………….. 27 1367 

 

T 
 

Tekaüt ve Eytam maaşları hakkında………..  30 1781 

 

V 
 

Vazifelerinden ayrılan memurların ikametgâh 

   adresleri hakkında ………………………… 30 1783 

 

 

 

 

Fihrist — 5 
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 ································································································  
 

 

Y 
   Sayı        Sahife 

 

Yeniden tayin veya tahvil  veya  terfi   eden  

  memurların  eski  memuriyet  derecelerini  

  ve ahvali şahsiyelerini hülâsa eden  birced- 

  vel tanzimine dair ………………..  27 1363 

 

 

Şube — II 

 

A 

 

Ahimesut nahiyesi isminin Etimesut tevsim 

  edildiğine dair  …………………………   30 1785 

Askerî  memnu  mıntakalar  kanununun  14  

  üncü maddesinde kanunun bazı nüshaların- 

  da vukua getirilen hatanın tashihine dair … 30 1823 

 

B 

Bandırma kazasına merbut Göbel nahiyesinin  

  Susığırlık kazasına ilhak edildiğine dair …… 31 2023 

Başvekil Paşa Hazretlerinin Sivasta irat buyur- 

  dukları nutuk hakkında ……………………… 30 1800 

Başvekâlete cevaben vaki olacak işarlarda han- 

Gi dairenin iş’arına cevap olduğunun yazılma- 

  sına dair ……………………………… 30 1802 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

Bazı vilâyetlerde teşkil edilen nahiyelerin 

  isimlerini havi listenin leffile ……………   31 2023 

Bazı  nahiye  isimlerinin  tebdil  edildiğine  

  dair ………………………………………  27 1372 

Beynelmilel muavenet ittihadı tesisine dair  

  Olan  mukaveleyi  tasdik  eden  hükümler 

  hakkında . ……………………………….  30 1808 

Beynelmilel  hukuku  havaiye  komitesinin  

  Peştede   aktedeceği  kongreye  hükümet- 

  imiz namına Peşte elçimizin iştirak edece- 

  ğine dair ………………………………….  31 2032 

Bosna  Hersekte  arazisi  olanlar  hakkında  27 1369 

  Başvekil Paşa Hazretleri tarafından teşkil  

  buyurulan  kabinenin  âzasının  esamisini  

  mübeyyin listenin leffile      ……………..  30 1815 

1726 numaralı kanun suretinin leffile ……   30 1817 

582 numaralı karar suretinin leffile. ……..   31 2019 

583 numaralı karar suretinin leffile ………   31 2021 

584 numaralı karar suretinin leffile ………   31 2022 

9576 numaralı kararname suretinin leffile...  30 1794 

9886 numaralı kararname suretinin leffile...  30 1798 

 

C 
 

Cumhuriyet merkez bankası hakkında……  31 2029 

Cumhuriyet merkez bankası hakkında……  32 2249 

 

Ç 

 
Çatalan  nahiyesi  teşkilâtının  Kavacık  köyü- 

  ne veSarnıç nahyesi merkezinin Kireç köyü- 

  ne nakledildklerine dair …………………… 31 2018 

 



 
 

68 
 

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

   Sayı        Sahife 

 

Çivril kazasının Homa köyünde nahiye  teşkil  

  edildiğine dair  ……………………………. 31 2026 

Çıldır kazası merkezinin Çıldır gölü kenarına  

  nakledildiğine dair  …………………… 30 1796 

 

D 
 

Devlet Demiryolları zahire ve un tarifelerinde  

  tenzilât icrası hakkında   ………………….. 29 

Kararname suretinin leffile …………………. 30 1586 

 

E 
 

Ecnebi memleketlerde toplanan  kongrelere  iş- 

  tirak ve ademi iştirak hakkındaki notalara vak- 

  tile cevap verilmesine dair  ………………… 30 1795 

 

H 
 

Hariciye vekâleti umurunun dahiliye vekili ta- 

  rafından vekâleten ifa edileceğine dair……… 30 1804 

Hariçten mübayaa edilecek mefruşat hakkında  

  kararname  …………………………….. 30 1807 

Hariciye vekiline Maliye vekilinin vekâlet ede- 

  ceğine dair  …………………………….. 32 2245 

Hayvanla işletilen nakliye vesaiti hakkında. … 30 1803 

 

İ 
 

İçel vilâyeti merkez kazasına merbut Ayaş nah- 

  yesi isminin tebdiline dair ………… ……….. 30 1788 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

İdare  heyetlerince   memurin   muhakematına  

  ait işlerin tetkik  ve   karara   raptına   müddei- 

  umumilik  vazife ve salâhiyeti olduğuna  dair   31 2027 

İstanbulda   teşkil   edilen  ticaret  ofisinden  is- 

  tenilecek malûmat hakkında  ………..  32 2250 

İnhisar  idaresi  ile  sermayesinin  temamı veya  

   ekseriyeti   hükümete  ait   müessesat  ve  ida- 

  reler müstahdemininin muvakkat  veya  daimî  

  olarak bir tarafa gönderilmelerinde  alacakları  

  harcirah hakkında kararname suretinin  leffile  28 1449 

İstanbul ve  Malatya  vilâyetleri  dahilinde  teş- 

  kil olunan  tam teşekküllü nahiyeler hakkında  30 1820 

 

