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GİRİŞ XXVI

İÇİNDEKİLER

1.BÖLÜM

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ VE TEŞKİLAT YAPISI

1.1. Emniyet Umum Müdürlüğü

Zaptiye Nezareti’nin ilgası üzerine oluşturulan Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetine Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayin edilmesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1 �Sayfa 283)

İlga edilen Zaptiye Nezareti’nin yerine kurulan Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetine Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayini.                       
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2 � Sayfa: 284)

Zaptiye Nezareti’nin ilgasıyla, inzibat görevlerini deruhte ve ifa etmek 
üzere ihdas olunan Emniyeti Umumiye Müdüriyetine Polis Müfettişi 
Umumisi Galip Bey’in tayini hakkında.                                         
 (Transkripsiyonun Aslı: Belge 3 � Sayfa: 285)

Asayiş görevinin ilga edilen Zaptiye Nezareti’nin yerine kurulan 
Emniyeti Umumiye Müdüriyetince sağlanacağı hakkında.                         
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4 � Sayfa: 286)

Emniyeti Umumiye Müdürü Galip Bey’in refakatine alacağı üç 
şahısla polis ve jandarma konularının araştırılması için iki ay süreyle 
Avrupa’ya gönderilmesi ve masrafl arının ödenmesi hakkında.         
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5 � Sayfa: 287)

Polis mesleğinde yapılacak yenilikler için incelemelerde bulunmak 
üzere Avrupa’ya gidecek olan polis heyetine izin verildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6 � Sayfa: 288)

Polisin görevleri hakkında araştırma yapmak üzere Avrupa’ya 
gönderilecek olan Emniyeti Umumiye Müdürü Galip Bey ve 
beraberindekilerin tahsisatı hakkında.                            
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7 � Sayfa: 289)
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IV

Emniyeti Umumiye Müdüriyetinde ihdas olunan Kısmı 

Adli Müdüriyetine Tahrirat Müdürü Şükrü, onun yerine 

Muhaberatı Umumiye Dairesi Birinci Sınıf hulefasından 

Ahmet Muhtar, Umum Polis Kumandanlığına Çekirge 

Redif Taburu Binbaşı Kemal beylerin tayinleri hakkında.                                                           

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8 � Sayfa: 293)

Osmanlı vilayetlerinin emniyet ve asayişi ile polislerin 

her türlü özlük işlerine ait işlemlerin Emniyeti Umumiye 

Müdürlüğünce, İstanbul’un asayişi ile ilgili işlemlerin 

ise İstanbul Polis Müdüriyetince yapılması hakkında.                                                                             

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9 � Sayfa: 294)

Polisliğe alınacakların seçiminde ve komiser 

ve başkomiserlik tayinlerinde uyulması gereken 

hususları açıklayan nizamname çalışmasına dair.                                                               

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10 � Sayfa: 295)

Polislerin yer değiştirmelerine ait hususlarda Emniyeti Umumiye 

Müdüriyetinin doğrudan salahiyet sahibi olması ile memurların 

tercümei hal, mezuniyet ve taltif gibi durumlarının aylık raporlarda 

gösterilmesi hakkında tamim.                                         

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11 � Sayfa: 297)

Polis efradının değişimi ve azillerinin bir maddeye dayandırılarak 

yapılması hakkında.                                                           

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12 � Sayfa: 298)

Terhis edilen polis memurlarının Dersaadet’e tekrar gelişlerinde 

yapılacak muamele hakkında.                                           

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13 � Sayfa: 299)

İhdas olunan polis müfettişliğinin fayda temin edilmemesi sebebiyle 

lağvedilmesi ve kalan tahsisatının İstanbul Polis Müdüriyetinde 

kurulan muavinliğine aktarılması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14 � Sayfa: 300)

Merkez ve diğer bölgelerdeki polis teşkilatlarının ıslahı hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15 � Sayfa: 303)
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V

İçindekiler

Memleketin dâhili ve harici emniyetini alâkadar eden 
mühim hadiseler hakkında polis müdüriyetlerinde 
tanzim olunan raporlarının birer suretinin doğrudan 
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine gönderilmesine dair.                                                                                   
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16 � Sayfa: 305)

Yeni kurulan Seyrüsefer Müdüriyeti’yle Ecanib Müdüriyeti’nin teşkilatını 
düzenlemekle görevli olup Romanya Emniyet teşkilatını incelemek üzere 
Bükreş’e gönderilen müdürlere yardımcı olunmasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17 � Sayfa: 306)

1.2. İstanbul Polis Umum Müdürlüğü
Polis mıntıkalarından dolayı tertib olunan ilanname.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18 � Sayfa: 307)

İstanbul Vilayetinin inzibat işlerinin İstanbul Valiliğine ait olduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19 � Sayfa: 310)

Zaptiye Nezareti’nin lağvı ve Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin teşkili 
ile İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesinin oluşturulması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20 � Sayfa: 311)

Başkentin inzibat işleriyle irtibatlı olarak doğrudan doğruya Dâhiliye 
Nezareti’ne bağlı olmak üzere İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi 
adıyla bir idare teşkil ve ihdası hakkında.                       
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21 � Sayfa: 314)

Osmanlı vilayetlerinde asayişin temini, polislerle ilgili ve 
idari hususlarla ilgili konuların Emniyeti Umumiye ile 
İstanbul vilayetinin polis ve asayişi ile ilgili hususlarda 
ise İstanbul Polis Müdüriyetiyle yapılacağı hakkında.                                                         
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22 � Sayfa: 315)

İstanbul’un asayişinden İstanbul Polis Müdüriyetinin sorumlu 
olduğu ve asayiş olaylarında gerektiğinde İstanbul jandarmasının da 
yardımda bulunacağı hakkında.                                                       
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23 � Sayfa: 316)

İstanbul Polis Müdüriyeti Dairesiʼnde bir istihbarat heyeti teşkiline 
Meclisi Vükela kararıyla izin verildiğine dair.                 
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24 � Sayfa: 318)

Polis Teşkilatı kanun layihasının tasdiki beklenmeden ihtiyaca göre 
polis tayin seçim işlerinin yapılması hakkında.                
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25 � Sayfa: 319)
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İstanbul Polis Müdüriyetinde polis müdür muavinliği kurulması 
hakkında kanun.                                                               
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26 � Sayfa: 320)

İstanbul Polis Müdüriyetinde Birinci Sınıf Polis Müdürlüğü 
derecesinde olmak üzere bir Kısmı Siyasi Müdüriyeti ihdas edildiğine 
dair kanun sureti.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27 � Sayfa: 321)

İstanbul Polis Müdüriyetindeki bazı atamalara dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 � Sayfa: 322)

Petrol, benzin, yağ ve tekerlek gibi maddelerin mahalli polis 
müdüriyetlerince tedarik edildiğinden İstanbul Polis Müdüriyetince de 
bu yolla tedarik etmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29 � Sayfa: 323)

İstanbul Polis Müdüriyeti Umumisi Kısmı Siyasi Müdürü Samuel 
Efendi'nin azline dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 30 � Sayfa: 324)

İstanbul polis karakollarının idaresi hakkındaki talimatnamenin tertip 
olunarak gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31� Sayfa: 325)

İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdarʼda bulunan polis merkezi ve 
mevkilerinin adedi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32� Sayfa: 326)

Divan-ı Harb-i Örfi  Riyaseti’ne sevk olunacak zanlıları, sorgulamak 
ve sevke hazırlamak üzere, İstanbul Polis Müdüriyetinde Heyet-i 
İstihbariye ve Tahkikiye birimlerinin kurulduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33 � Sayfa: 327)

Polis vazife ve muamelatının ıslahı için nizamname layihası tanzim 
edilerek İstanbul Emniyet müfettişi ile buna bağlı istitlaat, pasaport 
memurlarının Polis Müdüriyet-i Umumiyesine raptı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34 � Sayfa: 328)

İstanbul’daki polis sayısının dört bine çıkarılmasının istenmesi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35 � Sayfa: 330)

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi kadrosuna ilave olunan polisler 
ve görev mıntıkaları hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36 � Sayfa: 331)
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VII

İçindekiler

Üsküdar Polis Müdüriyetinin 1 Mayıs 1335 tarihinde lağvedildiği 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 37 � Sayfa: 333)

İstanbul Polis Müdüriyeti Otomobil Fen Memurluğuʼnun lağvedilerek 

tahsisatının taharri memurluğuna nakledilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38 � Sayfa: 334)

Dâhiliye Vekâletinin İstanbul’daki polis ve jandarma miktarının 

azaltılması fi krinde olduğu haber alındığından bundan 

vazgeçilmesinin istenmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39 � Sayfa: 336)

İstanbul polis kadrosunun azaltılmasının ciddiyetle tartışıldığı haber 

alındığından İstanbulʼun bugünkü hali göz önünde bulundurularak bu 

hususta yapılacak teşebbüse mani olunması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40 � Sayfa: 337)

1.3. İstihbarat Dairesi

Emniyeti Umumiye Dairesinde kurulan İstihbarat Dairesi Müdüriyetine, 

Nafi a Nezareti Tercüme Müdür Muavini Ferit Bey’in tayini.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41 � Sayfa: 338)

Emniyeti Umumiye Müdüriyetinde teşkil olunan İstihbarat Dairesi 

İstihbarat Memurluğuna Tasviri Efkar’dan Mühendis Bedri Bey’in 

atandığına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42 � Sayfa: 340)

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti İstihbarat Şubesine yapılan atamalar 

hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43 � Sayfa: 341)

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti İstihbarat Şubesi Memurluğuna Handiye 

kazası Aşar eski Müdürü Müftüzade Ahmet Niyazi Bey’in tayini.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44 � Sayfa: 342)

1.4. Polis Divanı

Müstakil livalarda Polis Divanının nasıl kurulacağının sorulması 

hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45 � Sayfa: 343)
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Polis Divanı’nın ikinci komiser riyasetinde iki muavinle teşkil 
edilebileceği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46 � Sayfa: 344)

Müstakil liva haline getirilen Kayseri Sancağında bir polis merkez 
memurluğuyla bir Polis Divanı ihdası ve bunlar için gerekli komiser 
ve polis tahsisatının lağvedilen Hicaz Vilayeti polis teşkilatından 
karşılanması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47 � Sayfa: 346)

Polis Divanı’nca kayıtları silinen polis memurları haklarında mahalli 
intihap heyetince alınan istihdamına izin verilenlerin vilayetçe 
onaylanmasına gerek olmadığı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 48 � Sayfa: 347)

Vilayetlerde teşkil edilecek heyet-i intihabiyelere aza noksan olduğu 
takdirde ikinci komiserlerin dâhil edilebilecekleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49 � Sayfa: 349)

Urfa gibi kadro yetersizliğinden polis divanı teşkil edilemeyen 
yerlerde bir memurun cezalandırılması mahallin en büyük polis amiri 
ile mülki amirin tasdikiyle yerine getirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50 � Sayfa: 350)

Polis Divanı’nca iki yevmiyesinin kesilmesine karar verilen Polis 
Memuru Hüseyin Hüsnü Efendi’nin iki yevmiyesinin kesilerek hasılat-ı 
müteferrikaya kayıt edildiği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51 � Sayfa :351)

1.5. Çarşı ve Mahalle Bekçisi

Gece bekçilerinin bir nizama bağlanması için polis nizamnamesinde 
kısmı mahsusa gerekli hükümlerin eklenmesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52 � Sayfa: 352)

Mahalle bekçiliği teşkiline dair nizamnameye göre Kastamonu 
merkez, Çankırı livası ve İnebolu kasabasında mahalle bekçiliği tesis 
edildiği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53 � Sayfa: 355)

Beyrut’taki mahalle bekçilerinin, polis müdürlerinin riyaseti altındaki 
belde eşrafından müteşekkil bir komisyona bağlı olduğu ve Beyrut 
vilayetinin tamamında bekçiler tensik edilerek mahalle bekçiliğinin 
teşkili hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54 � Sayfa: 356)
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IX

İçindekiler

1.6. Polis Hastanesi

Bir polis hastanesi inşası için tahsisat gönderilmesi talebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55 � Sayfa: 357)

Polis memurları için acilen bir hastane tesis ve inşası hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56 � Sayfa: 358)

Hastanelerden hasta polisler için koğuş istenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57 � Sayfa: 359)

İstanbul Polis Müdüriyetine bağlı Emraz-ı Zühreviye Hastanesi için 
Beşinci Emraz-ı Zühreviye Şubesi namıyla İstanbul bütçesine ilave 
yapıldığı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58 � Sayfa: 360)

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesinin idaresindeki üç yüz 
yataklı zührevi, elli yataklı polis hastanesi, yetmiş mevcutlu yatılı 
darüssınaanın (sanat okulu) iaşelerinin temini ile polis daireleri ve 
müessesatına erzak verilmesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59 � Sayfa: 361)

Emraz-ı Zühreviye Şubesi’nin cihet-i merbutiyeti ve şubenin 
teşkilatında yapılması gereken değişiklikler hakkında Polis 
Müdüriyetinden gönderilen raporlara dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60 � Sayfa: 363)

Lağvı kararlaştırılan Polis Hastanesi’nin binasının Dersaadet Polis 
Mektebi Müdüriyetine terkedilmesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61 � Sayfa: 366)

1.7. Polis Müzesi

Dersaadet Polis Mektebi’nde kurulması düşünülen Polis Müzesinin 
daha sonraki bir vakte bırakılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62 � Sayfa: 367)

Polislerin mesleki gelişimi için Polis Müzesi yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63 � Sayfa: 368)

Kurulması kararlaştırılan Polis Müzesi için vilayetler ve sancaklardan 
talep edilen eşyanın gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64 � Sayfa: 384)

Polis Müzesine konulmak üzere Ayaş kazasından gönderilen kelepçe 
ve demir halkanın gönderildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65 � Sayfa: 388)
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Kurulması kararlaştırılan Polis Müzesi’ne konulmak üzere cinayet 
aletleri, hırsızların, kalpazanların, sahtekârların, yankesicilerin 
kullandıkları aletler, velhasıl polislerin mesleki bilgilerini arttırmaya 
yardımcı olacak her çeşit eşyanın ve vazifeleri başında hayatını 
kaybeden polislerin fotoğrafl arının Emniyet-i Umumiye’ye postayla 
gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66 � Sayfa: 389)

İstanbul'da açılacak olan Polis Müzesi'nde teşhir olunmak için 
ellerinde cürüm alet ve eserleri bulunan vilayetlere bunların 
gönderilmesi için tebligat yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67 � Sayfa: 390)

Kurulacak polis müzesi ve polis matbaası için Avusturya’dan alınacak 
eşyaları muayene amacıyla Viyana ve Berlin’e gidecek Polis Memuru 
Sadi Bey’e yardımcı olunması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68 � Sayfa: 391)
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XI

İçindekiler

2. BÖLÜM

POLİSİN ADLİ GÖREVİ VE SUÇLA MÜCADELE

2.1. Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi

Suçlu ve sabıkalıların fotoğraf ve parmak izi alınmasına dair tamimle 
bunun şimdilik büyük merkezlere yapılabilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69 � Sayfa: 395)

Vilayetlerden Daktiloskopi tahsili için kabiliyetli birer komiserin 
Dersaadet Polis Mektebi’ne gönderilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70 � Sayfa: 396)

Adana Polis Müdüriyetinde istihdam edilmek üzere harpten dönen 
memurlardan daktiloskopi ve fotoğrafçılık işinden anlayan bir 
memurun gönderilmesi talebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71 � Sayfa: 402)

Daktiloskopi eğitimi için gerekli malzemelerin vilayetlerden ve 
Dersaadet’den temin edilebileceklerin listesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72 � Sayfa: 403)

