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Resmi Kısım 

 

 

 

VEKİL ŞÜKRÜ KAYA BEYEFENDİNİN İZMİRDE İSMET 

PAŞA BULVARININ AÇILMASI MÜNASEBETİYLE İRAT 

BUYURDUKLARI NUTUK 

 

 

— Sevgili yurttaşlarım, İzmirliler, 

Güzel İzmirimizin güzel yollarından birinin, İsmet Paşa’nın ünlü 

adiyle anılması gününde aranızda bulunduğuma çok seviniyorum. İzmir 

hemşehrisi bulunmak ve bir vakitler İzmir belediyesi temsil mesuliyetini 

taşımış olmak şerefleri sevincimi çoğaltıyor. Türkün büyük 

evlatlarından ve Gazi inkılâbının yüksek kahramanlarından büyük devlet 

adamımız İsmet Paşayı daima sevgiyle ve saygı ile anmak onun 

doğduğunu gören bir yer için elbette göğüs kabartıcı bir övünçtür, iftihar 

ettiğim şereflerin kıymetlerini ve muhafazalarını bilen ve onu 

söyleyerek şerefini arttıran bir milletin çocuklarıyız, İsmet Paşayı, onun 

yüksek ve mümtaz şahsiyetini, memleketine yaptığı ve yapmakta olduğu 

hizmetlerini ve büyük şefimizin beğendiği ve takdir ettiği her günkü 

muvaffakiyetlerini velev ki bu vesile ile olsun saymak milletçe bilineni 

tekrardır. Fakat onun milletin hayat ve faaliyet sahalarında her gün 

biribirini takip eden muvaffakiyetli işlerini görerek sevinmek ve bununla 

övünmek, Gazi inkılâbını idrak eden Türkler için haklı ve çok 

verilidedir. Ulu Reisimiz Gazinin kurtarıcı ve kurucu inkılâp hamle ve 

hareketlerinin geniş mana ve gayelerini en eyi kavrayan ve onların her 

birini şahsî ve millî kutlu bir ülkü edinerek imkânların ve ihtimallerin 

üstünde kuvvet ve kudret sarfiyle tatbikte en muvaffak olan da odur. 

Herkesin ufak bir 
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büşahede, kısa bir tetkik ile vereceği bu hükmü yalnız şahsî görüşlerime 

ve inanlarıma bakarak söylemiyorum. Her görüştüğümden aldığım 

intiba da budur. Bunun üstünde büyük Gazinin sözlerinde ve yazılarında 

bu hükmün ve iymanın açık ifadeleri pek çoktur. Gazi Hazretlerini 

dinlemek şerefine ve zevkine mazhar olanların gönüllerinde İsmet Paşa 

hakkında böyle iltifatlı ve takdirli misaller çok yer tutar. Birçok Türkler 

gibi ben de Gazinin her ilhamını her telkinini memleketi ve milleti 

kurtaracak bir emir sayar, vazife ve vaziyetim ne olursa olsun onun 

emirlerinin iyfasını şahsî bir şeref, millî bir vazife tanırım. 

İsmet Paşa adının Gazi heykeline ulaşan bir yola verilmesinde bu 

itibarla manalı ve isabetli bir buluş vardır. Bunu düşünenleri ve 

yapanları öz yürekten kutlularım. Bizi büyük Gazinin aziz timsaline ve 

onun gösterdiği gayeye ulaştıran bu yolun başlangıcı çok uzaklardadır. 

Bu yolları geçmek çok müşkül ve ıstıraplı olmuştur. Bize bu yolu açmak 

için savaşan ve kanlarını ve canlarını feda eden kahraman orduyu ve 

onun muhterem ümera ve zabitanını hürmetle selamlarım. Bu yolun 

açılması ve bu adın konulması vesilesiyle zorluklar ve güçlükler içinde 

muvaffakiyetler gösteren İzmir belediye meclisini ve onun isabetli 

kararlarını ve direktiflerini, liyakatle ve muvaffakiyetle tatbik eden 

muhterem Belediye Reisi Doktor Behçet Salih Beyefendiyi bu işlerden 

en mesul yurttaş sıfatiyle huzurunuzda tebrik etmek benim için zevkli 

bir vazifedir. 

Belediyemize yardım eden halka ve vilâyet erkânına ve Vali Paşaya 

da ayrıca teşekkür ederim. 

Yurttaşlar, 

Gazi inkılâbı cihanı asırlarca işgal eden çetin ve müşkül bir 

meselenin Türkler lehine halli davasıdır. Gazi inkılâbı diye bir kül 

halinde ifade ettiğimiz kurtarıcı ve yaşatıcı ileri hareketlerin her biri 

çetin mücadelelerdir. Ve kurtuluş için bunları başarmaktan başka çare 

yoktur. Elde edilen muvaffakiyetlerin ve zaferlerin sevinci yapılacak 

işleri ve onların güçlüklerini unutturmamalıdır. Siyasî istiklâli kazandık, 

İktisadî istiklali kazanmak yolundayız. Tarihimizi bulduk, öz dilimizi 
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öğrenmekteyiz. İçtimaî hayatımızı, bizi daima geri çeken bağlardan 

kurtardık. Memleketimizi teknik olarak faaliyet sınırlariyle örüyoruz. 

Gazinin her sahada yaptığı ve gösterdiği her yenilik ve inkılâp 

ehemmiyet ve lüzum itibariyle birbirinden ayrılmayacak kadar türkün 

talihiyle ve istikbaliyle alâkadardır. 

Cihan milletlerinin maalesef geçirdikleri zorluklar arasında eğer 

iktisadiyatımızda, maliyetimizde istikrar varsa; bu, inkılâp kuvvetiyle ve 

hızıyla alınan yüksek düşünce mahsulü tedbirler sayesindedir, 

inkılâbımız tekâmül ettikçe ve bizim inkılâba merbutiyetimiz ve 

inanımız arttıkça Gazi Türkiyesi daha kuvvetli olacak ve o zaman Türk 

milleti irfan ve medeniyet yolunda tarihî rolünü tekrar iyfaya 

başlıyacaktır. Türkler Gazinin işaret ettiği inkılâp hamlelerinin ön 

saflarında her zaman olduğu gibi daima İzmirlileri ve İzmir gençlerini 

görecektir. 

Hemşehriler, 

İsmet Paşa Gazi heykelini açarken millî muvaffakiyetin en kısa 

yolunu Gazi heykeline şöyle anlatıyor: 

«Sen yaşa, senin arkandan gelmekte muhakkak muvaffakiyete 

yürümenin daimî bir inşirahı vardır.» 

 

 

TAYİNLER 

Kararname No. 14163 

Münhal bulunan Konya Valiliğine Çorum Valisi Cemal beyin 

naklen tayini; Dahiliye Vekilliğinin 15/4/933 tarih ve 3484 sayılı 

tezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri heyetinin 15/4/933 

toplanışında kabul edilmiştir 

15/4/933 
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Memuriyetle alâkası kesilen Kaymakamlar 

Posof Kaymakamı Pertev B. 

Cihanbeyli Kaymakamı A. Rasim B. 

Posof kaymakamı Pertev ve Cihanbeyli kaymakamı Ahmet Rasim 

beylerin Kırşehir ve Konya Ceza mahkemelerince haklarında müttehaz 

ve kesbi kat’iyet eden hapis ve memuriyetten mahrumiyet cezalarına 

mebni memuriyet sıfatlarını kaybettiklerine Vekâlet müdürler 

encümeninin 2/4/933 tarihli içtimaında karar verilmiştir. 

Müsta’fi addedileni Kaymakamlar 

Ovacık Kaymakamı Neşet B. 

Ovacık kaymakamlığına tayinini 4/12/1932 tarihinde tebellüğ 

eylediği ve harcırahını da aldığı halde dört ay bilâ mezuniyet vazifesi 

başına gitmeyen Ovacık kaymakamı Neşet bey maaş kanunu 4 üncü 

maddesi hükmüne tevfikan müsta’fi addedilmiştir. 

…………………………………………………………………………… 

 

İNZİBAT KOMİSYONLARI KARARLARI  

Vekâlet İnzibat komisyonu 2/4/1933 tarihli kararları 

Kurar No. 324 

Nahiyesi hududu dahilindeki Granit taş ocağı ruhsatnamesinin 

temdidine dair Mehmet Talât imzasile verilen bir arzuhalin ziyaa 

uğratılmasına sebebiyet verdiği halde mezkûr arzuhalin tahrirat 

kaleminde ziyaa uğratıldığına dair hilâfı hakikat iş’aratta bulunmasından 

hakkında Balıkesir Vilâyeti İnzibat komisyonunca 1700 numaralı 

Dahiliye memurları kanununun 21 inci maddesi delâletiyle 20 inci 

maddesi hükmüne tevfikan müttehaz sınıf tenzili kararına itiraz eden 

Erdek 
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muhasebei hususiye memuru Cemal efendinin bu baptaki itiraz arzuhali 

mürsel karar ve müstenidatı ile birlikte derecei saniyede tetkik ve 

mütalea olundu: 

Vilâyet inzibat komisyonunca 1700 numaralı Dahiliye memurları 

kanununun 21 inci maddesi delâletiyle 20 inci maddesi hükmüne 

tevfikan, verilen karar kanuna uygun görülmekle tasdikine ve evrakın 

mahalline iadesine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

 

Karar No. 325 

Vazifesindeki lâkayt harekâtından dolayı tahsildar Recep efendinin 

zimmetine 1000 lira geçmesine sebebiyet verdiği suçile Bayazıt Vilâyeti 

inzibat komisyonunca kefalet kanununun 8 inci maddesine tevfikan 

memuriyetten ihracı hakkındaki kararın derecei saniyede tetkiki talebini 

havi Karaköse muhasebei hususiye memuru Şemsettin efendinin bu 

baptaki itiraz arzuhali Vilâyetten mursel karar ve müstenidatı ile birlikte 

derecei saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Bayazıt Vilâyeti inzibat komisyonunca kefalet kanununun 8 inci 

maddesine tevfikan müttehaz ihraç kararı kanuna uygun görülmekle 

tastikine ve evrakın mahalline iadesine ittifakla, 

 

…………………………………………………………………………… 

Karar No. 326 

Vazifei memuriyetini ihmal eylemek ve dairesi amirlerinin 

malûmatı olmaksızın inşaat ruhsatiyeleri vermek suçundan Samsun 

belediye encümenince memuriyetten azli hakkında verilen kararın 

kanuna uygun olmadığından bahisle derecei saniyede tetkikini isteyen 

Samsun belediye fen memuru Şevki efendinin bu baptaki itiraz arzuhali 

mercii itirazın Vekâlet inzibat komisyonu olduğuna dair devlet şurası 
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kararı ve vilâyetten mürsel evrak teferruatı ile birlikte tetkik ve mütalea 

olundu: 

Samsun belediye encümeninin; belediye kanununun 83 üncü 

maddesinin 10 nuncu fıkrası hükmüne tevfikan verdiği vazifeden azil 

cezasının inzibatî bir ceza olmamasına mebni ikinci derecede Vekâlet 

inzibat komisyonunca tetkikine kanunî imkân olmadığına ve evrakın 

mahalline iadesine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

Karar No. 327 

Mardin Vilâyeti birinci komiseri Hamit efendinin vilâyet emniyet 

müdürlüğü vekâletini ifa ettiği esnada Mardin’de Ali efendi tiyatro 

kumpanyası artislerinden Neclâ hanım tarafından Cumhuriyet otelinde 

tertip edilen rakı ziyafetine resmî elbise ile gittiğine ve vilâyetçe 

menedilmiş olan tiyatro kumpanyasının icrayı lûbiyatına müsaade 

istihsali için vilâyet nezdinde tavassutta bulunduğuna dair yapılan ihbar 

üzerine mülkiye müfettişi Ahmet Hilmi bey tarafından tanzim ve 

emniyet işleri umum müdürlüğünün 6/7/933 tarih ve 3/3430 sayılı 

tezkeresile Vekâlet yüksek makamdan komisyonumuza muhavvel evrakı 

tahkikiye mumaileyhin bu baptaki müdafaanamesile birleştirilerek tetkik 

ve mütalea olundu. 

Mülkiye müfettişliğince tanzim kılınan evrakı tahkikiye 

münderecatına nazaran mumaileyhin mevzuubahs suçlarının tahakkuk 

etmediği anlaşılmakla bu cihetten hakkında tayini muameleye mahal 

olmadığına ve evrakının emniyet işleri umum müdürlüğüne tevdiine 

ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

Karar No. 328 

Kabili setrü ihfa olmayacak derecede sarhoşluk ettiği suçile İzmir 

Vilâyeti İnzibat komisyonunca müttehaz bir haftalık maaşının kat’ı 

cezasının kanuna uygun olmadığından 
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derecei saniyede tetkikini talep eden Karaburun tahrirat kâtibi Kemal 

efendinin bu baptaki itiraz arzuhali vilâyetten mürsel karar ve 

müstenidatı ile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Kabili setrü ihfa olamayacak derecede sarhoşluğu evrakı tahkikiye 

müeddası ve hükümet doktorunun raporlarile tevsik olunan Karaburun 

tahrirat kâtibi Kemal efendi hakkında memurin kanununun 30 uncu 

maddesine tevfikan İzmir Vilâyeti inzibat komisyonunca müttehaz bir 

haftalık maaş kat’ı cezası kanuna uygun görülmekle tastikine ve 

evrakının mahalline iadesine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

 

Karar No. 329 

Gayet mahrem ve zata mahsus yazılan bir tahrirata açık olarak 

cevap veren Karacabey Kaymakamı Sadettin beyin; vazife icabını tekdir 

etmemek suçundan cezalandırılması talebini havi Bursa Vilâyetinin 

27/9/932 tarih ve 60 sayılı tahriratile emniyet işleri umum 

müdürlüğünün bu hususta Vekâlet yüksek makamından komisyonumuza 

muhavvel 10/10/932 tarih ve I. B. 4. 3105/1942 sayılı tezkeresi 

mumaileyhin müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Mahrem olarak verilmesi lâzım gelen malûmatı açık telgrafla 

vermek suretiyle vazifede lâkaydi gösterdiği evrak münderecatından ve 

müevvelen vaki itirafından anlaşılan mumaileyhin hareketine temas 

eden memurin kanununun 28 inci maddesi mucibince ihtarla tecziyesine 

ve siciline geçirilmesine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

 

Karar No. 330 

Kızıltepe kazasına giden tevzii arazi komisyonu azasından Nafıa 

başmühendis vekili Fahri, Fen memuru Sait ve 
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iskân memuru Muhittin beylerle otururken muhiti beğenmediğinden 

bahisle Vilâyetle uğraşıp başka bir kazaya gideceğine dair beyanatta 

bulunduğundan ve mesai saati içinde vazifesi başına gelmediği tesbit 

olunan nüfus kâtibi Abtülgazi efendiye yazdığı tezkereyi takip 

etmeyerek memur üzerindeki mürakabe vazifesinde lakayt hareketinden 

dolayı sabık Kızıltepe lâhik Bahçe Kaymakamı Avni bey hakkında 

iktizasının ifası talebile Mardin Vilâyetince tanzim ve irsal kılınan 

komisyonumuza muhavvel evrakı tahkikiye mumaileyhin bu baptaki 

müdafaanamesile birleştirilerek tetkik ve mütalea olundu, 

Mumaileyhin mevzuubahs suçlarının inzibatî cezayi istilzam eder 

suçlardan olmamasına mebni hakkında bu cihetten tayini muameleye 

mahal olmadığına ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

 

Karar No. 331 

İzmir Vilâyeti İnzibat komisyonunca kefalet kanununun 8 inci 

maddesi mucibince hakkında müttehaz ihraç kararının kanuna uygun 

olmadığından bahisle derecei saniyede tetkikini istiyen Menemen hususî 

muhasebe memuru İbrahim efendinin bu baptaki itiraz istidası 

Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte derecei saniyede tetkik 

ve mütalea olundu: 

Menemen hususî muhasebe memuru İbrahim efendinin İzmir ağır 

ceza mahkemesinin 29/2/932 tarih ve 117/ 85 sayılı ilâmile 60 lira ağır 

para cezasına ve zimmete geçirilen 994 lira 53 kuruşun tazminine 

mahkûm olduğu İzmir Vilâyetinin evrak arasında mevcut 17/12/932 

tarih ve muhasebei hususiye müdürlüğü 132/35 sayılı tahriratından 

anlaşılmakla zimmeti mahkeme ilâmile sabit olan mumaileyhin; kefalet 

kanununun 8 inci maddesi hükmüne tevfikan memuriyetten ihracına dair 

İzmir Vilâyeti inzibat komisyonunca müttehaz karar kanuna uygun 

görülmekle tasdikine ve evrakın mahalline iadesine ittifakla, 
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Karar No. 332 

Tercan Kaymakamı Sırrı beyin; Bolvadin’de bulunduğu esnada 

Tellizade Adil efendiden tutulan kaçak sigara kâğıtlarına ait evrakı 

mevkii muameleye koymadığı hakkında Afyonkarahisar Vilâyetinden 

mürsel ve komisyonumuza muhavvel evrakı tahkikiye mumaileyhin bu 

baptaki müdafaanamesile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Tellizade Adil efendiye ait kaçak sigara ve oyun kâğıtlarına ait 

evrakın vilâyetten kazaya gönderildiği zaman teavün sandıklarının 

teşkili için köylerde bulunduğu anlaşılan Kaymakam Sırrı bey hakkında 

bu cihetten tayini muameleye mahal olmadığına ancak kaymakamın 

avdetinde bu evrakı kendisine göstermeyen kaza tahrirat kâtibi hakkında 

muamele ifası zımnında evrakın Afyonkarahisar Vilâyetine iadesine 

ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

 

Karar No. 333 

Mezuniyetsiz vazifesini terk ve bilâ sebep memuriyet mıntakası 

haricine çıkmasından dolayı 1700 numaralı Dahiliye memurları 

kanununun 20 inci maddesi hükmüne tevfikan sınıfının bir derece 

tenziline dair Gümüşhane Vilâyeti inzibat komisyonunca müttehaz 

kararın kanuna uygun olmadığından bahisle derecei saniyede tetkikini 

isteyen Pülür nahiyesi müdürü Niyazi efendinin bu baptaki itiraz 

arzuhali Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte derecei 

saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Mezuniyetsiz vazifesini terk ve bilâ sebep memuriyet mıntakası 

haricine çıktığı evrakı tahkikiye münderecatından anlaşılmakla 

Gümüşhane Vilâyeti inzibat komisyonunca mumaileyh hakkında 1700 

numaralı Dahiliye memurları kanununun 20 inci maddesine tevfikan 

ittihaz olunan sınıf tenzili cezasının tastikine ancak bu cezanın 3 üncü 

sınıf nahiye müdürü bulunmakta olan mumaileyh hakkında bir terfi 

müddeti sınıfında ipkası şeklinde tatbikine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 
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Karar No. 334 

4/3/931 tarih ve 179 sayılı ve 11/3/931 tarih ve 195 sayılı iki kararı 

tarihi tebyizinden üç ay sonra 4 ve 11/7/931 tarihini koyarak sıhhiye 

dairesine göndermesinin sabit olması üzerine Gaziantep Vilâyeti inzibat 

komisyonunca hakkında müttehaz tevbih cezasının kanuna uygun 

olmadığından bahisle derecei saniyede tetkikini isteyen Gaziantep 

Vilâyeti encümen başkâtibi Ali Sahir efendinin bu baptaki itiraz arzuhali 

Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatı ile birlikte tetkik ve mütalea 

olundu: 

Mumaileyh hakkında Gaziantep Vilâyeti inzibat komisyonunca 

memurin kanununun 55 inci maddesindeki lâzimei kanuniyeye riayet 

edilmeksizin verilen kararın nakzine ve evrakın mahalline iadesine 

ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

Karar No. 335 

Tahsilât nisbetini dun bırakmasından dolayı Zonguldak Vilâyeti 

inzibat komisyonunca hakkında müttehaz iki günlük maaş kat’ı 

cezasının kanuna uygun olmadığından bahisle derecei saniyede tetkikini 

isteyen sabık Zafranbolu ve lâhik Ereğli muhasebei hususiye tahsildarı 

Hasan efendinin bu baptaki itiraz arzuhali Vilâyetten mürsel karar ve 

müstenidatile birlikte tetkik ve mütalea olundu: 

Zonguldak Vilâyeti inzibat komisyonunca mumaileyh hakkında 

memurin kanununun 55 inci maddesindeki lâzimei kanuniyeye riayet 

edilmeksizin verilen kararın nakzile evrakın mahalline iadesine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

Karar No. 336 

Memuriyete tayininden itibaren muayyen vakitlerde memuriyet 

vazifesine gelemeyerek ötede beride vakit geçirdiği ve kalem 

arkadaşlarına hakaret ve sui muamele ettiği 
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ve kendisine sicil nizamnamesine tevfikan sicil vermesi müteaddit 

defalar tebliğ edildiği halde bir takım sözlerle makamı iğfal ettiği suçile 

hakkında İstanbul Vilâyeti inzibat komisyonunca müttehaz mecburî 

tahvil kararının kanuna uygun olmadığından bahisle derecei saniyede 

tetkikini isteyen Fatih tahrirat kâtibi Muhsin efendinin bu baptaki itiraz 

arzuhali Vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte derecei 

saniyede tetkik ve mütalea olundu: 

Mumaileyh hakkında memurin kanununun 35 inci maddesine 

nazaran ittihaz olunan mecburî tahvil kararının (mahalline müfettiş veya 

muhakkik gönderilip tahkik raporu inzibat komisyonunca tetkik 

edilmeden) verildiğine ve mecburî tahvile esas ittihaz olunan suçların 

inzibatî cezayi müştekim görülmesine mebni kararın bu cihetten nakzile 

evrakın mahalline iadesine ittifakla, 

…………………………………………………………………………… 

Karar No. 337 

Nisbeti tahsiliyelerini dun bırakmalarından haklarında Zonguldak 

Vilâyeti inzibat komisyonunca müttehaz maaş kat’ı cezalarının kanuna 

uygun olmadığından bahisle derecei saniyede tetkikini isteyen 

Safranbolu kazası 11 inci daire tahsildarı İsmail, 9 uncu daire tahsildarı 

İsmail, ikinci daire tahsildarı Zühtü, birinci daire tahsildarı Hasan ve 4 

üncü daire tahsildarı Ömer efendilerin bu baptaki itiraz arzuhalleri 

vilâyetten mürsel karar ve müstenidatile birlikte tetkik ve mütalea 

olundu: 

Mumaileyhimin maliye memuru olmaları hasebiyle kararın ikinci 

derecede tetkikinin memurin kanununun 52 inci maddesinin 5 inci 

fıkrasına tevfikan Maliye Vekâleti inzibat komisyonuna ait olduğuna ve 

evrakın ait olduğu merciine gönderilmek üzere Zonguldak Vilâyetine 

iadesine ittifakla, karar verildi. 

…………………………………………………………………………… 
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VİLÂYET İNZİBAT KOMİSYONLARI KARARLARI 

Amasya 

İşlerin düzgün yapılması için daire amiri tarafından yapılan öğütleri 

dinlemediğinden Vilâyet idare heyeti kâtibi Veysel efendi ihtarla tecziye 

edilmiştir. 

Aydın 

Vilâyet hususî varidatının tahsil ve takibinde ihmalleri görülen ve 

bir ayda üç günden fazla vazifeleri başına gelmeyen Çine 

tahsildarlarından Raşit, Hasan, Hayri, Kâmil efendilerin birer haftalık 

maaşları kesilmiştir. 

İnzibat komisyonunun bir kararını üç tekide rağmen alâkadara tebliğ 

etmeyen Çine sabık muhasebei hususiye memuru Kemal B. ihtarla 

cezalandırılmıştır. 

Vazifelerinde gösterdikleri lâkaydı yüzünden Hususî muhasebe 

varidatının tahsilât nisbetini muayyen miktara çıkaramayan Aydın 

tahsildarlarından Remzi, Hilmi, Nuri ve Nazilli tahsildarlarından 

Mehmet Fevzi, Söke tahsildarlarından Şemsettin, Emin, Çine 

tahsildarlarından Raşit, Hasan, Kâmil ve Bozdoğan tahsildarlarından Ali 

Rıza efendiler ihtarla cezalandırılmışlardır. 