K 
 

Kaçakçılık raporları hakkında   ………… 30 1796 

Koçananın Tırnazı  köyünden  isimleri  malûm 

  6 şahsın adreslerinin bildirilmesine dair. ……. 27 1371 

Kocaeli vilâyeti dahilinde dört  nahiye  teşkil e- 

  dildiğine dair   ……………………………. 30 1789 

Kırklareli vilâyeti dahilinde  teşkil  edilen  tam  

  teşekküllü nahiyeler hakkında ......................... 33 1796 

Keskin  kazasına  merbut   Yahşıhan  nahiyesi  

  merkezinin Kırıkkaleye nakledildiğine dair …. 30 1793 

 

M 
 

.Maarif Vekili hakkında  …………………… 30 1801 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

Memleketimizin güzel  bir  manzara  resmî  ile  

  millî kıyafetleri ve san atı  mimarî  noktai  na- 

  zarından  kıymeti  haiz  mebani   resimlerinin  

   gönderilmesine dair ………………………… 32 2246 

Millî Müdafaa Vekili M. Abdülhalik Beyefen- 

  diye Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekili Dr. Re- 

  fik Beyefendinin vekâlet edeceğine dair …… 32 2245 

Millî müdafaa vekâletine merbut teşkillerin ye- 

  ni binaya nakledildiğine dair  ………….. 33 

Mısır tebaasının tasarruf hakkının tanınmasına  

  dair kararname suretinin leffile ......………… 30 1792 

Mısıra yapılan haşiş kaçakçılığının men’ine 

  dair      ……………………………………. 32 2242 

 

N 
 

Nahiye müdürlerinin isimlerini havi bir cetvel- 

  in irsaline dair ……………………………… 30 1797 

 

R 
 

Reisicumhur Hazretlerde maiyetleri, B. M. M.  

Reisi, Büyük  Erkânıharbiye Reisi, icra vekill- 

eri ve 1 inci  umumî müfettişin seyahatleri  es- 

nasında tatbik olunacak muameleye dair karar- 

name suretinin leffile  …………………… 28 1445 

 

S 
 

Sahil  sıhhiye  teşkilâtı  olmıyan yerlerde nahi- 

ye müdürlerinin yapacakları muameleye  dair 32 2247 
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 ································································································  
 

 

  Sayı        Sahife 

Son zamanlarda intişara başlıyan gazeteler ha- 

kkında ……………………………………..  32 2247 

 

T 
 

Tahsilat komisyonlarının  kararîle  hapsedilen  

  eşhas hakkında  …………………………….. 33 2418 

Tapu kayıtlarının hukukî kıymetlerini kaybet- 

  miş olanların tasviyesini  mütedair 1515 nu- 

  maralı kanunun sureti tatbikine  mütedair  ni- 

  zamna menin meriyete vazı hakkındaki karar- 

  name suretinin leffile   ………………… 28 1447 

Tevzii arazi talimatnamesi hakkındaki karar- 

  name suretinin leffile  …………………. 29 1587 

Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki  

  kararname suretinin leffile ………………… 30 1791 

 

U 
 

Umum mütekaidini askeriye cemiyeti tarafın- 

  dan tertip edilen duvar takvimlerinin müba- 

  yaa ve istimaline dair  ……………………… 33 2421 

Umumî nufus tahririnde tatbik olunan usul- 

 lerin  ihzarına dair neşrolunan üçüncü kitabın 

 leffile ……………………………………… 30 1806 

 

V 
 

Vilâyet idaresi kanununun  4  inci  maddesinde  

  gösterilen teşekküller hakkında   ………… 30 1799 

Vilâyet idaresi kanununun 78 inci köy kanunun- 

  un 46 ıncı maddeleri hakkında ......…………. 33 2419 
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 ································································································  
 

Y 
 

   Sayı        Sahife 

 

 

Yaylak kazası merkezile Baziki  ve  Akziyaret  

  nahiyeleri merkezleri hakkında  …………. 28 1447 

Yazı makinelerinin temizlenme ve  kontrol  u- 

  sulleri hakkındaki talimat suretinin leffile…. 30 1810 

Yeni Türk lügati hakkında …………………… 27 1372 

Yugoslâvyada emlâki olan tebaamızın tapuları- 

  nın tebdil edilmesine dair  ………… 27 1363 

Yugoslâvyada arazisi olanların verecekleri be- 

  yannameler hakkında  …………………… 27 1371 

 

Z 
 

Zabit  vekili  Kubilây  Beyin şehadeti  münase- 

  betile Reisicumhur Hazretlerinin orduya  yaz- 

  dıkları taziyetname hakkında  …………. 33 2422 

Ziraat Bankasına medyun çiftçiler hakkında…. 28 1448 

Ziraat Bankasının umumî heyetine intihap olu- 

  nacak murahhaslar hakkında  ………….. 30 1790 

 

Şube — III 

 

A 

 
Arap harflerde matbu bilûmum evrak ve defatir  

  hakkında  ………………………………. 28 1452 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

 

Arap harflerile matbu bilûmum evrak ve defatir  

  hakkında  ……………………………… 32 2252 

Ayniyat defterleri hakkında …………………… 30 1826 

6000 numaralı kurşun kaleme mahsus lâstikler  

  hakkında …………………………………….. 28 1453 

 

D 
 

Defterlerin tabı için münakaşa ilân edildiğine  

  dair   ……………………………… 31 2034 

 

H 
 

Himayei eşçar cemiyetine yardım hakkında….. 28 1456 

Hükümet konakları hakkında ………………… 28 1454 

 