Kayseri Polis Merkez Memurluğunun fotoğraf makinesi ve bisiklet 
talebine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73 � Sayfa: 405)

Dersaadet Polis Mektebi ve İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi’nde 
daktiloskopi ve ilm-i eşkâl tahsil edip mahallerine gönderilen 
memurların bu vazife ile iştigal edip etmediklerinin bildirilmesi 
hakında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74 � Sayfa: 407)

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nde istihdam edilmek üzere Viyana’dan 
parmak izi mütehassısı Jhan Rupp’un ileri bir tarihte geleceği 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75 � Sayfa: 408)

Dördüncü şube müdür yardımcılığının lağvedilmesiyle yapılan 
tasarrufl a Daktiloskopi ve Adli Fotoğraf Dairelerine atamalar 
yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 76 � Sayfa: 409)
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2.2. Sansür ve Denetim Görevi

Genel ahlak ile memleketin emniyet ve asayişinin muhafazası için 

tiyatrolarda sahnelenecek piyeslerin polis tarafından sansür edilmesi 

gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 77 � Sayfa: 410)

Bundan böyle tiyatro giysileriyle sinema şeritlerinin doğrudan 

doğruya polisçe tetkik ve takip edileceğinden sansür merkezlerinin 

vazifesinin sona erdiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78 � Sayfa: 412)

On altı yaşından küçük çocukların ruhi ve ahlaki bozukluk içine 

düşmemeleri için sinemalara sokulmaması yönünde düzenleme 

yapılmasına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 79 � Sayfa: 413)

2.3. Trenlerin Kontrol ve Denetimi

Trenlerdeki hırsızlık olayları ile biletsizlerin takip ve yakalanması için 

trenlerde polis bulundurulması talebine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80 � Sayfa: 414)

Trenlerde görevli polislere vazifelerinde kolaylık gösterilmesi, 

polislerin vuku bulacak kazalardan tren şirketinin sorumlu olmaması, 

polislerin trenlerde usulüne uygun vazife yapmaları hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81 � Sayfa: 416)

Trenlerde görev yapan seyyar polis memurları için fener ve kalem 

satın alınması ayrıca fotoğraf alet ve edevatı için gerekli paranın 

masarif-i müteferrika tertibinden karşılanması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82 � Sayfa: 426)

2.4. Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler

Kadınların örtünmesine dikkat edilmesi hakkında Meşihat 

makamından bildirilen tebligatın Emniyeti Umumiye bildirilmesi 

hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83 � Sayfa: 427)

Bazı bakkal ve dükkânlarda ayet-i kerime ve hadis-i şerif yazılı evrak 

ile kâğıtlar, kese kâğıdı olarak kullanıldığı anlaşıldığından buna son 

verilerek katiyen menedilmesi hususunun tamimen tebliği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84 � Sayfa: 428)
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Alenen oruç yiyenlerin cezalandırılacaklarına dair tebligat 
yapılmasına rağmen bu hükme riayet etmeyenlere rastlanıldığı ve bu 
tür ihlale müsaade olunmaması gerektiğine dair Meşihat Dairesi’nin 
müracaatına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85 � Sayfa: 429)

Rus mültecilerince Beyoğlu’nda oynatılan tombalanın Müslüman 
mahallerinde de oynatıldığının öğrenilmesi üzerine tombala 
imtiyazının uygun görülmediği için oynatılmasının menedilmesi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86 � Sayfa: 431)

Tesettüre yakışmayan bir tarzda dolaşmakta olan bazı Müslüman 
kadınların bu durumlarından men olunması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87 � Sayfa: 433)

İçindekiler
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3. BÖLÜM

POLİSİN İDARİ GÖREVLERİ

3.1. Belediye Zabıta Görevi

Zabıta-i belediyeye ait vazifelerin polis tarafından yapılacağı ve 
vazifelerin ifa suretinin de nizamname-i mahsusa ile açıklanacağı 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88 � Sayfa: 437)

Zabıta-i belediyeye ait vazifelerin polis tarafından yapılacağı ve 
vazifelerin ifa suretinin de nizamname-i mahsusa ile açıklanacağı 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89 � Sayfa: 438)

Dersaadet’te zâbıtaların olmaması sebebiyle vazifenin polise düştüğü 
ve bu durumun düzeltilmesi gerektiği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 439)

Şehremaneti emrinde zabıta görevi yapan polislerin bu görev 
esnasındaki suçlar ile ilgili soruşturmanın Şehremanetiʼnce yapılması 
gerektiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91 � Sayfa: 440)

3.2. Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması

Polis memurlarının asli vazifeleri haricinde muhtelif görevlerde 
kullanılmaması gerektiği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 92 � Sayfa: 443)

Polis memurlarının vazifelerinin dışında başka bir hizmette 
kullanılamayacaklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93 � Sayfa: 445)

Nizami müddetlerini tamamlamayan polis memurlarının, tahsildarlık 
gibi maliye işleriyle sair memuriyetlere nakillerinin mümkün 
olamayacağı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94 � Sayfa: 446)

Polis müdürü ve merkez memurlarının zabıta işleri dışında memuriyet 
yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 95 � Sayfa: 448)

Polis müdür ve merkez memurlarının zabıta vazifesi dışındaki 
hizmetlerde istihdam edilmemeleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96 � Sayfa: 449)
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Polis ve jandarma silkinde bulunanların ticaretten ve bazı şirketlerde 
bulunmalarının meni lüzumuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97 � Sayfa: 450) ............... 181

İçindekiler
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4. BÖLÜM

EĞİTİM
4.1. Polis Mesleğine Alım Şartları

Siyasi suçlulardan hükümet idare şeklini değiştirme suçu 
işleyenler veya devlet ve memleket aleyhine suç işleyenlerin polis 
olmayacaklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98 � Sayfa: 453)

Polis memurluğuna yirmi ile otuz yaş arasındakilerin kabulü 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99 � Sayfa: 455)

Askerlik hizmetini bedeli nakdî vermek suretiyle ifa eden adayların 
yirmi üç yaşını tamamlamadan da polisliğe kabul edileceklerine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100 � Sayfa: 457)

Polisliğe talip olanların memleketleri veya ikamet ettikleri yerlerden 
tahkik olunması, tam kanaat hâsıl olmadıkça hüsnü hal evrakı 
verilmemesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101 � Sayfa: 459)

4.2. Polis Mektepleri ve Eğitim
Selanik Polis Mektebinin Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlanmasıyla 
ilgili bilgi istenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 102 � Sayfa: 460)

Polis mektebinde tahsilini tamamlayanların liyakatleri sabit 
olmadıkça vazifeye başlattırılmaması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 103 � Sayfa: 461)

Dersaadet’deki mektepli polislerden Kudüs’e gönderilmesi ve 
Beyrut’ta tesis olunan polis mektebinin açılamaz ise Şam’a naklinin 
uygun olacağına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 104 � Sayfa: 462)

Beyrut Polis Mektebi’nin öğretime açılması için okula alınacak polis 
mürettebatının belirlenip ilgili vilayetlere bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 105 � Sayfa: 466)

Bağdat’ta açılması kararlaştırılan polis mektebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 106 � Sayfa: 468)

Osmanlı’da bulunan polis mekteplerinin teşkilat, tedrisat ve idari 
yapısına dair kaleme alınan nizamname taslağının takdimi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 107 � Sayfa: 469)
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Erzurum Polis Mektebi’nin açılışı ve civar vilayetlerden talebe 
gönderileceğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 108 � Sayfa: 470)

Polis mekteplerine yapılan atamalara dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 109 � Sayfa: 471)

Polis mektebinde her tahsil devresine iştirak için mürettebattan 
yüzde on nispetinde polis seçildiğinden Medine-i Münevvere 
Muhafızlığı’ndan o nispette polisin Beyrut Polis Mektebi’ne sevkleri 
lüzumu hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 110 � Sayfa: 472)

Kırk beş yaşından büyük polis, komiser ve muavinlerinin polis mektebi 
tahsilinden istisna tutulmayacaklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 111 � Sayfa: 473)

Beyrut Polis Mektebi’nin Şam’a nakledilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 112 � Sayfa: 474)

Beyrut Polis Mektebinin Şam’a nakli hususundaki girişimlere dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 113 � Sayfa: 477)

Adana’da Polis Mektebi açılması çalışmalarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 114 � Sayfa: 478)

Piyade Endaht Mektebi’nde hazırlanan polislere mahsus atış 
talimatnamesi tamamlanınca gönderileceğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 115 � Sayfa: 480)

Adana Polis Mektebinin hangi illerden öğrenci alacağına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 116 � Sayfa: 481)

Adana’da bir polis mektebi açılması, Sıddık Mazhar Efendi’nin 
mektep müdürlüğüne ve Halil Efendi’nin de kavanin muallimliğine 
atandıklarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 117 � Sayfa: 483)

İstanbul Polis Mektebinin eşyasının Beyoğlu’nda yapılacak olan 
mektebe nakline dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 118 � Sayfa: 484)

Erzurum Polis Mektebinin lağvedilmesine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 119 � Sayfa: 485)

Erzincan’da bir polis mektebi açılacağından bahisle müdür, öğretmen 
ve sair tahsisatının gönderilmeye başlanıldığına dair Emniyet-i 
Umûmiye Müdüriyeti’nden Üçüncü Ordu Kumandanlığı’na çekilen 
cevabî telgraf.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 120 � Sayfa: 486)
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Polis Mektebi Müdürlerinin tayinlerindeki harcırahlarına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 121 � Sayfa: 487)

Erzincan’da açılması düşünülen Polis Mektebinin Trabzon’da 
açılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 122 � Sayfa: 488)

Milli Bayram dolayısıyla hükümet dairelerinde merasim yapılacağının 
Trabzon Polis Mektebi’ne tebliğ edildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 123 � Sayfa: 489)

Trabzon Polis Mektebine gayrimüslim tebaanın alınmamasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 124 � Sayfa: 490)

Trabzon Polis Mektebi’ne yeni devre için gerekli şartları haiz 
olan şahısların kaydedildiği ve Trabzon Mevki Kumandanlığının 
emriyle gayrimüslim efrattan da talip olanların mektebe kayıtlarının 
yapıldığının bildirildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 125 � Sayfa: 491)

Dersaadet Polis Mektebinin nakline dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 126 � Sayfa: 492) 

İstanbul Polis Mektebiʼnde bulunan ve masrafından dolayı satılması 
düşünülen polis köpeğinin şimdilik satılmasının uygun görülmediğine 
dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 127 � Sayfa: 494)

İstanbul Polis Mektebiʼndeki talimlerde kullanılmak üzere bulunan 
motosikletlerin tamiri için tahsisat tedariki hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 128 � Sayfa: 497)

Topkapı Saray-ı Hümayunu avlusunda bulunan eski Hazine-i Hassa-i 
Şahane Dairesi binasının polis mektebi olmak üzere Emniyet-i 
Umumiye Müdüriyetine tahsisine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 129 � Sayfa: 498)

Umum polis kumandanının, polis mektepleriyle Dersaadet Polis 
Mektebi’nin de doğrudan doğruya umumi müdürü olduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 130 � Sayfa: 500)
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5. BÖLÜM

BASIN-YAYIN

5.1. Polis Gazete ve Mecmuası

Polis ait bir mecmua neşri ve müdüriyetten sadır olan muharreratın 
üç ayda bir toptan basımı yapılıp dağıtılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 131 � Sayfa: 503)

İzmit Polis Serkomiseri Hüseyin Neşet Efendiʼnin Polis Gazetesi 
çıkarılması için teşebbüsleri hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 132 � Sayfa: 504)

Sivas Polis Müdüriyetince Polis Gazetesi abone bedellerinin gazetenin 
mesul müdürü Neşet Bey namına irsal edildiği ve ayrıca gazetelerin 
muntazaman gönderilmediğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 133 � Sayfa: 505)

Ayda iki defa, zabıtaya ait konularda yayın yapması düşünülen “Polis 
Mecmuası”nın, neşr ve idare şeklini gösterir talimatname layihasının 
takdimine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 134 � Sayfa: 506)

Resmen neşredilecek Polis Mecmuası idare müdüriyeti vekilliğine 
tayin hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 135 � Sayfa: 508)

Haftada bir veya iki defa neşir olunmak üzere ‘’Polis’’ namıyla çıkan 
gazete hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 136 � Sayfa: 509)

Polis Mecmuası resmi bir mecmua olduğundan posta ücretinden 
istisna tutulması gerektiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 137 � Sayfa: 510)

Maaşları beş yüz kuruştan fazla olan memurun Polis Mecmuasına 
abone olma zorunluluğu hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 138 � Sayfa: 511)

Resmi bir yayın organı olması hasebiyle Polis Mecmuasının sansüre 
tabi tutulmasının uygun olmadığı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 139 � Sayfa: 513)
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6. BÖLÜM

LOJİSTİK HİZMETLER

6.1. Ulaşım ve Haberleşme

Selanik Polis Müdürlüğü için satın alınacak bisikletler hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 140 �Sayfa: 517)

Posta dağıtıcılarının kullandıkları bisikletlerden polis merkezlerine de 
birer adet dağıtılması uygun görüldüğünden bisikletlerin nereden, kaç 
kuruşa satın alındığının bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 141 �Sayfa: 519)

Kırşehir Polis mürettebatınca kullanılmak üzere talep edilen iki adet 
bisiklet alımı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 142 �Sayfa: 521)

İstanbul Polis Müdüriyetinden otomobil, sandal, motor ve istimbot 
için talep edilen ek tahsisat hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 143 �Sayfa: 523)

Beyoğlu Polis Müdüriyeti için satın alınacak otomobilin bedelinin 
İstanbul Vilayetince ödenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 144 �Sayfa: 525)

Ankara Polis Müdüriyeti için motorlu ve motorsuz bisiklet talebi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 145 �Sayfa: 526)

Polis adaylarının eğitimi için pazarlık suretiyle bisiklet satın alınması 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 146 �Sayfa: 527)

İsraf yapılmasını önlemek üzere Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine 
ve valilere ait otomobillerin kullanılmasına dair tanzim edilen 
talimatname hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 147 �Sayfa: 528)

Van Polis Müdüriyetinde mevcut telefon hatlarının durumunu belirten 
cetvele dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 148 �Sayfa: 529)

Trabzon Polis Müdürlüğünde saklı olan on beş numaralık telefon 
santralinin Akçaabat’ta kullanılmasına izin verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 149 �Sayfa: 531)
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İstanbul Polis Müdüriyetinde mevcut otomobiller için dört adet dış ve 
iç lastiğin pazarlık suretiyle satın alınması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 150 �Sayfa: 532)

Pazarlık suretiyle İstanbul Polis Müdüriyeti Umumi Zabıta 
Telefon Dairesi’ne alınacak eşyaların tedariki için mevcut paranın 
kullanılmasına izin verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 151 �Sayfa: 533)

Polis motorları için benzin, boya ve diğer malzemelerin gönderilmesi 
hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 152 �Sayfa: 534)

Bursa Polis Müdüriyeti Santral Memuresi Fatıma Pakize Hanım’ın 
zayi olan üçüncü rütbe Şefkat Nişanı’nın yerine, bedeli alınarak 
yenisinin verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 153 �Sayfa: 535)

İstanbul Polis Müdüriyetince hastaların naklinde kullanılmak üzere 
bir otomobil kullanılmasına izin verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 154 �Sayfa: 536)

Dersaadet Polis Mektebi’nde talim için kullanılan velespitlerin tamir 
ettirilmesinin tensip edildiği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 155 �Sayfa: 537)

Telefon şirketinin İstanbul Polis Müdüriyeti ve bazı karakolların 
telefon konuşma bedellerini talebi üzerine bu bedellerin ödendiği ve 
konuşma bedellerinin fazlalığı nedeniyle bu telefonların artık sadece 
resmi konuşmalar için kullanılabileceğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 156 �Sayfa: 538)

Üsküdar Polis Merkeziʼnin teftiş sırasında kullanmak üzere motosiklet 
gönderilmesi talebi
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 157 �Sayfa: 539)

Zabıtanın daha iyi görev yapabilmesi için üç otomobil talebine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 158 �Sayfa: 540)

Şehremaneti'nce hazırlanan numaralı otomobil plakalarının resmi 
dairelerce aldırılarak resmi otomobillere takılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 159 �Sayfa: 541)

İstanbul Polis Müdüriyetine iki sandal satın alınması için tahsisat 
verilmesi talebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 160 �Sayfa: 542)
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Yaralılara acil yardım sağlanması için talep edilen otomobilin 
siparişinin uygun bir zamana bırakılarak eldekilerden ikisinin bu işe 
tahsis edilmesi gerektiğinin İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ne 
bildirildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 161 �Sayfa: 543) ............... 278



ÖNSÖZ

Milletleri millet yapan tarihleri ve medeniyetleridir. Tarihinden kuvvet alarak 
geleceğe güvenle bakmak ve onu sağlam temellere oturtmak bir milletin en asli 
görevidir. Emniyet Teşkilatı da sürekli yenileşme ve değişim süreciyle birlikte 
bugünkü modern durumuna gelmesini tarihini araştırıp analiz ederek görevini en 
iyi şekilde yapmasına borçludur.