Çanakkale 

Nahiye merkezini Balya, şosasına rapteden güzel bir yol inşasından 

ve yol etrafına ağaç diktirmek hususundaki muvaffakiyetimden dolayı 

Gölcük nahiyesi müdürü Cemil bey takdirname ile taltif edilmiştir. 

Erzincan 

Vazifesinde lakaydisi görülen Kiği kazası Muhasebei hususiye 

memuru Vedat bey ihtarla cezalandırılmıştır. 

Kars 

Ardahan kazası hususî muhasebe memuru Mesut efen- 
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di izinsiz olarak bir ay zarfında on beş gün vazifesinden ayrıldığından 

kıdeminden 6 ay indirilmiştir. 

Kağızman kazasının Kötek nahiyesi müdürü Ömer efendinin bazı 

ahvali nahiyede fena bir tesir bıraktığından, 

Posof kazası Muhasebei hususiye tahsildarı Mehmet Şerif efendi 

bakayadan matlup derecede tahsilat yapmadığından ve bu hali temadi 

etmekte olduğundan ve Sarıkamış kazası tahrirat kâtibi Servet efendi ise 

vazifesindeki dikkatsizlik ve alakasızlığından mecburî tahvile tâbi 

tutulmuşlardır. 

Mardin 

İhtiyar bulunan ve hizmeti 26 seneyi tecavüz eden Silopi nahiyesi 

müdürü Abdullah Recep bey tekaüt edilmiştir. 

Urfa 

Bir tahrirata müteaddit tekitlere rağmen cevap vermeyen Siverek 

tahrirat kâtibi Ahmet efendi mecburî tahvile tâbi tutulmuştur. 

Takdirname alan memurlar 

Antalya Mektupçusu Fuat Bey: Vazifei mevduasını sür’at 

ve intizamla ifa ettiğinden 

ve iskân işlerine samimî 

müzaheret ve yardımından 

dolayı Antalya Vilâyetince 

takdir edilmiştir. 

Antalya nüfus Müdürü Sabri B: Vazifei mevduasını sür’at 

ve intizamla ifa ettiğinden 

ve iskân işlerini temiz 

olarak bitirdiğinden dolayı 

Antalya Vilâyetince takdir 

edilmiştir. 
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Para mükâfatı ile taltif edilen memurlar 

Emniyet işleri 2 inci şube şefi Rauf B. 

Şubelere ait ihsaî malûmatı ve grafikleri tanzim hususunda iki ay 

geceli gündüzlü çalışan ve bu müddet zarfında yapmış olduğu 

mükemmel eserle memleketin emniyet ve asayiş işlerini canlı bir şekilde 

tasvir eden ikinci şube şefi Rauf bey bir maaş nisbetinde para mükâfatile 

taltif edilmiştir. 

 

…………………………………………………………………………… 

 

KANUNLAR 

AFYON KARAHİSAR - ANTALYA DEMİRYOLUNUN 

İNŞASINA DAİR KANUN 

Kabul tarihi: 1/4/1933  

Kanun No. 2134   Neşri tarihi: 4/4/1933 

 

Madde 1 — Afyon Karahisarından başlıyarak Antalya ya müntehi 

olmak ve en çok dört senede ikmal edilmek üzere normal genişlikte 

demiryol inşası için 25,000,000 liranın sarfına ve gelecek senelere sari 

taahhütler icrasına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu demiryolun inşası için her sene sarfedilmesi icap 

eden meblâğ Nafıa Vekâleti bütçesine konulur. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve Maliye Vekilleri 

memurdur.     2/4/1933 

…………………………………………………………………………… 
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Elâziz şube hattının inşasına dair kanun 

Kabul tarihi: 1/4/1933 

Kanun No. 2135            Neşri tarihi: 4/4/1933 

Madde 1 — Fevzipaşa - Ergani hattı üzerinde bulunan bir noktadan 

başlıyarak Elâziz’de bitmek ve bir sene zarfında ikmal olunmak üzere 

(600,000) liraya kadar taahhüt icrasına ve her sene tediye olunacak 

miktarı o seneye ait Nafıa bütçesine konulmak şartile bu miktara kadar 

azamî üç sene vadeli bono ihracına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2 — Bu hatta muktazi yol malzemei ferşiyesi Devlet 

Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü tarafından Ankara 

ile Polatlı arasındaki mıntakada tecdit edilen malzemeden verilir. 

Madde 3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 4 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Nafıa Vekilleri 

memurdur.     2/4/1933 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 39 uncu maddesini 

değiştiren kanun 

Kanun No. 2138   Kabul tarihi: 13/4/1933 

Madde 1 — 1111 numaralı Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 39 

uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Numaralı veya numarasız asker edilmiş efrattan askere girmezden 

evvel hapsedilmiş olanlar hapisten çıkıncıya kadar sevkedilmezler. 

Askere girmezden evvel yaptıkları suçlardan dolayı umumî 

mahkemelerce altı ay ve daha az hafif hapis, hapis veya para cezasından 

çevrilme hapse mahkûm olup ta hükümleri askerde iken bildirilenlerin 

hapislikleri terhisleri zamanına bırakılır. Bunlar terhislerinde cezaları 

çektirilmek üzere kıt a veya müesseseleri tarafından mahallî 
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Cumhuriyet müddei umumîliklerine teslim edilirler. Mahkûmiyetleri altı 

aydan fazla olanlar hapisliklerini umumî hapishanelerde geçirmek ve 

tahliye edildikten sonra geri kalan askerliklerini tamamlamak üzere keza 

bulundukları mahallin Adliyesine teslim olunurlar. 

İnfazları geri bırakılan mahkûmiyetler için müruru zaman cereyan 

etmez. 

Madde 2—Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3—Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti 

memurdur.     16/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

Ankara Şehir otomatik telefon kanununun muaddel 7 inci 

maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanunu 

Kanun No. 2142   Kabul tarihi: 13/4/1932 

Madde 1 — 876 numaralı Ankara Şehri otomatik telefon kanununun 

muaddel 7 inci maddesine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığına dört ve kumandanın 

evine bir telefon konulur ve bu telefonlardan haricî tesisat ve mükâleme 

bedeli alınmaz. 

Madde 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 3 — Bu kanunun ahkâmını icraya Dahiliye Vekili 

memurdur.     16/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

 

2110 numaralı kanun Düyunu Umumiye 1932 malî senesi bütçesine 

1,050,000 liralık fevkalâde tahsisat ilâvesine dair olup resmî gazetenin 

23 Mart 1933 tarih ve 2360 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2111 numaralı kanun 1932 Malî senesi muvazenei u- 
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mumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilât yapılmasına dair olup 

Resmî gazetenin 23 Mart 1933 tarih ve 2360 numaralı nüshasında 

münderiçtir. 

2112 numaralı kanun 12 Eylül 1330 tarihli askerî tayinat ve yem 

kanunu muvakkatine zeyil 23 Mayıs 1928 tarih ve 1325 sayılı kanunun 1 

inci maddesini muaddil olup Resmî gazetenin 1 Nisan 1933 tarih ve 

2367 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2113 numaralı kanun Yüksek Mühendis mektebinin 1928 malî 

senesi hesabı kat’î kanunu olup Resmî gazetenin 2 Nisan 1933 tarih ve 

2368 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2114 numaralı kanun Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 

Liman ve Rıhtım idaresinin 1928 senesi hesabı kat’îsi hakkında olup 

Resmî gazetenin 2 Nisan 1933 tarih ve 2368 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

2115 numaralı kanun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünün 1928 Malî senesi hesabı kat’î hakkında olup Resmî 

gazetenin 2 Nisan 1933 tarih ve 2368 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2116 numaralı kanun Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1928 

malî senesi hesabı kat’isi hakkında olup Resmî gazetenin 3 Nisan 1933 

tarih ve 2369 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2117 numaralı kanun Konya Ovası sulama idaresinin 1929 malî 

senesi hesabı kat’isi hakkında olup Resmî gazetenin 2 Nisan 1933 tarih 

ve 2368 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2118 numaralı kanun Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî 

idaresinin 1927 malî senesi hakkında 2119 numaralı kanun ise 1928 

senesi hesabı kat’îsi hakkında olup Resmî gazetenin 9 Nisan 933 tarih ve 

2371 sayılı nüshasında münderiçtirler. 

2120 numaralı kanun Konya Ovası Sulama idaresinin 1928 malî 

senesi hesabı kat’îsi hakkında olup Resmî gazetenin 9 Nisan 1933 tarih 

ve 2371 sayılı nüshasında münderiçtir. 
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2121 numaralı kanun Ankara Şehri İmar müdürlüğünün 1929 malî 

senesi hesabı kat’îsi hakkında olup Resmî gazetenin 9 Nisan 933 tarih ve 

2371 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2122 numaralı kanun Yüksek Mühendis mektebinin 1929 malî 

senesi hesabı kat’isi hakkında olup 10 Nisan 1933 tarih ve 2372 

numaralı Resmî gazetede münderiçtir. 

2123 numaralı kanun İstanbul Darülfünununun 1929 malî senesi 

hesabı kat’îsi hakkında olup Resmî gazetenin 10 Nisan 933 tarih ve 

2372 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2124 numaralı kanun Seyrisefain idaresince 1932 malî senesi 

zarfında aktedilecek istikrazlar hakkındaki 2093 numaralı kanunun 2 

inci maddesinin tadiline dair olup Resmî gazetenin 4 Nisan 1933 tarih ve 

2370 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2125 numaralı kanun Türkiye Afyon Yetiştiriciler birliği hakkındaki 

2061 numaralı kanunun 1 inci muvakkat maddesinin 3 üncü fıkrasının 

tadiline dair olup Resmî gazetenin 4 Nisan 1933 tarih ve 2370 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2126 numaralı kanun Millî Müdafaa Vekâletinin 1932 malî senesi 

bütçesinde 20,000 liralık münakale yapılması hakkında olup 4 Nisan 

1933 tarih ve 2370 numaralı Resmî gazetede münderiçtir. 

2127 numaralı kanun 1932 malî senesi muvazenei umumiye 

kanununa merbut bütçelerde bazı tadilat yapılmasına dair olup 4 Nisan 

933 tarih ve 2370 sayılı Resmî gazetede münderiçtir. 

2128 numaralı kanun Tuz inhisarı 932 malî senesi bütçesinde 

münakale yapılması hakkında olup Resmî gazetenin 4 Nisan 1933 tarih 

ve 2370 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2129 numaralı kanun Anadolu Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 

Liman ve Rıhtım idaresinin 1927 malî senesi adi bütçesinin hesabı 

kat’îsi hakkında olup Resmî gazetenin 10 Nisan 1933 tarih ve 2372 

sayılı nüshasında münderiçtir. 
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2130 numaralı kanun Anadolu Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 

Liman, ve Rıhtım idaresinin 1927 malî senesi fevkalâde bütçesi hesabı 

kat’îsi hakkında olup 10 Nisan 1933 tarih ve 2372 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

2131 numaralı kanun Evkaf Umum Müdürlüğünün 1928 malî senesi 

hesabı kat’îsi hakkında olup Resmî gazetenin 10 Nisan 1933 tarih ve 

2372 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2132 numaralı kanun Mektep kitapları mütedavil sermayesine 

munzam tahsisat kayt ve mahsubuna dair olup Resmî gazetenin 4 Nisan 

1933 tarih ve 2370 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2133 numaralı kanun Devlet Kitapları mütedavil sermayesi 

hakkında olup Resmî gazetenin 4 Nisan 1933 tarih ve 2370 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2134 numaralı kanun Afyon Karahisar, Antalya Demiryolunun 

inşasına dair olup Resmî gazetenin 4 Nisan 933 tarih ve 2370 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2135 numaralı kanun Elâziz şube hattının inşasına dair olup Resmî 

gazetenin 4 Nisan 1933 tarih ve 2370 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2136 numaralı kanun 631 sayılı Şurayi Askerî kanununun 4 üncü 

maddesinin tadili hakkında olup Resmî gazetenin 19 Nisan 1933 tarih ve 

2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2137 numaralı kanun Askerî mahkeme usulü kanununun 34 üncü 

maddesinin değiştirilmesi ve 89 uncu maddesine bir fıkra ilâvesi 

hakkında olup Resmî gazetenin 19 Nisan 933 tarih ve 2380 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2139 numaralı kanun 29 Mayıs 929 tarih ve 1471 numaralı kanuna 

müzeyyel olup Resmî gazetenin 19 Nisan 933 tarih ve 2380 sayılı 

nüshasında münderiçtir. 

2140 numaralı kanun Mektebi askeriye talebesi ile ihtiyat zabit 

namzetlerine verilecek maaş ve tahsisatı fevkalâdeye dair olan 357 

numaralı kanuna müzeyyel olup Resmî 
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gazetenin 19 Nisan 1933 tarih ve 2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2141 numaralı kanun 18 Haziran 1927 tarih ve 1089 numaralı 

kanunun tadili hakkında olup Resmî gazetenin 19 Nisan 933 tarih ve 

2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2143 numaralı kanun Evkaf Umum Müdürlüğünün 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında olup Resmî gazetenin 19 

Nisan 1933 tarih ve 2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2144 numaralı kanun İstanbul Darülfünunun 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında olup Resmî gazetenin 19 

Nisan 1933 tarih ve 2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2145 numaralı kanun Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

umum müdürlüğü 1932 malî senesi bütçesine fevkalâde tahsisat 

verilmesi hakkında olup Resmî gazetenin 19 Nisan 1933 tarih ve 2380 

sayılı nüshasında münderiçtir 

2146 numaralı kanun Hâzinenin kefaleti dolayısile ödenen borçlar 

karşılığı olmak üzere 1932 malî senesi bütçesine fevkalade tahsisat 

konulmasına dair olup Resmî gazetenin 19 Nisan 933 tarih ve 2380 

sayılı nüshasında münderiçtir, 

2147 numaralı kanun Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 

1932 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında olup Resmî 

gazetenin 19 Nisan 1933 tarih ve 2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2148 numaralı kanun Tütün inhisarı idaresi 1932 malî senesi 

bütçesinde münakale yapılması hakkında olup Resmî gazetenin 19 

Nisan 1933 tarih ve 2380 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2149 numaralı kanun Ankara Şehri imar müdürlüğü 1932 malî 

senesi bütçesinde bazı tadilat yapılması hakkında olup Resmî gazetenin 

24 Nisan 1933 tarih ve 2383 sayılı nüshasında münderiçtir. 

2150 numaralı kanun 1932 malî senesi muvazenei u- 
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mumiye kanununa merbut bütçelerde bazı tadilat yapılmasına dair olup 

Resmî gazetenin 24 Nisan 1933 tarih ve 2383 sayılı nüshasında 

münderiçtir. 

…………………………………………………………………………… 

 

T. B. M. M. KARARLARI 

25 Haziran 1932 tarih ve 2025 numaralı kanunun neşrinden 

mukaddem Hükümetçe verilmiş olan imtiyazlara müteallik 

mukavelelerde yazılı vergi ve resim muafiyetlerine dair 

Karar No. 746 

25 Haziran 1932 tarih ve 2025 numaralı kanunun 3 üncü 

maddesinde, menafii umumiyeye müteallik imtiyaza hakkındaki 10 

Haziran 1326 tarihli kanunun 3 üncü ve 6 inci maddelerinin ilga edildiği 

zikredilmesine göre bu maddelerin Teşkilâtı Esasiye kanununun 

neşrinden sonra dahi, 2025 numaralı kanunun mevkii mer’iyete girdiği 

2/VII/932 tarihine kadar mer’i ve muteber oldukları meclisi âlice kabul 

olunmuş sayılmak tabiîdir. Şu halde 2025 numaralı kanunun neşrine 

tekaddüm eden tarihlerde hükümetçe vergi muafiyetlerini dahi 

tazammün eden mukavelât akdini salâhiyet harici farz ve tasavvur 

etmeğe mahal ve imkân görülmemiştir. 

Bu itibarla mevzuubahs mukavelâtın tastiki sadedine yeniden kanun 

tedvinine ihtiyaç görülmediğinden bu hususta mevrut lâyihanın 

hükümete iadesi kararlaştırılmıştır. 

Tekaüt kanununum 55 inci maddesi hakkında: 

Karar No. 747 

Tekaüt kanununun 55 inci maddesinin ikinci fıkrasında, maaşı 

tasfiyeye uğrayanlara diğer cihetten daha fazla maaş tahsisi lâzımgeldiği 

taktirde yapılacak muamele hakkında sarahatle hüküm konulmuş olduğu 

halde diğer haller üzerinde sakit kalınmış olması, ikramiye ile maaş veya 

ikramiye ile ikramiye karşılaştığı taktirde bu madde hükmünün tatbik 

edilmiyeceğine delâlet etmektedir. Maaş; ne zatî ve ne de 
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maddedeki mevkii itibariyle kanunu vazedenin maksadında ikramiyeyi 

ihtiva etmemektedir. Maaş kelimesi bütün mevzuatta muayyen bir tediye 

şeklinin sarih ifadesi olup bunda ikramiye kelimesini mutazammın 

addetmek kelimenin ifade etmediği bir tesise gitmek olur. Halbuki 

tekaüt kanunu mevzuatlarında ve bilhassa tediyeyi tazammun eden 

hükümlerde tevsii ancak tesisle olabilir. 

Binaenaleyh 55 inci maddedeki maaşlara ait hükmü ikramiyelere ve 

diğer ahvale tatbik için ancak bir tedvin icap ettiğine ve keyfiyetin tefsir 

suretiyle halline imkân olmadığına karar verilmiştir.  13/4/933 

…………………………………………………………………………… 

 

11 Ağustos 1325 tarihli kanuna göre tekaüde sevk veya istifaları 

kabul edilmişken kararname ile tekrar muvazzaf hizmete alınan 

zabitler hakkında 

Karar No. 748 

1325 tarihli Tekaüt Kanununa göre tekaüde sevk veya istifaları 

kabul edilip 1326 tarihli ihtiyat zabitanı teşkilâtı hakkındaki kanuna 

muhalif olarak kararname ile muvazzaf sınıfa geçirildikleri görülerek 

tekaüde irca edilen on bir zabitten üçünün tekaüde ircaı doğru olduğuna 

Meclisi âlice ve ikisini de muvazzaf olarak hizmete alınmalarına dair 

Devlet Şûrasınca karar verilmiş ve bu kararların da infazı lâzım gelmiş 

olduğundan muameleleri birbirinin aynı olduğu halde haklarında başka 

başka karar verilen bunlar ve diğer zabitler hakkında yapılacak 

muamelenin tayini zımnında Meclisi âlice bir karar verilmesi 

istenildiğinden: 

1 — Devlet Şûrası kararları vacibülinfaz bir hüküm olduğu 

cihetle onun hakkında mütalea serdetmenin imkânı olamayacağına; 

2 — Yeni Tekaüt Kanunu mucibince yeniden tekaüt edilen otuz 

kadar zabitin hakkı mükteseplerinin ihlâlinin doğru olmadığına; 
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3 — Büyük Millet Meclisi Arzuhal Encümenine müracaat eden iki 

zabitten birisi hakkında Meclisi âliden çıkan 694 numaralı karar ve 

diğeri için dahi 1683 numaralı Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 7 

inci maddesine göre muamele ifasına ve binnetice yeniden tekaüt 

edilmelerinin mümkün bulunmadığına; 

Karar verilmiş ve bu vaziyette olanlardan henüz muamele görmemiş 

olanlara münhasıran tatbik edilmek üzere bunların Büyük Millet Meclisi 

Arzuhal Encümenine müracaat etmeleri müşarileyh Encümenin dahi 

müsavatsız vaziyeti bertaraf etmesi için her biri hakkında Meclisten ne 

gibi bir karar alınması lâzım geleceğinin tayini muvafık görülmüştür. 

    17/4/1933 

 

…………………………………………………………………………… 

Askerî ve Mülkî Tekaüt Kanununun 62 ve 65 inci maddelerinin 

tefsiri 

Tefsir No. 183 

Tekaüde istihkak için geçmesi şart olan müddetler başladıktan 

sonra, gerek nüfus, tezkeresinde yazılı seneyi değiştirmek gerek nüfus 

tezkeresinde mukayyet olmayan doğumun ay ve gününü tesbit etmek 

suretile vaki olacak teshihler tekaüt muamelesine müessir olmaz. 

     16/3/1933 

…………………………………………………………………………… 

Teşkilât fek ve ilhaka ait kararnameler 

Kararname No. 9462 

1 — Siirt Vilâyetinin Garzan kazasına tâbi Rıdvan nahiyesine 

bağlı Düşah köyü bu nahiyeden ayrılarak Beşiri kazasına bağlanmıştır. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur, 

     29/3/1933 
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Kararname No. 9488 

Madde 1 — Balıkesir Vilâyetinin Susığırlık kazasının Ömerköy 

nahiyesine bağlı Odalıdam köyü bu nahiyeden ayrılarak merkezi 

Vilâyete merbut Yeniköy nahiyesine bağlanmıştır. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

     18/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

Kararname No. 9500 

Madde 1 — Çumra kazasına tâbi ve merkezi Dineksaray köyünde 

bulunan Dinek nahiyesinin merkezi Dinek köyüne nakledilmiştir. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

     24/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

Kararname No. 9501 

1 — Bandırma kazasının Şevketiye nahiyesine bağlı Alaşar ve 

Darıca nahiyesine bağlı Kerdeme, Kalburcu ve Ömer köylerinin bağları 

mezkûr nahiyelerden ve kazadan ayrılarak Gönen kazasına ilhakları 

tensip olunmuştur. 

2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

      24/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

Kararname No. 9502 

Madde 1 — GaziİAntep Vilâyeti merkez kazasına bağlı 

Akçakoyunlu Nahiyesinin merkezi Harar köyünden Yona köyüne 

kaldırılmıştır. 
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Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

    24/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

Kararname No. 9503 

Madde 1 — Mecitözü kazasının Cemilbey Nahiyesine bağlı 

Çıkhasan, Miyanesultan, Koyunoğlu ve Mazıbaşı köylerinin mezkûr 

kazadan ayrılarak Alaca kazasına bağlanmaları muvafık görülmüştür. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

    24/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

Kararname No. 9504 

Madde 1 — Ankara Vilâyetinin Bâlâ kazasına tâbi Karakeçili 

nahiyesine bağlı Bahşili köyünün Keskin kazasının Kırıkkale nahiyesine 

bağlanması tensip olunmuştur. 

Madde 2 — Bu kararnamenin icrasına Dahiliye Vekili memurdur. 

    24/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

 

Yeniden teşkil olunan köyler 

Balıkesir Vilâyetinden: 

Merkez kazasına tâbi Adalı nahiyesi Yumrukluçetmi, Yumruklu 

yağcıbedir, Durasılar, Emirler, Faraş, Osmanca, İskele, Beğendikler, 

Çalıköy, Alabarda, Kayırlar, Çelibaş, İlyaslar, Adalı, Hisar, Bekirler, 

Turfullar, Okçular köyleri Bigadiç nahiyesine verilmiştir. 

Giresun Nahiyesine bağlı Meryemdere köyü bu nahiyeden ayrılarak 

Köpeler nahiyesine bağlanmıştır. 
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Gönen kazasının Sarıköy nahiyesine merbut Dumanlı köyü bu 

nahiyeden ayrılarak mezkûr kaza merkezine bağlanmıştır. 

Bolu Vilâyetinden: 

Kıbrısçık nahiyesine bağlı Yuva ve Tazlar köylerinin Çarşamba 

nahiyescine rapt ve ilhakları muvafık görülmüştür. 

Şıhlar köyü Kuzfulus mahallesinin Torakçı köyüne ilhak edilmiştir. 

Burdur Vilâyetinden: 

Bucak kaza merkezine bağlı olmak üzere Gerce ve yine mezkûr 

kazaya merbut Kızılkaya nahiyesine bağlı olmak zere Karaat namile 

yeniden iki köy teşkil edilmiştir. 

Erzurum Vilâyetinden: 

Pasinler kazasının Karayazı nahiyesine bağlı Avnik köyü bu 

nahiyeden ayrılarak Çoban dede nahiyesine bağlanmıştır. 