K 
 

Kanunların miktarı kâfi gönderildiğine dair…… 29 1587 

 

M 
 

Muhaberatta hülâsa ve cevaplarda şube kısımla- 

  rın işar edilmesi hakkın da …………………… 31 2035 

 

N 
 

Nüfus meselesi namındaki kitaptan miktarı kâfi  

  gönderildiğine dair ……………………………  30 1825 
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 ································································································  
 

   Sayı        Sahife 

 

Talimatnamelerin resmî gazetede neşredilmesi  

  mecburiyeti hakkında .......…………………… 28 1454 

 

V 

 

Vekâlet merkez teşkilâtına ait kanun ile ittihaz  

  olunan müracaat bürosunun vazifesi hakkında 30 1824 

Vilâyetler kırtasiye levazımının  depolardan  a- 

  lınması hakkında ……………………………… 28 1456 

 

Y 

 

Yazı makineleri hakkında  …………..………… 27 1453 

Yazı makinelerinin hüsnü muhafazası hakkında  33 2425 
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 ································································································  
 

Tayinler 

 

 
𝑆𝑎𝑦𝚤     ∶

𝑆𝑎ℎ𝑖𝑓𝑒 ∶
     

22

1
 , 

23

191
  ,

24

367
  , 

25

525
  ,  

26

745
  , 

 

  
27

1129
 , 

28

1399
  ,

29

1519
  , 

30

1711
  ,  

31

1951
   

 

  
32

2165
 , 

33

 
   

 

                                                                                                                       

 

 

Emniyet İşleri 

Umum Müdürlüğü Tayinler, 
 

 

 
𝑆𝑎𝑦𝚤     ∶

𝑆𝑎ℎ𝑖𝑓𝑒 ∶
     

23

1
 , 

24

369
  ,

25

527
  , 

26

719
  ,  

27

1132
  , 

 

  
28

1409
 , 

29

1524
  ,

30

1717
  , 

31

1962
  ,  

32

2166
  , 

 

     
33
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 ································································································  
 

Tefsirler 

 

A 

Sayı    Sahife 

 

Ankarada inşası mukarrer yeni  mahalle  için  

  muktazi yerlerle bataklık ve erzegî  arazinin  

  Şehremanetince istimlâki hakkında  583  nu- 

  maralı kanunun ikinci maddesinin tefsiri …. 23 221 

Ankara şehri imar müdiriyeti  teşkilât  ve  ve- 

  zaifine dair kanuna müzeyyel 1663 numaralı  

  kanunun üçüncü maddesinin tefsiri ……….. 27 1336 

Askerî tayinat ve  yem  kanunu  muvakkatine  

  müzeyyel kanunun birinci maddesinin tefsiri  26 1011 

 

B 

 

Belediye vergi ve resimleri kanununun  22 in- 

  ci maddesinin son fıkrasının tefsiri………… 27 1335 

 

K 

 

Küçük zabitan maaşatı hakkında 1107 No lı ka- 

  nunun ikinci maddesinin tefsiri ……………. 22   34 

 

 



 
 

77 
 

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

M 

Sayı    Sahife 

 

Memurin kanununun  70  inci  maddesinin 

  tefsiri  …………………………………   24 389 

Memurîn muhakemat kanununun  12  inci 

  maddesinin tefsiri ………………………..  23 221 

Memurin maaşatının tevhit ve teadülü hak - 

  kındaki kanunun tefsiri  ………………  28 1425 

Mütekaitlerin hizmeti  müteahhireleri  hak - 

  kında.    …………………………………   22 34 

 

O 
 

15 Nisan 1341 tarih ve 63  numaralı  tefsir- 

  deki (ailenin bulunduğu mahal)  tabirinin 

   tefsiri   ………………………………….   22 33 

 

R 
 

Rüsumu sıhhiye kanununun ikinci ve üçün- 

  cü maddelerinin tefsiri …………………  25 623 

 

V 
 

Veraset ve intikal vergisi kanununun 15 in- 

ci maddesinin tefsiri………………………..  27 1336 

 

Z 
 

Zabitan ve askerî memurlar maaşatı hakkın- 

  daki 1453 numaralı kanunun tefsiri……… 22 33 
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 ································································································  
 

Teşkilât, Fek ve İlhaklara ait 

Kararnameler 

 

A 

 Sayı      Sahife 

  Adana vilâyetinin Karaisalı kazasına merbut   

Karsantı nahiyesinin Çavdaruşağı köyünün Kayseri 

vilâyetinin Develi kazasına ilhakı hakkında……….. 24 392 

  Adana vilâyeti ile Mersin vilâyeti arasında yapılan 

fek ve ilhak muamelâtı hakkında…………………… 25 644 

  Adana vilâyetinin Karaisalı kazasına merbut Keşlik 

köyünün Mersin vilâyetinin Tarsus kazasına merbut 

Külek nahiyesine ilhakı hakkında. ………………… 31 2007 

  Afyon Karahisar vilâyeti dahilinde 6 nahiye 

teşkiline dair. ………………………………………. 30 768 

  Afyon Karahisar vilâyetinin Aziziye kazasına 

merbut Bayat nahiyesinin Akhisar köyünün mezkûr 

vilâyetin merkez kazasına ilhakı hakkında…………. 25 649 

  Ankara vilâyetinin Polatlı kazasına merbut 

Polatlıbeyovası nahiyesi merkezinin Maliköy 

istasyonuna nakli hakkında……………………….... 23 241 

Ankara vilâyetinin Haymana kazasına merbut ikizce 

nahiyesinin Hisarlıkaya köyünün ayni vilâyetin 

Polatlı kazasına tâbi Polatlı beyobası nahiyesine 

ilhakı hakkında. ......................................................... 26 1022 
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 ································································································  
 