Türk Polis Teşkilatının iki asra yakın şan, şeref ve gururla dolu geçmişi gü-
nümüze ilham vermesi açısından önem taşımaktadır. Polisin ne olduğu, modern 
devlet ve toplumda nasıl algılandığı, kendisini sürekli yenileyen, geliştiren çağın 
gereklerine uygun bilimsel ve teknolojik anlamda hep ileri seviyeye ulaşan po-
lis teşkilatı üzerinde kurumsal anlamda yazılı kaynakların ve araştırmaların yok 
denecek kadar az olması Polis Tarihi araştırmalarının önemini daha da arttırmak-
tadır. Bu bakımdan resmi tarihimizin birincil kaynakları olan, geçmişimizle ge-
leceğimiz arasında köprü vazifesi gören resmi belgelerin transkript çalışmaları 
önem arz etmektedir.

Bu gerçekten hareketle, Türk Polis Teşkilatı Tarihinin; araştırmacıların, kamu-
oyunun ve Polis Teşkilatı Mensuplarının istifadesine sunulması amacıyla “Bel-
gelerle Türk Polis Tarihi” adlı bir kitap serisi yazılmaya başlanmıştır. Emniyet 
Genel Müdürlüğü Belge Yönetimi Daire Başkanlığınca ilk beş cildi yayımlanmış 
olan “Belgelerle Türk Polis Tarihi” adlı eserin şu ana kadar 1845-1909 yıllarını 
kapsayan döneme ilişkin son derece değerli Osmanlıca belgelerin transkripsiyon-
ları yapılmıştır.

Bu eserin altıncı serisinde ise 1909-1923 yılları arasındaki dönemde polis teş-
kilatının gelişim sürecine ilişkin ve polisin teşkilat yapısı olan kurumları ile bera-
ber adli ve idari görevleri hakkında, ayrıca polisin eğitimi ile alakalı polis okulları 
ve bu okullarda verilen eğitim şartları, kapsamı, basın yayın faaliyeti olarak polis 
gazetesi ve mecmuasının yayınlanması, ulaşım ve haberleşme alanındaki önemli 
tarihi belgelerin transkripsiyonlarına yer verilmiştir.

Polis teşkilatının kökenlerini, yaptıkları araştırmalarla ortaya çıkaran ve ilgili 
verilerin toplanmasını ve tasnifi ni yapıp yayına hazırlanmasını sağlayan, araştır-
macılara ve kamuoyunun bilgisine sunulmasında emeği geçen Belge Yönetimi 
Daire Başkanlığı personelini değerli çalışmalarından dolayı kutluyor ortaya çıkan 
eserin hayırlı olmasını diliyorum.

Selami ALTINOK
Vali

Emniyet Genel Müdürü
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KISALTMALAR

BAŞVURU KISALTMALARI

DEVLET ARŞİVLERİ İLE İLGİLİ KISALTMALAR

Bkz  : Bakınız

Sy  : Sayı

s  : Sayfa

ss  : Sayfa sayısı

A. DVN. MKL.  : Sadaret Divan Mukavelenameler

BEO.   : Babıali Evrak Odası Evrakı

BOA.   : Başbakanlık Osmanlı Arşivi

DH. EUM. AYŞ  : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye-Asayiş Kalemi

DH. EUM. EMN. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Emniyet Şubesi Evrakı

DH. EUM. LVZ.  : Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Levazım Kalemi

DH. EUM. MEM. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Memurin Kalemi Evrakı

DH. EUM. MH.  : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Muhasebe Kalemi Evrakı

DH. EUM. MTK. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Muhaberat ve Tensikat  
    Müdüriyeti Evrakı

DH. EUM. THR. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Tahrirat Kalemi Evrakı

DH. EUM. VRK. : Dâhiliye Emniyet-i Umumiye Evrak Odası Kalemi Evrakı

DH. EUM. KLU . : Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye Kalemi Umumi

DH. İ. UM.  : Dâhiliye Nezareti-İdare-i Umumiye Evrakı

DH. İD.   : Dâhiliye Nezareti İdare Evrakı 

DH. MB. HPS.  : Dâhiliye Nezareti Mebani-i Emiriye-Hapishaneler   
    Müdüriyeti Evrakı

DH. MKT.  : Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi

DH. MTV.  : Dâhiliye Nezareti Mütenevvia Evrakı

DH. MUİ.  : Dâhiliye Muhaberat-ı Umumiye İdaresi Evrakı

DH. SYS.  : Dâhiliye Nezareti Siyasi Kısım Evrakı

DH. UMVM.  : Dâhiliye Nezareti Umur-ı Mahalliye ve Vilayat Müdürlüğü
DH. EUM. PMC. : Dâhiliye Nezareti Emniyet-i Umumiye. Polis Mecmuası  
    Kalemi
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HİCRİ AYLAR

M. : Muharrem  
S. : Safer
Ra. : Rebiülevvel  
R. : Rebiülahir
Ca. : Cemaziyelevvel 
C. : Cemaziyelahir
B. : Recep  
Ş. : Şaban
N. : Ramazan  
L. : Şevval
Za. : Zilkade  
Z. : Zilhicce

DH. HMŞ.  : Dâhiliye Nezareti Hukuk Müşavirliği
DH. İ. MMS.  : Dâhiliye Nezareti İrade Meclis-i Mahsus

DH. KMS.  : Dâhiliye Nezareti Kalemi Mahsus Müdüriyeti

DH. ŞFR.  : Dâhiliye Nezareti Şifre Evrakı

MV   : Meclis-i Vükela

ŞD.   : Şura-yı Devlet Evrakı

TFR. I. SL.  : Rumeli Müfettişliği Selanik Evrakı
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GİRİŞ
Türk Polis Teşkilatının tarihi gelişim sürecinin araştırılarak vatandaşların, 

araştırmacıların ve Polis Teşkilatı mensuplarının istifadesine sunulması amacıyla 
Belge Yönetimi Daire Başkanlığınca, “Belgelerle Türk Polis Tarihi” adlı bir kitap 
serisi yazılmaya başlanmıştır.  

Eserin 1. cildinde, Türk Polis Teşkilatı tarihini ilgilendiren ve Osmanlı 
Devleti’nden miras kalan tarihimizi aydınlatmak ve Osmanlı paleografyası (yazı 
ve yazı çeşitleri) ile ilgilenen okuyucularımızın ve araştırmacılarımızın araştırma-
larını kolaylaştırmak amacıyla yayınına başladığımız çalışmaya Belgelerle Türk 
Polis Tarihi-I” adı verilmiştir. İlk ciltte 13 Mart 1845-22 Eylül 1855 (4 Rebiyü-
levvel 1261- 10 Muharrem 1272) tarihleri arasını kapsayan döneme ait, Galata ve 
Beyoğlu’nda faaliyet gösteren Polis Meclisi ve İstanbul dışında polis uygulama-
ları ile ilgili belgeleri seçerek “İlk Polis Nizamnamesinin Hazırlanmasıyla İlgili 
Belgeler, Polis Meclisinin İdari Yapılanması ve Bab-ı Zaptiyeye Nakledilmesi ile 
İlgili Belgeler, Polis Meclisinin Faaliyetleri ile İlgili Belgeler ve İstanbul Dışında 
Polis uygulamaları ile İlgili Belgeler” yer almaktadır. 

2. Cilt 1855-1865 tarihleri arasındaki “Polis Teşkilatı Hakkında Sefaretlerle 
Yapılan Yazışmalar”, “Anadolu’da ve İstanbul’da Polisin Teşkilatlanması”, “Bal-
kan Topraklarında Polisin Teşkilatlanması” ve “Osmanlı Devleti’nin Yabancı Po-
lislere Verdiği Nişanlar” adı altında dört ana bölümden oluşan belgelerin trans-
kripsiyonuna yer verilmiştir.

3. Ciltteki çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm “Po-
lis Teşkilatının Gelişiminde Önemli Rolü Olan Nizamnameler” başlığı altında; 
“Asakir-i Zabtiyyenin Vezaif-i Mülkiyyesi”, “ ‘Asâkir-i Zabtiyyenin Vezâif-i 
‘Askeriyyesi Hakkında Ta‘lîmât”, “Memûrîn-i Teftîşiyyenin Sûret-i İntihâbı ve 
Vaz‘ ve Hareketleri”, “Der-Sa‘âdet ve Mülhakâtı İdâre-i Zâbıta ve Mülkiye ve 
Mehâkim Nizâmiyyesine Dâir Nizâmnâme” ve“ ‘Asâkir-i Zabtiyye Hakkında 
Nizâmnâme” olmak üzere beş alt bölümden oluşmaktadır. İkinci bölüm “Zabtiy-
ye Müşiriyeti Bünyesinde Bulunan Kurumlar” başlığı altında; “Meclis-i Fırka-i 
Zabtiyye”, “Meclis-i İdare”, “Zabtiyye Tulumba Meclisi”, “Esar Meclisi”, “Habs-
haneler İdaresi” ve “Teftiş Dairesi” olmak üzere altı alt bölümden oluşmaktadır. 
Üçüncü bölümü ise; “Zabtiyye Müşiriyeti Yönetiminde Bulunan Kaymakamlık-
lar, Müdürlükler ve Mutasarrıfl ıklara Dair Yazışmalar” teşkil etmektedir.

4. Cilt Zaptiye Nezaretinin ilk on beş yılını kapsayan üç bölümden oluşmak-
tadır. Birinci Bölümde; Zaptiye Müşirliğinin Zaptiye Nezaretine dönüştürülme-
sine ve Nezaretin, Hapishaneler İdaresi, Ecza-yı Nariye, Tiyatrolar Müfettişliği 
ve Heyet-i Tahkikiye gibi bazı birimlerine ait belgelere yer almaktadır. İkinci 
Bölümde; henüz kurulan polis teşkilatının yurt genelindeki yapılanması ile Po-
lis Müdürlükleri ve Polis Meclisleri hakkında bilgi veren belgeler sunulmaktadır. 
Üçüncü Bölümde ise Asakiri Zaptiye’ye (Polis, Jandarma, Zabıta) görev veren 
Pasaport Nizamnamesi, Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi, Zabıtaca Taht-ı Emanette 
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Bulunacak Eşyaya Dair Talimat, Zabıta-i Belediye Hakkında Kanun-ı Vilâyet, Gi-
rid Vilayet-i Asakir-i Zaptiyesi Nizamnamesi ve Serseri Mazanne-i Su Olan Eşhas 
Hakkında Nizamname gibi bazı nizamnamelere, talimatlara ve iradei seniyyelere 
yer verilmektedir.

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinin ağırlıklı olarak yer aldığı bu eserde 
zaptiye ve polisle ilgili Vakit Gazetesi ve Jandarma Sadası dergisinde çıkan haber-
ler ile Düsturlardan alınan Nizamname ve talimatlar da bulunmaktadır.

1896-1909 Dönemi’ni konu edinen “Belgelerle Türk Polis Tarihi 5” isimli eser 
üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde “Zaptiye Nezareti ve İlgili Birimleri” 
adı altında; Hapishaneler İdaresi, Tiyatrolar Müfettişliği, Heyet-i Tahkikiye, İdare 
Komisyonu, Sicil-i Ahval, Ecza-yı Nariye, Heyet-i İntihabiye ve Heyet-i Sıhhiye 
İdarelerinin yapısını anlatan konular yer almaktadır.

Çalışmanın ikinci bölümünde; “Polis İdaresi” başlığı adı altında bahse konu 
dönemde tüm ülke çapında polisin görev ve teşkilatlanması ile ilgili belgelerin 
yanı sıra Polis Meclisi, Polis Müdürlükleri ve Hafi ye Polisliği hakkında belgeler 
sunulmaktadır.

Üçüncü bölümde ise “Polise Görev Ve Yetki Veren Bazı Kanun Ve Nizamna-
meler” başlığı adı altında; Dilenciliğin Önlenmesine Dair Nizamname, 17 Ağustos 
1907 Tarihli Polis Nizamnamesi, İctimaat-ı Umumiye Kanunu, İstanbul Vilaye-
tinin ve Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinin Teşkilatına Dair Kanun ve Dersaa-
det ve Bilad-ı Selasede Takrîr-i Âsâyiş Vazîfesiyle Mükellef Olan Nizâmiyye ve 
Jandarma Asâkir-i Şâhâne ile Polis Memûrlarının Sûret-i Hareketlerine Dair Ta-
limatnamelerden bahsedilmekte ve Zaptiye Nezaretinin lağvedilişi ve Emniyet-i 
Umumiye Müdüriyetinin kuruluşuna ilişkin belgelerle son bulmaktadır.

Eserin 6. serisi olan bu ciltte ise; Emniyet Teşkilatında 1909-1923 yılları ara-
sında meydana gelen gelişmelere yer verilmiştir. Bu ciltteki belgelerde Polis Teş-
kilatının yeniliklere açık olduğu görülmektedir. Çoğunluğu Başbakanlık Osmanlı 
Arşivinden alınan ve bir araya getirilerek, kronolojik olarak sıralanan belgelerden 
oluşan bu eser altı bölümden oluşmaktadır.

Eserin birinci bölümünde; Emniyet Umum Müdürlüğü ve bağlı bazı birimle-
riyle ilgili belgelere yer verilmiştir. İlk olarak Zaptiye Nezaretinin kaldırılması 
ve yerine Emniyet Umum Müdürlüğü kurulması ve bu kurumun başına Polis ve 
Jandarma Umum Müfettişi Galip Bey’in atanması ile ilgili belgelere yer verile-
rek, genel asayiş ve polislerin her türlü özlük işlemlerinin yine Emniyet Umum 
Müdürlüğü tarafından sağlanacağı konusuna değinilmiştir. Devamında Dâhiliye 
Nezaretine doğrudan bağlı İstanbul Polis Umum Müdürlüğünün kurulması ile il-
gili belgeler incelenmiştir.
İstihbarat biriminin kurulması ve bu kuruma yapılan atamalar hakkında bilgi-

ler, Polis Divanının kurulması ve işleyişi ve Çarşı Mahalle bekçileri hakkında bil-
giler, Dersaadet Polis Mektebinde Polis Müzesinin kurulması, Polis Hastanesinin 
kurulması ile ilgili belgelere de yer verilmiştir.