İçel Vilâyetinden: 

Gülnar kazasının Gilindire nahiyesine bağlı Eski Yörük köyünün bir 

mahallesi olan «Yestıbağ» ın Yastıba adiyle müstakil bir köy olarak 

idaresi ve Gülnar kazası merkezine raptı muvafık görülmüştür. 

Mut kazasının Köseleri köyüne bağlı Kemelli mahallesinin Kemelli 

adiyle müstakil bir köy olarak idaresi muvafık görülmüştür. 

Taşucu nahiyesinin Gökbelen mevkiinde Gökbelen namiyle 

müstakil bir köyün teşkili muvafık görülmüştür. 

Kastamonu Vilâyetinden: 

Tosya kazasının Akseki köyüne mülhak bulunan 298 nüfuslu 

Çaykapı mahallesinin Çaykapı adiyle müstakil bir köy olarak idaresi 

muvafık görülmüştür. 
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Kocaeli Vilâyetinden: 

Adapazarı kazasına bağlı İhsaniye köyü Neviye köyü ile 

birleştirilmiştir. 

Adapazarı kazasına tâbi Akyazı nahiyesine bağlı Pazar köyüne 

mülhak bulunan 42 hanede 150 nüfusu ihtiva eden Yeni köyün müstakil 

bir köy olarak idaresi tensip olunmuştur. 

Manisa Vilâyetinde: 

Kula kazasında Mahmutlu namiyle bir köy teşkil edilmiştir. 

Turgutlu kazasının Dağ marmara nahiyesine mülhak Bozkır 

köyünün mezkûr nahiyeden ayrılarak Turgutlu kaza merkezine 

bağlanması ve kazanın Kurudere köyüne bağlı Çıkrıkçı mahallesinin 

Çıkrıkçı adiyle ayrı bir köy olarak idaresi muvafık görülmüştür. 

Muğla Vilâyetinde: 

Üzümlü nahiyesine bağlı Paşalı köyünün Çayan köyü ile ve Orta 

köyünün Hayat köyü ile birleştirilmeleri icra ve Belen - Kanak köyü 

lağvedilmiştir. 

Üzümlü nahiyesinin Kızılca köyü lâğvedilerek Foça çiftliği namında 

bir köy teşkil edilmiştir. 

Bozüyük nahiyesinin Gevans köyü Vilâyet merkez kazasına 

raptolunmuştur. 

Kavaklıdere nahiyesinin Hacı Paşalar köyü Bozüyük nahiyesine 

raptedilmiştir. 

Gökabat nahiyesinin Çakmak köyü Vilâyet merkez kazasına ilhak 

edilmiştir. 

Kaya nahiyesinin Karacaağıl köyünün Cedit köyüne, Apoharanın 

Keçiler köyüne rapt ve ilhakları muvafık görülmüştür. 

Muş Vilâyetinde: 

Malazgirt kazasının Sultanmut nahiyesine bağlı Dem- 
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yan, Abdu, Sarıdavut, Ağviran, Karahasan, Şulu, Mağalcık, Eğusan ve 

Kızılyusuf köyleri bu nahiyeden ayrılarak Malazgirt kazası merkezine 

bağlanmıştır. 

Niğde Vilâyetinde: 

Nevşehir kazasının Acıgöl nahiyesine bağlı Eğrikoyu köyünün kaza 

merkezine bağlanması muvafık görülmüştür. 

Trabzon Vilâyetinde: 

Sürmene kazasına tâbi Köprübaşı nahiyesinin halen Köprü adiyle 

bir köy olarak idare edilen Güneşara köyünün Çifteköprü, Akpınar ve 

Şarki Güneşara ve Garbi Güneşara namlariyle dört muhtarlıkla idaresi 

muvafık görülmüştür. 

Of kazasının Hayrat nahiyesine bağlı Malpet, Yavan, Miço, 

Lanzandoz, Vuydak, Kavalar, Hazor, İştolos, Birakandoz, Savan isimli 

10 köyü mezkûr nahiyeden ayrılarak Of kazası merkezine raptedilmiştir. 

Tokat Vilâyetinde: 

Merkez kazasına bağlı Pazar nahiyesine mülhak Kömeç köyü bu 

nahiyeden ayrılarak merkez kazasına rapt ve ilhak edilmiştir. 

 

Adları değiştirilen köyler 

Manisa Vilâyetinde: 

Merkez kazasına bağlı Tatar köyü adının (Yılanıaz)a çevrilmesi 

muvafık görülmüştür. 

Kırkağaç kazasına bağlı Hazargırat köyünün Karakurt olarak 

anılması muvafık görülmüştür. 

Bursa Vilâyetinde: 

İnegöl kazasının Çerkesfındıklı köyünün Fındıklı adiyle anılması 

muvafık görülmüştür. 
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Tamimler 

Emniyet İşleri Umum Müdürlüğü 

 

HÜLASA: 

Polise ait binalar H. 

No.  1321 

   53 

Vilâyetiniz dahilinde mevcut bil umum Müdüriyet, merkez; karakol 

binalarından her birinin: 

1 — İsmi 

2 — Mevkii 

3 — Şeraiti sıhhiyeyi haiz ve karakol ittihazına elverişli tesisat ve 

teşkilâtı havi olup olmadığı. 

4 — Tamire muhtaç ise nerelerinin ne dereceye kadar harap 

olduğu tamir keşifnamesi varsa bedeli ve tarihi. 

5 — Bina icarlı ise senevi icar bedeli, konturatosunun mebde ve 

müntehası. 

6 — Binanın mülkiyetinin kime ait olduğu. 

7 — Bina Polise ait ise tapu senedinin tarih ve numarası. 

Hakkında vazih ve etraflı malûmat verilmesi tamimen tebliğ olunur, 

efendim. 

3/4/1933 

 

HÜLÂSA : 

İdman Cemiyetlerine ait saha, salon 

işlerinin keşifleri H. 

No.  130 

  22 

Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü 

Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı teşkilâtına bağlı mıntakalarda 

açık ve kapalı saha ve salon işleri ve bunların plân 
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ve keşifleri velhasıl sporlarının yapılmasına müteallik her hangi fenni 

işler için mıntakalar veya mıntakaları delâletile kulüpler tarafından 

belediye ve hususî idarelere yapılacak müracaatların bu müesseselerce 

eyi karşılanması ve mühendis ve fen memurlarına bu işleri parasız 

yaptırmalarının teinini tamimen tebliğ ve rica olunur efendim. 

26/3/1933 

HÜLÂSA : 

Münakale ve munzam 

tahsisat H. 

No.  449 

  66 

Bütçelerde yapılacak münakalelerle alınacak munzam tahsisatların 

ancak bütçe senesi zarfında sarfı icra edilebileceği cihetle Vilâyetlerin 

yapacakları zarurî ve müstacel münakale mazbatalarını malî senenin 

hitamından evvel Yüksek tasdika iktiran ettirilmek için nihayet Nisan 

sonuna kadar merkezde bulundurulması ve bir Mayıs tarihinden itibaren 

artık hiç bir suretle münakale ve munzam tahsisat mazbataları kabul 

edilmeyeceği tebliğ olunur efendim. 

11/4/1933 

 

HÜLÂSA: 

İdarei hususiye ve 

belediyelerde istihdam 

edilmekte olan ecnebiler H. 

No.  449 

   70 

1 — 932 senesi 2 inci kânunundan itibaren kânunuevvel 

nihayetine kadar on iki ay zarfında. 

İdarei hususiyeler ve Belediyelerce istihdam edilen mutahassıs 

ecnebilere mezkûr sene içinde verilmiş olan maaş tahsisat ve saire 

miktarının. 
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2 — 1932 takvim senesi zarfında Vilâyet veya Belediyeler 

hesabına 

Ecnebi heykeltıraşlara âbide siparişatından dolayı yeniden veya 

taksit suretile tediye edilen para miktarlarının 

3 — Bu abidelerin tetkik ve kabulleri için ecnebi memleketlerine 

gönderilmiş zevat varsa bunlara tediye edilmiş olan harcırah 

miktarlarının sür’atle bildirilmesi tamimen tebliğ olunur efendim. 

22/4/1933 

 

HÜLÂSA : 

Belediyelerin mali vaziyetleri H. 

No.  513 

  31 

Belediyelerimizin varidat miktarları, tahsilâtın tahakkukata nazaran 

ne nisbetlerde olduğu ve malî vaziyetleri hakkında kat’î bir malûmat 

edinebilmek için aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurularak üç ayda 

bir tanzim edilecek cetvellerin Vekâlete gönderilmesi lâzımdır. 

1 — Belediye idarelerince tutulmakta olan varidat defterinin her 

nevi varidata ait üç aylık tahsilât ve tahakkukat miktarı haliye ve sabıka 

sütunlarında ayrı, ayrı gösterilmek üzere bir cetvel tanzim edilecektir. 

2 — Merkez Belediyesinin ihzar edeceği cetvel müstesna olmak 

üzere Vilâyet dahilindeki diğer Belediyelerin Vilâyete gönderecekleri üç 

aylık cetveller Vilâyet tarafından tevhit edilerek Vekâlete biri merkez 

belediyesine diğeri Vilâyet dahilindeki bütün belediyelere ait olmak 

üzere iki cetvel gönderilecektir. 

3 — Cetveller, Ağustos, Teşrinisani, Şubat ve Mayıs ayları 

sonları itibarile yapılacaktır. 

4 — Belediyelerce bu şekilde tanzim edilecek cetveller Eylül, 

Kânunuevvel, Mart ve Haziran aylarının on beşine kadar Vilâyet 

merkezlerine gönderilmiş olacaktır. 
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5 —  Tanzim edilecek cetvellerin müteakip ayın sonuna kadar 

Vekâlette bulundurulmasının temini tamimen tebliğ olunur efendim. 

4/4/1933 

 

 Nüfus İşleri Umum Müdürlüğü 

HÜLÂSA: 

İskân memurları H. 

No. 29085 

İskân memurlarının muayyen bir Vilâyet memuru olmayıp mıntaka 

memuru olduklarından ve hudutları dahilinde bulunan 4 veya 8 

Vilâyetin işlerini tedvire memur bulunduklarından dolayı tayin hakkının 

Vilâyetlere değil vekâletçe ait olduğuna Vekâlet U. Müdürler 

encümenince karar verilmiştir. 

Buna göre muamele olunması ve münhal vukuunda nazarı dikkate 

alınması tamimen tebliğ olunur efendim. 

 

Vilâyetler İdaresi Umum Müdürlüğü 

Ş. I 

HÜLASA : 

Öz: Nahiye müdürleri 

hakkında istenilen malumatı 

havi cetvelin leffile 

No. 3769 

Halen müstahdem nahiye müdürlerinin bağlı numuneye göre bir 

cetvelinin tertibile Haziran 933 gayesine kadar behemehal Vekâlete 

gönderilmesi ve münhal bulunan nahiyelerin de cetvele ithal olunarak 

münhal bulunduklarının işaret olunması tamimen tebliğ olunur efendim. 

Bilumum Vilâyetlere yazılmıştır. 

29/4/1933 
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HÜLÂSA: 

( Asri tavukçuluk adlı 

kitaptan köylerimize birer 

adedinin temini hakkında) 

No. 1155 

İktisat Vekâleti tarafından 17/10/931 tarih ve 79819 /334 numaralı 

tahriratla tamim edildiği veçhile tavukçuluğun fen dairesinde 

ilerlemesini temin ve teşvik etmek ehemmiyetli bir memleket 

meselesidir. 

Tavukçuluk sanat ve ticaretini halkımıza çok iyi öğreteceği anlaşılan 

İstanbul yüksek İktisat ve Ticaret mektebi müderrislerinden Salih Zeki 

beyin (asri tavukçuluk) adile neşrettiği kitaptan her köye birer tane 

temin etmek suretile bu hususta halkın tenevvürüne yardım edilmesi 

temenni olunur efendim. 

Fiatı 3 lira olan bu kitap müellifinin İstanbul’daki adresinden temin 

edilebilecektir. 

Vilâyetlerce yazılmıştır. 

3/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

HÜLÂSA : 

932 İkinci kânundan 

itibaren 1 ay zarfında 

istihdam edilen ecnebi 

mütehassıslar H. 

No. 1202 

Aceledir: 

1932 senesi ikinci kânundan itibaren Kânunuevvel nihayetine 

kadar 12 ay zarfında: 

1 — Vilâyetçe 

2 — İdarei hususiyeler ve Belediyelerce istihdam edilen 

mütehassıs ecnebilere mezkûr sene içinde verilmiş olan 
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maaş, tahsisat ve saire miktarının mümkün olan süratle işarı Başvekâleti 

Celileden emir buyurulmaktadır. 

Bu husustaki malûmatın derhal bildirilmesi temenni olunur efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

…………………………………………………………………………… 

HÜLASA : 

Parça halinde hariçten 

getirilerek Fort Fabrikasında 

Montaj edilen mamulatın 

yerli malı addi H. 

N. 1358 

Parça halinde hariçten getirilip Montaj suretile İstanbul’daki Fort 

Fabrikasında kıymetlendirilen Fort mamûlâtının yerli malı addedilmesi 

ve dolayısile bu kabil mamûlâtın dairelerle resmî müesseseler tarafından 

mübayaasında Takas Şartları gözetilmemesinin muvafık görüldüğü 

iktisat Vekâletinden alınan tarihsiz ve 272/3845 numaralı tezkere ile 

bildirilmiştir. Tamimen tebliğ olunur efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

18/4/1933 

…………………………………………………………………………… 

HÜLASA: 

Dahili istikraz tahvilleri H. 

No. 1383 

% 5 faizli ve ikramiyeli Dahilî istikraz tahvillerinin satılması bu işin 

mevzuu noktasından bilhassa idare memurları için çok mühim bir 

vazifedir. Halbuki bazı yerlerde Mülkiye memurlarının istikraz 

tahvillerinin satışına müzaharet göstermedikleri anlaşılmaktadır. Bu işle 

yakından alâkadar olunmasını rica ederim efendim. 

Vilâyetlere telgrafla tamim edilmiştir. 

22/3/1933 
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HÜLASA : 

Ordu evine kaydedilecekler M. 

No. 1397 

Ordu Evinin maksadı teşekkülü ve bu eve kayt ve kabul şartlarına 

dair talimatın bir ve dört numaralı maddeleri hakkında mezkûr ev 

Reisliğinin 19/4/1933 tarih ve 2 sayılı tezkeresinde: Ankara’da bulunan 

mütekait ve ihtiyat zabit ve askerî memurlarından eve müdavim sıfatile 

kayt arzusunda bulunanların üçüncü maddenin «K» fıkrası ahkâmına 

göre tanıdıkları vasıtasile müracaatta bulunmaları bildirilmektedir. 

Talimatnamenin 1 ve 4 maddelerinin bir sureti leffen gönderildi 

efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

22/4/933 

Ankara Ordu evi Talimatı 

1 —  Ankara Ordu evi, Ankara’daki zabitler ve askerî memurlara 

dinlenmek, okumak, görüşmek, toplanmak ve eğlenmek için yaraşan 

yerleri bulunduran bir evdir. Bu maksatla burada, amelî ve meslekî 

konferanslar, harp oyunları, aile toplanmaları, umumî ve hususî 

ziyafetler, ve müsamereler tertip edilir. 

Bundan başka ev, malî vaziyeti ile mütenasip azaların refahına 

müteallik tertibat ve. teşkilât ile meşgul olur. Evde; siyasî ve dinî 

meseleler müzakere ve münakaşa edilemez. 

2 —  Ordu evi; Reisicumhur Mustafa Kemal Hazretlerinin 

yüksek himayelerine kabul duyurulmakla iftihar eder. 

3 — Ordu evi teşkilâtı: 

A — Fahri Reis: 

Büyük Millet Meclisi Reisi Kâzım Paşa, Başvekil İsmet Paşa 

Hazretlerde Büyük Erkânıharbiye Reisi Müşür Fevzi Paşa, Millî 

Müdafaa Vekili Zekâi Beyefendi Hazretleridir. 
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B — Aslî Reis: 

Ankara Garnizonunda bulunan bütün muvazzaf zabit ve askerî 

memurların iştirakile intihap edilecek İdare heyeti azalarının rütbece en 

büyüğü ve rütbece bir oldukları halde en kıdemlisi olan zattır. 

C — Reis muavini. 

Aslî Reisten sonra gelen en büyük rütbeli ve kıdemli zattır. 

Ç — Aslî Aza: 

Ankara Garnizonuna mensup bütün zabitler ve askerî memurlar, 

D — Tabiî Aza: 

Ordunun bilumum muvazzaf zabitler ve askerî memurları 

E — Fahrî Azalar: 

Reisler tarafından taksim ve teklif edilen ve ordu camiasında 

hizmeti görülmüş zatlar. 

K — Mütekait ve ihtiyat zabitleri: 

Ev idare heyetinden veya aslî azadan iki zatın yazı ile teklif ve idare 

heyetinin tetkiki üzerine eve müdavim sıfatile «Aza değil» kabul ve ev 

sicillerine kayıt olunurlar ve V. ci maddesinin «B» fıkrasında zikrolunan 

içtimaların yalnız eğlence ve İlmî ve fennî umumî içtimalarına iştirak 

edebilirler. Bunların intihabata ve Ordu evinin idare umuruna müteallik 

işlere müdahaleye hakları yoktur. 

4 — Ordu evi: 

Reislerinden mada bütün azalara birer hüviyet varakası verilir. 

Aslı gibidir 

 

…………………………………………………………………………… 
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HÜLASA: 

Hariciye işlerinin vekâleten Dahiliye 

Vekili Şükrü Kaya Beyefendi tarafından 

tedvirine dair 

No. 1451 

1. — Silâhları bırakma konferansına iştirak etmek üzere 

Cenevreye gidecek olan Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Beyefendinin 

avdetine kadar Hariciye işlerinin vekâleten Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

Beyefendi tarafından ifasının, 

2. — Yunan hükümeti ile bazı Ticarî itilâflar aktetmek üzere 

Atina’ya gidecek olan iktisat Vekili Celâl Beyefendinin avdetine kadar 

mezkûr vekâlet işlerinin vekâleten Ziraat Vekili Muhlis Beyefendi 

tarafından ifasının 20/4/1933 tarihinde Reisicümhur Hazretlerinin 

Yüksek tensiplerine iktiran ettiği Başvekâleti Celileden bildirilmiştir 

efendim. 

Vekâlet dairelerine yazılmıştır. 

25/4/33 

…………………………………………………………………………… 

Nisan 933 ayı zarfında Vekâletçe muameleleri ikmal edilen 

tekaüt ve yetim maaşları 

İsim ve memuriyeti    Nevi tahsis 

Kayseri hususî muhasebe tahsildarı Mâmi Ef. Yetim 

Yarpuz nahiyesi müdürü Ali Ef. » 

Cebelibereket hususî muhasebe kâtibi Sait Ef. Tekaüt 

İzmir hususî muhasebe varidat kâtibi Rıfat Ef. Yetim 

Kâhta nüfus kâtibi Mehmet Tevfik Ef. » 

Muş nüfus müdürü Niyazi Ef. » 
Karacaoğlan nüfus memuru Hüseyin Hüsnü Ef. » 
Hazro nahiyesi müdürü Ahmet Murat Ef.                Tekaüt      Zam 

Tuzluca hususî muhasebe memuru Şakir Ef. Yetim 

Şavak nahiyesi müdürü Ali Ef. » 

Derne kaymakamı Salih Zühtü B. » 

Aydın mektupçuluk kalemi memuru Mustafa Ef. » 

İçel Valisi Sait B.                                                      Tekaüt       Zam 
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İsim ve memuriyeti Nevi  tahsis 

Tokat Valisi Ali Rıza B.  Tekaüt 

Nurettin nahiyesi müdürü Bayram Ef. Yetim 

İzmir hususî muhasebe memuru Fuat Ef. Tekaüt 

Huyran nahiyesi müdürü Nuri Ef. Yetim 

Gaziantep Nafıa ambar memuru Yusuf Kenan Ef. Tekaüt 

İmar ve iskân müfettişliğinden mütekait Behçet Bu Yetim 

Aras nahiyesi müdürü Mahmut Hamdi Ef. » 

Erzurum matbaa litografi Akif Ef. » 

 

Nisan 933 zarfında Meclisi Umumîleri içtimaı 

nihayet bulan Vilayetler 

 

 

 Meclisi umuminin  

Vilâyet kapandığı tarih  

Ankara 10/4/1933  

İçel 9/4/1933  

Cebelibereket 12/4/1933  

Konya 13/4/1933  

Kırşehir 27/4/1933  

 

…………………………………………………………………………… 
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Gayri Resmi Kısım 

 

 

 

ŞEHİRLER VE BELEDİYECİLİK 

Avusturya Belediyeleri 

— 15 — 

 

Belediyecilikte en ileri milletler arasında bulunan Avusturyalılar, 

şehir ve kasabaların inkişafı ve belediye vazifelerinin, halkın ihtiyacını 

tamamile karşılayacak şekilde ifası için pek muhtelif ve mütenevvi vergi 

ve resimlerle müteaddit İktisadî teşebbüslere girişmişlerdir. 

30/Haziran/925 tarihli ve Belediye vergilerinin esaslarını tesbit eden 

kanuna göre alınmakta olan resimler arasında birde: 

(Basireti içtimaiye) resmi vardır. Bu resim Viyana şehri içinde, 

ticaret kasti bulunan her teşebbüste çalışan müstahdemlerden, aldıkları 

ücretin % 4 dü nisbetinde alınır. Banka, para ve kredi müesseselerinde 

çalışanların ücretleri % 8 buçuk resme tâbi olup, muavenet sandıkları ve 

bir kısım kooperatif müstahdemleri bundan müstesnadır. Bu resim aylık 

olarak tahsil edilir. 

Duvar ilânları resmi: 

Bu gibi ilân işleri müteşebbisleri, ilânlardan aldıkları ücretin % 30 

zu nisbetinde bir resim vermeğe mecburdurlar, ilân meccani olduğu 

veya ilân ücretinin tesbiti kabil olmadığı takdirde, ilân resmi, beher 

metre murabbaı için 15 grosdır. Bu resimler, bir ay içindir, daha fazla 

devam eden ilânlar gelecek aylarda aynı resme tâbidirler. 
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Diğer her nevi ilân ve ihbarlar: 

Bu resimde, ilân ve ihbar işlerini idare edenlerin aylık hasılatı 

üzerinden % 10 dan % 35 nisbetine kadar çoğaltılmak üzere alınır. 

Yirmi bin şilin hasılata kadar % 10, bundan sonra her yirmi bin şilin için 

% 5 zam ve 100 bin şilinden yukarı hasılatı için % 35 nisbetinde resim 

alınır. Matbu ilânlar ve neşriyat dahi bu resme tâbidir. 

Bina vergisi: 

Bu verginin aslı konfederasyona aittir. Belediyeler namına bunun 

üzerine bir munzam kesir konduğu gibi, belediyeler, bundan başka bina 

icarları üzerinden de muayyen nisbetlerde resim alabilirler. 

Bina icarı üzerinden alınan resimler ayda yirmi şilini bulduğu 

taktirde bunu tahsil eden ev sahipleri % 10 cibayet ücreti alabilirler. 

Fabrika, büyük otel, maden ocağı gibi yüksek icara tâbi olan 

mahallerle ecnebi seyyahlara icar edilen mahaller ayrıca müterakki bir 

zamma tâbidirler. 

Yangın sigortalarından resim: 

Sigortanın devamı müddetince tesviye olunan primin (% 331/3 

nisbetinde Belediye, İtfaiye hissesi alınır. Bu hisseyi sigorta 

kumpanyaları tahsil ve belediyeye teslime mecburdurlar. Depolarda 

bulunan ve nakliyata amade ticarî malların yangına karşı sigortası 

takdirinde, depolarda iki hafta kaldığı takdirde bundan da belediye 

hissesi alınır. 

…………………………………………………………………………… 

 

Vergi ve resimlerden başka Belediye gelirleri 

Menkul ve gayri menkul mallar geliri: 

A — Avusturya belediyelerinin en mühimi olan Viyana şehri, 

belediye hududu içinde 7,002 hektar ve belediye hududu dışında 

13,486,5 hektar gayrı menkule maliktir. 
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Belediye sınırı içindeki gayrı menkullerin dörtte birinden fazlası 

belediyenindir. 