Sayı    Sahife 

 

Ankara  vilâyetinin  Haymana   kazasına   merbut  

  Yenice nahiyesi için muvakkaten merkez ittihaz  

  edilmiş olan Kürtgökgözü karyesi isminin Sendi- 

  ran köyüne tebdiline ve mezkûr nahiyeye  daimî  

  merkez ittihazına dair………………………….. 29 1576 

Aydın vilâyeti merkez kazasına  merbut  Germen- 

  cik nahiyesinin  Argavlı   köyünün  ayni  vilâyet- 

   in Söke kazasına ilhakı hakkında. …………….    23 241 

 

B 
 

Balıkesir vilâyeti merkez kazasına  merbut  Baka- 

  cak nahiyesinin Kocaafşar köyünün ayni vilâyet- 

  in Balya kazasına ilhakı hakkında……………… 25 648 

Balıkesir  vilâyeti  dahilinde  yapılan fek ve ilhak  

  muamelâtı hakkında  ………………………  25 648 

Balıkesir vilâyetinin  Bandırma  kazasına  merbut 

   Sığırcı nahiyesi  merkezinin  mezkûr  nahiyenin  

  Çonlu köyüne nakli hakkında. ……………. 27 1346 

Balıkesir vilâyeti dahilinde  yapılan fek  ve  ilhak  

  muamelâtı hakkında  ……………. 31 1997 

Balıkesir vilâyeti  dahilinde  Bandırma  kazasına  

  merbut Göbel  nahiyesinin  mülhakatile birlikte  

Susığırlık kazasına ilhakı hakkında. …………... 31 2002 

  Bilecik  vilâyetinin  Gölpazarı  kazasına  merbut  

  Tuzaklı, Eyrat, Akçasu köylerinin Osmaneli  ka- 

zasına ilhakları hakkında  ……………………. 28 1428 

Bilecik vilâyetinin Söğüt kazasına merbut  İnönü 

  nahiyesinin Bozüyük kazasına ilhakı hakkında… 25 650 

Bilecik vilâyetinin Bozüyük kazasına merbut Do- 

  durga köyünde nahiye teşkili hakkında………… 26 1021 
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 ································································································  
 

Sayı    Sahife 

Bolu  vilâyeti  dahilinde dört nahiye teşkili  hak- 

  kında.  ……………………………………… 22 36 

Bursa vilâyetinin  Mustafakemalpaşa kazasında  

  üç nahiye teşkili hakkında …………. 30 1765 

 

C 
 

Cebelibereket  vilâyetinin   İslahiye  kazası  dahi- 

  linde Fevzipaşa  namile  bir  nahiye  teşkili hak- 

  kında.  ……………………………………….. 25 647 

 

Ç 
 

Çanakkale vilâyetinin   Bayramiç   kazasına  mer- 

  but  Gölcük  nahiyesine  mülhak  bazı   köylerin  

  mezkûr  vilâyetin  merkez kazasına ilhakları hak- 

  kında ………………………………………… 23 242 

Çanakkale vilâyetinin Biga  kazasına merbut  Mi- 

  sakça,  Gebeçınar, Havutça, Çirkinçavuş, Hacıe- 

 min  köy ve  çiftliklerinin  mezkûr   kazadan  alı- 

  narak Balıkesir vilâyetinin Gönan kazasına ilhak- 

  ları hakkında ………………… ……………. 26  1020 

Çorum vilâyeti  dahilinde üç   nahiye teşkil   edil- 

  diğine dair……………………………………… 22 35 

Çorum vilâyeti dahilinde Mecitözü kazasına mer- 

  but bazı köylerin ayni vilâyetin Hüseyinabat ka- 

  zasına ilhakları hakkında………………………. 22 35 

 

D 
 

Denizli vilâyeti dahilinde üç nahiye  teşkil  edildi- 

  ğine dair………………………………………… 25 646 
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    Sayı     Sahife 

 

  Denizli vilâyetinin Tavas kazasına merbut Çukur  

ve Karataş köylerinin ayni vilâyetin merkez kazasına 

ilhakları hakkında. ………………………………..... 

 

25 

 

647 

  Denizli vilâyetinin merkez kazasının Honaz 

nahiyesine merbut Serbent, Sakızcılar köylerinin 

ayni vilâyetin Çal kazasına ilhakları hakkında. …….  25 650 

  Denizli vilâyeti dahilinde Çivril kazasına  merbut 

Homa köyünde nahiye teşkili hakkında.  ……….. 
 

31 2006 

                                        E 
 

  Erzincan vilâyeti dahilinde üç nahiye teşkil 

edildiğine dair.  ……………………………………. 31 2004 

  Erzincan vilâyeti dahilinde Torum ve Oltu kazaları 

arasında yapılan fek ve ilhak muameleleri hakkında.   25 647 

  Eskişehir vilâyeti merkez kazası dahilinde İs- 

metpaşa köyünde bu namla bir nahiye teşkil 

edildiğine dair. ……………………………………… 25 643 

  Eskişehir vilâyeti dahilinde beş nahiye teşkil 

edildiğine dair.  ……………………………………. 