İkinci bölümünde; Polisin Adli Görevleri kapsamında genel asayişin sağlan-
ması amacıyla suçlu ve sabıkalı kişilerin fotoğraf ve parmak izi alınması, parmak 
izi eğitimi için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve bu eğitimi kimlerin ala-
bileceğine yer verilmektedir. Bâb-ı Meşihattan (Şeyhülislamlık) gelen emirlerin 
yerine getirilmesi, tiyatroların denetlenmesi, trenlerdeki asayiş uygulamaları ve 
denetlenmesi gibi belgelerin transkriptine yer verilmiştir.

Üçüncü bölümde; polisin idari görevleri kapsamında düzenlemeler mevcuttur. 
Polisin yapmakla yükümlü olduğu Belediye Zabıtası görevlerinin yanında başka 
görevlerde çalışamayacağı veya çalıştırılamayacağı gibi bilgileri içeren çok de-
ğerli belgelere yer verilmiştir. 

Dördüncü bölümde; polisin eğitim konusu işlenmiştir. Polisliğe alım şartları 
kimlerin polis olabileceği kimlerin olamayacağı detaylı bir şekilde incelenmiştir. 
Polis okulları ve bu okullardaki eğitim şartları, okulların fi ziki yapısı, ders içerik-
leri hakkındaki belgeler transkript edilmiştir. 

Beşinci bölümde; Basın-Yayın başlığı adı altında Polis Gazetesi ve Polis Mec-
muası hakkında belgeler sunulmuştur.

Altıncı ve son bölümde ise; Lojistik başlığı kapsamında polisin ulaşım ve ha-
berleşme alanındaki belgelere yer verilmiştir. 

Eserde, bölümler içerisindeki belgeler kronolojik sırada sunulmuştur. Bölüm-
ler içerisindeki belgelerin hangi kaynaktan alındığı “1¹, 2², 3³” şeklinde sıralı dip-
notlarla gösterilmiştir. Bu sayıların altına her konu için açıklama metni konularak 
metnin sonuna, belgeler için transkripsiyonun hangi sayfa ve numarada olduğu, 
transkripsiyon için aslının hangi sayfada kaç numaralı belge olduğu eklenmiştir.

Açıklaması yapılan konuda birden fazla belgenin bulunması halinde transkrip-
siyon ve belgelerin arasına “*” işareti konulmuştur. Belgelerin transkripsiyonu sı-
rasında taʻalluk, muʻâvin ve taʻyîn kelimelerinde olduğu gibi ayın { ع } harfi  için 
{ ʻ } işareti kullanılmıştır. Transkripsiyonda Arapça ve Farsça kelimelerindeki {ى 
 ”harfl eri için uzatma işareti (â, û, î, ô) kullanılmıştır. “Gelüb, getürülüb, edüb { ا و
vb. bazı kelimelerin transkripsiyonu “gelib, getirilib ve edib” şeklinde yazılmıştır. 
Şahıs isimlerinin transkripsiyonunda ince, kalın ünlüleri “Refet, İsmail” şeklinde 
ayın ve hemze gösterilmeden olduğu gibi yazılmıştır. Bu uygulama yer adlarında 
da yapılmıştır.

Bazı belgelerde fî 20 Muharrem Sene 66 şeklinde tarihlendirmeler mevcuttur. 
Bu durumdaki belgelerin tarihlerindeki yıl bölümlerinin belgeler üzerinde yapı-
lan incelemelerden hareketle tamamlanarak parantez içinde belirtilmiştir. Örneğin 
fî 20 Muharrem Sene (12)66 Miladi tarihe çevrilmeleri “ (6 Aralık 1849)” şek-
linde yapılmıştır. Bir belge içerisinde farklı yönde yazılan kısımlar daha kolay 
bulunması amacıyla (Belgenin Devamı) başlığı altında verilmiştir. Belgelerdeki 
mühür ve imzaların transkripsiyonu yerine kısaca (Mühür), (Mühürler) ve (İmzâ) 
yazılmıştır. Ardışık sayfalar bölünerek (Sayfa 1), (Sayfa 2) ve (Sayfa 3) şeklinde 
gösterilmiştir.
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EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ

(1909-1923) 





I. BÖLÜM

EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

VE 

TEŞKİLAT YAPISI





3

Emniyet Umum Müdürlüğü

1.1. Emniyet Umum Müdürlüğü

11

Zaptiye Nezareti’nin ilgası üzerine oluşturulan Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetine Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayin edilmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 1 �Sayfa 283)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidî 
İsmi

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i 
Sadâret-penâhîye

Târîh-i Tebyîz

29 Temmuz 
Sene (1)325

24 Recep 
Sene 

(1)327
(11 

Ağustos 
1909)

11-ihtisâs ve ehliyyeti 
cihetiyle

(1) Zabtiyye Nezâretinin ilgâsıyla vezâif-i 
inzibâtiyyesini der-ʻuhde (2) ve îfâ etmek 
üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin 
ihdâsı mukarrerât-ı müttehize cümlesinden 
bulunmasına binâen Müdîriyyet-i mezkûreye 
(3) 11 Polis Müfettiş-i ʻUmûmîsi Galip 
Beyefendi’nin taʻyîni tensîb kılınmış olmağla 
icrâ-yı îcâbı menût müsâʻade-i sâmiyye-i (4) 
fehîmâneleridir ol bâbda.

1  BOA. DH. MKT. 2897-43.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

4

22

İlga edilen Zaptiye Nezareti’nin yerine kurulan Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetine Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayini.                       

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 2 � Sayfa: 284)

Dâhiliyye Mektûbî Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidİ 
İsmi

Tesvîdî 
Târîhi

Polis Müfettiş-i 
ʻUmûmîsi 
İzzetlü Galip 
Beyefendiye

Târîh-i Tebyîzi

30 
Temmuz 

Sene 
(1)325

25 Receb 
Sene 

(1)327

30 
Temmuz 

Sene 
(1)325

(12 
Ağustos 
1909)

(1) Zabtiyye Nezâretinin ilgâsıyla vezâif-i 
inzibâtiyyesini der-ʻuhde ve îfâ etmek üzere ihdâs 
olunan Emniyyet-i ʻUmûmiyye (2) Müdîriyyetine 
zât-ı vâlâlarının taʻyîni husûsuna biʼ l-istîzân 30 
Temmuz Sene (1)325 târîhinde irâde-i seniyye-i 
Cenâb-ı Pâdişâhî (3) şeref-müteʻallik buyurulduğu 
bâ-tezkire-i sâmiyye teblîğ kılındığı beyân olunur 
efendim.

2 BOA. DH. MKT. 2898-31.



5

33

Zaptiye Nezareti’nin ilgasıyla, inzibat görevlerini deruhte ve 
ifa etmek üzere ihdas olunan Emniyeti Umumiye Müdüriyetine 

Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayini hakkında.                                             
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 3 � Sayfa: 285)

Sadâret-i ʻUzmâ Mektûbî Kalemi

Numero Târîh-i Tesvîdi
Dâhiliyye Nezâret-i 

ʻAliyyesine
ve

Harbiyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Li-ecli’t-
tebyîz 

Vürûdu

26 Receb Sene 
(1)327

30 Temmuz 
Sene (1)325
(13 Ağustos 

1909)

Dâhiliyyeye

1-Dâhiliyye Nezâret-i 
ʻAliyyesinden vukûʻ 
bulan işʻâr üzerine 3

(1) Zabtiyye Nezâretinin ilgâsıyla vezâif-i 
inzibâtiyyesini der-ʻuhde ve îfâ etmek üze-
re (2) ihdâs olunan Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetine Polis Müfettiş-i ʻUmûmîsi Ga-
lip Bey’in taʻyîni husûsuna 1 29 Temmuz Sene 
(1)325 (3) târîhli ve 2033 numerolu tezkire-i 
ʻaliyyeleri üzerine 3 biʼ l-istîzân 30 Temmuz Sene 
(1)325 târîhinde (4) irâde-i seniyye-i Cenâb-ı 
Pâdişâhî şeref-sudûr 5 buyurulmuş olmağla îfâ-yı 
muktezâsına himmet.

Dâhiliyyeye
5
Buyurularak Nezâret-i müşârünileyhâya teblîgât 
îfâ edilmiş olmağla icrâ-yı îcâbına himmet.

3 BOA. BEO. 3618-271301.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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Asayiş görevinin ilga edilen Zaptiye Nezareti’nin yerine kurulan 
Emniyeti Umumiye Müdüriyetince sağlanacağı hakkında.                         

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 4 � Sayfa: 286)

Vilâyât ve Elviye Müdîr ve Serkomiserliklerine

Taʻmîmen Telgraf

(1) Zabtiyye Nezâreti’nin ilgâsıyla doğrudan doğruya Dâhiliyye Nezâretine 
merbût ve biʼ l-ʻumûm vilâyât-ı Osmâniyyenin (2) idâre-i ʻumûmiyye-i 
zâbıtasıyla mükellef ve nezâreti vilâyât polis müdîriyyetlerine de şâmil ve 
vezâifi  âtiyen bir nizâmnâme (3) yapılıncaya kadar el-yevm merʻî olan Polis 
Nizâmnâmesine tâbiʻ olmak üzere müceddeden teşkîli icrâ (4) buyurulan 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti der-ʻuhde edilmişdir. İşbu teşkîlât-ı 
umûr-ı mühimme-i inzibâtiyyenin (5) huzûr ve emniyyet-i ʻumûmiyyeyi 
bi-hakkın kâfi l olacak intizâm ve mazbûtiyyet-i cedîde ve ciddiyye iktisâb 
etmesi makâsid-i asliyye (6) ve katʻiyyesine matûf olmasına binâen bu 
cihet der-pîş-i iʻtinâ ve dikkat edilerek biʼ l-ʻumûm polis memûrlarının (7) 
hakk ve istikâmeti rehber-i ittihâzla vezâif-i müterettibe-i kânûniyyelerine 
ihtimâm ve icrâ kılınacak teblîgât (8) ve işʻârât-ı mukteziyyâtının hüsn-i 
icrâsına hasr-ı dikkatle umûr ve muʻâmelât-ı inzibâtiyye-i ʻumûmiyyece 
temîn (9) kemâl-i sürʻat ve intizâm olmağına bezl-i makderet edilmesi 
vizrini noksân ve tekâsülü ve bâ-husûs (10) sû-i hâl ve hareketi mahsûs 
ve meşhûd olacak memûrînin muâheze ve mesûliyyetinde katʻan tecvîz-i 
müsâmaha (11) ve ağmâz olunmayacağının nazar-ı dikkate dûr tutulmaması 
tavsiye ve beyân olunur efendim. Fî 6 Ağustos Sene (1)325 (19 Ağustos 
1909).

4 BOA. DH. EUM. THR. 1-10.
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Emniyeti Umumiye Müdürü Galip Bey’in refakatine alacağı üç 
şahısla polis ve jandarma konularının araştırılması için iki ay 

süreyle Avrupa’ya gönderilmesi ve masrafl arının ödenmesi hakkında.         
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 5 � Sayfa: 287)

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabt Varakasıdır

Zabtnâme 
Rakamı

269

Târîh 

26 Şevvâl Sene (1)327 ve

28 Teşrîn-i evvel Sene (1)325

(10 Kasım 1909)

Hulâsa-i Meâli

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri Galip Bey’in Avrupa’da polis ve jandarma 
vezâifi  hakkında tedkîkât icrâsı içün dört beş zât ve o kadar jandarma zâbiti ile 
düvel-i muʻazzama (2) pây-ı tahtlarına ve büyükşehirlerine ̒ azîmet içün üç ay müd-
detle terhîsi ve îcâb eden tahsîsâtın iʻtâsı hakkında Dâhiliyye Nezâretinin iki kıtʻa 
tezkiresi mütâlaʻa olundu.

Karârı

(3) Büdcede polise müteʻallik ıslâhât ve tatbîkâtın hüsn-i icrâsını teshîle medâr ol-
mak üzere mîr-i mûmâileyhin Avrupa’ya iʻzâmı münâsib olub ancak ehemmiyyet-i 
memûriyyeti (4) cihetiyle uzun müddet infi kâkı câiz olamayacağına ve jandarma 
muʻâmelât-ı tensîkiyyesi hidmet-i Devlet-i ʻAliyye’ye alınan müteʻaddid Avrupalı 
zâbitân vesâtetiyle pey-der-pey icrâ (5) edilmekde bulunmasından dolayı jandarma 
umûrunu dahi tedkîk içün başkaca jandarma zâbiti gönderilmesine şimdilik ma-
hall görülemediğine binâen mîr-i mûmâileyhin iki mâh zarfında (6) îfâ-yı tedkîkât 
ile ʻavdet eylemek ve refâkatine intihâb eyleyeceği üç zâtı almak üzere memâlik-i 
mezkûreye ʻazîmete terhîsi ve kendine maktûʻan yüz yetmiş beş ve maʻiyyetinde 
(7) bulunacak üç zâta da iki mâh içün yetmiş beşerden iki yüz yirmi beş ki cemʻan 
dört yüz lira iʻtâsı ve mebâliğ-i mezkûrenin masârif-i gayr-ı melhûza tertîbinden 
tesviyesi (8) husûsunun cevâben Nezâret-i müşârünileyhâya işʻârı tezekkür kılındı.

(İmzâlar)

5  BOA. MV. 133-87.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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Polis mesleğinde yapılacak yenilikler için incelemelerde bulunmak 
üzere Avrupa’ya gidecek olan polis heyetine izin verildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 6 � Sayfa: 288)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
278

Hulâsa:
Polise müteʻallik ıslâhât ve tatbîkâtın hüsn-i icrâsını

teshîl zımnında Avrupa’ya ʻazîmetlerine mezûniyyet iʻtâsına dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) 25 ve 30 Eylül Sene (1)325 târîhli tezkireleri cevâbıdır polise müteʻallik 
ıslâhât ve tatbîkâtın hüsn-i icrâsını teshîle medâr olmak üzere zât-ı 
behiyyelerinin Avrupa’ya (2) ʻazîmetleri münâsib olub ancak ehemmiyyet-i 
memûriyyetleri cihetiyle uzun müddet infi kâk eylemeleri câiz olamayacağına 
ve jandarma muʻâmelât-ı tensîkiyyesi hidmet-i (3) Devlet-i ̒ Aliyye’ye alınan 
Avrupalı zâbitler vesâtetiyle pey-der-pey icrâ edilmekde bulunmasından 
dolayı jandarma umûrunu dahi tedkîk içün başkaca jandarma zâbiti (4) 
gönderilmesine şimdilik mahall görülmediğine binâen iki mâh zarfında îfâ-yı 
tedkîkât ile ʻavdet eylemek ve refâkat-i behiyyelerine intihâb eyleyecekleri 
üç zâtı almak üzere (5) memâlik-i mezkûreye ̒ azîmet etmelerine mezûniyyet 
iʻtâsı ve vukûʻ bulacak masârif-i zarûriyyelerine mukâbil zât-ı vâlâlarına 
maktûʻan yüz yetmiş beş ve maʻiyyetde (6) bulunacak üç zâta da iki mâh 
içün yetmiş beşerden iki yüz yirmi beş ki cemʻan dört yüz lira tesviye ve 
îfâsı Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâ’ca tezekkür (7) kılındığı bâ-tezkire-i sâmiyye 
izbâr buyurulmuş olmağla teblîğ-i keyfi yyete ibtidâr kılındı efendim. Fî 8 
Zi’l-kaʻde Sene (1)327 ve fî 8 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (21 Kasım 1909).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

6  BOA. DH. EUM. MH. 238-134.
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Polisin görevleri hakkında araştırma yapmak üzere 
Avrupa’ya gönderilecek olan Emniyeti Umumiye Müdürü 

Galip Bey ve beraberindekilerin tahsisatı hakkında.                            
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 7 � Sayfa: 289)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 3915