Bütün bu gayri menkuller merkezi bir büro tarafından idare edilir. 

Ve muayyen belediye hizmetleri için tahsis olunur. Mezarlıklar, parklar, 

bahçeler, bu meyandadır. 

Bunlardan mühim bir kısmı spor maksadı için, beden terbiyesi için, 

san’at ve ziraat için kiraya verilir. Kiraları her birinin tahsis maksadına 

göre içtimaî ve İktisadî düşünceler dairesinde belediye altıncı gurup 

idaresinin mutahassıs komisyonu tarafından tesbit edilir. 

On bin şilinden fazla icar bedellerde altı seneden çok icar 

müddetleri için belediye meclisinin muvafakati lâzımdır. 

Viyana belediyesi arazisinden 41 hektarlık bir saha, spor 

faaliyetlerine ve çocuk oyun bahçeleri için çok ucuz bir icar bedelle 

kiralanmıştır. 

Belediye ormanları bilhassa Viyana da şehre gelen su pınarlarını da 

ihtiva ettiği, daha çok sıhhî gayelerle ve bir belediye rejisi tarafından 

idare edilmektedir, inşaatta kullanılmak üzere belediye ormanları 

keresteleri müteahhide ihale usulde satılır. Belediye ormanları yakacak 

odun kısmı müzayede ile satılır. Bu ormanlardan Viyana belediyesinin 

926 hasılatı 421 bin şilin ve 928 hasılatı 416 bin şilindir. 

B — Viyana belediyesinin icar getiren emlâkinden 31 otel ve 

kabarası vardır. Bunlar iltizam suretile ihale ve idare olunur. 928 hasılatı 

39,360 şilindir. 

C — Mesken kiralarının pahalandığı son senelerde Viyana 

belediyesi birçok ucuz ev, dükkân, mağaza ve saire daha yaptırmıştır. 

Bunların adedi 923 te 377 iken 927 de 34,056 kira odasını ve 2,143 sınai 

ve ticarî mahalli havi olmak üzere 600 binayı tecavüz etmiştir. 

Bunların icarında esas, bilhassa mesken kısmında, hiç bir veçhile 

kâr kasdı aramamaktadır. Yol, bahçe ve mesken tamirat ve idaresi 

masraflarını koruyan bir icar bedeli kâfi görülmektedir. Ekseriyetle 

cadde ve sokakların şeref mevkiine göre alınan bu icarlar mislen 42 

metre murabbaında 
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bir saha üzerinde bir oda ve bir mutfak için 3 şilin ve 80 kuruş icar ile 1 

şilin mesken icarı vergisi şeklinde alınmaktadır. Oda ve mutfak sahası 

büyüdükçe ve sokağı daha şerefli oldukça icar bedeli çoğalmaktadır. 

Aynı binalar dahilinde banyo ve düşler umumiyetle müşterektir. Ve 

her banyo - duş için ayrıca 35 kuruş alınır. 

Bütün bu icar hasılatı yekûnu, umumî masraflardan fazla kaldığı 

takdirde; belediye kasasına verilmez. Yeniden yapılacak tesisata tahsis 

edilir. 

D — Viyana belediyesinin halkın havayici zaruriye ihtiyaçları için 

almış olduğu tedbirler de çok mühim olup ihtikâra mani olmak üzere 

alınan bu tedbirler dahi senede 12 ilâ 19 milyon şilin kadar bir irat temin 

etmektedir. 

Umumî meydan ve sahaların işgalinden alınan vergiler 

Bu isler Viyana belediyesinin 7 inci idare bürosu tarafından görülür. 

Avusturya parasının sukutundan evvel tesbit edilmiş olan tarifeler, 

dövizin istikrarından sonra yeniden tesbit edilmiştir: 

İnşat mahiyetinde tesisattan: 

1 — Mevcut temel dahilinde eşik, ziya ve hava pencereleri 

inşaattan beherine 5 şilin kadar ruhsatiye 

2 —Mevcut temel dışında, eşik ve tekerlek aşıran inşaattan, işgal 

olunan mahallin mülk kıymetinin % 5 şi ve her eşik için en az 10 şilin, 

her tekerlek aşıran için 5 şilin kesir ilâvesile alınan harç. 

3 — Kaldırım ve yol üzerinde bodrum penceresi açmak 

kanalizasyon kuyusu kazmak gibi işler için işgal olunan mahallin mülk 

kıymetinin % 5 şi ve en az 20 şilin beheri için zam ilâvesile alınan harç. 

4 — Saçak çıkması ve kapı saçağı inşaattan; plân sahası 

kıymetinin % si ve her tesisat için en az 50 şilin harç. 

5 — İnşaat malzeme depoları için metre murabbaı sahadan 1 şilin 

ayda en az 10 şilin olmak şartile alınan harç. 
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6 — Su borusu, musluk tesisatı için beher tesisattan 5 şilin 

ruhsatiye. 

7 —Satış barakaları için metre murabbaından en az 120 şilin ve 

emlâk kıymetinden % 5 harç.  

İnşaat mahiyetinde olmayan tesisat içini: 

1 —Mağazaların kapı, vitrin tezyinatından 1-15 şilin 

2 —Reklâm için kullanılan çerçeveli camekânların metre 

murabbaından 2 şilin. 

Mağaza unvanı ve ismi için asılan levhalardan bir metre en ve altı 

metre uzunluğa kadar 5 şilin. 

3 —Bundan başka büyük harflerle yapılan reklâm levhalarından 

beherinden en az 10 şilin olmak üzere bir metre uzunluğa kadar iki ilâ 

10 şilini. 

4 — Güneş ve yağmur siperleri için en az beheri için 20 şilin 

olmak üzere metre murabbaından 20 şilin 

5 —Çıkıntılı reklâmlardan 60 santime kadar olanlar müstesna 

olmak üzere, 150 santime kadar 5 şilin bundan fazlası için metre 

murabbaından 10-20 şilin fakat her birisi için en az 20 şilin olmak 

şartile. 

6 —Çıkıntısı hesap edilmemek üzere beher lâmba için 5 şilin 

7 — Beher sergi masası için 30 şilinden aşağı olmamak üzere 

metre murabbaından 2-5 şilin. 

8 — Beher telefon kabinası için 10 şilin. 

9 — Otomatik cihazlar için 10 - 20 şilin. 

10  — Sergiler için 5-15 şilin beher sergi için en az 20 şilin. 

11 — Umumî yollarda hususî elektrik tesisatı kanalizasyondan ve 

kanalizasyonun beher metresinden 30 kuruş beher direk için en az 5 şilin 

olmak üzere. 

Umumî yolların fevkalâde işgalinden: 

Bu iş geursta denilen belediye ilân idaresi tarafından idare edilir: 
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1 — Umumî meydanlarda ve yollarda sinema şeklinde ve ilân, 

reklâm mahiyetinde tertibatı havi prizlerden yarım gün için 30 - 60 şilin. 

2 — Meydan ve yollarda ilân sütunları tesisi için, tarifesine göre. 

3 — Yol ve meydan üzerinde ziya vasıtasile diğer reklâm tertibatı 

için ayda20şilin. 

Viyana’nın sınaî ve ticarî teşebbüsatından aldığı gelirler 

Şehrin gaz ve elektrik tesisatı ile tramvay şebekesi belediyenin 

inhisarında olmakla beraber, bunlar mutlak surette kâr kastile işletilen 

müesseselerden değildir. Kâr kasdi daha ziyade biracılık müessesesile 

ilancılık işinde aranmaktadır. 

1 — Belediye depoları: 

Belediyenin üç deniz iskelesinde ve üçte kara istasyonunda olmak 

üzere altı büyük deposu vardır. Bunların her birisinin muayyen tarifeleri 

olup ücretler bu tarifeye göre alınır. 

Ticaret malları bu tarifelere göre ikiye ayrılmıştır: 

A — Muhtelif san’atlara ayrılan umumî tarifeye dahil ticaret 

malları. 

B   Hususî tarifeye dahil ticaret malları (Buğday, 

Mısır buğdayı, kuru sebze gibi). 

Umumî tarifeye dahil malların bir tonu ve işgal ettiği saha itibarile 

haftada 15 - 70 Avusturya kuruşu ve hususî tarifeye dahil olanlar için 30 

- 126 kuruş alınır. 

Sigorta resmi: 

Depolarda kaldığı müddetçe malın kıymetine göre haftada 3, 5 

kuruştan 100 şiline kadar sigorta primi alınır. 

2 — Belediye su tevziatı rejisi. 

Viyana belediye idaresi günde nüfus başına 35 litre suyu meccanen 

verir bundan fazla her metre mikâbı su için 30 Avusturya kuruşu alınır. 

Sınaî işler için beher metre mikâbı 4 kuruş üzerinden 
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verilir. Viyana suyunun geldiği yol üzerindeki belediyelere mukaveleleri 

mucibince metre mikâbı 30 - 50 kurusa kadar satılmaktadır. 

Yangın suyu için beher masura sudan 1 şilin ve bundan sonra her 

masura için 40 kuruş alınır. Su saatleri için 7.70 şiline kadar ücret 

konmuştur. 

Pazar ve mezbaha vergisi 

Viyana’da pazar ve mezbaha rejisi taksi üç kısma ayrılmıştır; 

1 — Et muhafazası ve soğuk hava deposu tesisatı resmi Ehli 

hayvanat pazarı, soğuk hava deposile birlikte mezbaha teşkilâtı ve 

büyük hal et kısmı bu tesisata dahildir; 

Bu resim büyük bir kısmı mütehavvil resim şeklinde ve soğuk hava 

deposu ücreti gibi bir kışımı da sabit resim mahiyetinde alınmaktadır; 

Mütehavvil resim, esas olarak tesbit olunan vasati resim üzerine 

zam olunur, bu esas resim, hayvan pazarında bir ay içinde satılan 

kasaplık hayvanların vasati satış bedelinin binde ikisidir. Kânunusanide 

bu esas resim, 1,57 şilin ve Şubatta da 1,63 şilin tutmaktadır. 

Bu esas resme ilâve olunan mütehavvil resim şöyle hesap 

edilmektedir. 

A — Pazar resmi: 

Kasaplık hayvanın cinsine göre esas resimin 25/1 inden 5/4 üne 

kadar. 

B — Kesme resmi: 

Kasaplık hayvanın cinsine göre esas resimin 10/1 den esas resmin 

dört misline kadar. 

C — Ardiye resmi: 

Kasaplık etlerin bölünmesi, ayrılması ve hayvan sakatının 

temizlenip hazırlanması gibi hususlarda mevcut tesisattan istifade 

edilmesine mukabil alınır; esas resimin 25/1 den 2/1 ine kadardır. 
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D — Tamamlanma resimi: 

Esas resmin yarısından iki misline kadar. 

E — Ahır resmi: 

Her gün için esas resmin 400/1 den 25/2 sine kadar. 

F — Sigorta resmi: 

Canlı hayvanların sigortası için alınır. Günde veya haftada hayvanın 

cinsine göre esas resmin yüzde birinden yirmi beşte birine kadar. 

Sabit resim: 

1 — Et depoları müesseselerinde dükkânlarından istifadeye 

mukabil, her ay için metre murabbaı mahalle yerinin ehemmiyetine göre 

yarımdan 14 Avusturya kuruşuna kadar resim 

2 — Soğuk hava tesisatı resmi: 

İşgal olunan mahallin genişliğine göre beher metre murabbaı için 

günde 17 kuruştan senede 44,10 şiline kadar alınabildiği gibi parça 

başına, yahut kilo üzerinden de alınabilir; (bir tavşan bir sülün veya bir 

hindi için haftada üç kuruş, bir tavuk için haftada bir buçuk kuruş, bir 

domuz için günde 23 kuruş, yüz kilo et için haftada 25 - 32 ve ayda 101 

- 120 kuruş alınabilir). 

3 — Açık pazarlar, haller, balık pazarı resmi: 

Bu resim, her baraka bölmesi ve dükkân vaziyetine göre ayda 3-4 

şilin olmak üzere sabit bir resimdir; 

Bu yerlerin mesahası altı metre murabbaı geçtiği takdirde her metre 

murabbaı için bir şilin zam edilir. 

Hal ve pazarlara mülhak soğuk hava tesisatından istifade edildiği 

takdirde sabit resimlerin ikinci fıkrasında gösterilen nispetçe resim 

alınır. 

4 — Kantar resmi: 

Her on kiloluk bir belediye kantarı veya terazisinin günlük 

kiralanmasına mukabil 10-50 kuruş alınır. 
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Sıhhî Vizite Resmi 

Hayvanların muayenesinden alınan resim üç sınıftır: 

1 — Büyük hayvanlar için üç şilin (Tek ve çatal tırnaklı). 

2 — Kasaplık hayvanat için bir buçuk şilin. 

3 — Koyun ve kuzu için yarım şilin. 

26/Eylül/922 tarihli kanun ile tesbit edilmiş olan muayene resmi de 

esas itibarile yukarıda izah olunan bir aylık hayvan satışının vasatisi 

üzerinden alınan sabit resme ilâve suretile elde edilir. Mislen: Doğruca 

hayvan pazarına sevk olunmayan hayvanların muayenesinden esas 

resmin % 20- 125 ine kadar ve hususî sanayi mezbahaları hayvanatının 

muayenesinden esas resmin % 50 - 400 züne kadar, Viyana’dan harice 

çıkarılacak etlerin muayenesinden esas resmin % 25 - 500 üne kadar 

Viyana’ya girecek etlerin tetkik ve muayenesinden esas resmin % 25 - 

100 üne kadar. 

Hayvanın cinsine göre tirişin muayenesinden esas resmin % 25 ve 

bakteriyolojin tahlillerinden % 600 ü, 

Şimendifer istasyonlarında, yahut vapurdan çıkarken yapılan 

muayenelerde küçükler için % 5 ve büyükler için % 250 resim alınır. 

Belediye Banyoları 

Viyana belediyesi banyo tesisatı ve teşkilâtından birçok gelir temin 

etmektedir. Şöyle ki: 

A — On sekiz yerde halk banyosu. 

Bunların mühim bir kısmı yalnız duş tesisatını havidir, Bazılarında 

banyo vardır. Bir kısmı da buharlı banyo halindedir. 

Duhuliyesi: 

1 — Bir duş için 17-40 kuruş. 

2 — Bir çocuk için bir kuruş (Avusturya kuruşu). 

3 — Bir banyo için 1,10 şilin, 
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Halk banyolarına girmek için senede üç yüz bin bilet mektep 

talebesine meccanen verilir. 

B — Buharlı ve benyovarlı banyo. 

Duhuliyesi: 

1 — Buharlı banyo için 1 şilin 40 kuruştan 1 şilin 80 kuruşa 

kadar. 

2 — Benyovarlı banyo için 80 kuruştan 1 şilin 90 kuruşa kadar. 

Belediye yüzme havuzları, mecburi ders halinde mektep talebesinin 

yüzme öğrenmesine tahsis edilmiştir; Orta tahsil talebesi için her otuz 

talebelik bir gurup 8 şilin verir; 

Şehir muaveneti içtimaiye müessesesinin banyolar için meccani 

bilet teminine salahiyeti vardır. 

Buharlı banyolardan birisi (Amalienbad) denilen banyo Avrupa’nın 

en mühim müesseselerinden biridir. Burada, Doktorların nezareti 

altında, elektrik hidrotirapetik, sıcak hava masaj, mekanoterapi, radyom, 

sıhhî banyo gibi en son sistem tesisat vücude getirilmiştir. 

Bunun duhuliyesi, aynı evsaftaki hususî müesseselerin 

duhuliyesinden % 10-30 noksandır. 

C — On altı yerde yaz banyosu. 

Duhuliye 1 - 3 saat hesabile tesbit edilmiş tarifeye göre alınır. 

1 — Müstakil bir kabine işgal edildiği takdirde saatine göre 80 

kuruştan iki şiline kadar. 

2 — Küçük bölmelerde 20 - 50 kuruş. 

3 — Çocuklar için 2-10 kuruş. 

Yaz banyoları, gençliğin himayesi için İçtimaî basiret ve mektep 

müesseselerince mes’ul kimselerin nezaretinde her zaman meccanen 

ziyaret edilebilir. 

D — Çocuklar için 12 yerde serbest banyo bu şehir çocuklarına 

meccanen tahsis edilmiştir. 
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Buharlı Belediye Çamaşırhanesi 

919 tarihine kadar askeri idare elinde bulunan buharlı çamaşırhane 

belediyeye geçmiş ve 927 ye kadar, yeni tesisatla ikmal edilmiştir. 

Halen günde sekiz bin kilo çamaşır yıkanmaktadır. 

1 — Kilo sade çamaşır 31 kuruş. 

1 — Kilo kumaş 39 kuruş. 

1 — Kilo el işi çamaşır 67 kuruş. 

Bütün çamaşırlar, idare vasıtasile evlerden toplanır ve yıkandıktan, 

ütülendikten sonra evlere teslim olunur. Bunun için her kiloda iki kuruş 

alınır. 

Araba nakliyatı idaresi 

A — Hasta nakliyatı: 

Evlerden hastanelere gündüz hasta nakli için, 20, gece 24 şilin 

alınır. Hasta, umumî hastanelerden başka hususî ve lüks bir kliniğe 

gidiyorsa gündüz 30 ve gece için nakliye olarak 36 şilin alınır. 

Memurlar için bu ücret 16 şilindir. 

B — Dezenfekte idaresi: 

Resmi surette emir olunan dezenfekteler meccanidir. Bundan 

başkaları için tarifesine göre 7-60 şilin alınır. 

C — Tanzifat hizmeti: 

Evlerdeki süprüntüler için bir ay zarfında yapılan hizmetin 

derecesine göre ayda 3,5 şilinden 24 şiline kadar resim alınır. 

Ticarethane ve müesseseler için alınan resim, yapılan masrafın 

aynıdır, 

Lâğım ve Kanalizasyon 

Gayrı menkulün cephesinden ana lâğıma kadar olan mesafenin 

tulüne göre beher metresinden 40 şiline kadar temizleme resmi alınır. 
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Umumî hastanelere kabul masrafı 

15/8/920 tarihli kanuna göre, hastanelerin üçüncü mevkiine yalnız 

yerliler girebilirler. Bunun masrafı günde 7-9 şilindir. 

Hali ve vakti müsait olanlar otuz günlük peşin vermek 

mecburiyetindedirler; diğer hastalar, kendileri için yapılacak muameleye 

göre tesbit olunacak ücreti verirler. Bunlardan birinci sınıf ve ikinci sınıf 

yataklar günde 12-17 şiline kadar çıkar. 

Şifahane 

Delilere mahsus olan ve yalnız üçüncü sınıf yataktan ibaret olan bu 

hastanenin gündelik ücreti beş şilin otuz kuruştur. Bu masrafı 

vermiyecek olan kimseler için mahalli hükümet muavenet eder; Viyana 

belediyesinin muaveneti % 85 derecesindedir. 

Acizler Evi 

Burada esas meccanen kabuldür. Fakat girecek olanların kendi 

iratları, yahut masrafı ödeyebilecek aile efradı varsa günde üç şilin ve 70 

kuruş alınabilir. Bu müesseselerin % 93 masrafı mahalli hükümetçe 

kapatılır. 

Verem Sanatoryumları 

……….Bunların da gündelik ücretleri (5-7) şilindir. Parasını 

ödemeyecek olanların açığı % 50 yi bulmaktadır. Bu masraf Viyana 

belediyesince temin olunur. 

Belediye Mezarlıkları 

1 — Viyana Belediyesinin 37 yerde mezarlığı vardır. Bunlardan 

otuzu, mezhep farkı gözetilmeksizin herkes için açıktır. 

Bu mezarlıklarda, müşterek mezarlardan birisine cenaze koymak 

için 2-3 şilin masraf alınır. Hususî bir mezar için mezarlığın mevkiine ve 

mezarlık içinde arzu edilen ye- 

 

 



 
 

498 
 

rin şerefine göre ve hattâ istifade müddetinin azlığına veya çokluğuna 

göre 34 - 2538 şilin arasında değişir. 

Bundan başka, belediye müesseselerinde teçhiz ve tekfin için 2 şilin, 

belediye morg müessesesinden istifade edildiği takdirde 1-13 şilin, 

umumî mezarlıklarda merasim için kiliselerin istimalinden dolayı 40 - 

55 şilin, bir mezarı açıp kapamak için 20 - 125 şilin tabut muhafazası 

için 125 şilin, cenaze taşımak için 50 - 75 şilin gibi muhtelif ücretler 

alınmaktadır. 

2 — 922 de tesis olunan ölü yakma fırını, 927 de 2915 cenaze 

kabul etmiştir. Bu fırın Alman lisanile konuşan memleketlerde mevcut 

81 fırının beşinci derecesini teşkil etmektedir. 

Her cenaze için yapılan, muameleye göre: 

1-13 şilin resim alınır. Ecnebiler için yüzde zam vardır. 

3 — Belediyenin ticarî mahiyette idare edilmek üzere, cenaze 

merasiminde kullanılacak ve mezarları süsleyecek çiçekleri satmak 

üzere bir çiçeklik müessesesi vardır. 

4 — Bu müesseselere birde mezar taşı hazırlamak ve satmak için 

ayrı bir kısım ilhak edilmiştir. Bu da ticarî mahiyette idare edilmektedir. 

 

Yerlilik Resmi 

Viyana belediyesinde, belde haklarından istifade edebilmek için, 

herkes iradına göre bir yerlilik resmi vermeğe mecburdur. 2400 şiline 

kadar iratları olanlar için 5 - 140 şilinlik bir tarife vardır. 2400 şilinden 

yukarı iradı olanlar için beş sene ikamet müddetine kadar senelik iradın 

% 6 sı zam edilir Beş seneden on seneye kadar ikamet için % 4, 8 ve 10-

15 sene için % 4 ve 15 - 20 sene için % 2,4 ve bundan fazla ikamet için 

de senelik iradın %1,6 sı zam edilmektedir. 

Senelik iradı 3,0000 şilinden fazla olanlardan 1 Avusturya 

konfederasyonu tabiiyetinde bulunmayanlar, yerli bel- 
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de haklarından istifade etmek istedikleri takdirde bu resimler iki misli 

alınır. 

Muhtelif Resimler 

1 — Mektepteki talebelerin iaşe resmi: 

Esas itibarile talebe başına alınacak resim haftada 4 şilin kadardır. 

Fakat talebenin % 80 ni bu resimden istisna edilmiştir. Talebenin % 15 

şi bu resmin rub’unu ve % 4 dü de resmin yarısını vermektedir. 

2 — Çocuk bahçelerinden istifade resmi: 

Umumiyetle her çocuk için haftada on Avusturya kuruşudur Fakat 

çocukların % 25 şi her türlü masraftan istisna edilmiştir. 

3 — Çocuk muhafazaları resmi: 

Haftada çocuk başına bir şilin ve seksen kuruştur. Bununla beraber 

çocukların % 80 ni bu ücretten müstesna tutulmuştur 

4 — Çocuk bahçelerinde ana ve babanın kahvaltı mükellefiyeti: 

Bunun miktarı haftada 60 kuruştur. Çocukların yarısı bu ücretten 

tamamile muaftırlar. 

5 —  Çocuk muhafaza yerlerinde ana ve babanın öğle yemeği 

mükellefiyeti: 

Bunun haftalığı dört şilindir. % 57 çocuk bundan istisna edilmiştir. 

6 — Çocuk muhafaza yerlerinde ikindi kahvaltısı resmi: 

Haftada (60) Avusturya kuruşu, bundan da % 57 çocuk müstesnadır. 

7 — Çocuk bahçelerinde tam ve mükemmel yiyecek ücreti: 

Haftada 4 şilin 12 kuruş. Çocukların % 68 zi bundan müstesna olup 

% 8 zi ücretin yarısı ve % 10 nu ücretin dörtte birini vermektedir. % 12 

si tam ücret veriyor. 

8 — Belediye müze ve koleksiyon dairelerine duhuliye ücreti: 
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10 kuruştan bir buçuk şiline kadar. 

9 — Şehir tulumbacılarının, tiyatro şerik, varyete salonları, 

konser ve ticaret evlerinde yaptıkları nezaret hizmeti mukabili ücret, 8,5 

şilinden 32 şiline kadar, 

10 — Yangın habercileri resmi: 

Senede (60 - 120) şilin. 

