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Memurların derece ve sınıf'arı 
Madde 1 — Dahiliye 

aşağıda gösterilmiştir: 
memurlarının derece ve sınıfları 

Derece 
î 
2 

3 
4 
5 
6 

Merkezde 

Müsteşar 
Teftiş heyeti reisi, umum müdürler, vekâlet hukuk 
müşaviri 
U m u m müdür muavinleri, Hukuk müşavir muavini 
Şube müdürleri 
Şefler ve memurlar 
Kâtipler 

Vilâyetlerde 

1 Umumî müfettişler 
2 Vali ler 
3 V a l i muavinleri 
4 Kaymakamlar, mektupçular, hukuk işleri müdürleri 

ve polis müdürleri 
5 Nüfus, iskân, nahiye müdürleri, vilâyet maiyyet me

murları, mektupçuluk kalemi mümeyyizleri 
6 Vilâyet mektupçuluk kalemi, idare heyeti ve nüfus 

başkâtipleri, iskân ve evrak memurları, kaza tahri
rat kâtipleri, nüfus ve iskân memurları 

7 Nahiye tahrirat- kâtipleri, nahiye nüfus memurları, 
kaza tahrirat kâtibi refikleri ve nüfus kâtipleri. 

Bu listede dahil olmayan memurlar maaşlarının miktarına 
göre o maaşı alan memurlar derecesinde sayılırlar. Val i l ik 
ve müfettişlik dört; kaymakamlık, mektupçuluk, hukuk işleri 
müdürlüğü, polis müdürlüğü, vali muavinlikleri ve beşinci dere
cedeki memurluklar üç sınıftır. Altıncı ve yedinci derece 
memurları bir sınıftır. > 

Val i l ik , vali muavinliği, mektupçuluk, hukuk işleri müdürlüğü 
kaymakamlık, polis müdürlüğü, ve nahiye müdürlüğü sınıfları 
mahallî olmayıp şahsidir. 

Lüzum ve zaruret halinde valiler ve kaymakamlar kendi 
dereceleri maaşlarile umum müdürlüklerde ve şube müdürlük
lerinde istihdam olunabilirler. 

Namzetlik ve ehliyet şartları 

Madde 2 — İlk defa Dahiliye memurluğuna namzet olarak 
girebilmek için orta mektep mezunu bulunmak şarttır. Bu şartı 
haiz olanlardan müteaddit talip bulunduğu takdirde talipler 
arasında müsabaka yapılır. 

Or ta mektep mezunu bulunmadığı takdirde diğerlerinin 
müsabaka imtihanı ile alınması caizdir. 

Namzetlik müddeti azamî bir senedir. Bu müddetin ikma
linde dairesi amirince ehliyeti tasdik edilenler kat'î surette 
memuriyete kabul olunurlar. Ehliyeti dairesi amirince tasdik edil
meyen namzetler Dahiliyenin diğer dairesinde bir sene daha 
namzetlik geçirebilirler. B u dairede dahi ehliyet göstermemiş 
bulunanlar artık memuriyete alınmazlar. 

Mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun olanlar, nam-
•zetlik devrelerini birinci sınıf nahiye müdürlüklerinde, vekâlet 
veya vilâyet maiyyet memurluklarında ve yahut bu derecelere 
muadil olmak üzere vekâletin tensip edeceği memurluklarda 
geçirirler. 

Namzetlik müddeti zarfında namzetlere maaş kanununun 
20 inci maddesi mucibince ücret verilir. 

Mülkiye ve hukuk mekteplerinden mezun olup bir sene 
namzetlik geçirmiş bulunanlardan her sene müsabaka ile beş 
Efendi Avrupaya staj için gönderilebilir ve bunlardan dahiliye 
hizmetlerini ifa etmek üzere bir taahhütname alınır. 

Madde 3 — Dahiliye memurluğu muayyen bir meslek 
olup bu meslekte dereceleri ihraz için aranılacak şartlar aşa
ğıda gösterilmiştir. 

Dördüncü veya daha yukarı derecelerdeki merkez ve vilâ
yet memurlarının mülkiye veya hukuk mekteplerinden mezun 
olmaları şarttır. Bu mezunlardan ikinci maddede zikredilen 
memurluklarda i k i buçuk sene hizmet edenler dördüncü dere
cenin üçüncü sınıf memurluklarına tayin edilebilirler. Mülkiye 
veya hukuk tahsillerini bitirdikten sonra ecnebi memleketlerde 
vekâletin kabul edeceği mektep veya darüllünunlarda tahsilini 
veya dairelerde stajını ikmal ile avdet edenler ikinci maddede 
yazılı memurluklarda namzetlik müddeti dahi dahil olduğu 
halde üç sene hizmet ve ehliyetlerini ispat ettikten sonra 
doğrudan doğruya dördüncü derecedeki memurlukların ikinci 
sınıfına tayin edilebilirler. Hukuk mezunlarının yedi senelik 
idadî veya lise tahsilini bitirmiş olmaları lâzımdır. Bu derece
de tahsil görmüş olanlar bulunmadığı takdirde bu kanunua 
neşrinden evvel bilimtihan ehliyetlerini ispat etmiş olanlar ile 
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vekâletçe açılacak kursu muvaffakiyetle bitirenler dördüncü 
derecedeki memurlukların üçüncü sınıfına tayin edilebilirler. 
Umumî müfettişlik ile valiliklere lüzum ve zaruret halinde bu 
şartları haiz olmayan münasip zatların ve vekâlet hukuk müşa
virliğine hariçten tensip edilecek mütehassısın tayinleri caizdir. 
Şu kadarki bu suretle hariçten tayin olunanların hizmetleri 
dahiliye mesleğinde kıdem ve derece almaya bir esas teşkil 
etmey'p hizmetlerinden istiğna husulünde kendilerine i k i aylık 
maaş nisbetinde ikramiye verilerek evvelki meslek veya vazi
yetlerine irca olunurlar. Bu suretle hariçten almanlar eğer bu 
hizmetlere muvazzaf memur iken alınmış iseler mensup olduk
ları dairelerce haklarında memurin kanununun 85 inci maddesi 
mucibince ve memuriyeti ilga edilmiş memurlar gibi muamele 
olunur. 