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin hîn-i teşkîlinde Müdîriyyet-i 
mezkûreyi der-ʻuhde etmekliğim teklîf buyurulduğu zamân Avrupa 
pây-ı tahtlarını ve meşhûr şehirlerini üç (2) ay kadar gezerek tedkîkât ve 
tetebbuʻât-ı mahsûsa icrâsıyla polis vezâifi nin neden ʻibâret olduğunun 
ve ne sûretle îfâ edilmekde bulunduğunun vâzıh ve ʻamelî (3) bir sûretde 
anlaşılması ve memleketimizde de ona göre ıslâhât ve tatbîkât icrâ 
kılınması içün Avrupa’ya seyâhat etmekliğime müsâʻade buyurulması 
ʻarz edilmiş (4) ve müsâʻade-i mezkûrenin dirîğ buyurulmayacağı vaʻd 
ve beyân buyurulmuş idi. İşte şimdi en muvâfık ve müsâid bir zamân 
olduğundan intihâb edeceğim dört (5) beş zât ile on beş güne kadar 
Avusturya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile İtalya pây-ı tahtlarıyla îcâb 
eden büyükşehirlerinde tedkîkât ve tetebbuʻâtda (6) bulunmak üzere 
ber-vech-i maʻrûz üç mâh müddetle seyâhatime müsâʻade ve bu bâbda 
muktezâ-yı tahsîsât-ı kâfi yyenin iʻtâ buyurulmasını ʻarz ve ricâ eylerim.
(7) Tahkîkât-ı mahsûsama göre polisin birinci derecede tekemmül eylediği 
Hükûmet-i İngiltere ve ondan sonra Fransa ve Almanya ise de öteden 
beri Fransa ile (8) cây-gîr olan münâsebât ve ihtilâta binâen Hükûmet-i 
Osmâniyyenin daha ziyâde Fransa ʻâdât ve kavâʻidiyle ülfet ve ünsiyyet 
eylemekde olduğu biʼ t-tecrübe (9) sâbit olmuş ve bu sebeble Fransaʼ da 
daha çok ikâmet eylemek münâsib olacağı düşünülmüş olduğu ve baʻdehu 
temdîd-i seyâhat etmek üzere Avusturya-Macaristanʼa (10) karîben 
gönderilecek heyet-i mahsûsa ile birlikde bulunmakda muvâfık ve münâsib 
düşeceği ʻilâveten maʻrûzdur. Fî 25 Eylül Sene (1)325 (8 Ekim 1909).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

7  BOA. DH. MUİ. 2-31.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i 
Sadâret-penâhîye

184 Kemâleddin

Târîh-i 
Tesvîdi

Târîh-i Tebyîzi

26 Eylül 
Sene (1)325

(9 Ekim 
1909)

27 Ramazan 
Sene (1)327 ve
29 Eylül Sene 

(1)325

(1) Avrupa’da polis vezâifi nin sûret-i îfâsını 
biʼt-tedkîk ona göre ıslâhât (2) ve tatbîkât-ı 
mukteziyyenin icrâsı zımnında intihâb edeceği 
dört beş zât ile Avusturya, Almanya, (3) Fransa, 
İngiltere ve İtalya pây-ı tahtları ile sâir îcâb eden 
büyükşehirlerine ʻazîmet etmek üzere (4) üç ay 
müddetle terhîsi ve îcâb eden tahsîsâtın da iʻtâsı 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri Galip Bey’den 
(5) alınan tezkirede izbâr kılınmış ve sûret-i işʻâr 
muvâfık-ı maslahat görülmüş olmağla tensîb 
buyurulacak mikdâr-ı (6) tahsîsâtın masârif-i 
gayr-ı melhûz tertîbinden tesviyesi içün emr-i 
mezûniyyet iʻtâsı menût müsâʻade-i ʻaliyye-i 
fehîmâneleridir ol bâbda.
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*
Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye 

Müdîriyyetine

Li-ecliʼ t-tebyîz

2678

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

7 Teşrîn-i 
sânî Sene 

(1)325

8 Minh
(21 Kasım 

1909)

(1) 25 ve 30 Eylül Sene (1)325 târîhli tezkirele-
ri cevâbıdır. Polise müteʻallik ıslâhât ve tatbîkâtın 
hüsn-i icrâsını (2) teshîle medâr olmak üzere zât-ı 
behiyyelerinin Avrupa’ya ʻazîmetleri münâsib olub 
ancak ehemmiyyet-i memûriyyetleri cihetiyle uzun 
(3) müddet infi kâk eylemeleri câiz olamayacağına ve 
jandarma muʻâmelât-ı tensîkiyyesi hidmet-i Devlet-i 
ʻAliyyeye alınan (4) Avrupalı zâbitler vesâtetiyle 
pey-der-pey icrâ edilmekde bulunmasından dola-
yı jandarma umûrunu dahi tedkîk içün (5) başkaca 
jandarma zâbiti gönderilmesine şimdilik mahall 
görülemediğine binâen iki mâh zarfında îfâ-yı (6) 
tedkîkât ile ̒ avdet eylemek ve refâkat-i behiyyelerine 
intihâb eyleyecekleri üç zâtı almak üzere memâlik-i 
mezkûreye (7) ʻazîmet eylemelerine mezûniyyet 
iʻtâsı ve vukûʻ bulacak masârif-i zarûriyyelerine 
mukâbil zât-ı vâlâlarına maktûʻan yüz yetmiş beş ve 
maʻiyyetinde bulunacak üç zâta da iki mâh (8) içün 
yetmiş beşerden iki yüz yirmi beş ki cemʻan dört yüz 
lira tesviye ve îfâsı Meclis-i Mahsûs-ı Vükelâca te-
zekkür kılındığı bâ-tezkire-i (9) sâmiyye izbâr buyu-
rulmuş olmakla teblîğ-i keyfi yyete ibtidâr kılındı.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Harcırâhımızın kifâyetsizliği hakkında İstanbul’da iken sebk eden 
maʻrûzât-ı ʻâcizînin bi’l-amel hakk (2) tebeyyün etmişdir. Pek ziyâde 
iktisâda riʻâyet edilmekde olduğu hâlde harcırâhımızın ancak kırk beş 
(3) gün içün kifâyet edebileceği anlaşıldı. Maʻ-hazâ hayâtımızın şân-ı 
memûriyyetimize muvâfık bir tarzda geçmediğini (4) ve bu hesâbla 
geçmeyeceğini temîn ederim. Endişe-i sefâlet ve müzâyakanın tesîrâtını 
nazar-ı dikkate alarak ve (5) şimdiden sonra bunların daha uzun ve 
müteʻaddid pây-ı tahtlara masârif olacağına nazaran her birimize 
harcırâh-ı sâbıkın (6) sülüs nisbetinde bir mikdâr daha zamm ü ʻilâvesiyle 
Paris Sefâret-i Seniyyesi vâsıtasıyla havâle ve irsâl (7) buyurulmasını ricâ 
eylerim.
(8) Maʻrûzâtımın ehemmiyyetle telakkî ve sürʻat-i inbâ buyurulmasını 
tekrâr istirhâm ile ʻarz-ı ihtirâmat eylerim. Fî 6 Kanûn-ı evvel Sene (1)325 
(19 Aralık 1909).

Emniyyet-i ʻUmûm Müdîri
(İmzâ)
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Emniyeti Umumiye Müdüriyetinde ihdas olunan Kısmı 
Adli Müdüriyetine Tahrirat Müdürü Şükrü, onun yerine 
Muhaberatı Umumiye Dairesi Birinci Sınıf hulefasından 

Ahmet Muhtar, Umum Polis Kumandanlığına Çekirge 
Redif Taburu Binbaşı Kemal beylerin tayinleri hakkında.                                                           

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 8 � Sayfa: 293)

Dâire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Târîh-i Tesvîdi

Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Li-ecli’t-
tebyîz Kalem 

Vürûdu

3731

19 Zi’l-hicce Sene 
(1)328

8 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)326

(21 Aralık 1910)

(1) Eylül ibtidâsından iʻtibâren mevkiʻ-i 
tatbîke vazʻ olunan teşkîlât mûcibince 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinde 
ihdâs (2) edilen Kısm-ı ̒ Adlî Müdîriyyetine 
Tahrîrât Müdîri Şükrü ve Tahrîrât 
Müdîriyyetine Nezâret-i Celîleleri 
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Kalemi Dâiresi 
(3) Birinci Sınıf Hulefâsından Ahmed 
Muhtar ve ʻUmûm Polis Kumandanlığı-
na çâker ki Redîf Taburu Binbaşısı Kemal 
Bey’lerin (4) taʻyînleri husûsuna 4 Kânûn-ı 
evvel Sene (1)326 târîhli ve 2120 numero-
lu tezkire-i devletleri üzerine biʼl-istîzân ve 
7 Kânûn-ı evvel Sene minh (5) târîhinde 
irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî şeref-
muteʻallik buyurulmuş olmağla îcâbının 
icrâsına himmet.

8  BOA. BEO. 3836-287650.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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Osmanlı vilayetlerinin emniyet ve asayişi ile polislerin 
her türlü özlük işlerine ait işlemlerin Emniyeti Umumiye 
Müdürlüğünce, İstanbul’un asayişi ile ilgili işlemlerin 
ise İstanbul Polis Müdüriyetince yapılması hakkında.                                                                             

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 9 � Sayfa: 294)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn Şuʻbesi
ʻAded:
ʻUmûm: 145
Dosya: 40809

(1) İstanbul Vilâyeti Kânûnuʼ nun Dördüncü ve Beşinci Mâddeleri makâmına 
kâim olmak üzere tanzîm ve Meclis-i ʻUmûmîce taʻdîlen kabûl (2) olunub 
merʻiyyet-i ahkâmına biʼl-istîzân irâde-i seniyye-i Cenâb-ı Hilâfet-penâhî 
şeref-müteʻallik buyurulan sûreti zîrde derc edilen (3) mâdde-i kânûniyye 
mûcibince Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Memâlik-i Osmâniyyenin 
emn ü âsâyişine ve vilâyât polislerinin tebeddülât ve terakkiyâtıyla (4) 
idâre-i ʻumûmiyyesine ʻâid muʻâmelâta memûren Nezârete merbût bir 
şuʻbeye tahvîl etmiş ve Der-Saʻâdet umûr-ı inzibâtiyyesi İstanbul (5) 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi idâre-i müstakillesine tevdîʻ edilmiş 
olmasına mebnî sene-i hâliyye Haziranı ibtidâsından iʻtibâren Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye (6) Müdîriyyetiyle İstanbul Polis Müdîriyyeti ʻUmûmiyyesi 
tertîbât-ı teşkîliyyesi bu vechle icrâ edildiğinden vezâif-i mezkûrenin (7) 
şu sûretle inkısâmına göre baʻd-ezîn Memâlik-i Osmâniyyenin emniyyet 
ve âsâyişine ve vilâyât polislerinin tebeddülât ve terakkiyâtıyla (8) idâre-i 
ʻumûmiyyesine taʻalluk eden husûsât içün resen Nezâret ile ve bundan 
mâʻ-adâ İstanbul Vilâyeti zâbıtasına (9) müteʻallik tahkîkât ve icrâât 
ve sevkiyyât misillü kâffe-i husûsât içün de İstanbul Polis Müdîriyyeti 
ʻUmûmiyyesiyle (10) muhâbere olunması lüzûmu taʻmîmen teblîğ olunur. 
Fî 23 Cemâziyeʼ l-ahire Sene (1)329 ve fî 7 Haziran Sene (1)327 (20 
Haziran 1911).

Dâhiliyye Nâzırı Vekîli nâmına
Müsteşâr

9  BOA. DH. EUM. MEM. 122-71.
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Mâdde-i Kânûniyye Sûreti

(1) Memâlik-i Osmâniyyenin emniyyet ve âsâyişine ve vilâyât polislerinin 
tebeddülât ve terakkiyâtıyla idâre-i ʻumûmiyyesine ʻâid muʻâmelâtın 
(2) merkezi olmak üzere Dâhiliyye Nezâretinde Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti nâmıyla bir şuʻbe teşkîl olunmuşdur.
(3) Münhasıran İstanbul Vilâyetinin umûr-ı inzibâtiyyesi ile meşgûl 
ve doğrudan doğruya mesûl olmak ve Dâhiliyye Nezâretine merbût (4) 
bulunmak üzere İstanbul Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesi nâmıyla ayrı bir 
müdîriyyet-i ʻumûmiyye teşkîl olunmuşdur.
(5) Vilâyât-ı sâire polis müdîrleri doğrudan doğruya vâlîlerin ve müstakill 
mutasarrıfl arın emr ü idâresinde (6) bulunacaklardır. Fî 6 Cemâziyeʼ l-ahir 
Sene (1)329 ve fî 22 Mayıs Sene (1)327 (4 Haziran 1911).

Emniyet Umum Müdürlüğü
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1010

Polisliğe alınacakların seçiminde ve komiser 
ve başkomiserlik tayinlerinde uyulması gereken 

hususları açıklayan nizamname çalışmasına dair.                                                               
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 10 � Sayfa: 295)

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

6 Haziran Sene (1)327 (19 Haziran 1911)

(1) Der-Saʻâdet ve vilâyât polis müdîr ve komiser ve memûrlarının el-
yevm merʻî olan Polis Nizâmnâmesi mûcibince intihâb ve taʻyîn (2) ve 
tasdîk-i memûriyyetleri ve ʻazl ve tebdîllleri Zabtiyye Nezâreti makâmına 
kâim olan mülgâ Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin riyâseti (3) 
altında olmak üzere İstanbul İstinâf Müddeʻî-i ʻUmûmîsi ve İstanbul, 
Üsküdar, Beyoğlu Polis Müdîrleri (4) ile Emniyyet-i ʻUmûmiyye Dâiresi 
erkânından iki zâtdan mürekkeb bir heyet maʻrifetiyle icrâ kılınmakda ve 
(5) bunlardan yalnız polis müdîrlerinin tasdîk-i memûriyyetleri Nezâret-i 
Celîlelerine ʻarz edilmekde idi (6) ahîren mevkiʻ-i icrâya vazʻ olunan 
mâdde-i kânûniyye mûcibince Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetiyle 
İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsinin (7) vazʻiyyetleri tebeddülât-ı 
mühimmeye uğramış ve binâberîn bu heyetin Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîrinin riyâseti altında ictimâʻı (8) gayr-ı kâbil olduğu gibi vilâyât 
polisine müdâhalesi olmayan ve vazîfesi sırf İstanbul polisine münhasır 
(9) bulunan İstanbul Müdîr-i ʻUmûmîsinin riyâseti altında teşekkülü dahi 
gayr-ı câiz bulunmasına ve eğerçi her iki (10) müdîriyyetin intihâbât 
husûsundaki vazîfesi kânûn-ı cedîdle sûret-i sarîhada tayîn edilmemiş ise 
de (11) kânûn-ı cedîd ahkâmıyla Polis Nizâmnâmesi ahkâm-ı ̒ umûmiyyesi 
nazar-ı dikkate alındığı takdîrde baʻzı kavâʻid-i esâsiyye (12) taʻyîni 
mümkün olduğuna binâen ileride kânûn-ı mahsûsla bu cihetin bir kâʻide-i 
vazîfeye rabtına dağin (13) şimdilik her iki müdîriyyetce tatbîk edilmesi 
lâzım gelen baʻzı kavâʻid ber-vech-i zîr (14) ʻarz olunur 

Şöyle ki;