11 — inşaat tetkik ve tastik resmi: 

Talep olunan tetkikatın mahiyetine ve fennî mesainin ehemmiyetine 

göre 3-90 şilin 

12 — Araba ve otomobil muayene ve sürücülerin imtihan resmi: 

10-15 şilin 

13 — Belediyeye yaptırılacak ilân resmi tarifesine göre: 

14  — Belediye müstahdemin idaresi resmi: 

20 kuruştan üç şiline kadar. 

Belediye istikrazları 

Belediye kanununa göre, belediyelerin istikrazları belediye meclisi 

kararile yapılır. İstikraz mikdarile itfa müddetini tayin eden hiç bir 

kanun yoktur. 

Belediye istikrazlarını kolaylaştırmak üzere resmi, yetim resmi ve 

hususî müesseseler vardır. Hariçten yapılacak istikrazlar için 

Almanya’da kurulmuş olan teşkilât Avusturya da yoktur. 

Umumiyetle küçük istikrazlar 5-10 sene arasında ve büyükleri 50 - 

90 sene arasında itfa edilmektedir. 

Belediye istikrazlarında faiz mikdarı umumî harpten evvel % 4 idi. 

Harp esnasında % 4-4,5 olmuştur. Harpten sonra umumiyetle % 5 ve bir 

defasında % 7 ye çıktı. 25 senede itfa edilmek üzere 1927 senesinde 

aktolunan otuz milyon dolarlık istikrazın faizi % 6 dır. 

Belediye gelirlerinin mukayesesi 

….. 928 senesinde varidatı umumiye 410,6 milyon şilindi. Bundan 

173,5 milyonu yani gelirlerin % 42si devlet 
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vergilerinden ayrı olan vergilerden ve 112 milyonu yani % 27 si 

belediye ve konfederasyonda ortaklık vergilerinden ve 2,3 milyonu 

munzam kesirlerden elde edilmiştir. 

173,5 bilyonun mukayese cetveli 

Emlâk vergisi 480,000 şilin % 0,28  

Mesken vergisi 35,800,000 şilin % 20,64  

İçtimaî basiret vergisi 69,000,000 şilin % 39,79  

Eğlence vergisi 14,500,000 şilin % 8,36  

Gıda maddeleri vergisi 13,000,000 şilin % 7,50  

Yabancıların mesken resmi 3,000,000 şilin %1,73  

Kıymetlenme resmi 6,500,000 şilin % 3,75  

Duvar ilânlarından 900,000 şilin % 0,52  

İlân ve ihbarlardan 4,500,000 şilin % 2,59  

Hizmetçi resmi 2,500,000 şilin % 1,44  

Otomobil resmi 3,800,000 şilin % 2,19  

At ve hayvan resmi 45,000 şilin % 0,02  

Yangın sigorta resmi 3,000,000 şilin %1,73 

Aleni satışlardan 250,000 şilin % 3,14  

Ruhsatnamelerden 450,000 şilin % 0,26  

İdarî resim 650,000 şilin % 1,37 

Elektrik kuvvei muharrikesinden 3,730,000 şilin % 2,15 

Bira istihlâkinden 10,300,000 şilin % 5,94 

Müşterek vergilerden mühim bir kısmı yüzde ellisi konfederasyona 

ve % 25 si Federal hükümete ve % 25 şi de belediyeye verilmek suretile 

taksim edilmektedir. Menkul ve gayri menkul kıymetler vergisinden % 

20 si konfederasyonun ve geri kalanı yarı yarıya belediye ile federal 

hükümetindir. 

Bira ve içki resminden belediye hissesi % 15 ve köpüklü şarap 

resminden % 80 dir. 

Viyana’nın idaresi 

Viyana, hususî bir teşkilâtla idare olunur. Hem belediye hem de 

konfederasyon için de federal bir hükümet o- 
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larak tanınmıştır. Viyana belediye reisi yalnız şehrin belediye reisi değil, 

aynı zamanda, Viyana hükümetinin siyasî reisidir.. 

Viyana belediye meclisi, aynı zamanda federal hükümetin (Diete) 

meclisi vazifesini de görür. Yalnız, müzakere sırasında ruznamesi 

değişerek ayrı vasıflarla çalışır, mislen; belediye meclisi şeklindeki 

toplantısında bir kanun lâyihasını müzakere ve karara rapt edemez. 

Bunun için ruznamede meclisin (Diete) mahiyetinde toplandığı tasrih 

olunur. Belediye heyeti, hükümet, müdür ve memuru gibi çalışırlar. 

K. Naci 

…………………………………………………………………………… 

 

İTALYAN MEMURİN KANUNU 

Devlet Mülkiye memurlarının Hukukî vaziyetleri hakkında 30 

Kânunuevvel 932 tarih ve 2960 No. Dekre-luva  

Birinci kısım: Hizmet ve mesleğe kabul  

Bap - 1: Tayin, Yemin, Sicil 

1 — Devletin mülkî hizmetlerine tayin olunmak içir, şu şartları haiz 

olmak lâzımdır: 

1 — Siyasî hukukuna sahip İtalyan vatandaşı olmak, 

2 — Müsabaka açan kararnamenin muhtevi olduğu tarihte On 

sekiz yaşını ikmal etmiş olmak, Mezkûr tarihte her dairenin nizamlarile 

matlûp olan yaşı geçmemiş bulunmak. 

3 — Siyasî, medenî ve manevî hayatında hüsnühal: sabit 

bulunmak, Bu bapta müsabaka açan dairece verilecek hükme itiraz kabil 

değildir. 

4 — Mer’i kanunlarla matlûp tahsil vesikalarından başka her 

dairenin nizamlarile matlûp sair evsafı da haiz olmak, 
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5 — Sıhhati sağlam ve teşekkülâtı kuvvetli olmak, hizmet 

verimini azaltacak kusur ve noksanlarla malul olmamak, 

6 — Müsabaka imtihanında muvaffak olmak, 

Nazır, icap esbabını göstermeksizin bir kararname ile talibi imtihana 

kabul etmiyebilir. Bu karara itiraz kabil değildir. ( 1 ) 

2 — Memurun doğrudan doğruya kadroya, veya namzet olarak 

tayininde bunlar herhangi bir meşru mazeretle tesbit edilmiş olan 

tarihten sonra vazifeye başlarlarsa, tayin, filen vazifeye başladığı günden 

itibar olunur. 

3 —  Mülkî hizmetler için müsabakaya girenler, müsabakaya 

mevzu memuriyet adedinden fazlasile imtihanı kazanmış olurlarsa bu 

fazlalar müteakiben açılacak memuriyetlere tayin edilmek hakkını ihraz 

etmezler. 

Mamafih, idare bu fazlaları kazandıkları dereceye göre sıralayıp 

derecelerini bir kararname ile tastik ederek kararname tarihinden altı ay 

zarfında açılacak memuriyetlere derece sırasına göre ve fakat 

müsabakaya mevzu memuriyetlerin onda biri kadar münhale münhasır 

kalmak şartile bu 

                                                      
1 Maddede cinsiyet hakkında bir hüküm yoktur. Fakat 919 tarihli kanunda 

kadınlardan Devlet hizmetine kabullerine dair hükümler vardır: 

Madde — 7: Kadınlar erkeklerin kabul edildikleri amme hizmetlerine kabul 

olunabilirler. Ancak kanunlarında kabul edilecekleri tasrih edilen vazifeler 

müstesnadır. Kazaî veya siyasî salâhiyetleri haiz olan vazifelerle devletin 

müdafaasına müteallik vezaife kabul olunamazlar. 

Bu maddenin tatbikine dair nizamnameye göre kadınların kabul 

olunmadıkları vazifelerden bazıları şunlardır: 

(Grande officiel) rütbesindeki Devlet memuriyetlerine, mü- diri umumilik 

ile bunun fevkindeki derecelere, muhasebei umumiye müdiri umumiliğine, 

Valiliğe, birinci derece konsolosluğa Demiryollar umum müdürlüğüne, Devlet 

şurasına ve Şura kitabetlerine, Divanı muhasebat ile mürakabe heyetine, 

hâkimliğe, emniyeti umumiye memurluğuna, taharri memurluğuna, Polisliğe, 

hapishane muhafızlığına, berri, bahrî ordulardaki askeri ye sivil vazifelere... 

       Nakil 
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fazlalardan hak sahibini tayin etmek salâhiyetini haizdir. 

Ayni memuriyet için iki defa müsabaka imtihanını kazanmamış 

olanlar bu memuriyet için ileride açılacak imtihanlara kabul edilmezler. 

4 — Yüksek derecede olsa bile münhasıran teknik mahiyette 

bulunup ifası hususî tahsil ve malûmata vabeste olan vazifelere madun 

memurlardan tayin olunabilecek ehliyetlisi bulunmadığına Müdürler 

encümenince karar verildiği takdirde, bu vazifelerin memuriyete 

başlangıç vazife addolunması için her daire kendi nizamnamelerine 

hüküm koymağa mezundur. Bu takdirde, bu memuriyetlere müsabaka 

ile memur alınır. Müsabakaya yalnız tahsil noktasından da yapılabilir. 

(30 Kânunuevvel 932 tarih ve 3084 No. kararnamenin 11 inci 

maddesi: Tamamen istisnaî olmak ve Müdürler encümeni ile Devlet 

şûrasının lehe olarak mütaleaları alınmak şartile san!at, meslek ve 

ilimlerinde hususî vukuf ve şöhret sahibi bulunanların beşinci dereceye 

kadar mülkiye memuriyetlerine tayini caizdir. Nakil) 

5 — Namzet memur vazifeye başladığı zaman iki şahit karşısında 

ve mafevkinin veya tevkil edeceği memurun önünde vazifelerine ikdam 

ve sadakat göstereceğine, kimseye vazifesi sırlarını bildirmeyeceğine 

dair resmî bir vaitte bulunur. 

Bu vait zabıt varakasile tesbit olunarak bunun aslı memurun şahsî 

dosyasında saklanıp bir sureti memura teslim olunur. 

Resmî vait formülü şudur: Krala ve haleflerine sadakat edeceğime, 

kanunu esasî ile diğer kanunlara riayet edeceğime, vazifelerimi dairenin 

ve ammenin menfaatlarına mutabık olarak dikkat ve gayretle ifa ve 

vazifeme müteallik esrarı muhafaza edeceğime ve hususî hayatımda da 

vazifemin şerefine uyacak surette hareket edeceğime söz veriyorum. Bir 

cemiyet veya partiye mensup olmadığımı beyan eyler ve vazifelerimin 

icaplarına uymayan cemiyet ve parti- 
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lere girmeyeceğime söz veriyorum. Vazifelerimi yalnız Kral ve 

memleketimin iyiliği namına ifa edeceğime söz veriyorum. 

Başka bir vazifeye geçişte resmî vait tekrar edilmez. 

6 — Kadroda bir vazifeye tayin olunan memur, evvelce 

namzetlik devresini geçirmiş olsun olmasın vazifeye başlar iken daire 

âmirinin veya tevkil ettiği memurun önünde ve iki şahidin karşısında 

yemin eder. Yemin etmezse tayini sukut eder, 

Yemin şekli şudur: Kral ile haleflerine sadakat edeceğime, kanunu 

esasi ile Devletin diğer kanunlarına riayet edeceğime vazifelerimi 

dairemin ve âmmenin menfaatlarına mutabık olarak dikkat ve gayretle 

ifa ve vazifeme müteallik esrarı muhafaza edeceğime ve hususî 

hayatımda da vazifemin şerefine uyacak surette hareket edeceğime 

yemin diyorum. Bir cemiyet veya partiye mensup olmadığımı beyan 

eyler ve vazifelerimin icaplarına uymıyan cemiyet ve fırkalara 

girmeyeceğime yemin ederim. Vazifelerimi yalnız Kral ve 

memleketimin iyiliği namına ifa edeceğime yemin ederim. 

Edilen yemin için bir zabıt varakası tutulur. Bunun aslı memurun 

şahsî dosyasına konup bir sureti memura tevdi olunur. Memurun yemin 

ettiği sicile kaydedilir. 

7 — Merkezî devairin her birinde, memurlar müdürlüğü 

taralından her memur hakkında bir sicil tutulur. Memur ailesi meyanında 

tehaddüs eden tebeddülleri, memurlar müdürlüğüne bildirmeğe 

mecburdur. 

Bap - 2: Müratebe ve kıdem 

8 — Müratebe bir gurup veya sınıftaki memurlar arasında derece 

ile ve ayni derecedekiler arasında kıdem ile teessüs eder. 

Kıdem tayin veya terfi kararnamesinin tarihine göre teayyün eder. 

Bu tarihlerin müsavatı halinde evvelki derecelere tayin veya terfi 

kararnamesinin tarihine göre hesap olunur. Bu tarihlerin de müsavatı 

halinde sinne göre tayin olunur. Müsabaka imtihanında, terfia liyakat 

kazananların 
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intihabında, ve sıra listesinde kazanılan mevkiler hesaba katılmaz, 

Kıdemin hesabında memurun ailevi sebeplerle intizarda kaldığı 

veya maaş ile birlikte kıdemi katedildiği müddetler nazara alınmaz. 

Memurlar muvakkaten başka dereceye müteallik vazifeleri ifadan 

imtina edemezler. 

9 — Nezaretler her sene Mart ayında, kendi memurlarının 

Kânunusaninin biri itibarile kıdem vaziyetlerini gösteren cetvelleri 

tabederek resmî gazete ile tabı ve ilân ederler. 

Resmi gazetede çıkan ilândan altmış gün içinde memurlar kıdem 

vaziyetlerinde gördükleri yanlışlıkları tashihi için Nezarete müracaat 

edebilirler. Bu müracaata mukabil Nezaretçe alınacak karar kat’idir. 

10 — Memurun mensup olduğu makama her hangi bir müracaat 

veya maruzatı daima müratebe silsilesi yolile vaki olacaktır. 

Doğrudan doğruya edilen müracaat ve maruzatlar reddolunur. 

Bununla beraber, memurlar kendi mafevklerine, Nazıra hitaben yazılmış 

mühürlü mazruflar tevdi etmek hakkına maliktirler. Yalnız bu hak 

vazifeye müteallik hususî ehemmiyet ve nezaketi haiz meselelere 

münhasırdır. Bu mazruflar tehir edilmeksizin re’sen Nazıra takdim 

olunurlar. 

Bap - 3: Müdürler encümeni. Evsaf notları 

11 — Her Nezarette, hilâfa şart olmadıkça, yalnız derecesi beşinci 

dereceden yukarı olmıyan memurlar hakkında icraatta bulunmak üzere, 

bir müdürler encümeni teşkil olunur. Beşinci dereceden yukarı memurlar 

hakkında müdürler encümenine ait vazifeler nazırlar meclisi tarafından 

ifa olunur. 

Müdürler encümeni nezaretin umumî müdürleri, filen bir hizmetin 

idaresile muvazzaf olan bu derecede veya daha yukarı memurları ile 

memurlar müdüründen mürekkeptir. 
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Bu memurların işten memnuiyeti veya gaybubeti hallerinde yerlerine 

usulen vekâlet edecek olan memurlar geçerler. Memurlar müdirinin işten 

memnuiyeti veya gaybubeti halinde yerine yedinci dereceden aşağı 

olmamak şartile yerine usulen vekâlet edecek memur geçer. 

Encümene ya nazır veya müsteşar ve yahut da en yüksek dereceli 

veya en kıdemli memur riyaset eder. 9 uncu dereceden aşağı olmamak 

üzere nezaret memurlarından biri kitabet vazifesini görür. 

Müdürler encümeninin kararları muteber olmak için azaların en az 

üçte ikisinin huzuru lâzımdır. Bununla beraber hiç bir vakit reisle 

birlikte üç azadan noksan olamaz. 

Kararlar mutlak ekseriyet reyi ile ittihaz olunur. Reylerde müsavat 

halinde eğer reis nazır veya müsteşar ise riyasetin tarafı racihtir. Eğer en 

yüksek dereceli veya en kıdemli memurlar tarafından riyaset edilmekte 

ise memurun lehine olan tarafın reyi racihtir. 

Memurlar müdürü en kısa müddet zarfında encümen kararlarını 

Nazıra arzetmeğe mecburdurlar. Nazır kararları tastik veya reddeder. 

12 — Namzetler de dahil olmak üzere her memur için her sene 

Kânunusani ayında her Nezaretçe tesbit edilecek şekilde birer evsaf not 

cetveli tanzim edilecektir. 

Bu cetveller memurun cismanî vaziyetini, entellektüel halini, hususî 

ve resmî mişvarini dirayet ve faaliyetini ve sair memur olduğu vazifenin 

güzel ifası için lüzumlu olan evsafını, mafevk derece vazifesini ifaya 

ehliyetini ve sair derci muvafık görülen hususları ihtiva eder. 

Evsaf notları memurun vazifede bulunduğu kalem âmiri tarafından 

tanzim ve imza edilir. Bu cetveller teşkilât taksimatına veya mahalli 

taksimata göre bir hizmet şubesine riyaset eden daire müdirine tetkik ve 

imza edilir. 

Memurun umumî vaziyetine göre verilecek evsaf notları şunlardır: 

Aliyülâla, âla, iyi, orta, fena. Verilen bu notlar memura tebliğ edilerek 

imza ettirilir. 
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Memur notu tebellüğ ettikten onbeş gün içinde kendisine verilen 

vasıf aleyhine Müdürler encümenine müracaat edebilir. 

Encümen memurun evsafını tayin eden daire müdirinin tahriri 

izahatı ve memurlar müdürünün raporu üzenine, verilen vasfın tebdiline 

lüzum görse haddın vasfını tayin eyler. 

Bu suretle tayin olunan vasıf derhal memura tebliğ olunur. Bunun 

aleyhine müracaat makbul değildir. 

Namzet memurlar için evsaf notu namzetlik devresinin sonunda da 

verilebilir. 

13 — Aliyülâla vasfı yalnız mensup oldukları guruba göre ehliyeti 

mahsusa, vukuf, istidat ve faaliyet ibrazile temayüz eden ve vazifesinin 

ifası ve iş veriminin çokluğu noktalarından emsalinden teferrüt eden ve 

idari vazifeleri başarabilmeye istidadı görülen memurlara verilir. 

Bundan başka bu vasfın tevcihinde memurun âmme asayiş ve sıhhatinin 

muhtel olduğu zamanlarda ve sıhhata muzur ve zahmetli mahallerde 

verdiği hizmetler ile ifa ettiği hususî ehemmiyeti haiz işler ve yaptığı 

tetkikat ve idari veya fennî sahada telifat, neşriyat) (bilhassa bunların 

memurun mensup olduğu daireye tealluk edenleri) göz önüne alınacak 

ve bunlar evsaf notu cetveline behemehal ve sarahaten dercolunacaktır. 

Âlâ vasfı, ehliyetin istilzam ettiği umumî şartlardan başka dirayet ve 

faaliyet, gayret ve hüsnühal eshabından olup verilen vazifeleri takdire 

şayan surette ifa eden ve İdarî vazifeleri başarabilmeye istidadı görülen 

memurlara verilir. 

Evsaf notunun teallûk ettiği sene zarfında inzibatı bir cezaya düçar 

olanlara veya cezaya müstahak görülse bile mafevklerini usulsüz olarak 

tazyike teşebbüs edenlere aliyülâlâ ve âlâ vasıfları verilemez. 

14 — Evi vasfı ehliyet dirayet ve faaliyeti görülen memurlara tevcih 

olunur. 

Memurun (eyi) den aşağı not aldığı seneler maaş zammı 

devrelerinin hesabında nazara alınmaz. (bir derecede geçen muayyen 

devreler için maaş zammı verilir. Nakil) 
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15 — Orta vasfın notun teallük ettiği sene zarfımdan kâfi derece 

ehliyet, dirayet ve faaliyet ibraz edememiş memurlara tevcih olunur. 

Herhalde notun teallûk ettiği sene zarfında muahezeden bir cezaya 

maruz kalanlar ile bu müddet zarfında hile ve desise yollarile kanun ve 

nizamlardan istifade ederek kanun veya âmirlerinin emirleri hilâfına 

memuriyet mahalline vaktında varmayanlar veya vazifesini gergi veçhile 

yapamayanlar ve yahut başka vasıtalarla bu kabil maksatlar elde etmek 

isteyenlere orta vasfı verilir. 

Orta vasfım alan memur bu vasfı aldığı senenin inkızasından 

itibaren üç sene geçmedikçe terfi imtihanına giremez. Bu mühlet inkıza 

bulmadan evvel terfi imtihanı vaki olacak olursa memur bu kanunun 4 

üncü babında muharrer evsafı haiz olduğu takdirde imtihana alınır. 

Herhalde sabık fıkra hükmü mahfuzdur. 

16   Kötü vasfı, notun teallûk ettiği senede ehliyet, liyakat ve 

faaliyet göstermiş olanlara tevcih olunur. Herhalde bu müddet zarfında 

maaştan mahrumiyet suretile vazifeden menedilen memurlara kötü vasfı 

tevcih olunur. 

Memur üst üste iki sene kötü vasfı alırsa hakkında hizmetten affa 

müteallik hükümler tatbik olunur. 

Kötü vasfı, memuru mafevk dereceye bir müddete tâbi olmaksızın 

terfiden ve imtihanlara kabulden mahrum eder. Ancak, notun teallûk 

ettiği seneden itibaren beş sene zarfında ifa ettiği hizmete göre memurun 

vaziyetini islâh eylediğine müdürler encümenince karar verildiği 

takdirde bu hüküm tatbik olunmaz. 

17 — Bir veya müteaddit seneler zarfında not cetvelleri tanzim 

edilmemiş olur ve memurların evsafı tayin edilmek lâzım gelirse, 

Müdürler encümeni, kalemlerin kanaatlarını ve memurların yaptıkları 

işleri nazara alarak vasıfları tayin eder. Tayin olunan vasıflara itiraz 

makbul değildir. 

18 — Kalem âmirleri evsaf notlarının hazırlanmasından ve 

memurlar müdürü de bu baptaki cetvellerin zamanında tevzi 

edilmemesinden mesuldürler. 
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Bap - 4: Terliler 

19 — Beşinciden yukarı derecelere tayinler Nazırlar meclisince icra 

olunur. Bu derecelere başka kadro veya başka idare memurları veyahut 

Devlet memuru olmıyanlar da tayin olunabilir, (dördüncü maddeye 

bakıla). 

20 — İmtihan neticesinde veya hususî kanunlar mucibince terfi 

edecekler müstesna olmak üzere beşinci dereceye kadar olan bütün 

terfilerde evvelâ müdürler encümeninin mütaleası alınmak lâzımdır. Bu 

sebeple memurların sicilleri ve evsaf notları encümene tevdi olunur. 

21 — A. ve B. Gruplarına mensup kadroların 9 uncu derecesine 

terfide münhal yerlerin üçte birine on ve on birinci derece 

memurlarından olup liyakat imtihanında kazananlar, üçte ikisine onuncu 

derece memurlarından olup ehliyet imtihanında kazananlar terfi olunur. 

Liyakat ve ehliyet imtihanlarına, imtihanları açan kararname 

tarihine göre namzetlik veya mülâzimlik devreleri de dahil olduğu halde 

ayni dairenin ayni grubunun on veya on birinci derecelerinde liyakat 

imtihanına girecekler için cem an sekiz ve ehliyet imtihanına girecekler 

için cem’an on sene filen hizmeti olanlardan Müdürler encümenince 

ehliyet, dirayet ve hüsnühali musaddak bulunanlar kabul olunurlar. 

Doktora veya buna muadil diploma sahibi olanlar için yukarda 

mezkûr mühletler ikişer sene tenzil olunur. 

Ayni idarenin başka gruplarına ait kadrolara hizmet etmiş bulunan 

memurların bu hizmetleri, aşağıda yazılı şekilde hesap edilir. 

A A grubuna mensup hizmetler için; memur B. gurubuna ait bir 

kadrodan geliyorsa hizmet senesinin üçte ikisi, C grubuna ait bir 

kadrodan geliyorsa hizmet senesinin nısfı, 

B — B Grubuna mensup hizmetler için; memur A grubundan 

geliyorsa hizmet senesinin tamamı, C grubundan geliyorsa hizmet 

senesinin üçte ikisi. 