                                   

                                   G 

 

  Gümüşane vilâyeti merkez kazasına merbut bazı 

köylerin tahvili irtibatları hakkında………………….                      

 

                                           

                                           İ 
 

  Isparta vilâyetinin Şarkî Karaağaç kazasına merbut 

Afşar nahiyesi merkezinin Gelendos köyüne nakli 

hakkında…………………………………………….. 

 

24 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 394 

 

 

 

 

1345 

 

 

 

 

 

649 

 

Fihrist — 6 
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  İstanbul vilâyeti dahilinde tam teşekküllü 35 nahi- 

yenin teşkil edildiğine dair ……………………….  

   29 1580 

İstanbulda Karagümrükte nahiye teşkil edildiğine 

dair…………………………………………………    33 2394 

  İzmirin merkez kazasına merbut Buca köyünde 

nahiye teşkil edildiğine dair……………………….    25 651 

K 
 

  Kastamonu vilâyetinin Tosya kazasına merbut 

Yerkuyu köyünün Çankırı vilâyetinin Ilgaz kazasına 

ilhakı hakkında …………………………………….    25 651 

  Kars vilâyetinin Çıldır kazası merkezinin Çıldır gölü 

kenarına nakli hakkında  ………………….    30 1757 

  Kayseri vilâyeti merkez kazası dahilinde üç nahiye 

teşkili hakkında.   …………………………    30 1763 

  Kırklareli vilâyeti dahilinde dört nahiye teşkili 

hakkında. ……………………………………………     33 2420 

  Kocaeli vilâyetinin Gebze kazasına merbut 

Mollafenarî nahiyesi merkezinin Cuma köyünden 

Akviran köyüne nakli hakkında……………………..    23 242 

  Kocaeli vilâyeti dahilinde beş nahiye teşkil 

edildiğine dair.  ……………………………………    25 646 

  Kocaeli vilâyeti merkez kazasına merbut Uzuntarla 

nahiyesi merkezinin Büyükderbent istasyonuna 

nakledildiğine dair…………………………………..    27 1346 

  Kocaeli vilâyeti dahilinde dört nahiye teşkil 

edildiğine dair :…………………………………..    29 1577 

  Konya vilâyetin Cûmra kazasına merbut Klişecik, 

İslihisar köylerinin Karaman kazasına mülhak     

Kılbasan nahiyesine ilhakları hakkında ……….    24 394 

  Konya vilâyetinin Ereğli kazasına merbut Kızılca 

köyünün Niğde vilâyetinin Bor kazasına ilhakı 

hakkında. ………………………………………….    24 396 
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Sayı    Sahife 

 

Konya vilâyeti merkez  kazasına   merbut  Zıva- 

  rık nahiyesinin Cihanbeyli kazasına ilhakı hak- 

  kında.  ………………………………………. 25 643 

Konya vilâyetinin Cûmra kazasına  merbut  Ak- 

 viran nahiyesi mülhakatından  Sarıkız  ve  Kay- 

  hüyüğü köylerinin vilâyetin  merkez   kazasına  

  merbut  Hatip  nahiyesine  ilhakları  hakkında …     25 644 

Konya vilâyeti dahilinde  Bozkır  kazasına  mer- 

  but Ahurlu nahiyesi merkezinin Yalıhüyük kar- 

  yesine nakli hakkında. ................................... 25 650 

Konya vilâyeti dahilinde yapılan   fek   ve  ilhak  

  muamelâtı hakkında ……………………. 26 1020 

Konya vilâyeti dahilinde  yapılan  fek   ve  ilhak  

  muamelâtı hakkında  ………………….. 30 1759 

Konya vilâyeti dahilinde  yapılan   fek  ve  ilhak  

  muamelâtı hakkında.  ……………………  31 2005 

M 
 

Malatya vilâyeti dahilinde tam  teşekküllü  otuz  

  nahiye teşkili hakkında ……………………… 29 1578 

Manisa vilâyeti merkez   kazasına  merbut   bazı  

  köylerin mezkûr vilâyetten alınarak İzmir vilâ- 

  yetinin Menemen kazasına tâbi  Aliağa  çiftliği  

  nahiyesine ilhakları hakkında …………… 27 1347 

Mardin vilâyetinin   Koçhisar   kazasına  merbut  

  Resülayn nahiyesinin Urfa vilâyetinin Viranşe- 

  hir kazasına ilhakı hakkında…………………. 24 393 

Mardin vilâyetinin Gercüş kazasına merbut Hal- 

  dek köyünün Savur kazasına ilhakı hakkında… 24 397 

Mardin vilâyetinin Cizre kazasına merbut Silopi  

  nahiyesi merkezinin Girgiamo köyüne nakli hak- 

  kında    ………………………………………. 27 1347 
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Sayı    Sahife 

 

T 

 

  Trabzon vilâyeti dahilinde yapılan fek ve  ilhak  

muamelâtı hakkında ……………………….      26       1022 

  Trabzon vilâyetinin Vakfıkebir kazası dahilinde  

iki nahiye teşkili hakkında………………………      30       1767 

 

U 
 

  Urfa vilâyetinin Yaylak kazası merkezinin   Ba- 

ziki nahiyesinin merkezi bulunan Hevek  karyesi- 

ne ve mezkûr nahiye merkezinin de  Yaylağa  ve  

ayni vilâyetin merkez   kazasına  tâbi   Akziyaret  

nahiyesi merkezinin  de  Gülmen  köyüne nakille- 

rine dair…. ……………………………………..     28       1428 

 