5, 6 ve 7 inci derecelere tayin ve terfi edilecek memur
ların orta mektep mezunu olmaları şarttır. 

Madde 4 —• Valiliğe, vali muavinliğine, mektupçuluğa, 
polis müdürlüğüne ve kaymakamlığa yerli olanlar tayin edil
mezler. Diğer yerli daire reisleri lüzumunda tahvile tabi tutu
lurlar. 

intihap ve tayin usulleri 
Madde 5 — Müsteşar; birinci ve ikinci sınıf valiler veya 

bu sınıflara terfi hakkım kazanmış ve evvelce valilİK etmiş 
umum müdürler arasından vekâletin inhası üzerine müşterek 
kararname ve Reisicumhurun tasdıküe; 

Umumî müfettişlerle valiler; Dahiliye vekâletinin inhası, İcra 
Vekil leri Heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasdikıle; 

Teftiş Heyeti Reisi ve umum müdürler ve vekâlet hukuk 
müşaviri; vekâletin inhası üzerine müşterek kararname ve Reisi
cumhurun tasdikıle; 

Üçüncü ve dördüncü derecelerdeki memurlar: müdürler 
encümeninin intihabı ve vekilin tasvibi üzerine müşterek karar
name ve Reisicumhurun tasdikıle; 

Beşinci ve altıncı derecelerdeki memurlardan merkezde-
kiler; daireleri müdür veya umum müdürlerin inhası üzerine 
vekâletçe; 

Vilâyet nüfus ve iskân müdürleri; umum müdürlerinin in
hası ve müdüıler encümeninin kararile vekâletçe; 

Maiyyet memurları; doğrudan doğruya vekâletçe; 
Vilâyetlerin diğer merkez memurlarile kaza daire âmirleri; 

vilâyetlerdeki daire âmirlerinin inhası üzerine vilâyetlerce; 
Nahiye müdürleri; vekâletin tasdikıle vilâyetlerce; 
Kazaların yedinci derece memurlarile nahiye memurları; 

dairesi âmirinin inhası üzerine kaymakamlıkça tayin olunurlar. 
Kaymakamhklarca tayin edilen memurların memuriyetleri 

vilâyetlerin tasdikıle tamam olur. 

Müfettişler 
Madde 6 ^- Müfettişler, teftiş heyeti reisinin inhası re 

V e k i l i n tasvibi üzerine müşterek kararname ve Reisicumhurun 
tasdikile tayin olunurlar. 

Müfettişliğe bidayeten tayin olunanlar ilk altı ay zarfında 
evvelki memuriyetleri maaşile bir mülâzemet devresi geçirirler. 

Bu müddetin içinde veya sonunda müfettişlikte kabiliyet 
•ve kifayeti görülemiyenler evvelki derece ve sınıflarına iade 
olunurlar. 

Madde 7 — Mülkiye müfettişlerinin mesai re istihdam tarz
ları bir nizamname ile tesbit olunur. 

Madde 8 — Müfettişler lüzumu halinde Dahiliyenin diğer 
memurluklarına nakil veya terfi suretile tayin olunabilirler. 

Diğer memurlardan da kanunî ehliyeti haiz olanlar, maaş
larının miktarına göre, müfettişliğe nakil veya terfi olunabilirler. 
A n c a k müfettişliğe tayin edileceklerin mülkiye veya hukuk mek
teplerinden mezun olmaları ve hukuktan mezun olanların yedi 
senelik idadî ve yahut lise tahsilini bitirmiş olmakla beraber 
kaymakamlıkta en az üç sene hizmet etmiş bulunmaları şarttır. 

Terfi 

Madde 9 — Bir derece içinde bir sınıftan yukarı sınıfa veya 
bir derecenin en yüksek sınıfından üst derecenin en küçük 

1 sınıfına terfi için bulunduğu sınıfta üç sene hizmet etmiş ve 
memurin kanununun 20 inci maddesi mucibince ehliyeti tasdik 
edilmiş olmak şarttır. Birinci sınıf kaymakamlardan terfie hak 
kazananlar üçüncü derecedeki memurluklara ve dördüncü de
receye dahil olan mektupçularla hukuk işleri müdürleri ve polis 
müdürleri kendi sınıflarında muayyen müddeti ikmal ile terfie 
ehliyetleri tasdik edildikten sonra birinci sınıf kaymakamlığa 
tayin edilebilirler. 

Madde 10 — Bi lgi ve görgülerini arttırmak için Vekâletçe 
yabancı memleketlere göndarilen memurların oralarda bulun
dukları müddetler, kıdemlerinde hesap olunur. 

Tahvil ve nakil 

Madde 11 — Bir derece reya sınıfta bulunan merkez ve 
mülhakat memurları, lüzumu sabit olduğu takdirde, vekâle tçe , " 
ayni derece ve sınıftaki diğer memuriyetlere tayin olunabilirler. 

Madde 12 — A y n i şehir ve kasaba dahilinde ayni sınıf 
ve derecedeki memurların tebdillerinde bunları tayin eden 
makamlar serbesttirler. 

Madde 13 — Merkez memurlarından birinci ve ikinci de
recede bulunanlarla valiler, kaymakamlar ve zabita âmirleri vekâ
letçe kat'î zaruret üzrerine tayinlarindeki usule tevfikan vekâlet 

[ emrine alınabilirler. 

istifa ve mezuniyet 

Madde 14 — İzni bitipte on beş gün içinde makbul 
mazereti olmaksızın işi başına dönmiyenler veyahut mazeretini 

1 âmirine bildirmeden üç gün işini bırakanlar istifa etmiş sayılırlar. 
| Madde 15 — İzin, memurin kanununda yazılı şartlara tâbidir. 

Bi lgi ve görgülerini arttırmak üzere yabancı memleketlere 
| gitmelerine vekâletçe müsaade edilen âlî mektep mezunlarına 

bir seneye, kadar izin verilebilir. İzin alan memurların gidip 
gelme müddetleri en uzak yerler için nihayet bir aydır. Aldığı 
izini bir ay içinde kullanmayan memurlar tekrar izin almağa 
mecburdurlar. 