10  BOA. DH. EUM. MEM. 129-5.
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(15) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti kânûn-ı cedîd mûcibince polisin 
tebeddülât ve terakkiyâtına ve idâre-i ̒ umûmiyyesine ̒ âid (16) muʻâmelâta 
memûr olması ve bu maksadla Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinde 
bir de Memûrîn Kalemi (17) Müdîriyyeti teşkîl edilmesi ve vilâyât 
heyet-i intihâbiyyesince intihâb edilen polis memûr ve komiser ve (18) 
muʻâvinlerinin tasdîk-i memûriyyetleri ve evrâk-ı intihâbiyyelerinin icrâ-
yı tedkîki kânûnen merkeze ʻâid bulunması (19) cihetleriyle Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin taʻyîni öteden beri merkeze ʻâid olan polis 
müdîrlerini intihâb (20) ve tebdîl ve tahvîl etmek ve Der-Saʻâdet ve 
vilâyât heyet-i intihâbiyyesince taʻyîn edilen polis memûr ve komiser 
ve muʻâvinlerinin (21) sûret-i intihâb ve ʻazl ve (22) tebdîl ve terfîʻ ve 
terakkîlerine ve tenzîl-i rütbelerine müteʻallik evrâkı tedkîk ve tasdîk 
etmek

(Belgenin Devamı)

(1) misillü muʻâmelâtı icrâ veʼl-hâsıl Polis Nizâmnâmesinin bu cihetlere 
müteʻallik olarak mülgâ Zabtiyye Nezâreti Heyet-i İntihâbiyyesine bahş 
etdiği salâhiyyeti istiʻmâl ile (2) keyfi yyeti Nezâret-i Celîlelerine ʻarz 
etmesi ahkâm-ı kânûniyyeye muvâfık görülmekdedir.
(3) İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine gelince; Müdîriyyet-i 
mezkûre İstanbul Polis Vâlîsi hükmünde olmasına nazaran (4) dâire-i 
memûriyyeti dâhilinde bulunan polis memûr ve komiser ve muʻâvinleri 
ve merkez memûrlarının idârî ve ʻadlî rüesâsının ʻazl ve nasbına (5) ve 
terfîʻ ve tecziyeleriyle tebdîllerine ʻâid olan muʻâmelâtı vilâyât hakkında 
Nizâmnâmede musarrah olan şerâit (6) dâiresinde îfâya salâhiyyeti der-
kâr olub şu kadar ki vilâyât hakkında (7) cârî olduğu gibi bunların tedkîk 
ve tasdîki içün evrâkının Nezâret-i Celîlelerine takdîmi ve Nezâret-i 
Celîlelerince (8) dahi Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine tevdîʻiyle 
vilâyât hakkında olduğu gibi oraca muktezî muʻâmelenin icrâsı (9) 
netîcesinin bâ-rapor makâm-ı Nezâret-penâhîlerine ʻarzı îcâb eder.
(10) İstanbul Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin bir vilâyet şeklinde olması 
hasebiyle burada dahi polis memûr ve komiser (11) ve muʻâvinlerinin ve 
merkez memûrlarının ve idârî ve ʻadlî reîslerinin ʻazl ve nasb ve terfî ve 
tecziyelerinin bir heyet-i intihâbiyye tarafından (12) icrâsı merʻî olan Polis 
Nizâmnâmesi ahkâm-ı ʻumûmiyyesine daha ziyâde muvâfık ʻadd edilmiş 
(13) ve bu heyetin eski Nizâmnâmede mevcûd olan erkân-ı bendeleri ki 

Emniyet Umum Müdürlüğü
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İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar (14) Polis Müdîrleriyle Der-Saʻâdet İstinâf 
Müddeʻî-i ʻUmûmîsinden ʻibâretdir teşkîli lâ-büdd görülmüşdür (15) 
mütâlaʻât-ı marûza nezd-i sâmîlerince dahi karîn-i tasvîb buyurulduğu 
takdîrde Der-Saʻâdet Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmîsiyle (16) vilâyâta teblîgât 
icrâ edilmesine müsâʻade buyurulması ʻarz olunur.
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1111

Polislerin yer değiştirmelerine ait hususlarda Emniyeti 
Umumiye Müdüriyetinin doğrudan salahiyet sahibi olması 

ile memurların tercümei hal, mezuniyet ve taltif gibi 
durumlarının aylık raporlarda gösterilmesi hakkında tamim.                                         

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 11 � Sayfa: 297)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn ve Levâzım Kalemi
ʻAded:
ʻUmûm: 181

Biʼl-ʻumûm Vilâyât ve Elviye-i Müstakilleye Taʻmîm

(1) Dâhiliyye Nezâretine merbût Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin 
teşkîlâtına dâir kaleme alınıb Meclis-i ʻUmûmîden tasdîk edilen ve irâde-i 
seniyye-i hazret-i Pâdişâhîye (2) iktirân eyleyen 22 Mayıs Sene (1)327 
târîhli kânûnnâme mûcibince Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti polisin 
tebeddülât ve terakkiyâtıyla idâre-i ʻumûmiyyesine ʻâid (3) muʻâmelâtın 
îfâsına memûr olması ve bu maksadla Müdîriyyet-i mezkûrede bir de 
Memûrîn Kalemi teşkîl edilmesi hasebiyle vilâyâtca intihâb ve taʻyîn 
edilen (4) polis memûrlarıyla komiser muʻâvinlerinin el-yevm merʻî olan 
Polis Nizâmnâmesi mûcibince tanzîm edilecek evrâk-ı imtihâniyye ve 
intihâbiyyelerinin (5) kemâ-kân Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine 
irsâli ve Müdîriyyet-i mûmâileyhâca da biʼt-tedkîk mezkûr Nizâmnâmenin 
ahkâmına tevfîkan muʻâmele-i kasdîkiyyenin îfâsı (6) ve öteden beri taʻyîni 
merkeze ʻâid olan polis müdîrlerinin intihâb ve tebdîl ve tahvîllerine ʻâid 
muʻâmelâtın dahi Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince (7) icrâsı ve 
şu sûretle Polis Nizâmnâmesinin bu cihetlere müteʻallik olarak mülgâ 
Zabtiyye Nezâretine bahş etdiği salâhiyyeti istiʻmâl ile keyfi yyeti (8) 
Nezârete bildirilmesi muvâfık görülerek ol vechle îfâ-yı muʻâmele 
edilmesi Müdîriyyet-i mûmâileyhâ ile îcâb edenlere teblîğ kılınmış olmağla 
muʻâmelât-ı (9) mezkûreye müteʻallik evrâk ile polise müceddeden kayd 
olanların muvazzah künye ve tercüme-i hâl varakalarının ve salâhiyyet 
dâiresinde verilen mezûniyyetler (10) ile taltîf ve mücâzât misillü vukûʻâtın 

11  BOA. DH. EUM. EMN. 1-9.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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kemâ-kân şehrî raporlara derciyle muntazaman tesyârı Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle beyân olunur ol bâbda. Fî 30 Haziran 
Sene (1)327 (13 Temmuz 1911).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr
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1212

Polis efradının değişimi ve azillerinin bir 
maddeye dayandırılarak yapılması hakkında.                                                           

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 12 � Sayfa: 298)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn ve Levâzım Kalemi
ʻAded:

Hulâsa 
Meslek-i zâbıtada müstahdem memûrînin ʻazl ve tebdîlleri hakkında

vukûʻ bulacak işʻârâtın mâdde taʻyîni sûretiyle îfâsına dâir

(1) Esbâb ve delâil-i teyîdiyyeye gayr-ı mukârin olarak haklarında ahvâl-i 
ʻâdiyye serdiyle baʻzı vilâyât polis müdîrlerinin tebdîl veyâ ̒ azlleri ve hattâ 
baʻzen (2) yerlerine meslek hâricindeki zevâtın taʻyîni işʻâr edilmekde 
olub hâlbûki vilâyât polis müdîrlerinin ekseri mekteb-i hukûkdan mezûn 
ve hidemât-ı (3) zâbıta ve ʻadliyyede ehliyyetleri mücerreb memûrînden 
bulunmalarına nazaran haklarında edille ve esbâb-ı mâddiyye tasrîh 
edilmeyerek ʻazl ve tebdîlleri muvâfık olamayacağı (4) gibi müntesibîn-i 
meslek miyânında evsâf-ı lâzimeyi câmiʻ bir hayli erbâb-ı istihkâk 
mevcûd iken meslek hâricinden memûr intihâbına lüzûm ve ihtiyâc (5) 
görülemediği cihetle baʻdemâ esbâb ve delâil-i kâfi yye mevcûd olmaksızın 
baʻzı husûsât-ı ʻâdiyye isnâdıyla polis müdîr komiser ve memûrlarının 
ʻazl (6) ve tebdîlleri ve yerlerine meslek hâricinde olanların taʻyînleri 
inhâ edilmemesi ve tebdîlleri içün esbâb-ı mâddiyye mevcûd olduğu 
hâlde keyfi yyetin sarâhaten (7) işʻâr buyurulması lüzûmu Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle taʻmîmen teblîğ olunur ol bâbda. Fî 10 
Kânûn-ı evvel Sene (1)327 (23 Aralık 1911).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

12  BOA. DH. EUM. MEM. 7-2.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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1313

Terhis edilen polis memurlarının Dersaadet’e 
tekrar gelişlerinde yapılacak muamele hakkında.                                           
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 13 � Sayfa: 299)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn Şuʻbesi
ʻAded: 
ʻUmûm: 225

Hulâsa:
Terhîs edilen memûrlarının Der-Saʻâdete hîn-i

vürûdlarında olunacak muʻâmeleye dâir.

(1) Mezûnen veyâ memûren Der-Saʻâdetʼe muvâsalat eden biʼl-ʻumûm 
polis memûrlarının ikâmetgâhlarını dâireye bildirmemelerinden dolayı 
lüzûmunda buldurulamayarak (2) beyhûde muhâbereyi mûcib olduğu gibi 
bu sûret baʻzı mahâzîri de dâʻî bulunduğundan o kabîl memûrînin Der-
Saʻâdet’e vürûdlarında be-heme-hâl Emniyyet-i (3) ʻUmûmiyye Memûrîn 
Şuʻbesine bi’l-mürâcaʻa yedlerine verilmiş olan mezûniyyet varakasını 
ibrâz ve mahall-i ikâmetlerini ve müddet-i mezûniyyetlerini defter-i 
mahsûsuna kayd (4) etdirmeleri lüzûmunun mûmâileyhüme emr ve teblîğ 
buyurulması bâbında. Fî 5 Temmuz Sene (1)328 (18 Temmuz 1912).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

13  BOA. DH. EUM. MEM. 123-11.
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1414

İhdas olunan polis müfettişliğinin fayda temin edilmemesi sebebiyle 
lağvedilmesi ve kalan tahsisatının İstanbul Polis Müdüriyetinde 

kurulan muavinliğine aktarılması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 14 � Sayfa: 300)

İstanbul Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 2

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Bu kerre teşkîl buyurulan polis müfettişliklerine kâʻide-i teselsüle 
riʻâyeten ve kıdem ve ehemmiyyetlerine binâen Beyoğlu (2) Polis 
Müdîriyyeti Kısm-ı İdârî Reîsi Esad ve Üsküdar Polis Müdîriyyeti Kısm-ı 
ʻAdlî Reîsi Haydar Beyler’in taʻyînleri (3) tensîb edilmiş olduğundan 
tasdîk-i memûriyyetleri husûsuna müsâʻade-i ʻaliyye-i Nezâret-
penâhîlerinin sezâvâr buyurulması ʻarz olunur Fî 3 Mart Sene (1)328 (16 
Mart 1912).

(Mühür)
(İmzâ)

*
(1) Üç yüz yirmi sekiz senesi büdcesinin üçüncü faslının beşinci 
mâddesine ikişer bin guruş maʻâşlı iki müfettiş ʻilâve edilmiş ise de (2) 
Meclis-i Millî’nin feshi hasebiyle mezkûr büdce tasdîk olunamayarak 
sene-i sâbıka büdcesinin tatbîki îcâb edeceği cihetle biʼ t-tabʻ mezkûr (3) 
müfettişler içün tahsîsât iʻtâsı kâbil olamamış idi işbu tezkirede mezkûr 
müfettişlerin memûriyyeti zarûrî olmasına binâen taʻyîn edildiği (4) işʻâr 
ve Memûrîn Kalemi’nin bâlâya muharrer der-kenârında mûmâileyhümâ 
içün tahsîsât iʻtâsı kâbil olamadığı hâlde maʻâşlarının mezkûr Faslın (5) 
Dördüncü Mâddesi’ni teşkîl eden Memûrîn-i Müteferrikası mâddesi’ni 
teşkîl eden istihbârât memûrları miyânında tefrîki tensîb edildiği mütâlaʻa 
(6) kılınmış ve esâsen büdce dâhilindeki tahsîsâtın sûret-i sarf ve idâresi 

14  BOA. DH. EUM. MH. 53-3.

Emniyet Umum Müdürlüğü
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Nezâret-i Celîleye ʻâid bir keyfi yyet olması hasebiyle bu cihet tensîb 
(7) buyurulduğu hâlde muhâsebece ol vechle muʻâmele-i kaydıyye ve 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeye teblîgât îfâsı menût rey-i ʻâlîleridir. Fî 7 Mart 
Sene (1)328 (20 Mart 1912).

(Mühür)

Sûret-i işʻâr ve Memûrîn ve Muhâsebe Kalemlerinin ol bâbdaki mütâlaʻâtı 
muvâfık olduğundan icrâ-yı îcâbına müsâʻade buyurulması istirhâmıyla 
huzûr-ı sâmî-i Nezâret-penâhîye takdîm olunur. Fî 7 Mart Sene (1)328 (21 
Mart 1912).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti nâmına
(Mühür) (İmzâ)
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*
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Kalemi
ʻAded: 148

Huzûr-ı ʻÂlî-i Nezâret-penâhîye

(1) Görülen lüzûm üzerine Emniyyet-i ʻUmûmiyye Büdcesi’nin Üçüncü 
Faslı’nın Dördüncü Memûrîn-i Müteferrika Mâddesi’ndeki istihbârât 
(2) memûrları tahsîsâtından biʼ t-tefrîk ikişer bin guruş maʻâşla istihdâm 
edilmekde olan üç müfettişin bir senelik (3) müddet-i istihdâmları zarfında 
hiçbir fâide meşhûd olmadığı gibi idârece teşettütü bile mûcib olduğu 
anlaşıldığı ve muʻâmelât-ı (4) rûz-merresinin müteferrik ve yetişilemeyecek 
derecede kesretli olmasından dolayı bir muʻâvin istihdâmına mecbûriyyet-i 
katʻiyye hiss edilmekde (5) bulunduğu beyânıyla sâlifüʼ l-ʻarz müfettişlerin 
lağvı ve bunların maʻâşından iki bin beş yüz guruşunun tefrîkiyle bir 
muʻâvin istihdâmı (6) makâm-ı celîl-i Nezâret-penâhîlerine Der-Saʻâdet 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden takdîm ve idâre-i ʻâcizîye tevdîʻ 
buyurulan 373/16 numerolu (7) ve 16 Mart Sene (1)329 târîhli tezkirede 
işʻâr olunmuşdur büdce dâhilindeki tahsîsâtın ihtiyâcât-ı mübremeye göre 
sûret-i sarf ve idâresi (8) makâm-ı devletlerine ʻâid bir keyfi yyet olduğu 
cihetle işʻâr-ı vâkiʻ tensîb buyurulduğu hâlde muʻâvinliğe tahsîsi îcâb eden 
mezkûr (9) iki bin beş yüz guruşun Fasl-ı mezkûrun Birinci Mâddesi’ne 
1 Mart (1)329 târîhinden iʻtibâren icrâ-yı münâkalesi zımnında Mâliyye 
Nezâretine (10) tezkire tastîri ve işbu muʻâvinliğe icrâ-yı memûriyyeti 
Müdîriyyet-i müşârünileyhâca şifâhen taleb ve muvakkaten istihdâm 
edilen Emin Bey’in taʻyîni (11) menût müsâʻade-i ʻaliyye-i Nezâret-
penâhîleridir fermân hazret-i men lehüʼ l-emrindir. Fî 20 Mart Sene (1)329 
(2 Nisan 1913).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(Mühür) (İmzâ)