  Mersin ve Adana vilâyetleri arasında yapılan 

fek ve ilhak muamelâtı hakkında. ........................   29 1575 

  Muş vilâyetinin Genç kazasına merbut Müşak 

köyünün Diyarbekir vilâyetinin Lice kazasına 

ilhakı hakkında…………………………………..   26 1021 

                                            N  

  Niğde vilâyetinin Bor kazasına tâbi Ortaköy 

karyesinde nahiye teşkili hakkında. ....................   24   395 

  Niğde vilâyetinin merkez kazası dahilinde 

Çiftlik köyünde nahiye teşkili hakkında. ……… 
  26 1022 

                                     R 
  

  Rize vilâyeti merkez kazası dahilinde İyidere ve 

Gündoğdu namlarile iki nahiye teşkili hakkında..   30 1762 
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Sayı    Sahife 

 

Urfa vilâyeti dahilinde yapılan  fek  ve  ilhak 

  muamelâtı hakkında.  ………………….. 30 1758 

 

Y 

Yozgat vilâyeti dahilinde altı  nahiye  teşkili 

  hakkında…………………………………….  30 1766 

 

Z 

 

Zonguldak vilâyeti dahilinde üç nahiye teş - 

  kili hakkında  …………………………   24 395 

Zonguldak vilâyeti dahilinde dört nahiye teş- 

  kili hakkında……………………………… 30 1764 
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T. B. M. M. Kararları 

 

      A 

 

Sayı    Sahife 

Adapazarı  polis  memurlarından  İbrahim  Et-  

  hem Efendinin   istiklâl madalyasile taltifine  

  dair  ……………………………………. 23 227 

Alâiyenin Köprülü nahiyesinin   Orta   köyün- 

  den Kölemen oğlu Ali ve kardeşi Mehmedin  

  ölüm cezasına çarpılmaları hakkında ……….  23 228 

Amasyanın Bağlıca  köyünden  Ali  oğlu  Arif- 

  in, Kuyucak nahiyesinden Musa oğlu Ahmed- 

  in, Sındırgının Rizaiye köyünden Ahmet oğlu  

  İsmailin, Akçeabadın Ahende  köyünden   Ka- 

  raca oğullarından Mıktat oğlu   Hasanın  ölüm  

  cezasına çarpılmaları hakkında  …………..  27 1340 

Arapsunun  Ecihkâğıl  köyünden  olup  Mucur- 

  un Kabaca köyünde mukim  Kâhya  oğulların- 

  dan Abbas oğlu   İbrahim  ve   Köse  oğulların- 

  dan Mehmet  oğlu Mustafanın  ölüm  cezasına  

  çarpılmaları hakkında.. …………………….  24 391 

Artvin meb’usu Mehmet Asım, Giresun meb’- 

  usu Hakkı Tarık, Sivas mebusu Necmettin Sa- 

  dık, Muğla meb’usu Yunus Nadi, Siirt meb’u- 

  su Mahmut, Balıkesir meb’usu Mehmet  Akif,  

  Denizli meb’usu Haydar Rüştü, Afyokarahisar  

  meb’usu İzzet, Bitlis meb’usu Muhittin ve  İz- 

  mir meb’usu Mahmut Esat Beylerin teşrii  ma- 

   kaldırılmasına lüzum olmadığı  

   hakkında  ………………………………  26 1015 
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    Sayı     Sahife 

  Avukatlık kanununun bazı maddelerini tadil edici  

708 numaralı kanunun 6 inci maddesinin  tefsirine  

mahal olmadığı hakkında ………………... ……… 

.....           B 

 

 

23 

 

 

224 

  Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki 

beyanatın tasvip olunduğu hakkında……………… 27 1343 

  Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından vaki 

beyanatın neşri ve tamimi hakkında……………… 30 1729 

  Başvekil İsmet Paşa Hazretleri tarafından teşkil 

olunan İcra vekilleri heyetine izharı itimat olunduğu 

hakkında …………………………………………… 31 1978 

  Birinci mülâzım Murat Beyin yüzbaşılığa terfi 

ettirilerek tekaüt maaşı tahsis edilmesi  

hakkında  …………………………………… 26 1018 

  Büyük Millet Meclisi muhasebesinde icra kılınan 

teftiş neticesi hakkında ......................................... 22 30 

  Büyük Millet Meclisi muhasebesinde yapılan 

tetkik ve teftiş neticesi hakkında  ……………….... 25 629 

Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve divanı 

muhasebatın 1930 senesi mart ve nisan ayları 

hesabatı hakkında  ………………………….. 26 1018 

  1341 senesi bütçe kanununun 20 inci maddesinin 

tefsirine mahal olmadığı hakkında………………… 

 

22 

 

32 

 

  1930 senesi bütçesinde bazı tashihat icrası 

hakkında 

 

 

                   C 

   

Cebelibereket meb’usu Avni Paşana hakkında…… 

 

27 

 

 

 

 

26 

 

1343 

 

 

 

 

1017 
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D 

Sayı    Sahife 

 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Beye beyanı iti- 

  mat olunduğu hakkında  ………………….  32 2183 

 