Madde 16 — Fevkalâde hallerde memurların vazifelerinden 
ayrılmalarında mahzur görüldüğü taktirde izinleri geri bırakılır 
ve izinde bulunanlar iş başına çağırılır. 

Madde 17 — İstifa veya diğer bir daireye nakil suretile 
ayrılmış olan memurlardan tekrar Dahiliye hizmetine girmeleri 
vekâletçe kabul olunanlar ancak ayrıldıkları zamandaki sınıf ve 
derecelerine muadil memuriyetlere tayin olunabilirler: 

Müdürler encümeni 
Madde 18 — Müdürler encümeni müsteşarın riyaseti altında 

alfabe sırasile'emniyet işleri umum müdürü, hukuk müşaviri, 
mahallî idareler re nüfus işleri umum müdürleri ve teftiş 
heyeti reisi ile vilâyetler idaresi umum müdüründen terekküp 
eder. 

j Memurin şubesi müdürü bu encümenin raportörüdür. 
Madde 19 — Müdürler encümeni Dahiliye memurlarının 

masai ve faaliyetlerini, zatî hal ve vaziyetlerini tetkik ve tesbit 
eyler ve bu kanunla intihap hakkı kendisine verilmiş olan 
memurların intihap, terfi re ehliyetlerinin tasdiki ile tahvil 
hususlarını tezekkür eder. 

Encümenin kararları veki l in tasdiki ile tamam olur. 

inzibat cezaları 

Madde 20 — Memurin kanununun 28, 29, 30, 31, 32, ve 
33 üncü maddelerindeki ahvalden başka aşağıdaki hallerde şu 
cezalar ver i l i r : 

İhtar — Zaruret olmadan merciini tecavüz etmek. 
! Tevbih — Teftiş ve tahkikleri sebepsiz uzatmak, teftiş 

lâyihalarını ve tahkik fezlekelerini vaktinde göndermemek veya 
sebepsiz olarak tahkikatı noksan bırakmak, teftiş için gidilecek 
yeri işaa etmek. 

Müfettişler tarafından tevdi edilen teftiş lâyihalarında re 
sorulan suallere sebepsiz olarak bir hafta zarfında cevap 
vermemek. Bir meselenin evrakını kast olmaksızın zayi etmek, 

I vazife icabını takdir re ifada müsamaha göstermek. 
Maaş kesilmesi — Bir aylık hesap kâğıtlarını diğer ayın on 

beşine kadar merciine göndermemek, eli işten çektirilen me-
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murlar hakkında tahkikat bittikten sonra sebepsiz olarak en 
çok on beş gün zarfında fezlekesini ait olduğu makama ver
memek, maiyetindeki memurlara karşı fena muamelede bulun
mak ve resmî muamele ve kayıtlara muhalif iş'aratta bulunmak. 

Kıdem tenzili — İfasına mecbur olduğu tahkikatın safha
larını ifşa etmek. 

Sınıf tenzili - Hesaplarını sene nihayetinde tamamile kapat
mamak, avans alıp bunu üç ay zarfında tesviye etmemek, âmi
rine vazife başında veya vazifeden dolayi her nerede olursa 
olsun hakaret etmek, vazife başında madununa yahut arkadaş
larına hakaret etmek, memur bulunduğu yerin ve mıntakanın 
haricine izinsiz gitmek, yahut vazife icabı gittiği takdirde ma
fevkini haberdar etmemek ve cemi ianat nizamnamesine muga
yir harekette bulunmak. 

Madde 21 — Evrak ziyaı ve vazife icabını takdir ve ifada 
müsamaha, Devlet ve efratça mazarratı mucip olmuş ise zara
rın derecesine göre memur hakkında inzibat cezaları en ağırı
na kadar tatbik edilmekle beraber kanunî tatbikat ta icra edilir. 

Madde 22 — Resmî muamelelerden dolayı âmirlerini ale
nen tenkit edenler tenkidin şekil, mahiyet ve tesiri derecesine 
göre maaş kesilmesi, kıdem tenzili cezalarından biri ile ceza
landırılır. 

Madde 23 — İrtikâp ve irtişaları veya vazife ve memurluk 
haysiyet ve şerefine uymayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu 
ve bu ayrı ayrı ik i müfettiş tarafından verilen raporlar ve 
muhtelif i k i âmirin mahrem tezkiye varakalarile teeyyüt ettiği 
halde maddî ve kanunî kâfi deliller bulunamamasından hakla
rında takibat yapılamayan memurlar, vekâlet inzibat komisyo
nunun kararı ve vekil in tasdikile, meslekten çıkarılırlar: 

Madde 24 — V a l i veya kaymakamlarla nahiye müdürleri, 
emir veya nezaretlerine tâbi dairelerde, sui istimallerin ve alel-
ûmum kanunsuz hareketlerin vukuundan mes'uldürler. 

Bu gibi hallerin tekerrür ve tevalisi teftişler veya tahkikler 
neticesinde sabit olur ve vali ile kaymakam ve nahiye müdü
rünün onlara daha evvel vakıf olmadıkları veya vakıf oldukları 
halde salâhiyetleri dahilindeki teşebbüslere girişmedikleri anla
şılırsa haklarında vazifelerinde lâkaydî rgösteren memurlar gibi 
muamele olunur. 

Madde 25 — Dahiliye memurlarının sicilleri ile mahrem 
dosyalarının tesbit ve tanzimi usulleri, bir nizamname ile tayin 
olunur. 

Vekâlet inzibat komisyonu 

Madde 26 — Vekâlet inzibat komisyonu, müsteşarın riyase
tinde müdürler encümenini teşkil eden azadan terekküp eder. 

içtihadı hareket 

Madde 27 — Kanun ve nizamnamelerde sarahat olmayan ve 
hakkında hususî emir bulunmayan mesailde mafevkten istizan 
imkânı olmadığı takdirde vali, kaymakam ve nahiye müdürleri 
kendi içtihatlarile hareket ederler ve tedbir alırlar. 