Emniyet Umum Müdürlüğü
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1515

Merkez ve diğer bölgelerdeki polis teşkilatlarının ıslahı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 15 � Sayfa: 303)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhîye

(1) Tanzîm-i muʻâmelât ve tensîk-i tertîbâtı Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
idâre-i merkeziyyesinin vezâif-i esâsiyyesinden olan polis kuvve-i 
ʻumûmiyyesinin ahvâl ve kâbiliyyet-i memleket nisbetinde teşkîl ve 
ıslâhı hakkında (2) şimdiye kadar gerek merkezce ve gerekse vilâyâtca 
ittihâz ve tasavvur edilen tedâbîr dâimâ ilcâât-ı hâl ve zamâna maksûr 
kalarak ihtiyâcât-ı hakîkiyye-i memleketi ihtivâ etmemekde ve mürâcaʻat 
(3) vukûʻunda dahi kuvve-i icrâiyye ve teşrîʻiyyece tekâlîf-i mesrûde 
muktezâ-yı zamân ve maslahata tevfîk ve kasr edilerek her sene yeniden 
mürâcaʻât ve muhârebeye ve her defʻa tahsîsât-ı munzamme talebi gibi (4) 
bî-sûd muʻâmeleye ve bir çok kerre arada maksûd olan âsâr-ı müfîdenin 
ziyâʻına sebebiyyet vermekde olduğundan şu esbâb dolayısıyla polisliğin 
merhale-i terakkiyâtı bir hâl-i tevakkuf ve intizârda (5) kalmış ve bu kerre 
idâre-i merkeziyye ile vilâyât-ı mevcûde ve gayr-ı mülhak elviye merâkizi 
ve merâkiz-i mülhakada umûr-ı inzibâtiyyesi polise ʻâid olan şehr ve 
kasabaların ve bu defʻa devletce kabûl (6) edilen nevâhî teşkîlât-ı cedîdesi 
iʻtibârıyla polis ikâmesi lâzım gelen mevâkiʻin vüsʻat ve ehemmiyyetine 
ve mikdâr-ı nüfûs ve tabâyiʻ ve emzice ve derece-i ̒ umrâniyye ve ticâriyye 
ve ahvâl-i sâiresine (7) göre mürettebât-ı mevcûdenin keyfi yyet-i hâzırıyla 
ihtiyâc-ı hakîkî nisbetinin ve daha ne kadar tezyîdine lüzûm görüldüğünün 
ve lâzimüʼ l-istikmâl ve nevâkısı ve keyfi yyât-ı sâiresinin itmâmıyla 
(8) idâme-i huzûr ve sükûn gibi istirâhat ve saʻâdet-i ʻumûmiyyeyi 

15  BOA. DH. İD. 159-11.
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mütekeffi l olan ve iktibâs-ı ʻadâlet ve insâniyyetin zahîr-i kâmili bulunan 
polis heyetinin Memâlik-i Osmaniyye’de dahi bir hadd-i terakkî (9) ve 
tekemmülüne ʻâid vesâit ve tedâbîrin ve bu esbâb ve müessirât arasında 
erbâb-ı mesleğin muhît-i mesûliyyetlerinde hiss-i basîret ve teykîzi teyîd 
eylecek ve zâbıta-i mâniʻa tecelliyyâtını (10) iʻdâd ve tehyie edecek vesâilin 
dâire-i sirâyet ve şumûlü mülâhaza edilerek polisin teşkîlât ve kemâliyyât-ı 
esâsiyyesi ve idâre-i merkeziyyenin îcâbâtı ve vilâyât ve elviyeden mevrûd 
(11) işʻârât-ı cevâbiyyeler mündericâtı ve mülkiyye müfettişleri tarafından 
muʻtâ raporlar muhteviyyâtı ve Polis Nizâmnâme-i cedîdinden mülhem 
olan teemmülât ve tekayyüdât dahi nazar-ı dikkate alınarak bu defʻa (12) 
ez-ser-i nev polis teşkîlât projesi tanzîm ve leffen ʻarz ve takdîm kılınmış 
ve bu tarîk-i tenevvür ve intizâmda tahassul  ve tezâhür eyleyen ihtiyâcât-ı 
ʻumûmiyyenin ʻarz ve tezbîrine ibtidâr olunmuşdur.
(13) İdâre-i merkeziyye ile vilâyât ve elviye polis mürettebât-ı 
mevcûdesinin nüfûs-ı mahalliyye ve baʻzı mahallerin ehemmiyyet-i 
inzibâtiyye ve siyâsiyyesine nisbetle dûn bir derecede olduğu ve mevcûd-ı 
hâzır ile (14) ber-vefk-i dil-hâh-ı ʻâlî merkez ve taşra umûr-ı muʻâmelât-ı 
inzibâtiyyesinin temîn ve muhâfaza-i intizâmı gayr-ı mümkün bulunduğu 
der-kâr olmağla berâber ânifüʼl-ʻarz nevâhî teşkîlât-ı cedîdesi her 
tarafda (15) cây-ı tatbîk olacağı cihetle bütün menâtık-ı inzibâtiyyede 
müceddeden karakolhâneler güşâdı farz olunarak jandarmanın şehr ve 
kasabât dâhilindeki vazîfesi polise mevdûʻ (16) olmasına ve hâlen istihdâm 
olundukları gibi leyl ü nehâr altışar sâʻatden on iki sâʻat îfâ-yı vazîfeye 
baʻdehû karakolda ihtiyâten intizâra tahammül-i müstehîl olmağla Avrupa 
memâlik-i (17) mütemeddinesinde dahi ekseriyyetle kabûl edildiği vechle 
leyl ü nehâr dörderden her polis içün yirmi dört sâʻatde sekiz sâʻat zamân 
mesâʻî taʻyîni zarûrî görülmüş ve şu hâlde nevâhî (18) merâkizinden 
mâʻ-adâ beher karakolda üçü dâire nöbetinde ve altısı bulundukları 
muhîtde devriye hidmetinde ve ikisi nizâmen mezûn olmak üzere maʻ-
komiser on iki polis efrâdından (19) terekküb etmesi iktizâ eyleyeceği 
ve polis ikâmesine lüzûm görülen bin nâhiye merâkizinde birer muʻâvin 
ikişer polisden mürekkeb birer karakol teşkîli ve livâ ve vilâyâtın (20) 
ehemmiyyeti ile mütenâsib karakollar taksîmi ve mezkûr karakollarda 
hasta ve mezûn olanlar yerinde istihdâm edilmek üzere üçer ihtiyât efrâdı 
dahi bulundurulması esâsâtına (21) nazaran merkez-i vilâyât ve elviyeye 
ve merâkiz-i mülhakaya şâmil olmak üzere mevcûd-ı hâzırın on bin dört 
yüz on yedi polis (10417) ve bin iki yüz üç (1203) komiser muʻâvini ve iki 

Emniyet Umum Müdürlüğü
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yüz seksen dokuz (289) komiser-i sânî ve yüz elli altı (156) serkomisere 
iblâğı ve her vilâyet ve müstakill livâlara ehliyyet-i zâtiyye ve maʻlûmât-ı 
kânûniyyesi mücerreb-i zevâtdan yüz yirmi (22) ʻaded merkez memûrları 
ve îkâʻ-ı cerâimden neşet eden ʻavârız-ı bedeniyyeyi dâʻî darb, cerh, 
katl ve sâire gibi mevâdd-ı cürmiyyenin müdâvât-ı evveliye ve tabâbet-i 
ʻadliyyesi (23) içün doksan bir zâbıta tabîbi ve yedi cerrâh ve tımârcı 
ve altmış beş eczâcı ve yirmi dokuz kâbile ve polisin hâric-i ez vazîfe 
hidemât-ı ʻâdiyye ile meşgûliyyetlerine (24) mahall kalmamak üzere bin 
seksen beş (1085) hademe ve polis muʻâmelâtının temîn-i hüsn-i intizâm 
ve selâmet-i cereyânını kâfi l tedâbîr cümlesinden olarak her müdîriyyet 
nezdinde umûr-ı (25) tahrîriyye ve hesâbiyye ile hidemât-ı sâirede istihdâm 
edilmek üzere altı yüz otuz dokuz (639) ketebe ve idâre memûrları intihâb 
ve tayîni ve Kudûs-i Şerîf’de ihdâsen üçüncü 

(Belgenin Devamı)

(1) sınıfdan bir polis müdîriyyeti teşkîli ile bir müdîr ve îcâb eden mevâkiʻde 
lüzûmu kadar gardiyan, kapudan ve tâife ve hammâlın taʻyîni ve bir 
numerolu cedvelde gösterildiği (2) vechle idâre-i merkeziyye kadrosunun 
tevsîʻi ve maʻâşât-ı yekûn-ı ʻumûmîsi senevî yüz yirmi sekiz milyon dört 
yüz on beş bin üç yüz [128.415.300] guruşa bâliğ olarak bunun kabûlü (3) 
ehemm ve elzem bulunmuş ve şimdilik polis mekâtib-i mevcûdesi derece-i 
kifâyede görülerek maʻâşât ve masârifâtı olan sekiz yüz kırk yedi bin sekiz 
yüz doksan [847.890] guruş ʻalâ-hâlihi (4) dâhil-i muvâzene edilmişdir.
(5) Lâzimüʼl-icrâ inşâat ve icârât bedelâtının tümden ve terakkî-i 
memleketle mütenâsiben iʻtâ ve îfâsı lüzûmuna mebnî inşâat ve taʻmîrât ve 
icârât masârifi  olarak bir milyon sekiz yüz (6) on bin [1.810.000] guruşla 
tenvîr ve teshîn, mefrûşât, kırtâsiyye ve evrâk-ı matbûʻa, edeviye, sevk 
masârifi  ve memûr harcırâhı ve melbûsât, meç ve esliha, yem bedeli ve 
hayvan (7) tazmîni karşılığı ve masârifât-ı müteferrika içün de on üç milyon 
sekiz yüz seksen bin iki yüz [13.880.200] guruşun sarfı îcâb etmişdir.
(8) Polisin tevâlî-i muvaffakiyyâtı vesâitinden biri ve belki en mühimi 
telefon ve otomobil ile seyr ü sefer meselesi olub devâir-i zâbıtanın 
irtibâtını temîn ve muhâberâtını tesrîʻ emrinde fevâid (9) ve muhassenâtına 
mebnî telefon hutûtunun her tarafca taʻmîmi elzem görülmüş ve otomobile 
ʻâid maʻâş ve masârif ile maʻan cedâvil-i mahsûsasında gösterilmişdir.
(10) Gâlâ-yı esʻâr ve sâire gibi ihtiyâc-ı maʻîşetin derece-i gâyede 
tezâyüd eylediği ve bayâğı erbâb-ı sanʻatın bile yevmiyye birer mecîdiyye 
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kazandıkları bir zamânda muhît-i ictimâʻîsinde oldukca (11) âsûde bir 
tarzda idâme-i maʻîşet edebilmek içün polis memûrları maʻâşının beşer 
ve muʻâvinlerin sekizer ve ikinci komiserlerin biner ve serkomiserlerin 
bin ikişer yüz guruşa iblâğı (12) ve vazîfe-i mevdûʻalarında fevkaʼ l-ʻâde 
mesâʻî ve muvaffakiyyâtı meşhûd olan polislere verilecek mükâfât-ı 
nakdiyye ile kezâlik memûriyyet-i hâzıralarında izhâr kâr-ı âgâhı ve ibrâz-ı 
rüyet (13) etmiş bulunanlar kânûnen terfîʻ-i rütbe etmeden zamm-ı maʻâşa 
mazhariyyet gibi mükâfât-ı mâliyyeye nâil olanlardır ki bunların masârifâtı 
karşılığı olmak üzere iki yüz bin guruşu mükâfât-ı (14) nakdiyye ve altmış 
bin guruşuda maʻâşâta zamîmeten verilecek mikdârdan ʻibâret olarak 
müvâzeneye idhâl olunmuşdur.
(15) Merâkiz-i zâbıtada mevcûd eslihanın hüsn-i muhâfazasına ʻâid 
tedâbîre tevessül etmek ve baʻzen îkâʻ-ı cerâim ʻakabinde karakola 
getirilecek maznûnların üzerlerinde zuhûr edecek (16) eslihayı muʻâyene 
ederek tahkîkât-ı ʻadliyyenin sûret-i cereyânını teshîlen ve temînen 
rapor iʻtâ eylemek üzere mevâkiʻ-i münâsibeye tüfenkci ustaları taʻyîni 
mûcib-i istifâde görülmüş (17) ve bunların maʻâşâtı maʻâşât faslı yekûn-ı 
ʻumûmîsine dâhil olunmuşdur.
(18) Taşrada taharrî teşkîlâtı tatbîk ve icrâsı hâlinde müstahdem memûrların 
şahsı ve hüviyyetlerinin taʻyîni gibi mahâzîr sebebiyle beklendiği kadar 
menfaʻat-i mutasavver olmamasına nazaran bunlar hakkındaki (19) taşra 
teşkîlâtından sarf-ı nazarla ʻindeʼl-lüzûm o vazîfenin istihbârât ve istitlâʻât 
tahsîsâtıyla hâle göre dâimî veyâ muvakkat sûretde istihdâm edilecek 
kimselere îfâ (20) etdirilmesi temîn-i maksada kâfî görülmüşdür.
(21) Manzûr-ı ̒ âlî buyurulacak mütekaddim cedâvilde dahi maʻâşât ve sâir 
masârifât erkâmı muharrer olduğu üzere tasvîb-i sâmîlerine iktirân eylediği 
takdîrde îfâ-yı (22) muktezâsına müsâʻade buyurulması ʻarz olunur ol 
bâbda emr ü fermân hazret-i men lehüʼl-emrindir. Fî 27 Cemâziye’l-ahire 
Sene (1)331 ve fî 20 Mayıs Sene (1)329 (3 Haziran 1913).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(Mühür)

Emniyet Umum Müdürlüğü



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

30

1616

Memleketin dâhili ve harici emniyetini alâkadar eden 
mühim hadiseler hakkında polis müdüriyetlerinde 

tanzim olunan raporlarının birer suretinin doğrudan 
Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine gönderilmesine dair.                                                                                   

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 16 � Sayfa: 305)