E 
 

Erzurumun  Kolhisar  köyünden  Kadir   oğul- 

  Larından  Mehmet oğlu Hüseyin,  Abdurrah- 

  man oğlu  Muslu, Hüseyin oğlu  Pir  Ali, Ça- 

  kırcı Mustafa, Ayancığın  Sökeçayırı  köyün- 

  den Sapancı oğullarından Mehmet oğlu  Şük- 

  rü, Bartının Kaman köyünden   Hasan    oğlu  

  Haşim,  Sürücün Ziyaret  köyünden  şeyh oğ- 

  lu Halil ve  Biganın  Cihadiye  köyünden Sel- 

  im oğlu İbrahimin ölüm cezalarına çarpılma- 

  ları hakkında ……………………………….. 26 1013 

 

G 
 

Gedizin  Küçükler   köyünden  Emin  oğullar- 

ından  Mustafa  oğlu Kömürcü  Molla  Musta- 

fanın ölüm cezasına çarpılması hakkında….   23 229 

İ 
 

İnegölün Genci köyünden Bekir oğlu İsmailin  

ölüm ceasına çarpılması hakkında .................. 23 230 
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Sayı    Sahife 

İzmirli Mustafa Celâl Efendinin  İstiklâl  Ma- 

  dalyasıle taltifi hakkında ……….. ………  27 1337 

İzmire tâbi Torbalı  köyünden  Emin   Beyin 

  kırmızı şeritli istiklâl  madalyasile taltifi ha- 

  kkında  …………………………. ………..  27 1338 

 

K 

 

Kabahatlerin affı bazı cürümlerin  takibat  ve  

  cezalarının tecili hakkındaki kanunun  4  ün- 

  cü maddesinin tefsirine mahal olmadığı hak- 

  kında……………………………………… 27 1339 

Kanunu  medeninin  268  ve  269  uncu  mad- 

  delerinin tefsirine mahal olmadığı  hakkında 23 223 

Kıdemli  yüzbaşı  Rıza   beyin  İstiklâl madal- 

  yasile taltifine mesaği  kanunî  bulunmadığı  

  hakkında……………………………………. 23 226 

Kozanın Hamam köyünden Bekir oğlu Cafer- 

in ölüm cezasına çarpılması hakkında. …… . 23 226 

Köy kanununun 44  üncü  maddesinin  ikinci 

  fıkrasının tefsirine mahal olmadığı hakkında 25 625 

 

M 

 

Maaş kanununun 17 ve devlet memurları ma- 

  aşatının tevhit ve  teadülüne dair  kanunun 6 

  ıncı maddelerinin  tefsirine  mahal  olmadığı  

  hakkında ……………………………………  25 625 

Mahalli  tahsili  olmayan  zimmetlerin  terkini 

  hakkında   ……………………………. 28 1426 

Mahalli  tahsili  olmayan  zimmetlerin  terkini 

  hakkında……… ……………………………. 28 1427 
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Sayı    Sahife 

 

Meclisi Âlinin Reisicumhur Gazi  Mustafa  Ke- 

  Mal Paşa  Hazretlerine arzı veda  ve  tazimatı  

  hakkında. ……………………………………..  26 1017 

Meclisi  alini  Reisicümhur  Gazi  Mustafa  Ke- 

  Mal Hazretlerine arzı veda ve tazimatı hakkın- 

  da……………………………………………… 27 1344 

Meclisi alinin tatili faaliyet etmesi hakkında… 27 1344 

  Memurin kanununun 35 ve 55 inci maddeleri- 

  nin tefsirine mahal olmadığı hakkında………. 24 390 

  Müteveffa Nazmi Efendi ailesine para  mükâ- 

  fatı verilmeyeceğine dair …………………… 23 227 

 

N 
 

Nevşehirin Herekli mahallesinden   Derviş  oğ- 

  lu Mustafanın ölüm  cezasına  çarpılması   hak- 

  kında………………………………………….. 25 626 

 

 Ö 
 

Ödemişin  Umur  köyünden  hacı   Yusuf   oğul- 

  larından Sarı gelinin  Mehmet  oğlu  Mehmedin  

  ölüm cezasına çarpılması hakkında………….. 25 626 

 

        S 
 

Saimbeyli  kazasının  çanak köyünden   Ali   oğ- 

  lu Mustafanın  ölüm  cezasına   çarpılması  hak- 

  kında……………………………………………. 23  229 
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T 
Sayı    Sahife 

 

Ticaret muahedesi  akteden  milletlerden  ge- 

  lecek pirinçlerin  istihlâk   resmi   hakkında  

  tefsire mahal olmadığına dair……………. .. 22 29 

Ticaret ve  Sanayi  odaları  âzalarile  müstah- 

  demlerinin  vezaifi  memurelerinden  dolayı  

  takibat ifası halinde  devlet  memurları  gibi  

  muhakemeleri  icap  edip e tmeyeceği tefsir- 

  ine mahal olmadığı hakkında...................... …. 23 223 

Ticaret   muahedesi   aktetmiş   olan   devletler  

  Muvaridatı    meyanında    bulunan  şekerden  

  muamele vergisi  alınmayacağı  hakkında….. 27 1341 

Tosyanın Deden köyünden Ali   oğlu  Şevkinin  

   ölüm cezasına çarpılması hakkında………. 25 627 

Tütün inhisar idaresi  memurlarının   memurini  

  resmiyeden  addile   vazifei   memurelrinden  

  mütevellit veya vazifei resmiyelerini  ifa  sıra- 

  sında  hadis  olan  cürümleriden dolayı haklar- 

  ında memurin muhakemat kanununun ahkâmı- 

  nın tatbiki lâzım gelip gelmeyeceğinin tefsiri- 

  nemahal  olmadığı hakkında…………………. 25 625 

Tütün İnhisarının müddetle  mukayyet  olmadiği  

hakkında. ……………………………………..   27 1342 

U 
 

Uzunzain köyünden Musa oğlu Abdullahin ölüm  

cezasına çarpılması hakkında …………………. 25 627 

 