Meslek kursu 

Madde 28 — Vekâlet, münasip gördüğü yerlerde memur
lar için meslek kursu açmağa ve bunların programını tanzime 
salâhiyettardır. Bu kurslara kabul edilecek memurların evsaf ve 
şeraiti bir nizamname ile tayin olunur. Kursa kabul edilen me
murlara harcırah kararnamesine tevfikan harcırah ve yevmiye 
verilir. 

Madde 29 — 9 kânunuevvel 1329 tarihli Dahiliye nezareti 
teşkilâtına ait nizamname ve Dahiliye memurin nizamnamesi 
ile 2 mayıs 1329 tarihli polis ve 23 teşrinisani 1331 tarihli cemi 
ianat nizamnamelerinin ve diğer kanunların bu kanuna mugayir 
olan hükümleri mülgadır. 

Madde 30 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 

Madde 31 — Bu Kanunun hükümlerini icraya icra Vekil ler i 
Heyeti memurdur. 

Merinos koyunlarının tevzii hakkında kanun 

KanunNo:1703  Kabul tarihi:10/6/1930 

Madde 1 — İktisat Vekâleti tarafından satın alınan damız
lık merinos koç ve koyunları Vekâletçe tayin olunacak mınta-
kalardaki yetiştirici sürü sahiplerine meccanen verilebilir. 

Madde 2 — Tevziin usul ve şartları İktisat Vekâletince 
tanzim ve İcra Vekil ler i Heyetince tasdik edilecek bir talimat
name ile tesbit olunur. 

Madde 3 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4 — Bu Kanunun hükmünü icraya İktisat Vek i l iKA

03  

memurdur. 

Otel, pansiyon, ticaretane ve sair umumî müessese

KABUL TARÝHÝ 9/6/1930KANUN NO 1704

KA

lerde oturan ve çalışanların hüviyet varakası 
vermeleri mecburiyetine dair kanun 

Madde 1 — Han , pansiyon, otel ve bekâr odalarını 
işletenler ve malî müessesat, ticaret şirketleri, ticarethaneler 
ve dükkânlar gibi ticaret ve san'at için açılan bilûmum müesse-
satı idare edenler ve hastanelerle dinî ve hayrî ve sair umumî 
müesseselerin müdür ve âmirleri, bu yerlerde herhangi bir 
suretle oturanlarla çalışanlara numunesi bu kanuna merbut 
hüviyet varakalarını imza ettirerek 24 saat içinde ait olduğu 
mahalle göndermeğe ve buralardan ayrılanları haber vermeğe 
ve buralarda oturan ve çalışanlarda kendilerine verilecek hüvi
yet varakalarını doldurup imza etmeğe mecburdur. 

Madde 2 — Erkekler karılarını ve evlenmemiş kızlarını ve 
on sekiz yaşını bitirmemiş oğullarını ve analarını kendi hüviyet 
varakalarına yazabilirler. 

Madde 3 — Han , pansiyon, otel ve bekâr odalarını işlet
mek isteyenler numunesi bu kanuna merbut beyannameyi imza 
ile bir hafta içinde bulundukları yerdeki polis veya jandarma 
karakoluna ve olmıyan yerlerde mahallin hükümet memurlarına 
göndermeğe ve başka yere nakil ve bu işi terkettikleri halde 
üç gün içinde haber vermeğe mecburdurlar. 

Madde 4 — Bi r veya bir kaç odası ayrı ayrı kiraya veri
len müstakil hane veya apartman sahip ve müstecirleri de yu
karıdaki maddeler hükmüne riayete mecburdurlar. 

Madde 5 — Kahvehanelerde ve umumî ticaret evlerinde 
ancak sahip ve müstahdemleri yatabilip yabancı misafir kabul 
edilmez. Şu kadar k i zaruret olan yerlerde mahallî zabıtasının 
iznile bekâr ve yabancıların kahvehanelerde yatmaları caizdir. 

Madde 6 — Hüviyetini, nüfus hüviyet cüzdanı ve sair res
mî ve muteber vesikalarla ispat edemiyen kimseleri, birinci 
maddede yazılı müesseselerin sahip ve müdürlerinin yanlarında 
istihdam etmeleri memnudur. 

Madde 7 — Bu Kanunun tatbiki suretine dair Dahiliye 
Vekâletine bir talimatname tanzim olunacaktır. 

Madde 8 — Bu Kanunda yazılı mecburiyetleri ifa etmiyen-
lerle menedilen şeyleri yapanlar hakkında Türk ceza Kanununun 
534 üncü maddesi hükmü tatbik olunur. 

Madde 9 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 10 — Bu Kanunun hükümlerini icraya Adl iye ve 

Dahiliye Vekil ler i memurdur. 

Hastanelerle dinî ve hayrî umum müesseselere gelen
lerin 1704 numaralı kanunun 1 inci maddesi mucibince 

verecekleri (1) numaralı hüviyet varakasıdır 

Sorgular Cevaplar 

İsmi ve babasının ismi ve şöhreti 
Memleketi ve doğduğu yer 
Tabiiyeti 
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Sorgular Cevaplar 

San'ati 
Nereden geldiği ve buraya geldiği tarih 
Ne için geldiği 
Ne yapacağı 
Tahsil derecesi 
Ne kadar oturup hangi tarihte hangi 
tarikle nereye gideceği 
Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh 
varakasını veya beyanname makbu
zunu hangi tarihte nereden aldığı ve 
tarih ve numarası 

Apartman, müstakil hane, han, otel, pansiyon, bekâr 
odaları sahip ve müstecirlerinin 1704 numaralı kanunun 
birinci maddesi mucibince verecekleri ( 2 ) numaralı 

Hüviyet varakasıdır. 
Sorgular Cevaplar 

İsmi ve babasının ismi ve şöhreti 
Memleketi ve doğduğu tarih 
Hüviyet cüzdanının veya ikametgâh 
varakasının veya beyanname mak
buzunun tarih ve numarası ve nere
den aldığı 
Evvelki ikametgâhı 
Tabiiyeti 
Ne işle meşgul olduğu 
Yanında bulunanların isimleri ve 
kendilerine derecei münasebetleri ve 
san'at ve yaşları 
Hangi tarihte geldiği 
Burada nekadar oturacağı 
Hangi tarihte hangi tarikle nereye 
gideceği 