Başka idarelerin ayni gruba mensup kadrolarından ifa 
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edilen hizmetler tamamı tamamına hesaba katılır. Fakat her halde dört 

seneden fazla olamaz. 

Yukarıki fıkra bir idarenin A grubundan diğer idarenin B grubuna 

ait bir kadroya gelen memurlar hakkında tatbik olunur. 

Liyakat imtihanları ile ehliyet imtihanlarında kazananların 

dereceleri bir kararname ile tesbit olunduktan sonra bu kararname 

tarihinden itibaren bir sene geçmedikçe tekrar bu imtihanlar açılamaz. 

22 — Liyakat imtihanları, imtihanın açıldığına dair olan 

kararname tarihinde münhal bulunan memuriyetlerden evvelce açılan 

imtihanda kazanıp ta henüz terfi edememiş olanların adedine müsavi 

adette memuriyet ayrıldıktan sonra kalacak münhallerin üçte birisi için 

açılır. 

Evvelce liyakat imtihanında kazanamamış ve fakat kazandığı 

numaralar ehliyet imtihanında kazanmak için icabeden asgarî 

numaradan aşağı düşmemiş bulunanlar tekrar ehliyet imtihanına tâbi 

tutulmayarak ehliyet imtihanına girmek için muktazi kıdemi 

doldurduktan sonra açılacak ehliyet imtihanlarının sıra listesine ithal 

olunurlar. 

23 —  C grubuna ait kadroların 11 inci derecesine terfide münhal 

yerlerin üçte birisine aynı kadronun 12 inci derecesindeki memurlardan 

müsabaka imtihanında kazananlar, üçte ikisine ayni kadronun 12 inci 

derecesindeki memurlardan kıdemle birlikte liyakat eshabından 

oldukları Müdürler encümenince tastik edilenler terfi ederler. 

Müsabaka imtihanına, imtihanı açan kararname tarihine göre, 

namzetlik ve mülâzımlık devreleri de dahil olmak üzere 12 inci ve on 

üçüncü derecelerde filen ve cem’an on sene hizmet eden memurlardan 

Müdürler encümenince ehliyet, dirayet ve hüsnühali tastik olunanlar 

kabul olunurlar. Kıdemle beraber liyakat noktasından terfie gelince, bu 

suretle terfi yukarıdaki fıkra mucibince hesab edilmek üzere en az oniki 

sene filen hizmet eden memurlara tevcih olunur. 

Berri, bahrî havaî ordularla maliye muhafaza kıtaları küçük 

zabitlerinden olup olbaptaki kanunlar mucibince ve- 
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rilen haklara müsteniden tayin olunacaklar hakkında yukarıki ikinci ve 

üçüncü fıkralarda yazılı müddetler dört seneye indirilmiştir. 

24 — Yukarıki maddelerle 11 Teşrinisani 923 tarih ve 2395 

numaralı kararnamenin 6, 7, 9, 10, ve 12 inci maddeleri tarafından 

tanzim edilmemiş olan terfilerde, terfiler ayni kadronun bir derece 

aşağısındaki memurlardan münhasıran mutlak istihkak suretile hak 

sahibi olanlardan Müdürler encümenince irae edileceklere tevcih olunur. 

(Mezkûr maddelere ait kararname bu kararnameden sonra 

neşrolunacaktır. Nakil) 

25 — Teknik kadrolara mensup memurların terfi hususu her 

dairenin kendi nizamnamesile tayin olunacaktır. Mamafih bu 

nizamnamelerin mümkün olduğu kadar bu bap hükümlerine mutabık 

bulunmasını temin için nizamnameler sonradan bir daha gözden 

geçirilecektir. 

26 — Bu kanunun 69 uncu ve müteakip maddeleri hükmünce 

inzibatî bir cezaya maruz bulunan memur cezanın tatbik olunduğu 

müddet zarfında Müdürler encümeninin mütaleası alındıktan sonra 

Nazırın vereceği karara müsteniden imtihandan veya terfi için intihaptan 

hariç bırakılabilir. 

Memur mezkûr imtihan veya intihaptan sonra ve fakat terfi için 

kararname isdar edilmeden evvel inzibatî bir cezaya maruz kalırsa terfi 

cezanın inkızasına talik olunur.' 

Tevbihten yukarı inzibatı bir cezanın tatbikine karar verildiği 

takdirde, bu kanunun on beşinci maddesinin son iki fıkraları ile 16 ıncı 

maddenin son fıkrası hükmüne tevfikan memur kat’iyyen terfiden 

mahrum bırakılır. 

Evsaf notlarının itasından sonra ve fakat imtihan veya terfie 

intihaptan evvel hakkında muahezeden yukarı inzibatî bir ceza verildiği 

takdirde de memur terfiden mahrum edilir. 

7 inci dereceden aşağı bir derecede bulunmıyan memurlardan 

maaştan mahrumiyet ile işten men cezasile tecziye edilenler sekiz sene 

müddetle terfie nail olamazlar. 
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Bap - 5: Terfie intihap 

27 — Nisbî istihkak noktasından terfie lâyık görülen memurların 

tayininde şu suretle hareket olunur. Müdürler encümeni tarafından tayin 

edilecek memuriyetler adedince kanunî şeraiti haiz olanlar arasından 

terfie en ziyade müstehak olanlar seçilerek liyakatlarına göre sıralanır. 

Encümenin takdirine itiraz kabil değildir. Bu suretle ayrılacak 

namzetlerin en az son beş sene zarfında kamilen aliyülâlâ veya âlâ not 

almış olmaları lâzımdır.  

Bu suretle namzet ayrıldıktan sonra yine münhal yer kalırsa buralara 

mezkûr beş senenin ilk ikisinde bir defa olmak ve bir defadan fazla 

olmamak üzere en aşağı eyi notu kazanmış memurlar arasından intihap 

edilirler 

28 — Mutlak istihkak noktasından terfie intihapta ise 

Müdürler encümeni tarafından derece içinde kıdem sırası itibarile en 

aşağı son beş senede aliyülâlâ veya âlâ not almış olan memurlardan veya 

mezkûr beş senenin ilk iki senesinde bir defa olmak ve birden fazla 

olmamak üzere en aşağı eyi notu kazanmış memurlardan seçilir. 

Encümenin takdirine itiraz kabil değildir. 

29 —  Kısmen nisbî istihkak, kısmın kat’î istihkak suretile derece 

terfiinde, Müdürler encümeni ilk evvel nisbî istihkak noktasından terfie 

layık görülen namzetleri seçerek bunların her birine bir derece tayin ile 

bu dereceye göre namzetleri sıralar. Sonra mutlak istihkak suretile 

terfiye layık olanları seçerek kıdem sıralarına göre sıralayıp nisbî 

istihkak suretile ayrılan namzetlerin arasına koyar. 

30 — Derece terfileri istihkak sıra cetveline müsteniden icra 

edilmek lâzım geldiği takdirde, bu cetvele matlûp kanunî şartları haiz 

memurlardan en aşağı son beş sene zarfında aliyülâlâ veya âlâ notu 

alanlara veyahut ta bu beş senenin ilk iki senesinde bir veya iki defa eyi 

notu kazananlar arasından Müdürler encümenince seçilecekler 

kaydolunur. Encümenin kararına itiraz kabil değildir, 

İstihkak sıra cetveline, yukarıki fıkra mucibince mafevk 
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derece terfie müstahak olanların hepsi münhal adedini tecavüz etse dahi 

- kaydolunur. 

Münhal yer adedini mütecaviz olarak cetvele yazılanlar mafevk 

derecede münhal vaki oldukça sıralarına göre münhallere terfi ederler. 

Yalnız hususî hükümlerle tesbit edilen adet ve zaman tahdidi 

muteberdir. 

31 — Kıdemle birlikte liyakat dolayısile terfiler, 28 inci maddede 

tesbit edilen tarzda derece içindeki kıdem sırasına göre icra olunur. Son 

beş senenin ilk iki senesinde iyiden yukarı not alanlar da terfi edebilirler. 

Bap - 6: Kabul ve terfi imtihanları 

32 — Mülkiye hizmetlerine kabul için müsabaka imtihanları 

Nezaret kararnamesile küşat olunur. Kararname imtihan için tesbit 

olunan tarihten en az iki ay evvelinden resmî gazetede ilân olunur. 

Bu kararnamede: 

A — Müsabakaya konulan memuriyetlerin adedi. 

B — Kanunen ibrazı lâzım gelen vesikalar. 

C  — Şifahî ve tahrirî imtihanların yapılacakları günler. 

D — Şifahî ve tahrirî imtihan programları. 

E — İlânı muvafık görülen sair hususlar gösterilir. 

İmtihanlara iştirak veya memuriyet talebi, doktora diplomasını haiz 

olanlar tarafından vaki ise istidaya 50, sair şahıslar tarafından vaki ise 25 

liretlik pul yapıştırılır. Nakil) 

İmtihan heyetleri her dairenin kendi kanunlarına göre tesis olunur. 

33 — Terfi imtihanları imtihanların başlayacağı günden en az bir 

ay önce resmî gazetede ilân edilmek üzere Nezaret kararnamesile küşat 

olunur. 

34 — Tahrirî imtihanlara imtihan komisyonu âzasından birinin 

veya Nezaret tarafından gösterilecek bir memurun riyasetinde, imtihanın 

vuku bulduğu mahalde mukim olanlardan sekizinci dereceden aşağı 

olmamak üzere iki me- 



 
 

515 
 

murdan ibaret bir nezaret komitesi tarafından nezaret olunacaktır. Reis 

imtihanın vuku bulduğu mahalde mukim olanlardan 9 uncu dereceden 

aşağı olmıyan bir memuru kâtip olarak tayin eyler. 

İmtihan muhtelif mahallerde yapılacak her mahal için bir nezaret 

komitası teşkil olunacaktır. İmtihan komisyonu veya nezaret komitası 

âzalarından birinin işten memnuiyeti halinde işten çekilen memurun 

yerine aynı derece memurlarından ikame olunur. 

35 — İmtihan komisyonu, her madde için, imtihan bir mahalde 

vuku bulacaksa üç, muhtelif yerlerde vuku bulacaksa bir mevzu hazırlar. 

Mevzular tesbit edilir edilmez zarflara konarak mühürlenip zarfın 

yapıştırılan kenarları komisyon âzası tarafından imza edilir. 

Zarflar imtihan komisyonu reisi, eğer imtihan muhtelif yerlerde ise 

daire âmiri tarafından hıfzolunur. 

Divanı Muhasebat 

Murakıplarından 

Ali Ragıp 

 

…………………………………………………………………………. 
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1932 SENESİNDE MER’İ BELÇİKA VİLÂYETLER 

KANUNU 

Vilâyetlerde mevcut Makam ve Teşkilât 

Her Vilâyette bir Vilâyet meclisi ve birde Hükümet Komitesi vardır. 

Vilâyet meclisi: 

250000    den     aşağı     nüfuslu Vilâyetlerde    50 

250000 » 500000 » » 60 

500000 » 750000 » » 70 

750000 » 1000000 » » 80 

Azadan mürekkeptir. 1000000 ve daha fazla nüfuslu Vilâyetlerde âza 

adedi - 90 - dır. 

 

İntihabat; İntihap dairelerinde yapılır, intihabat dairelerinin hududu 

İntihabat Kanununda yazılı intihap Kantonlarının hudududur. Mamafih 

bir intihap dairesi iki veya daha ziyade intihap kantonlarından mürekkep 

olabilir. intihap kantonlarının cem’i intihap daireleri merkezlerinin 

tayini, her intihap dairesine düşen Meclis âzaları adedi intihap kanununa 

bağlı bir tabloda tespit edilmiştir. 

Bununla beraber intihap daireleri arasında âza adedinin taksimi, her 

umumî nüfus tahririni müteakip nihayet iki sene içinde umumî tahrire 

göre yenden tetkik ve nisbeti tespit edilecektir. 

Meclis kendi arasından bir daimi encümen seçer (1). Vilâyet 

meclisleri nezdindeki Hükümet Komiserleri Vilâyet Valisi namını 

taşırlar. Valiler Kral tarafından tayin ve azil olunurlar. Tahrirat 

müdürleri Vilâyet daimi encümenleri tarafında seçilen üç misil namzetli 

bir liste üzerinden Kral tarafından altı sene müddet için tayin edilirler. 

Ve Daimî encümenlerin talebi üzerine Kral tarafından azil 

olunabilirler. Valiler Kral huzurunda yemin ederler. 

                                                      
1 Meclis azalarının ne suretle seçileceği intihap kanununa izah edilir. 

Bilumum intihaplar intihap kanununda toplanmıştır. 



 
 

517 
 

VİLÂYET MECLİSİ 

İçtima ve usulü müzakereye dair ahkâm 

Fevkalâde vekayî sebebile Vilâyetin diğer bir şehrinde içtimaa Kral 

tarafından davet edilmiş olmadıkça Vilâyet meclisi Vilâyet merkezinde 

içtima eder. Meclisin içtima devreleri Kral namına Vali tarafından açılır. 

Ve kapanır. 

Meclis ister Temmuzun 1 inci ister 1 inci teşrinin 1 inci günü olsun 

sabahın saat 10 nunda toplanmağı dahili nizamnamesinde tespit eder. O 

tarihte re’sen toplanarak adî İçtimaını yapar. Eğer Temmuzun 1 inci 

veya 1 inci teşrinin 1 inci günü bir tatil gününe tesadüf ederse içtima 

ertesi güne talik edilir. Meclis en yaşlı ve kıdemli âzasının riyasetinde 

toplanır. Ve reise en genç iki aza kâtiplik eder. 

Adi içtimaa tekaddüm eden on beş gün içinde Meclisin adî 

içtimaında bilmüzakere karar vereceği işleri şubelere veya hususî 

komisyonlara tetkik için tekrar göndermek maksadiyle ve Daimî 

encümenin talebile Meclis Vali tarafından toplanabilir. Bu içtima 

kat’iyyen bir günden fazla devam etmez. Vali daima içtimain hitamını 

hüküm ve tebliğ eder. Bu içtimadan mada Kral Meclisi fevkalâde 

içtimaa davet edebilir. Fevkalâde içtima Vilâyetin bir gazetecisiyle ilân 

olunur. Davetler Vali tarafından tahriren ikametgâha yapılır. 

Şayet Meclisin tanı veya kısmı tecdidi için yapılan intihap adî içtima 

devresinden 6 hafta evvel yapılmışsa müntehiplerin salâhiyetlerinin 

tevsiki, Reis ve ikinci Reis tayinlerinin tacili, Meclis bürolarının teşkili 

ve salâhiyetlerinin tayini ve nihayet müddetleri hitam bulmuş olan 

Daimî encümen âzalarının yerlerine başkalarının seçilmesi gibi 

hususların temini için Meclis Kral tarafından fevkalâde içtimaa davet 

edilir. 

Adî içtimain müddeti on beş gündür. Bu müddet ancak Vali ile 

Meclisin mütabakatı halinde aşağı indirilebilir. 15 günden maksat iki 

haftadır. İçtima Meclisin hususî bir karariyle 8 gün uzatılabilir. Fakat 

Valinin rızayı mahsusu olmadıkça bu müddetin hitamından sonra temdit 

edilemez. Bu hal- 

 



 
 

518 
 

lerde eğer evvelce bütçe kabul ve tastik edilmişse diğer meselelerden 

evvel Meclis yalnız bütçe ile meşgul olacaktır. Adi içtima hiç bir zaman 

dört haftadan fazla sürmez. 

Kral Meclisi fevkalâde içtimaa davet ettiği ve yahut Vali Meclisin 

adi içtima müddetinin uzatılmasına izin verdiği taktirde davet veya izin 

emrinde müzakere edilecek maddeler ve maddelerin sırası 

zikredilecektir. 

Hitamı müzakere Vali tarafından daima hüküm ve tebliğ edilebilir. 

Vilâyet Meclisi intihabın sıhhat ve mer’iyetini müzakere ve hükmeder. 

Asil âzalarla yedek âzaların sıfatlarını tevsik eder. Bu hususa ait 

ihtilâfatı hal ile hükmünü verir. Meclis kanunda tespit edilmiş âza 

adedinin yarısından fazlası hazır olmadıkça müzakeratta bulunamaz. 

Vilâyet Meclisi âzaları vazifeye başlamazdan evvel muayyen formül 

üzerine yemin eder. Bu yemin aleni celsede Meclis Reisi huzurunda 

yapılır. Yemini icra için müteakip iki davet meşru sebep olmaksızın icab 

etmiyen Meclis âzaları müsta’fi sayılırlar. 

Meclis her adi içtimain açılmasında bir Reis bir Reis vekili seçer ve 

senenin bütün içtimaları için bir büro teşkil eder. Meclis vazifelerini ifa 

için takip edeceği usulü kanuna uyarak bir nizamname ile tayin eder. Bu 

nizamname Kralın tastikına arzolunur. 

Meclis celseleri alenidir. Bununla beraber Meclis Reisinin ve yahut 

baş âzanın veya Valinin talebi üzerine gizli içtima yapar. Bilâhara aynı 

mesele hakkında aleni celsenin tekrar yapılabilip yapılamayacağına 

karar verir. 

Meclis yüksek sesle yahut oturup kalkma ile rey verir. Bununla 

beraber her kararın heyeti mecmuası üzerinde daima yüksek sesle ve 

tayini esami ile rey verir. 

Yalnız namzetlerin taktimi, Tayinler, Aziller veya tartlar gizli reyle 

yapılır. Meclisin her teklifi tefrik, tahsis ve tadil etmek hakkı vardır. 

Bütün kararlar ekseriyeti mutlaka ile alınır. Reylerin inkısamı halinde 

teklif reddedilir. Celse Reis tarafından açılır ve kapanır. Celseye son 

celsenin zabıtnamesinin okunması ile başlanır. Bu zabıtname muvafıksa 

kabul 
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edilir ve kanunî tarifata uygun olarak tescil olunur. Bununla beraber 

Meclis dâhilî nizamnamesile, kıraatin müttehaz kararlar metine 

münhasır olacağına ve zabıtnamelerin celse açılmazdan en aşağı yarım 

saat evvel Meclis bürosuna teslim edileceğine karar verebilir. 

Bu taktirde her âza, celse esnasında zabıtnamenin şekli tahririne 

karşı itiraz hakkına maliktir. Eğer bu iddia kabul edilirse kâtiplerden biri 

o celsede ve nihayet müteakip celsede meclisin kararına uygun yeni bir 

yazı taktim etmekle tavzif olunur, eğer celse itirazsız geçerse zabıtname 

kabul ve tescil olunur. Reyinin esbabı mucibesini zikrettirmeği 

isteyememeksizin her azaya kendi reyinin kabul edilen karara muhalif 

olduğunu zabıtnameye dercettirmek müsaadesi verilmiştir. Mevcut 

âzanın iki sülüsü tarafından kabul edilen müstaceliyet halleri müstesna 

olmak üzere ruzname Meclisin reyi alındıktan sonra en geç 

müzakereden bir gün evvel Reis tarafından tertip ve salona talik edilir. 

Ruznamede olmayan bütün teklifler Reise tahriren verilmiş ve diğer iki 

âza tarafından tasdik edilmiş olmalıdır. Meclis bu teklifin hangi gün izah 

olunabileceğini tayin eder. Teklif bilahare en aşağı beş âza tarafından 

tasdik edilmedikçe münakaşa edilemeyecektir. 

Meclis inzibatının yegâne âmiri Reistir, içtima esnasında 

intizamsızlığa sebebiyet veren her şahsı ihtar ettikten sonra içtima 

salonundan derhal çıkarta bilir hattâ derhal tevkif ve tevkifhaneye 

şevkini emredebilir. 

Bu emir zabıtnamede zikrettirilir-. Ve tevkifhane memuruna ibrazı 

üzerine mevkuf şahıs tevkifhaneye kabul ve 24 saat tevkif edilir. Ve bu 

hal lüzum varsa mevkuf hakkında mahkeme nezdinde yapılacak takibata 

hale vermez. 

Meclis âzaları Reisten sorup müsaade almadan söz söyleyemezler. 

Reis sadet haricine çıkan hatibi Sadede davet eder. Bilumum şahsiyat, 

bilumum sövmeler, bilumum fena masala yapılan ittihamlar nizam ve 

intizamı ihlâl sayılır. Eğer bir hatip intizamı ihlâl ederse izahatı 

dinledikten sonra Reis tarafından nizam ve intizama riayete ismi 

söylenerek davet olunur. Meclis sarahaten karar vermedikçe bu husus 

zabıtnamede zikredilemez. 
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Reylerin tetkik ve tasnifi vazifesile mükellef olmak üzere Meclis 

âzalarının en gençlerinden dört tanesi Reise yardım ve muavenet eder. 

Meclis âzası hiç bir maaş alamazlar. Bunlara miktarı yetmiş frangı 

(Bizim para ile 420 kuruşu) tecavüz etmemek üzere her Vilâyet Meclisi 

tarafından tayin edilecek bir hakkı huzur verilir. 

İçtima merkezinden en aşağı yarım mirya metre uzakta oturmakta 

olan Meclis âzaları, bundan başka ikametgâhları mahallinden Vilâyet 

Meclisi mahalline kadar Devlet şimendiferlerinde ve nakliyat 

kumpanyalarındaki seyahat fiatına müsavi bir yol masrafı tazminatı 

alırlar. 

Hakkı huzur ve yol masrafı tazminatı aynı suretle içtima müddeti 

zarfında ve içtimaa tekaddüm eden on beş gün esnasında aktedilen şube 

içtimaları içinde verilir. 

Hakkı huzur ve yol masrafı tazminatı bu husus için tutulmakta olan 

yoklama defterlerde sabit olan ispatı vücut günleri için verilir. Her âzaya 

günde bir tek hakkı huzur ve bir tek yol masrafı tazminatından başka bir 

şey verilemez. Bu masraflar Vilâyete tahmil edilir. 

Meclis azalan kendilerini seçenlere danışmaksızın reylerini verirler, 

yalnız kendilerini seçen kantonları değil Vilâyeti temsil ederler. Meclis 

âzalarından hiç birisi kendisinin yahut üçüncü derece dahil olmak üzere 

kendisine karabet ve nisbeti olan kimselerden birisinin doğrudan 

doğruya şahsen menfaattar oldukları bir müzakere ve karara iştirak 

edemezler. Menmuiyet namzetlerin iraesi, memuriyete tayinler, azil ve 

işten el çektirmeler mevzuubahis olunca karabet ve nisbetin ikinci 

derecesinden ötesine teşmil edilemez. 

Meclisin salâhiyetleri 

Meclis kanunu esası ve teşkilâtı adliye kanunlarına riayet ederek 

Cinayet mahkemeleri azalıklariyle Bidayet mahkemeleri Reis ve Reis 

vekilliklerine tayin edilecek namzetleri gösterir. Meclis Vilâyet 

menafiine taallûk eden bütün işler hakkında karar verir. Tayinleri 

encümenin salâhiyeti 

 



 
 

521 
 

dahiline verilen memurlar müstesna olmak üzere Vilâyet memurlarının 

kâffesini tayin eder. 

Hiç bir muamele ve Vilâyet idaresine müteallik hiç bir evrak Meclis 

âzalarının tetkikinden kaçırılamaz. Her sene Meclis geçen senenin 

varidat ve masarif at hesaplarını rü’yet ve kateder. Ve gelecek senei 

maliye masarif at bütçesile varidat menbalarını kabul ve tastik eder. 

Bütçelerin müddeti, Devlet varidat hesabatının kat’î için mevzu nizamlar 

Vilâyetlere de kabili tatbiktir. 

Vilâyetlere aşağıdaki vergilerin onda biri verilir. 

A — Vilâyette kâin emval üzerinden alınan arazi vergisinin 

B — Esham ve eshama benzetilen hisseler senedatı varidatı 

üzerinden alınan emvali menkule resminin. 

C — Belçika’daki sermayelerin iyratları üzerinden alınan emvali 

menkule resminin. 

D — Ecnebi memleketlerde veya müstemlekelerde kazanılmış ve 

vergiye tâbi tutulmuş iyratlar hariç olmak üzere Sınaî, Ticarî, Ziraî 

istihsalât ve serbest meslekler üzerindeki kazanç vergisinin. 