Y 
 

25 Eylül 1339 tarih ve 1347 numaralı kanunun 5  

inci maddesinin tefsirine mahal  olmadığı  hakkı 

da, ……………………………………….. 25 629 
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Şûrayı Devlet Kararları 

 

B 

 

 

Sayı    Sahife 

Biga belediye intihabatı hakkında  ………… 33 23S8 

Borçka belediye intihabatı hakkında ………. 33 2386 

 

D 

 

Darıca belediye intihabatı hakkında ………. 33 2383 

 

K 

 

Keşan belediye intihabatı hakkında ……….. 33 2387 

Kınık belediye intihabatı hakkında   ……….  33 2384 

Koçhisar belediye intihabatı hakkında ……. .. 33 2388 

 

M 

 

Manastır belediye intihabatı hakkında ……… 33 2389 

Menafii umumiyeye hadim cemiyetler  

  arasına konulması istenen cemiyetlere 

  bu sıfatın izafesinde ne gibi hususların  

  nazarı dikkate alınacağına dair …………….. 29 1567 



 
 

93 
 

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

Sayı    Sahife 

 

Menemen belediye intihabatı hakkında …… 33 2384 

 

S 

 

Sui niyet ve ihmalleri görülen müteahhitlerin  

  teahhütlerini ifa hususunda diğer işlerde tek- 

  liflerinin kabul edilmemesi hakkında ………. 29 1565 

 

T 

 

Tire belediye intihabatı hakkında …………. 33 2385 
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Üç aylık 

Kaçakçılık vakaları 

 

Sayı    Sahife 

 

Teşrinievvel, teşrinisani ve  kânunuevvel  1929 

  aylarında vilâyetlerde  vuku  bulan  kaçakçılık  

  vak’aları……………………………………….. 23 97 

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında vilâyetler- 

  de vuku bulan kaçakçılık vakaları……………. 32 2305 
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Gayrî Resmî Kısım 

 

A 

 

Sayı    Sahife 

Asrı hazır hukuku idaresinin ana hatları.  23 359 

M. Celal. 

 

Belediye Hayatı 

B 

Avrupada yağ kanunları ve bizdeki ahkâm.  22 134 

   A. Cemil 

Avrupada ihtikâra nasıl mani oluyorlar.  26 1095 

   A. Cemil 

Belediyeler ve istihlâk kooperatifleri .  26 1107 

    A. Cemil 

Belediye ve yollar (1)             A. Cemil   30 1943 

Belediye ve yollar (2) arkası var.  A.Cemil  31 2153 

Belediyecilik hakkında Dahiliye Vekili  

  Şükrü Kaya Beyin Ankara Hukuk mek- 

  tebinde konferansı. ……………………  22 107 

 

 

 

 

 



 
 

96 
 

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

G 

 

Sayı    Sahife 

Gayri menkul emvalin kıymetini takdir u - 

sulleri. …………………………M. Atıf.  24 477 

 

H 

 

Hukukî inkilâbımız ve Avrupa.   M. Atıf.  23 349 

 

I 

 

İcraî sulta ile adlî sultanın tefriki mebdeinin 

kabulü. Ali Kemalî. 30 1900 

İdarî davaların umumî mebdeleri         » » 25 701 

İdarî heyetler (I) İbrahim Ali. 28 1466 

İdarî heyetler (II) » 29 1618 

İdarî heyetler (III) son. » 30 1829 

İdarede rasyonalizasyon. » 31 2036 

İhtilâflar. Ali Kemalî. 32 2331 

İhsaiyat. M. Atıf. 27 1373 

İsviçre amme hukuku esasatı. M. Atıf. 32 2313 
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 ································································································  
 

Mahallî işler 

 

B 

 

Sayı    Sahife 

 

Belçikada vilâyet hususî idareleri  K. Naci.   24 497 

Belçikada daimî encümen, icra salâhiyeti  

  ve 1928 de vilâyet bütçeleri.        K. Naci. 25 707 

 

D 

 

Danimarkada vilâyet mahallî idareleri  » 29 1709 

 

İ 

 

İspanyada vilâyet hususî idareleri .         »         26 1088 

İtalyada vilâyet hususî idareleri (I)        »  22 148 

İtalyada vilâyet hususî idareleri (II)       »  23 341 

 

P 

 

Paris şehir ve Sen departmanı.  » 22 146 

Portekiz ve Hollandada vilâyet hususî idare- 

  leri.    K. Naci. 28 28 1512 
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 ································································································  
 

Sayı    Sahife 

 

R 

Romanya ve Lehistanda vilâyet idareleri.   30    1915 

   

M 

   

Mes’ut günler                      İbrahim Rüştü.   22      167 

   

T 

   

 

Türk inkilâbının en mühim kanunu  (I)    K.Naci 25 715 

» » » » (II)       » 26 1022 

» » » » (III)      » 27 1381 

» » » » (IV)      » 28 1494 

» » » » (V)       » 29 1693 

» » » » (VI)      » 30 1905 

» » » » (VII)     » 31 2133 

» » » » (VIII)    » 32 2338 

» » » » (Son)     » 33  

   

Z 

   

Zilyetlik ve kanunun himayesi.              M. Atıf. 22 152 

 