Apartman, müstakil hane, han, otel, pansiyon ve bekâr 
odalarında ücretli, ücretsiz oturan müstecirlerin 1704 
numaralı kanunun üçüncü maddesi mucibince vere

cekleri (3) numaralı hüviyet varakası 
Sorgular Cevaplar 

İsmi ve babasının ismi ve şöhreti 
Memleketi ve doğduğu tarih 
Tabiiyeti 
San'atı 
Evvelki ikametgâhı 
Hangi tarihte geldiği 
Yanında bulunanların isimleri ve 
yaşları ve kendisine olan münasebeti 
derecesi 
Ne kadar oturup hangi tarihte han
gi tarikle nereye gideceği 
Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh 
varakasını veya beyanname mak
buzunu hangi tarihte nereden aldığı 
ve tarih ve numarası 

Hizmetçilerin 1704 numaralı kanunun birinci maddesi 
mucibince verecekleri (4) numaralı hüviyet varakası 

Sorgular Cevaplar 

İsmi ve babasının ve anasının ismi ve 
şöhreti 
Memleketi 
Tabiiyeti 
Hizmetçiliğe girdiği ilk tarih ve ki
min yanına girdiği 

Sorgular Cevaplar 

Bundan evvel kimin yanında bu
lunduğu 
Şimdiki efendisinin yanına ne zaman 
girdiği 
Evli ise zevç veya zevcesinin nerede 
oturduğu ve ne iş gördüğü 
Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh 
varakasını veya beyanname makbu
zunu hangi tarihte nereden aldığı 
ve tarih ve numarası 
Buradan hangi tarihte çıkacağı ve 
hangi tarikle nereye gideceği 

Müessesatı maliye, şirketler, ticarethaneler, mağaza ve 
dükkân gibi ticaret evlerini idare edenlerin 1704 

numaralı kanunun birinci maddesi mucibince 
verecekleri (5) numaralı ihbarname 

Sorgular Cevaplar 

ismi ve babasının ismi ve şöhreti 
Oturduğu yer 
Tabiiyeti 
Müessesenin unvanı resmisi 
Müessesenin bulunduğu mahalle ve 
sokağın ismi 
Bina veya daire veya odanın numarası 
San'at ve ticaretin nev'i 
Açıldığı tarih 

Müessesatı maliye, şirketler, ticarethaneler, mağaza ve 
dükkânlarda çalışanların 1704 numaralı kanunun 

birinci maddesi mucibince verecekleri (6) 
numaralı hüviyet varakası 

Sorgular Cevaplar 

İsmi ve babasının ismi ve şöhreti 
Memleketi ve doğduğu tarih 
Tabiiyeti 
Bu zamana kadar nerelerde, hangi 
san'atlarda, kimlerin yanında çalıştığı 
Şimdiki işe ne zaman girdiği 
Evli ise zevç veya zecesinin nerede 
oturduğu 
Hüviyet cüzdanını veya ikametgâh 
varakasını veya beyanname makbu
zunu hangi tarihte aldığı ve tarih 
ve numarası 
Buradan hangi tarihte çıkacağı ve 
hangi tarikle nereye gideceği 

Ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve 
korunması hakkında kanun 

Kanun No: 1705 Kabul tarihi : 10/13/1930 

Madde 1 — Dahilî ve haricî ticaret menfaatlarını korumak 
ve ticaret mallan üzerinde tağşiş ve hilelere mâni olmak üzere 
menşei nebatî, hayvanı, madenî bilûmum mevat ile bunların 
nim mamul ve memûllerini veyahut bunların terkibinden husule 
gelen mevadın ihzarına, imaline, tathirine muayyen sınıf ve 
nevilere tefrikına, ambalajlarına, zarflarına, alım satım 
ve muhafazalarına ve bu hususlarda tâbi olacakları 
şartlara ve bu gibi mevat için hususî veya millî 
alâmet ve izahat istimali mecburiyetine müteallik 
almağa Hükümet mezundur. 

ve nakil 
usul ve 

muayyen 
tedbirler 
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Hükümet, bu mezuniyet dahilindeki tedbirleri tatbika, alâka
dar teşekküllerin mütaleasını aldıktan ve beynelmilel teammülleri 
tetkik ettikten sonra, ihraç mallarımızın en müsaitlerinden başlar. 
1593 numaralı umumî hıfzızsıhha kanununun 182 \e 183 üncü 
maddeleri hükümleri mahfuzdur. 

Madde 2 — Bir inci madde mucibince Hükümet tarafından 
tesbit olunup usulü veçhile ilân edilen vasıf ve şartlara uygun 
olmayan mevadın satış ve ihracı menolunabilir. 

Madde 3 — İşbu kanunun derpiş eylediği murakabeyi 
icraya memur edilenler icap ettiği taktirde murakabeye tâbi 
mevattan nizamnamelerile tayin edilecek usul ve miktardan 
numune alabilecekleri gibi müesseselerin açık ve faaliyette 
bulundukları zamanlarda imâl, satış ve depo mahallerinde 
teftişte bulunmak salâhiyetini de haizdirler. 

M a d J e 4 — Her teftiş akabinde teftişi yapanlar tarafından 
bir rapor tanzim olunarak bir sureti mal veya müessese 
sahip veya mümessillerine verilir. Teftiş neticesinde bu kanun 
hükümlerine muhalif hareketi tebeyyün edenler hakkında bir 
zabıt varakası tanzim olunarak kezalik bir sureti 48 saat 
zarfında mal veya müessese sahibine veya mümessillerine tebliğ 
olunur. Zabıt varakalarının ayrıca hangi makamlara tevdi edi
leceği ve adlî takıbati müstelzim olanlar hakkında ne suretle 
takibat icra edileceği nizamnamelerinde tesbit olunur. 