E — Maaşlar, ücretler, tekaüdiyeler üzerindeki kazanç vergilerinin. 

Bunlardan başka: Esas veya iyrat üzerindeki vergilerin veya 

müşabih resimlerin yekûnu üzerine mevzu iyrat vergilerine ve müşabih 

resimlere santim addisyonlar koyabilir. Ancak: 

1 — Belçika’daki sermayelerin iyratları üzerindeki emvali 

menkule resminden gayrı emvali menkule resmi. 

2 — Ecnebi memleketlerinde veya müstemlekelerinde kazanılan 

vergiye tâbi tutulmuş olan iyratlar üzerindeki kazanç vergisi. 

3 —  Maaşat, ücurat ve tekaüdiyeler üzerindeki kazanç vergisi. 

4 — Süper taks). 

Müstesna olup bunlara santim addisyonel konulamaz. 
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Vilâyet Meclisinin müsaadesi ve Kralın tasdiki olmadan bütçenin bir 

faslından diğer faslına bir maddesinden diğer maddesine hiç bir masraf 

nakledilemez. 

Devrei içtimaiyenin hitamını takibeden ay içinde usulüne tevfikan 

tanzim edilen varidat ve masarifatı gösterir hülâsai hesabiyeler idare 

mecmuasına derç ve Meclisi Meb’usan ile âyânın hazinei evraklarına 

tevdi edilir. Kabulünü takibeden ay içinde bütçeler dahi ayni muameleye 

tabidirler. 

Hesabat: Hesabatın kat’î tarihinden itibaren bir ay içinde halkın 

teftiş ve tetkiki için Vilâyet kuyudat dairesine verilir. Halk bu tevdiden 

idare mecmuası ve Vilâyetin bir gazetesile haberdar edilir. Meclis 

kanunların Vilâyet uhtesine tahmil ettiği masrafları ve bilhassa 

aşağıdakileri her sene masraf bütçesine koymakla mükelleftir. 

1 Ceza, Bidayet, Ticaret ve sulh mahkemelerinin küçük masrafları 

(Bu küçük masraflardan maksat kuyudat ve bu kuyudatın sahiplerine 

verilmesi masraflarını ihtiva eden atideki masraflardan mürekkeptir. 

Konsiyerj, Mübaşir ve Odacıların maaş ve ücretleri temizlik teshin 

ve tenvir masrafları tezahüratı amme ve cenaze merasimlerine heyetçe 

iştirak yüzünden doğan ve bu husus için kullanılan araba masrafları gibi 

yapılan masraflar. 

Vazifenin ifası için tedariki zarurî siciller, gazeteler, mecmualar 

Hukuk ve diğer kitapların iştira masrafları hâkimler tarafından yapılan 

ve yapılmış olan intizama ait nizamnameler, mahkeme reislerinin 

raporları, iddianame formülleri, ihbarnameler, tamimler, iş mektupları, 

celseler notları gibi hâkimlerin imzalı yazıları. Veya kendilerinin 

söyleyip yazdıkları şeylerin tabı masrafları. 

Bilcümle hükümlerin, sicillerin, gazetelerin, mecmuaların kitap ve 

dökümhanelerin ciltlenme masrafları kâğıt, kalem, mürekkep, kurşun, 

balmumu zarf gibi devairin kırtasiye masrafları umurun lüzum 

gösterdiği diğer yevmi istihlâk olunan maddelerin ehemmiyetsiz 

masrafları. 
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Vilâyetlerin ehemmiyetsiz masrafları için gerek bir ticaret 

mahkemesine müddeiumumilik Ceza mahkemeleri dahil olmak üzere 

gerek bir Bidayet mahkemesine gerek Sulh hâkimliğine ve Bidayet 

mahkemeleri nezdindeki müddeiumumîlik zabıtasına verdiği ve 

Devletin ödemediği masraflar Mahkeme reisi veya Sulh hâkimi namına 

sarf ve onlar tarafından idare olunur. Bunlar Vilâyete karşı hesap 

verirler. 

2 —  Ceza Mahkemeleri, Bidayet ve Ticaret Mahkemeleri 

mahallerinin ufak yollu muhafaza tamiratları, ayni mahallerin kiraları, 

mobilyelerin iştira ve hüsnü muhafazası. 

3 —  Devlete ait büyük hapishane ve misafirhanelerin gayri 

Vilâyet mülkî ve askerî tevkifhane ve adliye binalarının muhafaza ve 

tamiratları ve mobilyelerinin iştira ve muhafazası ve Devlete ait büyük 

hapishanelerden gayri hapishanelerin idare komisyonlarının masrafları. 

4 — Vilâyet hizmetinde bulunan mühendislerle diğer yollar ve 

köprüler müstahdemlerinin maaş ve yol masrafları. 

5 — Kanunen Vilâyet uhtesine terettübeden kurutma, ve su işleri, 

yollarının muhafazası. 

6 — Jüri listeleri masraflariyle, müteaddit kommünlere ait 

intihabat listeleri masrafları. 

7 — Kiliseler masrafları. 

8 — Vilâyetin yahut Vilâyetin kullandığı bina ve konakların 

muhafazası, kira ve vergileri. 

9 — Vilâyet mobilyelerinin tecdidi, muhafazası. 

10   — On senelik ahvali şahsiye tablolarının yarı masrafları. 

11 —Vilâyetin rü’yet ve kat’i hesap neticesinde tediyesi 

lâzımgelen borçları ile hükmen tediyesine mecburiyet hasıl olan 

borçları. 

12 — Meclis tarafından kabul edilmiş nizamına tevfikan Vilâyetin 

kadim memurları tekaüdiyeleri. 

13 — Kommünlerin vesaiti gayrı kâfi olduğu meclisçe 
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kabul edildiği takdirde yerli mecnunların tahsisatı ve dilenciler 

tevkifhanesinde mevkuf yerlilerin muhafaza masrafları. 

14 — Vilâyet bütçesinin varidat ve masarifat hülâsası 

hesabiyelerinin tabı masrafları. 

15 — Meclis celselerine müteallik masraflar ve meclis âzalarına 

mahsus tazminatlar. 

16 — ilk ve Orta tahsiller için kommünlere bahşedilecek yardımlar 

ile kommünlerin binalarına ait büyük tamirat yardımları. 

17  — Bulunmuş çocukların kanunla tayin edilen nispet dairesinde 

muhafaza masrafları. 

18  — Vilâyetin evvelden düşünülmeyen veya tesadüfi 

masraflarına karşılık bulmağa tayin ve tahsis edilen madde (Masarifi 

gayri melhuza). 

19 — Jandarmanın kışla masrafları. 

Aşağıdaki masraflar bilhassa Devlet üzerinedir. 

1 — Valinin maaşları ve yol masrafları. 

2 — Vilâyet tahrirat Müdürünün maaşı. 

3 — Müstahdemler maaşı ve Valinin büro masrafı. 

4 — Vali konağının kira ve hüsnü muhafazası, mobilyesinin 

yenileştirilmesi ve hüsnü muhafazası. 

3 — Kaymakamların (COMMİSSAİRE 

D’ARRONDİSSEMENT) tahsisat ve maaşları. 

6 — Tıp komisyonlarına ait masraflar. 

7 —  Altın ve Gümüş maddeleri için teminat bürolarının kira 

masrafları. 

8 —On senelik ahvali şahsiye cetvellerinin nısıf masrafları. 

Meclis, Vilâyet ücretli müstahdemlerinin tekaüdiye ve ücretlerini 

tespit eder. Meclis Vilâyet masrafiyle yapılan müessesatı ammenin 

tekemmül ve teşekkülüne karar verir. Borçlar aktine Vilâyet mallarının 

mübadele, tefviz ve iktisabına ve aynı malların intikallerine salâhiyet 

verir (Vilâyet tarafından çıkarılan borç senetleri tescilden ve sahibine 

muharrer esham puldan ve Borsa listesinde yazılı senet hakkındaki 

senelik resminden muaftır). 
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Meclis, gerek müddei gerek müddei aleyh sıfatiyle Vilâyet 

mallarına mütedair muamelâtı adliyeye salahiyet verir. 

Meclis masrafı tamamen veya kısmen Vilâyet hesabına olmak üzere 

yapılacak yollar ve kanallar ve diğer umuma müteallik işleri tanzim 

eder. 

(Manzaraların güzelliğini muhafaza kanununda: Bilcümle hidematı 

âmme, imtiyaz sahipleri bilcümle madenlerde ve yahut kireç ocaklarında 

maden müstahsilleri sureti daimede kalmak üzere yapılmış arazi 

boşlukları yahut tümsekleri gibi çukurları alelûmum nebatî şeylerle 

tezyin yahut ormanlık haline getirerek toprağın manzarasını mehma 

emken iade ile mükelleftir. 

İşler kısın kısım bittikçe tezyinat onu takip edecektir. Buna riayet 

etmiyenler adli vasıta ille cebrolunur. Dava müddeiumuminin talebi 

üzerine zarara maruz kalan mahallin Bidayet mahkemesinde takip 

edilecektir. Talep bilcümle Belçika vatandaşlarına da ait olacaktır. 

Mahkemenin tespit edeceği müddet zarfında ademi icrası halinde işler 

Nafıa ve Ziraat Nezaretlerinin nezareti altında imtiyaz sahipleri veya 

müstahdemleri hesabına doğrudan doğruya yapılacaktır.) 

Birçok Vilâyetlere müteallik tamir ve yahut hüsnü muhafaza 

işlerinin yapılması mevzuu bahis olduğu takdirde o Vilâyetler işe 

müzakere ile karar vermeğe çağırılır. ihtilâf halinde Hükümet karar 

verir. 

Meclis - Daimî encümenin tetkikine ve testikına göndermediği 

taktirde, işlerin projelerini, plânlarını, Batlarını kabul ve bu işler için 

tahsisat vazeder. Devlet ve Vilâyet yollarının sınıflara ayrılması 

Vilâyetler Meclislerinin mütaleası alınarak bir kanunla tanzim edilir. 

Meclis - kararın kendilerine tarihi tebliğinden itibaren 40 gün içinde 

Krala müracaatları müstesna olmak üzere Bidayeten reylerini alarak 

Vilâyetin aynı zamanda birçok kommünlerini alâkadar eden işlerin 

icrasına ve her birisine düşecek masraf hissesine dair hüküm verir. 

Meclis, kommünlerin fakir mecnunlarının muhafazası yüzünden 

doğan masraf hisselerini tayin eder. Hububat ve 
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emtia ithalat ve ihracat ve transitine dair kanuna tevfikan mevzu 

tahdidattan gayrisinin vazedilmesine nezaret eder. 

Meclis, Vilâyetler Arrondismanlar ve kommünler makarlerinin ve 

hudutlarının tebdili için vaki teklifler hakkında beyanı rey eder. 

Meclis, kendi salahiyetlerinin cari olduğu mıntaka dahilindeki 

yerlerde muhtaç olduğu malûmatı mahallinde toplamak üzere 

âzalarından bir veya bir kaçının memuriyeti mahsusa ile göndere bilir. 

Aynı malûmatı elde etmek üzere müteşekkil makamlar ve Devlet 

memurları ile muhabere edebilir. Şayet muhabere ile taayyün etmiş iki 

ihbara rağmen tabî idari makamlar istenilen malûmatı vermek 

hususunda geçilirse Meclis bu malûmatı mahallinde almak için 

masrafları mezkûr makamları işgal eden memurlardan alınmak üzere 

âzalarından bir veya bir kaçını oraya gönderebilir. Dahili idareye ait 

nizamnamelerle Polis talimatnamelerini yapabilir. Ancak bu 

nizamnameler ve talimatnameler kanunlarla veya umumî idareye 

müteallik nizamnamelerle idare edilen mesaile mütedair olamaz. 

Muahharen aynı mevat hakkında kanunlar veya umumî idare 

nizamnameleri yapıldığı taktirde Meclis tarafından yapılmış olan 

nizamname ve talimatnameler kendiliklerinden hükümden sakıt olurlar. 

Meclis bu nizamname ve talimatnamelerinin icralarını temin için sekiz 

gün geçmeyen hapis ve 200 Frangı geçmeyen para cezası tayin edebilir. 

(Hiç bir metin Vilâyet Meclisine kendi nam ve hesabına İdarî 

nizamnameler yapmak ve kanuna muhalif hareket edenler hakkında ceza 

tayin etmek kudretini Daimî encümene tevdi salahiyetini vermez; 

Temyiz Mahkemeleri kararı ve nezaret tamimi) 

Nizamname ve talimatnameler kanunen muayyen şekil dairesinde 

neşredilir. Vilâyet nizamnamelerini ihlâllerden doğan davalar Sulh 

Mahkemelerinde rü’yet edilir. 

 

 

 

 



 
 

527 
 

Meclis işlerine müteallik hususatta Kral yahut Kuvvei 

teşriyenin müdahale ve tastiki 

Meclisin Vilâyet masraf bütçesi, onlara karşı gelecek menabi ve 

borç edinmek hakkındaki kararı icraya konulmazdan evvel Kralın 

tastikına tâbidir. Bununla beraber Kralın kendisine sarahaten alıkoyduğu 

hal müstesna olmak üzere yeni bir tastika muhtaç olmaksızın Meclis 

borç aktine müteallik şartları tanzim ve yahut Daimî âzalar heyetini 

tanzime memur edebilecektir. 

Aşağıdaki maddeler hakkındaki müzakerat Valinin talebile Kralın 

tastikına tâbi olacaktır. 

A   Masrafı Vilâyete ait hidematı âmme müessesatının teşkili. 

B Kıymeti 10000 Frangı geçen iktisap, mübadele, tefviz ve 

nakiller. 

C   Sarfiyat yekûnu 50000 Frangı geçen ve masrafları kısmen veya 

tamamen Vilâyete ait bulunan yollar, kanallar ve sair umumî işler 

yapılması. 

D — Vilâyet dahilî idare nizamnameleri ve Polis talimatnameleri. 

(Münakalâta müteallik Vilâyet Polis nizamnamesi icra edilmek için 

Kral tarafından tastik edilmiş olmalıdır). 

Tastiki Kralî kaydinin Vali tarafından beyanı müzakere tarihinden 

itibaren 10 gün içinde yapılmış olmak ve nihayet ertesi gün Meclis veya 

Daimî encümene bildirilmiş olmak lâzımdır. 

(Mektep yemekhaneleri, mektep kolonileri, mektep çocuklarına 

elbise yahut gıda tevziatı teşkilâtı ve bu işlere yardımlara müteallik 

Vilâyetler ve kommünler Meclislerinin kararları Kralın tastikına tâbidir). 

Kralın veya Valinin talebile Kralın tastikına tâbi yukarıdaki iki nevi 

kararlar Meclis tarafından kabul olunduğu gibi tadilât yapılmadan 

tastika iktiran ettirilecektir. Bununla beraber Kral bütçenin bir veya bir 

kaç maddesinin tastikını ret ve mütebakisini tastik edebilir. 
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Kezalik şayet Meclis kısmen veya tamamen kanunların Vilâyet 

uhtesine koyduğu mecburî masrafların tediyesi için lâzım mebaliği 

bütçeye koymadığı taktirde Hükümet evvelâ Meclis âzalarını dinledikten 

sonra ihtiyaç nisbetinde bu mebaliği bütçeye koyacaktır. Bu taktirde 

Vilâyetler varidatı gayri kâfi ise bir kanunla ikmal edilecektir. Kralın 

tastikına tâbi veya mevkuf Meclis kararları eğer Vilâyet Meclisinin 

onları kabulünden itibaren 40 gün içinde aksi bir hüküm veya hiç 

olmazsa hükmetmek için kendisine lâzım olan müddeti tayin edecek 

esbabı mucibeli bir Hükümet kararı yoksa kendiliklerinden icra 

kabiliyetinde olacaklardır. Tetkik edileceği Meclise Vali tarafından 

bildirildiğinden itibaren 30 gün içinde Kral menafii âmmeyi izrar eden 

yahut salahiyetleri haricine çıkan Vilâyet Meclisleri kararlarını 

hükümden iskat edebilir Kral bu 30 günü uzatabilir. Bu taktirde içtima 

müddetleri zarfında yahut içtima halinde değillerse ilk içtimalarında 

olmak üzere Meb’usan ve Ayân Meclislerine bir kanun projesi teklif 

eder. 

Tetkik neticesinde Kral tarafından hükümden iskat edilmeyen 

Vilâyet Meclisleri kararları ancak kuvvei teşriiye tarafından hükmeden 

iskat olunabilir. Hükümden iskat yahut talik eden Kral iradeleri 

sebeplerini tasrih edeceklerdir. Resmî gazetede neşredilecektir. Vilâyet 

Meclisleri hiç bir bahane ile kararlarını hükümden iskat ve yahut taliki 

emreden iradeler ahkâmına riayeti reddedemezler. 

(Kral esbabı mucibeli bir irade ile Vilâyet ve kommün makamları 

tarafından yapılmış tayinleri hükümden iskat edebilir). 

Kanunen muayyen zaman ve mevki haricinde Vilâyetler âzalarının 

Vilâyet Meclisi gibi teşekkül ve bir karar ittihaz eden her içtimai gayrı 

kanunîdir. Gayrı kanunî bir içtimada müttehaz bütün kararlar hiç 

hükmündedir. 

Vali içtima heyetinin derhal dağılması için tedabiri lâzımeyi alır. 

Vak anın zabıtnamesini yazar. Ve salâhiyet sahibi Müddeiumumiye 

verir. Müzakerata iştirak etmiş olan Meclis âzaları 6 aydan 2 seneye 

kadar hapis cezası ile tecziye 

 



 
 

529 
 

edilirler. Aynı hükümle mahkûmiyet tarihinden itibaren 4 seneyi 

geçmemek üzere Meclisten çıkarılmış ve Vilâyet Meclislerine gayrı 

kabili intihap addedilirler. Hiç bir Vilâyet Meclisi kendi salahiyetleri 

haricindeki mevad hakkında diğer bir Vilâyet Meclisile muhaberatta 

bulunamaz. Hiç bir Vilâyet Meclisi Valinin muvafakati olmaksızın 

Vilâyet sakinlerine beyanat ve hitaplarda bulunamaz. 

 

MECLİSİN DAİMİ ÂZALIĞI 

………..Azal avın adedi, memuriyetlerin devamı ve ademi 

İmtizacı 

Meclisin daimî encümeni her Vilâyette altı âzadan mürekkeptir. 

Encümene her adlî Arrondismanda ikametgâh sahibi yahut müntehap 

âzalar arasından en aşağı bir âza alinmiş olacaktır. 

Daimî encümen azalarından olan avukatlar Daimî encümene tâbi 

mahiyetteki işlerle takibata izin vereceği işler hakkında kimseye yol 

gösteremezler. Ve daimî encümene intihaplarından evvel reyleri alınan 

meseleler hakkındaki müzakerat ve kararlara iştirak edemezler. Kabul 

ettiği bir ücretle bir memuriyete Hükümetçe tayin edilen daimî âza 

derhal bu sıfatla içtimaa iştirak etmekten sakıt olur ve vazifesini ancak 

yeni bir intihap ile tekrar alabilir. Daimî encümen âzaları 4 senelik bir 

müddet için intihap edilirler. Daimî encümenden izin almaksızın 

mütevali bir ay celselerde bulunmayan her daimî encümen âzası müstafi 

addolunur. Yeniden tayin halinde yeni tayin olunan âza selefi 

müddetinin hitamına değin celselere iştirak eder. Meğer ki daha evvel 

encümene iştirak hakkından vaz geçe: 

Daimî encümene müteallik umumî hükümler 

Daimî encümen âzaları memuriyete başlamazdan evvel Valinin 

veya mümessilinin huzurunda muayyen formül üzerine yemin ederler. 

Bu âzalar yemin etmedikçe müteakip iki 
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daveti aldıktan sonra meşru bir sebep olmaksızın yemini yapmaktan 

istinkâf ederlerse müsta’fî sayılırlar. Daimî encümene Vali veya 

vazifesinde yerine kaim olan zat tarafından riyaset olunur. Reisin rey 

hakkı vardır. Esbabı mania halinde daimî encümen âzalarından birini 

riyasete tayin eder. 

Daimî encümen dahilî nizamnamesini Meclisin tastikına vazeder. 

Bu nizamname Kralın tastikına da arzedilecektir. Hususî kanunlardan 

çıkarılan hilafı hükümler müstesna olmak üzere Daimî encümen azalan 

ekseriyetin vücudu halinde müzakere edebilir. Şayet Daimî encümen 

herhangi bir mesele yüzünden müzakere için adeden kâfi değilse ikisini 

alabilir. Bütün kararlar mevcut âzaların ekseriyeti mutlakasiyle alınır. 

Reylerin dağılması halinde eğer reisin reyi herhangi bir sebeple hâkim 

değilse mevcut âzalar ve ihtiyaç halinde, bir Vilâyet âzası bu taksimi 

bertaraf etmek için çağırılır. Müzakeratın zabıtnameleri tutulur. 

Zabıtnameler celseye iştirak eden âzaların isimlerini zikreder. 

İntihapların tahkimi, encümen azalanından biri tarafından işin tavzihi, ve 

kararın tefhimi aleni celse ile yapılır. Kararlar esbabı mucibeli olmak 

gerektir. Encümenin bütün kararlarında raportörlerin ismiyle mevcut 

âzaların isimleri zikredilmelidir. Yukarıdaki üç fıkrada yazılı şekillere 

ademî riayet halinde kararlar hiç hükmündedir. Vali veya yerine kaim 

olan zat aksi sabit oluncaya kadar Daimî encümene riyaset etmiş sayılır. 

(Daimî encümen kararlarında reis isminin zikredilmemesi kararın 

iptaline sebep teşkil etmez). Her Daimî encümen âzasının senelik 25000 

Frank (1500) Türk Lirası) miktarında maaşı vardır. Bu miktarın nısfı her 

üç ayda bir, geçen üç ay zarfında iştirak ettikleri celseler adedine göre 

âzalar beyninde taksim edilmek üzere bir hakkı iştirak sandığı teşkiline 

hasrolunur. 

Bu husus için vücudu tespit eden bir cetvel tutulur. Reis bu hükmün 

icrasına nezarete sureti mahsusada memurdur. Bu maaş aile ve doğum 

tazminatı gibi tezayüde müsait değildir. Her Vilâyet için 8400 Frangı 

(500 Türk Lirası) tecavüz etmiyen bir meblâğ Vilâyet merkezinde 

oturmayan âzaların yol masraflarını kapatmağa yarayacaktır. Daimî 

encümen kanunlara tevfikan veyahut Hükümet tarafından kendisinden 
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rey istenen işlerin kâffesi hakkında reyini verir. Meclisin gerek içtima 

gerek ademi içtima zamanında, Daimî encümen Vilâyet menafimin 

yevmi idaresine müteallik müdahalesi muvafık yahut Hükümet 

tarafından istenmiş kanunların icrası hususuna mütedair müzakeratta 

bulunur ve karar verir. Kezalik Vali tarafından kendi namına yapılmış 

iktisaplar hakkında karar verir. Vilâyete karşı vaki bilcümle davalarda 

müdafi olabilir içtima halinde olmadığı taktirde Meclisin mukaddem 

kararı olmaksızın emvali menkule, tesahüp gibi mevadda müteallik 

davaları ve muhafazaya dair işleri yapabilir. Vilâyet avukatlarıyla 

Mahkeme huzurunda kendisini temsil edecek kimseleri tayin eder. 

Meclis, Vilâyeti alâkadar eden işlerin istintakını mürakabe eder. 

Esbabı mucibeli hususî bir kararla istintak evrakını Mahkemeye 

verebilir. Bu husus için Vilâyet büroları memurlarının yardımlarını 

isteyebilir. Vali tarafından Krala gönderilmediği taktirde bilcümle 

mahkemeye verilme kararları üç gün içinde icra kabiliyetindedir. 

Krala müracaat, tarihinden itibaren bir ay zarfında icrayı talik eder. 

Kral karar tarihinim ittihazından itibaren mer’i olmak üzere azami üç ay 

içinde bu icrayı tehir salahiyetini haizdir. Bu husustaki Kral iradeleri 

esbabı mucibeli olur ve resmî gazetede neşredilir. 