M a d d e 5 — Yapılacak tahkikat neticesinde teftiş ve 
murakabe ile mükellef olanlarla sair alâkadar memurlardan 
vazifelerinde sui istimalleri anlaşılanların İktisat Vekâleti hare
ketlerinin mahiyetine göre derhal ellerini işten çektirmeğe 
veya memuriyetten ihraca salâhiyettardır. 

B u gibiler hakkında tahkikatın mevzuuna göre kanunî 
takibat yapılır ve evrak Cumhuriyet Müddei Umumiliğine tevdi 
olunur. 

Neticede maznun memur kendisine isnat olunan suç hak
kında men'i muhakeme kararı verilir veya beraat ederse avzife-
sine iade veya buna muadil diğer bir memuriyete tayin olunur. 

Madde 6 — Bu kanuna tevfikan hükümetçe alınan karar
lara ve nizamnamelere mugayir hareket edenler, tacir olsun 
veya olmasınlar haklarında mahkemelerce fiilerinin mahiyetine 
göre beş bin liraya kadar ağır para cezası ve şayet bu fiille
rinden dolayı ceza kanunu ile diğer kanunlarda tayin edilen 
cezalar daha ağır olursa anlar tatbik olunur ve tekerrürü halinde 
ağır para cezası ik i misline kadar iblâğ ile beraber üç seneye 
kadar d a hapis cezası hükmolunur. Bu gibiler hakkında ittihaz 
olunan bilcümle cezayı mukarrerat mahkemelerce ayrıca mas
rafları mahkûmlara raci olmak üzere mahallî gazetelerle ilân 
ettirileceği gibi tacir olanların isimleri de ticaret odalarında bu
lundurulacak kara listelere dercetil ; i ir. 

Made 7 — Bu kanuna tevfikan Hükümetçe alınan tedbir 
ve kararlara muhalifeti itiyat haline koyanlar hakkında yukarı
dak i para ve hapis cezalarının âzamisi tatbik edilmekle beraber 
mallarının zabtına ve kendilerinin iki seneye kadar ticaretten 
menedilmesine dahi hükmedilebilir. 

Madd° 8 — Bu kanuna tevfikan Hükümetçe alınan tedbir 
ve karanarın metinlerinde mer'iyet tarihleri her halde neşirle
rinden itibaren on beş günden az olmamak üzer • tasrih edilir. 

Madde 9— Bu kanunun tatbikatından mütevellit davalar 
mahkemelerce müstacel mevaddan olmak üzere rüyet edilir. 

Madde 10 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 11 — Bu Kanunun hükümlerini icraya İcra Vekil leri 

Heyet i memurdur. 

M a d d e 2 — Bu Kanun 1 haziran 1930 tarihinden mu
teberdir. 

Madde 3 — Bu Kanunun icrasına Dahiliye, Maliye ve M a 
arif Veki l ler i memurdur. 

1930 senesi bütçe kanununa cetvel raptı 
hakkında kanun 

Kanun N_o: 1708 Kabul tarihi : 101611930 

Madde 1 — 1930 senesi bütçe kanununa, 1499 numaralı 
gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince muvak
kat kabul usulünden istifade edecek eşyayı gösteren, ( İ ) cet
veli raptedilmiştir. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun icrasına Maliye V e k i l i memurdur. 

İ — Cetveli 
Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi mucibince 

muvakkat kabul usulünden istifade edecek 
eşyaya ait cetvel 

Eşyanın ne hale 
getirileceği Mâlâhazat Eşyanın nev'i 

Üzüm incir ihracında kul
lanılacak kutuluk kereste 

Halı nesç ve imalinde kul
lanılacak çözgü ve kaskam 
iplikleri 
Yumurta talaşları 
Türk ve şark halı ve 
kilimleri 
Barsaklar 
Amerikan bezi tülbent, 
salaşpur, patiska 

Keten, jüt, man'la ve em
salinden mamul çuvallık 
mensucat 
Şeker 

Safî keten mensucat 

Kereste hal nde veya 
muayyen ebatta kesil
miş halde 

Kaskam ipliği 
ince ağaç talaşı 

Mamul halde 
Tuzlanmış halde 

Top halinde 

Top halinde 
MdTiûI halde 

Top halı.ıJe 

Selloit, karnik ve oryan
tal halitaları 
Otomobil resiml 
kâğıtları 

Rus tütünü 

Külçe, levha, çubuk, 
yaprak ve boru halinde 

ilân Resimli kâğıt halinde 

Yaprak halinde 

Yazma ve kalemkârî bas
ma imal ve ihracatını te
min için 

Çuval imali için 
Şekerleme ve helva ihra
catını temin için 
Ayintap ve havalisinde ve 
Istanbulda yapılan el işi 
muhtelif örtülerin imalini 
temin için 
Teşbih, ağızlık, tarak, ka
şık imalâtı için 
Yazı kısmı Türkiyede tab
edilerek ihraç edilmek için 
( Fort müessesesine mah
sustur ) 
Amerikaya ihraç edilmek 
üzere Rüsyadan celbedile-
rek Istanbulda işlenecektir. 

Maarif teşkilâtı kanununun 11 inci maddesinin iki sene 
müddetle tecili hakkında kanun 

Kanun N<L : 1707 Kabul tarihi: 10/6/1930 

Madde 1 — 789 numara ve 22 mart 1926 tarihli Maarif 
teşkilâtı kanununun 11 inci maddesi ahkâmı ik i sene müddetle 
tecil edilmiştir. A n c a k ilk mektep muallimlerinin teadül kanunu
na göre girecekleri derecede alacakları maaş miktarı, geçen 
sene ev kirasile beraber aldıkları miktardan az olduğu takdirde 
farkı bu müddet zarfında tazminat olarak kendilerine verilir. 

Şeker şirketine iştirake ve avans itasına dair kanun 

Kanun N<L: 1709 Kabul tarihi: 10/6/1930 

Madde 1 — Mevcut şeker fabrikalarındaki matlubatını 
karşılık tutarak, millî bankaların teşkil edecekleri yeni bir şeker 
şirketine i k i buçuk milyon lira sermaye vazına ve bu şirkete 
bir buçuk milyon lira avans itasına Maliye V e k i l i mezundur. 