Meclis toplu olmadığı halde, sureti hususiyede meclise ait olup talik 

edilmesi caiz olmayan işler hakkında Daimî encümen ilk içtimada 

kendisini malûmattar etmek şartiyle karar verebilir. Bu keyfiyet bütçeye, 

hesabata tayinlere ve Meclise yeni namzetler arzına şamil değildir, icra 

edilmiş olan kısmı haleldar etmemek şartiyle Meclis Daimî encümenin 

bu salâhiyete binaen vermiş olduğu kararları fesh ve tadil edebilir. 

Daimî encümen âzaları doğrudan doğruya veya bilvasıta hiç bir hizmette 

resim ahzine Devlet, Vilâyet yahut Vilâyetteki kommünler hizmetlerinin 

münakaşa veya müteahhitliğine iştirak edemezler, işin menfaati icap 

ettirdiği taktirde Daimî encümen âzalarından bir veya bir kaçına 

memuriyeti mahsusa tahmil edebilir. Daimî encümen muhabere ile 
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tevsik edilmiş mütevali iki ihbarı müteakip komiserlerden bir veya bir 

kaçının masrafı ihbarlara geç cevap veren İdarî madun makamların 

şahıslarına ait olmak üzere istenilen malûmatı toplamak yahut Meclis 

veya encümen tarafından yapılan tedbirleri mevkii icraya koymak için o 

mahallere göndere bilir. 

Encümen, muvafık olduğu taktirde, sıkça, hiç olmazsa senede bir 

kere âzalarından bir veya bir kaçını Vilâyetin varidat ve masraf 

vaziyetini tahkika memur eder, Encümen tarafından verilmiş bir havale 

olmadıkça Vilâyet parasından sarfiyat yapılamaz. Havale reis ve kâtip 

tarafından imza edilir. Havaleler doğrudan doğruya Divanı muhasebata 

yazılır. Ve onun vizesini hamildir. 

Vilâyet bütçesindeki tahsisat miktarı haricindeki hiç bir havale 

tediye edilemez. Her ay sonundan evvel Maliye Nazırı Vilâyetler 

hesabına geçen ay zarfında alınmış varidatı, Meclislerin Daimî 

encümenleri emrine verecektir. 

Meclisler Vilâyetler varidatı için hususî tahsildarlar tayinleri halinde 

bu tahsildarların teminatları miktarını tayin edeceklerdir. 

Vilâyetler, kommünler tahsildarlarının mallarına mevzu İpotek 

hakkının aynı bir hakla kendi tahsildarlarının malları üzerinde bir ipotek 

hakkından müstefittirler. 

1928 den itibaren tahsilâtı Devlet tahsildarları tarafından yapılan 

Vilâyetler ve kommünler varidatı yekûnu üzerinden tahsilat masrafı 

olarak hâzineye bir miktar alıkonulacaktır. Bu miktar % 4 olup icabına 

göre bir Kral iradesile tenzil edilebilir. Ayni tarihten itibaren 

mükelleflere Devlet memurları tarafından gönderilen resim yahut bilâ 

vasıta mükellefiyetle için santim Addisyonlar ihbarnamelerinde Devlet 

Vilâyete ve kommüne düşen mebaliğ tefrik edilmiş bir tarzda 

gösterilmiş olacaktır. 

Vilâyetler masrafları kesmek ve Vilâyet varidatını temerküz 

ettirmek için hususî bir tahsildar tayin ederse Maliye Nazırı, Vilâyet 

Meclisi Daimî encümeninin Divanî Muhasebat tarafından vize edilmiş 

bir tediye talebi üzerine Daimî 
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encümen emrine alıkonulmuş mebaliği bu tahsildar emrine verecektir. 

Bu suretle Vilâyetler tarafından müesses tahsildarlar ancak yukarıda 

izah edilen teminat ve eşkâli haiz havalenameler mukabilinde tediyat 

yapabilirler, (yani encümen tarafından verilen Reis ve kâtip tarafından 

imza edilip Divanı Muhasebatça vize edilen havalenamelerdir.) 

Bu tahsildarlar bundan maada Devlet muhasebecilerinin Divanı 

Muhasebata karşı olan mecburiyetleri ile de mükellef ve ona karşı 

mes’uldürler. Her sene Meclisin alelâde içtimainin açılmasında Daimî 

encümen, kendi idaresi zamanındaki Vilâyetin vaziyetini Meclise izah 

eder, Bu izah Vilâyet gazetesinde neşredilir. Geçen varidat ve masraf 

hesabatını müteakip senenin varidat ve masraf bütçesi projesi ile birlikte 

Meclise verir. Kaideli bulduğu bütün diğer teklifleri yapar. 

1 — Meclis âzalarının kendisinin veya akrabasının menfaatları 

bulunan kararlara iştirakten memnuiyet hakkındaki hükümler Daimî 

encümen âzalarına da şamildir. 

2 — Hububat ve emtia, İthalât, İhracat ve Transitine dair kanuna 

tevfikan mevzu tahdidattan gayrisinin vazedilmemesine nezaret 

hususunda Meclise verilen vazife ile Daimî encümen de mükelleftir. 

3 —  Meclis kararlarına karşı Kral ve Valinin salahiyetlerine dair 

hükümler encümen kararlarına da şamildir. 

4 —  Meclis toplu olmadığı zaman, Meclise ait olup taliki caiz 

olmıyan işler hakkındaki Daimî encümen kararlan Vilâyet gazetesile 

neşredilerek aleniyet kesbedecektir. 

Meclisin ve Daimî encümenin, emirnameleri, nizamnameleri, 

Reisleri ve Vilâyet tahrirat Müdürü tarafından imza edilerek Meclis ve 

Daimî encümen namına neşrolunur. 

Vilâyet idari emirname ve nizamnameleri Vilâyet gazetesile 

aşağıdaki şekilde neşrolunur. 
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……. Vilâyetinin Vilâyet Meclisi (yahut Vilâyet meclisi daimî 

encümeni) tahtı karara almıştır ki yahut emreder ki ……..Vilâyet 

tekliflerine mütedair nizamnameleri ihlâller yüzünden alınacak cezayı 

naktiler hususunda sulh olmağa Vilâyet Daimî encümenleri 

salahiyettardır. 

Reis ve Vilâyet tahrirat Müdürü tarafından imza edilmiş ve icabı 

taktirinde Kralın tastikını havi emirnameler ve nizamnameler meselenin 

teallûk ettiği makamlara gönderilecektir. 

Emirname ve nizamnameler - Müddetin tasrihi hali müstesna olmak 

üzere - Vilâyet gazetesinde neşrinden 8 gün sonra mer’i olacaktır. 

Meclis veya Daimî encümen Vilâyet gazetesinde neşrinden başka diğer 

hususî neşir vasıtası tespit edebilir. Vilâyetler tarafından yapılan ilânlar 

ilânat resminden muaftır. 

 

VİLÂYET TAHRİRAT MÜDÜRÜ 

(Le Greffier Provinciale) 

Vilâyet tahrirat Müdürü Meclisin ve Daimî encümenin içtimalarına 

iştirak eder. Sureti mahsusada zabıtnamelerin ve kararların tahririyle 

mükelleftir. Bu husus için aralıksız ve satır arası olmaksızın Meclis ve 

Daimî encümene mahsus ayrı sicil defterleri tutar. Bu sicil defteri Reis 

tarafından numaralanmış ve imza edilmiştir. 

Dahilî nizamname, yazılacak kararların hangisi olduğunu tayin eder. 

Bu suretle deftere geçirilen kararlar aynı nizamnamede muharrer 

kavaide tevfikan, Meclis yahut Daimî encümen reisiyle veya bütün 

Daimî encümen âzalariyle birlikte tahrirat Müdürü tarafından imza 

edilir. 

Tahrirat Müdürü Vali veya mümessilinin huzurunda yemin eder. 

Evrakı sadire kendi nezdinde bulunan Vilâyet mühürü ile beraber 

Tahrirat Müdürü tarafından imza olunur. Tahrirat Müdürü hazinei evrak 

ve evrakı mühimmeyi muhafaza eder. Talep halinde, nakilsiz, Meclis ve 

Daimî encümen 
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âzalarına onlara müracaatı teminle ve icabında bir kopyalarını vermekle 

mükelleftir. 

Meclis ve Daimi encümen, namına tabedilen bütün şeylerin birer 

nüshasını Vilâyet âzalarının her birine gönderir. 

Nakline müsaade etmeksizin bütün alâkadar eşhasa hazinei evraka 

konulmuş evrak ile Meclis ve Daimî encümen işlerine mütedair evrakı 

göstermekle mükelleftir. Valinin emirlerine tevfikan ve nezareti altında 

bürolara nezaret eder. 

Bir Kral iradesi; ikametgâh zammı, aile zammı, gibi diğer Devlet 

memurları misilli Tahrirat Müdürünün müstefit olduğu diğer zâmaimi 

tayin eder. Kezalik Devlet memurları menafiine vaki olacak maaşların 

artması için yapılmış umumî tedbirlerden müstefit olmasını temin eder. 

Tahrirat Müdürü Vilâyet merkezinde oturmakla mükelleftir. Tahrirat 

Müdürünün mani hali çıktığında Daimî encümen, âzalarından birini 

onun yerine tayin eder. Valinin taktimi ve Daimî encümenin kabulü 

üzerine Tahrirat Müdürüne Vilâyet idaresi memurlarından birisi dahi 

ikame edilebilir. 

VALİ 

(Le Gouverneur) 

Valinin Meclis ve Daimî encümenle münasebeti 

Vali Meclis ve Daimî encümene tâbi işlerin iptidaî hazırlığına 

nezaret eder. Vali veya kendi işlerinde makamına kaim olan, Meclis 

müzakeratına iştirak hakkına maliktir. Komiseri kendisine yardım ettirir. 

İstediği zaman dinlenir. 

Meclisin karar vermekle mükellef olduğu ve muvafık görüldüğü her 

hangi bir iddianameyi meclise gönderebilir. Meclis Valinin vücudunu 

isteyebilir. 

Vali, Vilâyet dahilinde umumî İdarî kararlarla kanunların icrasını 

temin hususunda yegâne mükelleftir. Gerek Meclis gerek daimî 

encümen tarafından müttehaz kararları icra eder. Bununla beraber Daimî 

encümen, bu kararların 
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icrasını esbabı mucibe zikrederek kendisi deruhte ve muvafık bulduğu 

taktirde âzalarından birini bu hususu temin için tayin eder. Bu karar 

Valinin Krala müracaat etmediği taktirde üç gün sonra icra kabiliyetini 

haizdir. Krala müracaat, kararın ittihazı tarihinden itibaren bir ay içinde 

icrayı tehir eder. Kararı tevsik eden Kral iradeleri esbabı mucibelidir. Ve 

resmî gazetede neşrolunur. Müddei ve müddei aleyh sıfatiyle vaki 

Vilâyet efali Daimî encümen namına Vali tarafından takip ve icra edilir. 

Meclis veya Daimî encümen menafii ammeyi muhil ve ya kendi 

salahiyeti haricinde bir karar ittihaz ettiği taktirde Vali 10 gün zarfımda 

Hükümete ihbar ve keyfiyeti nihayet ihbarı takip eden gün içinde 

Meclise bildirmekle mükelleftir, ihbar Meclise bildirilen günden itibaren 

30 gün içinde icrayı tehir eder. Şayet bu müddet zarfında Hükümet karar 

vermezse karar icra kabiliyetini haizdir. 

Valiye ait Umumî hükümler 

Vali Vilâyetin makarrinde ikamet eder. Büroların mesailerini idare 

ve nezaret eder. Tahrirat Müdürü ve bürolar memurları emri altındadır. 

Daimî encümen tarafından yapılmış üç misli namzetli bir liste 

üzerindeki kısım amirleri ve müdürleri tayin eder. Daimî encümenle 

ademi mutabakat halinde - Krala müracaat hali müstesna olmak üzere - 

Daimî encümenin muvafık reyi olmadıkça onlara işten el çektiremez. Ve 

azledemez. Diğer memurları tayin, azil ve işten el çektirir, işten el 

çektirme - Vali diğer veçhile karar vermediği taktirde - devam ettiği 

müddetçe maaştan mahrumiyeti muciptir. 

Vilâyet idaresine tâbi İdarî makamlarla memurlar memuriyet icabı 

olarak Valinin istediği malûmat ve reyleri vermekte gecikirlerse 

kendilerine yeniden bir mühlet tayin edildikten sonra masrafı o zatların 

şahıslarına ait olmak üzere matlup malûmatı elde etmek için Vali hususî 

bir komiser gönderir. 
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Vali, eşhas ve emvalinin emniyetine, Vilâyet dahilinde intizam ve 

sükûnetin muhafazasına nezaret eder. Bu husus için kendileri hakkındaki 

kanuna tevfikan Jandarma ve Gardsvikler Valinin emrindedir. 

(Gardsivikler gayrı faal muhafızlar vaziyetindedir. Gardsivikler hini 

hacette bir kanunla tanzim edilir). 

Kanunların yahut kanunî emirlerin icrasına fili vasıta ile muhalefet 

yahut ayaklanma veya gürültülü toplanma halinde Valinin Ordu 

kuvvetlerini istemek hakkı vardır. Dahiliye ve Harbiye Nazırlarım 

vaziyetten derhal haberdar eder. Kumandan zabit Valinin yazılı talebine 

itaat etmekle mükelleftir. 

Valinin, Devlet veya bir umumî idare namına Vilâyet dahilinde 

yapılan veya yapılacak işlere veya münakaşa ve ya müteahhitlik gibi 

işlerden hiç birisine bilvasıta veya bilâvasıta iştirak memnudur. 

Vali, hiç olmazsa senede bir defa Vilâyet kazasını teftiş eder. 

Umumî kasaları icabına kanaat ettiği taktirde teftiş edebilir. 

 

KAYMAKAMLAR 

(Des Commissaire D’arrondissement) 

Her idarî Arrondisman için, Arrondisman komiseri adını taşıyan bir 

Hükümet komiseri vardır. Selâhiyetleri, Arrondismanın makarri 

olmadıkça, nüfusu beş binden aşağı olan kommünlere şamildir. 

Arrondisman komiserleri Dahiliye Nazırı yahut mümessilinin huzurunda 

yemin ederler. 

Komiserlerin salahiyetlerinin şamil olmadığı kommünler bir Kral 

iradesile tespit edilmiştir. 

Komiserler Valinin, Vilâyet Meclisi Daimî encümenin emri altında 

yukarıda işaret edilen kommünlerin idaresine nezaret etmek, kanunlara 

umumî İdarî nizamnameler ahkâmlarının muhafazasını ve Vilâyet 

meclisi ve Daimî encümeni tarafından ittihaz edilen kararların icrasını 

gözetmekle sureti mahsusada mükelleftir. 
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Kendi idareleri altında bulunan kommünler dahilinde, aynı şerait 

altında Köy Polislerine ait işlere nezaret eder. Bu husus için tarlalar 

muhafızlarını, bu muhafızların mıntakaları içindeki salahiyetleriyle 

istihdam ederler. 

Daimî encümen bir veya bir kaç kommün idarelerine doğrudan 

doğruya evrak gönderildiği taktirde komiserlerin vesikalar 

münderecatına vukufunu temin eder. 

Komiserler, hiç olmazsa senede bir defa kommünler dahilinde 

ahvali şahsiye sicillerini teftiş ve keşfettiği intizabsızlıklarla hatalardan 

Meclis Daimî encümenini haberdar eder. Hiç olmazsa senede bir defa 

idaresi altındaki kommünlere gider. Salahiyeti altındaki kommünlerin 

teşkil ettiği müessesatı ziyaret eder. 

Arrondisman dahilinde çıkan bilcümle fevkalâde ahval hakkında 

derhal Valiye rapor verir. Vilâyet Meclisinin içtimaından bir ay evvel, 

Daimî encümene, Arrondismanları dahilinde yapılacak tekemmülât ve 

ihtiyaçlar ve Vilâyet encümenine tâbi bilcümle işler hakkında bir rapor 

gönderirler. Bundan başka her senenin ikinci kânunu ayında 

Arrondismanların geçen sene içindeki vaziyeti hakkında Daimî 

encümene umumî bir rapor yazmakla mükelleftir. Bu rapor kendilerine 

verilen örneğe göre yapılmış bir istatistik tablosuyla birlikte verilmelidir. 

Eşhas ve emvalin emniyeti, Arrondisman dahilinde intizam ve sükûnetin 

muhafazasına nezaret Jandarma ve Gardsivikler üzerindeki âmirlik 

kanunların veya kanunî emirlerin icrasına filî vasıta ile muhalefet yahut 

ayaklanma veya gürültülü toplanmalar halinde Ordu kuvvetlerinin sureti 

istihdamı hakkında Valinin haiz olduğu salahiyetler aynen Arrondisman 

komiserlerinde de vardır. 

11/12/932 

Erbaa Kaymakamı 

               Şerif 
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Dil Seferberliği 

(Geçen sayıdan devam)  

Liste No. 20 

1   Vahamet, 2   Vahşet, 3 — Vaki (vuku’dan), 4 — Vasıta, 

5 — Vebal, 6 — Vecit (vect), 7 — Veda, 8 — Velhasıl, 9 — Vesika, 10 

— Vicdan, 11 — Yadigâr, 

12 — Yakın, 13 — Yani, 14 — Yegâne, 15 — Yeis. 

Liste No. 21 

1 — Zait, 2   Zaman, 3 — Zat, 4 — Zebun, 5 — Zebunkeş, 6 — 

Zekâ, 7— Zerre, 8 — Zeval, 9 — Zindan, 10 — Ziyan, 11 — Ziyaret,   

12 — Zümre. 

Liste No. 22 

1 — Abes, 2 — Abus, 3 — Acaba, 4 — Acayip, 5 — Acele, 6 — 

Acemi, 7 — Aciz (=acz), 8 — Adalet, 9 — Adet, 10  — Adeta, 11 — 

Adi, 12 —Afiyet. 

Liste No. 23 

1 — Bakaya, 2 — Basiret, 3 — Basit, 4 — Bazan, 5 — Belâ, 6 — 

Belâhet, 7 — Beraet, 8 — Berat, 9 — Berbat, 10 — Bereket, 11— 

Beşaşet, 12 — Beşeriyet, 13 — Bezil (=bezl). 

Liste No. 24 

1 — Can, 2 — Cefa, 3 — Cehit (=ceht), 4 — Cehennem, 5— 

Celâdet, 6 —Cemaat, 7 — Cemile, 8— Cemiyet, 9 — Cenaze, 10  

Cennet, 11 — Cenin, 12 — Cenup. 

Liste No. 25 

1 — Defi (=def), 2 — Defa, 3 — Defter, 4 — Delâlet, 5 — Delil, 6 

— Derç, 7 — Derece, 8 — Derkenar, 9 — Derman, 10 — Ders, 11 — 

Dert, 12 — Deruhte. 
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Liste No. 26 

1— Efsane, 2 — Ehemmiyet, 3 — Ehil (=ehl), 4 — Elbet, 5 — 

Elim, 6 — Emanet, 7 — Emare, 8 — Emel, 9 —Emin, 1 0 — Emniyet, 

Liste No. 27 

1 — Fark, 2 — Farz (=etmek), 3 — Fasahat, 4 — Fasile, 5 — 

Fatanet, 6 — Faza, 7 — Fazla, 8 — Felâket, 9 — Feragat, 10 — Fert,    

11 — Fesat, 12 — Fesih (=fesh). 

Liste No. 28 

1 — Habıt (=hapt), 2 — Hacım (hacm), 3 — Hail (haylûlet’ten), 4 

— Haiz, 5 — Hami (himaye den), 

6 — Hapis (=haps), 7 — Harç, 8   Hasar, 9 — Hasım 

(=hasım), 10 — Haslet, 11 — Haste (=hasta), 12 — Hazan, 13 —

Hazine, 14 — Havi. 

Liste No. 29 

1 — İcabet, 2 — İhtilâf, 3 — İhtikâr, 4 — İhtimal, 5— İhtisas 

(his’ten), 6 — İhtiva, 7 — İhtiyaç, 8 — İhtiyat, 9 — İspat, 10 — İtham 

(ittiham), 11 — İttihaz. 

Liste No. 30 

1 — Kahir (=kahredici), 2 — Kail, 3 — Karar, 4 — Karz, 5 — 

Kast, 6 — Kasvet, 7 — Kubbe, 8 — Kudret, 9 — Kudsiyet, 10 — 

Kurban, 11 —  Kur’a. 

Liste No. 31 

1 — Mebhut, 2—Meblâğ, 3 — Meselâ, 4 — Metbu, 5 — Metin 

(=metn), 6 — Misal, 7 — Mübred, 8 — Mücadele, 9 — Müphem,  10  

— Müsmir, 11 — Mütecasir. 

Liste No. 32 

1 —  Nağme, 2 — Naış (=nâş), 3 — Nasip, 4 — Ne- 
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faset, 5 — Nefer, 6 — Nifak, 7 —Nimet, 8 — Nisap, 9 — Nispet, 10 — 

Nizam, 11 — Nüsha, 1 2 — Nutuk. 

Liste No. 33 

1 — Rahat, 2 — Reca (=rica), 3 — Risale. 4 —Rüşvet, 5 — 

Rivayet, 6 — Rıza, 7 — Ruh, 8 — Ruhanî, 9 — Ruhsat, 10 — Rükün,    

11 — Rüşt, 12 — Rütbe. 

Liste No. 34 

1 — Sadme, 2 — Saik, 3 — Samiin, 4 — Sebep, 5 — Secde, 6 — 

Seher, 7 — Serap, 8 — Sicil, 9 — Sihir, 10 — Siper, 11 — Sır, 12 — 

Sitayiş, 13 — Sitem, 14 — Sütun. 

Liste No. 35 

1 — Şafak, 2 — Şeffaf, 3 — Şefkat, 4 — Şiar, 5 — Şiddet, 6 — 

Şifa, 7 — Şifahî, 8 — Şua, 9 — Şube, 10  — Şule, 11 —Şuur, 12 — 

Şüphe. 

Liste No. 36 

1 — Tebcil, 2 — Tebeyyün, 3 — Tebliğ, 4 — Tebşir, 5 — Tecavüz, 

6 — Tecerrüt, 7 — Tecessüs, 8 — Teessüs, 9 — Tecrübe (=tecribe), 10 

— Tevil, 11— Teyit, 12 — Ticaret. 

Liste No. 37 

1— Zabıt ( =zapt), 2 — Zâf, 3 — Zafer, 4 — Zam, 5 — Zarafet, 6 

— Zarar, 7 — Zaruret, 8   Zem, 9 — Zeyl, 10 —  Zihin, 11 — Zillet, 12 

— Zimmet. 

Liste No. 38 

1 — Ahmak, 2 — Aile, 3 — Akıbet, 4 — Âlim, 5 — Ar, 6 — Arız, 

7 — Arıza, 8 — Arîza, 9 — Arz (=etmek), 10 — Asıl (= asi), 11 — 

Azap, 12 — Azil (=azl), 13 — Azim (=azm), 14 — Aziz. 
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Liste No. 39 

1 — Behane, 2 — Bahar, 3 — Behre, 4 — Bigâne, 5 — Bihude, 6 

— Encümen, 7 — Endam, 8 — Endişe, 9 — Esir (esaret’ten), 10 — 

Esmer, 11 — Eşya, 12 — Evham. 

Liste No. 40 

1 — Cerbeze, 2 — Cesaret, 3 — Cev, 4 — Cevap, 5 — Ceza, 6 — 

Cezim (= cezm), 7 — Cihet, 8 — Cins, 9 — Cinsiyet, 10 — Cirim (= 

cirm), 11 — Cisim (=cism), 12 — Cüret, 13 — Cürüm (= cürm), 14 — 

Cüzü (=cüz). 

Liste No. 41 

1 — Dalâlet, 2 —  Desise, 3 — Deva, 4 — Devam, 3 — Devlet, 6 

— Dikkat, 7 — Din, 8 — Dirayet, 9 — Dost, 10 — Dua,  11 — Duçar, 

12 — Duhuliye, 13 — Dünya, 14 — Düşman. 