Madde 2 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu Kanunun, hükmünü icraya Maliye ve i k t i 

sat Veki l ler i memurdur. 
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Ziraat ma ailelerinde kullanılan mevaddı müşteile hak
kındaki 752 ve 1527 numaralı kanunlara 

müzeyyel kanun 
Kanun N±: 1710 Kabul tarihi: 101611930 
Madde 1 — Ziraat makinelerinde ve ziraatte müstamel 

mevaddı müşteile ve muharrikeler ile müstahzaratı kimyeviyenin 
rüsumu hakkındaki 22 şubat 1926 tarih ve 752 numaralı kanun 
ile bu kanuna bazı maddeler tezyiline ve bazı maddelerinin 
tadiline dair olan 2 haziran 1929 tarih ve 1527 numaralı kanu
nun, su tulumbalarını işleten sabit ve müteharrik motörler istis
na edilerek, traktörlerle motorlu pulluklar ve biçer döğer ma
kinelerinde müstamel petrol, benzin resimlerinin muafiyetine 
dair olan hükümleri ilga olunmuştur. A n c a k bu kanun dairesinde 
tasfiye yapıldıkça kaldırılmak ve azamî 1930 ma'î senesi gaye
sini geçmemek üzere elyevm zürra yedinde mevcut ve ziraat 
odalarında mukeyyet bulunan petrol ve benzinle müteharrik 
traktörlerle motorlu pulluklar ve biçer döğer makineler tçin 
mezkûr kanunlarda muharrer muafiyetler muvakkaten devam 
eder. 

Madde 2 — Petrol ve benzine ait rüsum muafiyetinin i lga
sına mukabil ellerinde petrol ve benzinle çalışan traktör, mo
torlu pulluk ve biçer döğer makineleri mevcut olanlara 22 şu
bat 1926 tarih ve 752 numaralı kanunun 4 üncü muaddel 
maddesi mucibince, z'raat odalarında mukayyet bu'unan maki
neler için tazminat verilir. İki senedenberi veya daha sonra 
mubayaa edildikleri takdirde mubayaalarından itibaren muafi
yetten istifade edilmemiş ve muattal bırakılmış olanlarla elyevm 
hurda halinde bulunnanlara tazminat verilmez. Petrol ve 
benzinle çalışan traktörlerin mütemmim aksamından madut 
olan ve bu traktörlerden maadasında kullanılmayan pul
luk, disk pulluk, tulumba, çayır makinesi de tazminatta nazarı 
itıbare alınır. 

Madde 3 — İkinci madde mucibince verilecek tazminat 
mezkûr traktör, motorlu pulluk ve biçer döğer makine ile diğer 
aksamın mubayaa kıymetler miktarındadır. A n c a k yeni olarak 
mubaya tarihlerine göre beş seneye kadar her sene için bu 
miktardan yüzde 10 tenzil olunur. Beş seneden fazla olanlar 
için ayrıca tenzilât yapılamayarak 30 beygire kadar kuvvette 
olanlara, 8 inci seneye ve kuvveti 30 beygiri mütecaviz olanlara 
da on ikinci seneye kadar daima beşinci sene tazminatı verilir. 
İki traktör ve motorlu pulluk çalıştıranlara ayrıca yüzde on beş 
üç traktör çalıştıranlara yüzde otuz, dört traktör çalıştıranlara 
verilecek tazminata yüzde kırk beş ilâve edilir. 

Beş ve beşten ziyade traktör çalıştıranlara İktisat Vekâletinin 
takdir i ile bu tazminat bir misle kadar arttırılab'ir. Bir traktör 
çalıştıran çiftçilerden beş sene müddetle atla z raati taahhüt 
edenlere verilecek tazminat miktarı, taahhütleri hilâfına hare
ketleri tahakkuk ettiği takdirde maa faiz i k i misli istirdat edi
leceğine dair teminat alınmak suretile, yüzde on arttırılır. 

Madde 4 — Yetlerinde petrol ve benzinle müteharrik trak
tör, motorlu pulluk, biçer, döğer makine mevcut olup tazminat 
almak ıstiyenler bu kanunun neşri tarihinden itibaren 45 gün 
zarfında mahallî mevaddı müşteile komisyonlarına eşağıda yazılı 
fıkralar mucibince beyanname vermeğe mecburdurlar. 

3 Nüsha alarak tanzim olunacak ve (A,B) fıkraları ziraat 
odalarına tasdik ettirilecek olan bu beyannamelerde: 

A : Malik oldukları petrol ve benzinle müteharrik traktör 
motorlu pulluk ve biçer döğer makinelerinin ve traktörün mü
temmimlerinden olan ve bu traktörlerden maadasında çalıştırıl-
mıyan pulluk, disk pulluk, su tulumbası ve çayır biçme 
makinelerinin adet, nevi ve sistemlerile traktör, motorlu 
pulluk \e biçer döğer makinelerin beygir kuvvetleri; 

B : Mubayaa tarih \e fiatlarını, nereden alındıklarını, yeni 
veya eski olarakmı mubayaa edildiklerini, eski olarak alındık
ları halde kaç senelik olarak kendilerine geçtiğini; 

C : 1928 - 1929 malî seneleri zarfında traktör ve motorlu 
pullukların kaç dönüm arazide çalıştırılmış ve biçer döğer 
makine ile ne miktar iş yapılmış ve mezkûr senelerde kaçar 
kilo petrol ve benzin için muafiyet mazbatası alınmış olduğunu 
bildirmeğe mecburdurlar. 

Mevaddı müşteile komisyonları bu beyannamelere birer sıra 
numarası vaz ederek tetkik ve (C) fıkrasını kuyudatile ayrıca 
tatbik ettikten sonra üçüncü madde mucibince verilmesi icap 

;den tazminat miktarını bir hafta zarfında tayin ile bunu be
yannamelerin zirinde bir mazbata halinde tesbit ve beyanna-
-nelerin bir nüshasını alâkadarlara tebliğ ve diğer iki nüshadan 
Dirini İktisat Vekâletine irsal, ikincisini mahallî ziraat bankası 
şube sandığına tevdi ederler. 

Alâkadarlar komisyonlarca tayin olunan tazminat miktarına 
kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren 15 gün zarfında 
doğrudan doğruya İktisat Vekâletine müracaatla itiraz edebilir-
er. İktisat Vekâleti komisyonlar mukarreratını ve alâkadar-
arın itirazını tetkik eyledikten ve üçüncü maddenin son fıkrası 
nükmünce tazminatın tezyidini mucip ahval mevcut ise bu 
ciheti de tesbit ettikten sonra a'âkadara neticeyi tebliğ eder. 
Tazminat miktarı hakkında İktisat Vekâletinin kararı kat ' idir. 
Bu karara muvafakat etmiyenler tazminat almaktan sarfı nazarla 
Keyfiyeti vekâlete bi ldirdikleri takdirde 1930 malî senesi niha
yetine kadar mevaddı müşteile muafiyetinden istifadeye devam 
îdebiürier. 

Muvafakatlarını bildirenler mevaddı müşteile muafiyetlerinden 
istifadeleri nihayet bulmakla beraber derhal tazminatın tediyesi 
için de vekâletçe ziraat bankasına tebligat yapılır. Müddeti 
zarfında beyanname vermemiş veya beyannamelerini hilafı 
tıakikat surette doldurmuş olanlara tazminat verilmez. Y a l 
nız bu gibiler malî sene nihayetine kadar muafiyetten istifadeye 
devam ederler. 

Madde 5 — Tazminat alakadarana nakten tediye olunur. 
Ancak 1929 malî senesi zarfında her traktör ve motorlu pulluk 
ile lâakal 600 dönüm ziraat yapmış olanlar tazminat miktarını 
bankada bırakmak şartile mevcut traktörlerine mukabil İktisat 
Vekâletince tayin ve tercih edilecek evsafta ağır yağ yakan 
veya gazojenli traktör tedarikini bankadan istemek hakkını 
haizdirler. Bu kanunun neşrinden sonra dahi 600 dönüm ve 
ondan fazla ziraat yapmağa taahhüt eden traktör sahipleri ile 
ayni taahhütte bulunmak suretile yeniden traktör satın alarak 
makine ile ziraat yapmak isteyenler dahi Ziraat Bankasından 
gösterilecek ve bu kanunda münderiç olan teshilâttan istifade 
ederler. Bankaca tedarik edilecek ağır yağ yakan veya gazo
jenli traktörlerin bedellerinden tazminat miktarı mahsup edi l 
dikten sonra bakiyesi borçlandırılmak suretile alakadarlardan 
mukassatan tahsil olunur. Tazminat almayarak ağır yağ yakan 
veya gazojenli traktör tedarikine talip olanlara mc at traktör
lerine mukabil yeni traktörler teslim olununcaya kadar mevaddı 
müşteile muafiyetinden istifadeye devam edebilmeleri için 
Bankaca bir vesika verilir. Bu vesikalar mevaddı müşteile k o 
misyonlarında hıfz ve yeni traktörler teslim olunurken Banka 
tarafından istirdat olunur. 

Madde 6 — Ziraat mektep ve müesseselerinde ve müca
dele teşkilâtında mevcut traktör ve motorlu pullukları tazmina
ta tâbi tutmıyarak ağır y a ğ yakan veya gazojenli traktörlerle 
resen istipdale ve bedellerini tazminat hesabına ithale İktisat 
Vekâleti salâhiyettardır. 

Madde 7 — Ziraat Bankasınca tediye olunacak veya ağır 
y a ğ yakan veya gazojenli traktör bedelinden mahsup edilecek 
tazminat mecmuuna mukabil senevî tediye miktarı (750,000) 
lirayı tecavüz etmemek üzere ceman (3,000,000) l iraya kadar 
bankaya karşı taahhüdıtta bulunmağa İktisat V e k i l i mezundur. 

Madde 8 — Petrol ve benzin traktörlerine tatbik halinde 
ağır y a ğ yakmalarını temin eden hususî cihazlardan istifade 
tahakkuk ettiği takdirde mevaddı müşteile tahsisatını kısmen 
karşılık tutarak bu cihazlardan lüzumu kadarını mubayaa ile 
her traktör için ashabına meccanen birer tane vermek suretile 
tazminat itasından sarfı nazar etmeğe ve cihazlar teslim edil
dikçe muafiyetten istifadeye nihayet vermeğe İktisat V e k i l i 
salâhiyettardır. 

Madde 9 — Bu Kanunun tatbiki suretleri İcra Veki l ler i 
Heyetince musaddak bir talimatname ile tayin olunur. 

Madde 10 — 752 numaralı kanunun 11 inci maddesi ağır 
yağ yakan veya gazojenli traktörler kakkında tatbik olunmaz. 

Madde 11 — Bu Kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 12 — Bu Kanunun ahkâmını icraya A d l i y e , Dahi l i 

ye, Maliye ve İktisat Veki l ler i memurdur. 
16/6/1930 

Başvekâlet Müdevvenat Matbaası 
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Kanunlar            Sayfa 
 
 
1700  Dahiliye Memurları Kanunu      1
 
 

1704  Otel, Pansiyon, Ticaretane ve Sair Umumî 
 Müesseslerde Oturan ve Çalışanların Hüviyet Varakası 
Vermeleri Mecburiyetine Dair Kanun           3
 
 
 1705  Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi 
 ve Korunması Hakkında Kanun            4 
 
 
1707  Maarif Teşkilâtı Kanununun 11 inci Maddesinin  
İki Sene Müddetle Tecili Hakkında Kanun           5 
 
 
1708  1930 Senesi Bütçe Kanununa Cetvel Raptı 
Hakkında Kanun              5 
 
 
1709  Şeker Şirketine İştirake ve Avans İtasına Dair Kanun       5
 
 
1710  Ziraat Makinelerinde Kullanılan Mevaddı Müşteile  
Hakkındaki 752 ve 1527 Numaralı Kanunlara 
Müzeyyel Kanun             6
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

1703  Merinos Koyunlarının Tevzii Hakkında Kanun  3 