Nezâret-i Celîleye Müzekkire

(1) Polisin idâre-i ʻumûmiyyesine müteʻallik husûsât içün idâre-i 
ʻâcizânemle vilâyât ve elviye-i gayr-ı mülhaka (2) polis müdîr ve merkez 
memûrları beyninde doğrudan doğruya icrâ-yı muhâbere olunmakda 
ise de umûr-ı inzibâtiyyeye taʻalluk (3) eden husûsât-ı mühimme ve 
müstaʻcele içün muhâbere salâhiyyetinin bahş edilmemiş olmasından 
nâşî memleketin emniyyet-i (4) dâhiliyye ve hâriciyyesine hâiz-i tesîr 
bulunan vekâyiʻ ve hâdisât-ı mühimme hakkında vakt ü zamânıyla 
maʻlûmât istihsâli (5) ve îcâb eden tedâbîr-i mâniʻa ve taʻkîbiyyeye 
müstaʻcelen ve bi’l-etrâf tevessül olunması mümkün olamamakda ve hatta 
baʻzı ahvâlde (6) müdîriyyetlerin mürâcaʻatı üzerine ʻUmûm Jandarma 
Kumandanlığından alınan mezûniyyet üzerine jandarma şifre miftâhıyla 
(7) muhâbere olunmakdadır vazîfe-i inzibâtiyyeleri ikinci derecede hâiz-i 
ehemmiyyet olan jandarma kumandanlarına beynlerinde (8) muhâbere 
içün verilen salâhiyyetin, bi’l-hâssa teşkîlât-ı ahîre üzerine dâire-i 
vezâifi  bir kat daha tevessüʻ ve kesb-i (9) ehemmiyyet eden müdîriyyet-i 
ʻâcizâneme teşmîli emrindeki lüzûm ve ihtiyâc bedîhî ve ʻaynı usûl 
ekser memâlik-i mütemeddinede dahi (10) cârî olmasına ve esâsen 
vilâyât polis müdîriyyetlerinden idâreye bildirilecek husûsât muvazzah 
mâhiyyetde olmayan (11) mesâil ve vekâyiʻ-i ʻumûmiyyeye münhasır 
olmak iʻtibârıyla bu usûlün vülât-ı kirâmın âsâyiş-i vilâyet hakkındaki 
salâhiyyet-i kânûniyyelerine de (12) münâfî ʻadd edilemeyeceği der-kâr 
bulunmasına binâen memleketin emniyyet-i ̒ umûmiyyesiyle az çok ̒ alâka 
ve râbıtası olan (13) cerâim ve müstehberât-ı mühimme hakkında kazâ ve 
livâ polis komiserleri tarafından kâimmakâm ve mutasarrıfl ara verilecek 
(14) raporların birer sûretlerinin vilâyât polis müdîriyyetleri vâsıtasıyla 

16  BOA. DH. EUM. EMN. 60-1.
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ve polis müdîriyyetlerinden makâm-ı vilâyete (15) iʻtâ olunacak rapor 
sûretlerinin müdîriyyetler cânibinden Emniyyet-i ʻUmûmiyye idâresine 
gönderilmesine ve mevâdd-ı maʻrûza (16) hakkında vilâyât müdîriyyet 
ve merkez memûrluklarıyla icrâ-yı muhâbereye müsâʻade buyurulmakla 
berâber keyfi yyetin vilâyât ve elviye-i (17) gayr-ı mülhakaya da taʻmîmen 
teblîğ ve polis müdîriyyet ve merkez memûrluklarına gönderilmek üzere 
lüzûmu kadar şifre (18) tanzîm ve irsâli husûsuna müsâʻade buyurulması 
müsterhamdır ol bâbda. Fî 21 Kânûn-ı evvel Sene 1329 (3 Ocak 1914).

Emniyet Umum Müdürlüğü
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1717

Yeni kurulan Seyrüsefer Müdüriyeti’yle Ecanib Müdüriyeti’nin teşkilatını 
düzenlemekle görevli olup Romanya Emniyet teşkilatını incelemek 
üzere Bükreş’e gönderilen müdürlere yardımcı olunmasına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 17 � Sayfa: 306)

Dâhiliyye Nezâreti Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

10125

9

Evrâk 
ʻUmûmî 

Numerosu
Müsevvidi Mübeyyizi

Bükreş Sefâret-i 
Seniyyesine

Metâlibin Kaleme 
Vürûdu Târîhi

Kalem 
Numerosu

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

Mukâbele Edenler

(1 Nisan 
1915)

19 Mart 
Sene 

(1)331

(1) Ahîren Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinde teşkîl 
olunan Seyr ü sefer Müdîriyyetiyle Ecânib Müdîriyyetinin 
(2) teşkîlâtını tanzîm ve ikmâl eylemek üzere Romanya 
Hükûmetinin Emniyyet-i ʻUmûmiyye Teşkîlâtını tedkîk 
(3) eylemek vazîfesiyle Bükreş’e izâm kılınan Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Ecânib Şuʻbesi (4) Müdîri Midhat ve Der-
Saʻâdet Emniyyet Müfettişi Şefi k ve Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi (5) Kısm-ı Siyâsî Üçüncü Şuʻbe Müdîri Ab-
dullah Naci Beylerin oraca (6) îfâ edecekleri tedkîkâtın esnâ-
yı cereyânında kendilerine teshîlât-ı mümkinenin irâesi içün 
(7) Romanya Hükûmeti nezdinde teşebbüsât-ı mukteziyye-
nin îfâsı ve kendilerine taraf-ı ʻâlîlerinden de (8) teshîlât-ı 
mahsûsa irâiyyesi mütemennâdır efendim ol bâbda.

17  BOA. DH. EUM. KLU. 8-33.
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1.2. İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 

1818

Polis mıntıkalarından dolayı tertib olunan ilanname.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 18 � Sayfa: 307)

İstanbul Vilâyeti
18

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Polis teşkîlât-ı ahîresi mûcibince İstanbul otuz altı merkeze taksîm 
edilerek merâkiz-i mezkûrede mezûniyyet ve salâhiyyet-i (3) mukarrere 
dâiresinde îfâ-yı vezâife başlandığı ve inzibât-ı ʻâmme ile istirâhat-ı 
ahâlînin hakkıyla temîni içün merâkiz-i mezkûre (4) memûrlarına 
taʻmîmen taʻlîmât iʻtâ kılındığı polis müdîriyyetinden bildirilmesiyle 
tertîb edilen iʻlânnâme melfûfen takdîm kılınmış olduğundan (5) evrâk-ı 
havâdisle neşrine müsâʻade buyurulması bâbında emr ü irâde efendim 
hazretlerinindir. Fî 13 Şaʻbân Sene (1)327 ve fî 16 Ağustos Sene (1)325 
(17 Ağustos 1909).

İstanbul Vâlîsi
(İmzâ)

*

18  BOA. DH. MUİ. 4-35.
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1919

İstanbul Vilayetinin inzibat işlerinin İstanbul Valiliğine ait olduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 19 � Sayfa: 310)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
175

Hulâsa:
İstanbul umûr-ı inzibâtiyyesinin 

İstanbul Vilâyetine ʻâid olduğuna dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Zât-ı Hazret-i Pâdişâhînin Eylül’ün Yirmi Üçüncü günü Topkapı Sahil 
Sarayını ziyâret buyuracakları sırada zâbıtaca lâzım gelen tertîbâtın (2) 
icrâsı İstanbul Polis Müdîriyyetine taraf-ı vâlâlarından teblîğ olunduğu 
anlaşılıb hâlbûki İstanbul Vilâyeti dâhilindeki vesâit ve müessesât-ı (3) 
ʻumûmiyyenin umûr-ı inzibâtiyyesi Vilâyetin taht-ı emr ü idâresinde 
olmak üzere Polis Müdîriyyetine tevdîʻ eylediği sûret-i teşkîli hakkındaki 
kânûnun (4) dördüncü mâddesinde sarâhaten mezkûr bulunmasına nazaran 
vilâyetin zâbıtaya müteʻallik muʻâmelâtın doğrudan doğruya makâm-ı 
Vilâyete mevdûʻ bulunduğu (5) ve İstanbul Polis Müdîriyyetinin vilâyât-ı 
sâiredekilerden hiçbir farkı olmadığından böyle umûr-ı inzibâtiyyeye 
müteferriʻ husûsâtda vilâyete (6) katʻiyyen maʻlûmât verilmeksizin Polis 
Müdîriyyetine teblîgât îfâsı salâhiyyet ve merciʻiyyet kâʻidesine külliyyen 
mugâyir olduğu gibi teşvîş-i muâmeleyi de (7) intâc edeceği beyânıyla 
şu hâlin devâmı bi’t-tabʻ tecvîz edilemeyeceği ve ʻaksi hâlde vilâyetce 
umûr-ı inzibâtiyyeden dolayı mesûliyyet kabûl (8) olunamayacağı İstanbul 
Vilâyet-i Celîlesinden bildirilmiş olmağla îfâ-yı muktezâsı mütemennâdır 
efendim. Fî 25 Ramazan Sene (1)327 ve fî 27 Eylül Sene (1)325 (10 Ekim 
1909).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

19  BOA. DH. EUM. THR. 91-37.
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2020

Zaptiye Nezareti’nin lağvı ve Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin teşkili 
ile İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesinin oluşturulması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 20 � Sayfa: 311)

Numero: 12
Mülgâ Zabtiyye Nezâretiyle cereyân eden 

muʻâmele ve muhâbere bu kerre teşkîl buyurulan 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ile vukûʻ bulacağına ve 

binâen ʻaleyh ez-ser-i nev numero güşâdına dâir

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) Zabtiyye Nezâretinin lağvıyla teşkîli icrâ buyurulan Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin vezâif ve muʻâmelâtı umûr-ı inzibâtiyyeye 
ve bundan teferruʻ edecek husûsâta (3) münhasır olarak muʻâmelât-ı 
mülkiyye ve ʻadliyyeden cihet-i idâreye taʻalluk edecek husûsâtın 
mukaddemâ Zabtiyye Nezâretiyle cereyân eden muhâberâtı baʻd-ezîn 
(4) kezâlik müceddeden teşkîli icrâ buyurulan İstanbul Vilâyetine râciʻ 
olmak lâzım geleceğine mebnî nezârât-ı celîle ve devâir-i müstakille-i 
sâireden Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine (5) vukûʻ bulacak teblîgât 
ve işʻârâtın vezâif-i asliyye-i mezkûreye göre yeniden tesîsiyle ez-ser-i 
numero güşâdı husûsunun lâzım gelenlere emr ve teblîğine (6) müsâʻade 
buyurulması bâbında emr ü irâde hazret-i men lehüʼ l-emrindir. Fî 12 
Ağustos Sene (1)325 (25 Ağustos 1909).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
Miralay

(İmzâ)

20  BOA. DH. MUİ. 21-17.
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*
Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

261

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) 28 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 (10 Kasım 1909) târîhli iki yüz yetmiş 
dört numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri cevâbıdır. “İstanbul 
Vilâyetinin vezâif-i zâbıtası ve vilâyet dâhilindeki vesâit (2) ve müessesât-ı 
ʻumûmiyyenin umûr-ı inzibâtiyyesi İstanbul Vâlîsinin taht-ı emr ü idâresinde 
olmak üzere İstanbul Vilâyeti Polis Müdîriyyetine tevdîʻ edilmiş olduğu 
ve Zabtiyye Nezâreti (3) ilgâ olunarak Memâlik-i Osmâniyye’nin idâre-i 
ʻumûmiyye-i zâbıtasıyla mükellef ve biʼ l-ʻumûm polis müdîriyyetlerine 
nezâreti şâmil olmak ve doğrudan doğruya Nezâret-i ʻAliyyelerine merbût 
bulunmak (4) üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti teşkîl kılındığı” 
vilâyetin teşkîli hakkındaki kânûnun dördüncü mâddesinde mestûr 
ve “makâm-ı Nezâretin tezkiresinde İstanbul Vilâyetinin (5) vezâif-i 
ʻumûmiyye-i zâbıtası ve vilâyet-i mezkûre dâhilinde bulunan vesâit 
ve müessesât-ı ʻumûmiyyenin vazîfesiyle mükellef ve kemâ-kân diğer 
vilâyetlerdeki polislere nezâreti (6) şâmil ve doğrudan doğruya Nezâret-i 
ʻAliyyelerine merbût bulunmak üzere Zabtiyye Nezâreti nâmının Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine tahvîli ve İstanbul Vâlîsi ile Beyoğlu ve 
Üsküdar (7) Mutasarrıfl arının maʻiyyetinde Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeye 
merbût birer polis müdîri istihdâmı lüzûmu gösterilmiş ise de Memâlik-i 
Osmâniyye’nin âsâyiş ve emniyyet-i ʻumûmiyyesinden doğrudan doğruya 
(8) Nezâret-i ʻAliyyeleri mesûl olması usûl-ı Meşrûtiyyet îcâbından 
bulunduğuna ve vezâif-i ʻumûmiyye-i inzibâtiyyenin Nezârete merbût 
bir idâre-i mahsûsada ictimâʻı inzibât-ı memleket içün ittihâz (9) edilecek 
tedâbîr ve mukarrerâtın şumûl-ı isâbetini temîn edeceğine benâen Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin doğrudan doğruya Nezârete merbût ve 
biʼl-ʻumûm vilâyât-ı Osmâniyyenin idâre-i (10) ʻumûmiyye-i zâbıtasıyla 
mükellef ve binâen ʻaleyh vilâyât polis müdîriyyetlerine de nezâreti şâmil 
olmak üzere Emniyyet-i ̒ Umûmiyye nâmıyla bir idâre-i mahsûsaya tahvîli 
tensîb (11) ve İstanbul Vilâyetinin vezâif-i zâbıtası ve vilâyet dâhilinde 
bulunan vesâit ve müessesât-ı ʻumûmiyyenin umûr-ı inzibâtiyyesi 
vilâyât-ı sâireye tevfîkan İstanbul (12) Vâlîsinin taht-ı emr ü idâresinde 
olmak üzere İstanbul Polis Müdîriyyetine tefvîzi ve Beyoğlu ve Üsküdar 
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Sancaklarında bulundurulması kabûl edilen polis müdîriyyetlerinin (13) 
idârece İstanbul Vilâyeti Polis Müdîriyyetine rabtı tasvîb olunduğu” da 
esbâb-ı mûcibe lâyihasından mezkûr olmasına nazaran vilâyetin vezâif-i 
zâbıtası (14) tamâmen vilâyât-ı sâireye tevfîk olunduğu ve evvelce Meclis-i 
Mebʻûsâna takdîm kılınan lâyiha Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
mülgâ Zabtiyye Nezâreti makâmına ikâme olunmak üzere tertîb edilmiş 
(15) iken Meclisce bu cihet tasvîb olunmadığı ʻayânen zâhirdir binâen 
ʻaleyh Paris Zâbıta Teşkîlâtı’na kıyâsen Nezâret-i ̒ Aliyyeleri maʻiyyetinde 
bir Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti teşkîl olunmuş ise de (16) 
maʻlûm-ı ʻâlî-i Nezâret-penâhîleri buyurulduğu üzere Fransa Dâhiliyye 
Nezâretine merbût Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti bizde olduğu gibi 
Fransa departmanlarının idâre-i ʻumûmiyye-i zâbıtasıyla (17) mükellef 
ve vilâyât polis müdîriyyetlerine dahi nezâreti şâmil olmayıb yalnız 
vesâit-i istihbâriyye ile cerâim-i siyâsiyyeyi taharrî ve istiksâya memûr 
bulunduğundan Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti (18) Dâhiliyye 
Nezâretine merbût diğer şuʻabât-ı idâre müdîriyyetlerinden başka bir şey 
olmadığı hâlde burada teşkîl olunan Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
vilâyât-ı Osmâniyye’nin idâre-i ʻumûmiyye-i (19) zâbıtasına ve vilâyât 
polis müdîriyyetlerine nezâreti olmak dolayısıyla mülgâ Zabtiyye Nezâreti 
makâmına kâim olduğu zann ve zehâbında bulunarak emr-i inzibâta 
müteʻallik (20) husûsâtda vilâyetin vezâifi ne müdâhale etmesiyle ihtilâf 
denilen keyfi yyet bundan tevellüd etmekdedir yoksa vilâyet kânûnen 
muʻayyen ve katʻî olan vezâifi ni (21) lâyıkıyla takdîr etdiği içün şimdiye 
kadar kânûn dâiresinde hareket ederek hudûd-ı vezâifi ni hiçbir zamân 
tecâvüz etmediği gibi kendi vezâifi ne vukûʻ bulan müdâhaleye de (22) 
hasbeʼ l-memûriyye kemâl-i şiddetle mümânaʻat eylediği bidâyet-i 
memûriyyet-i ʻâcizânemden beri sebk eden işʻârât-ı mukarrere ile sâbit 
bulunmasına mebnî gerek vilâyetin gerek müdîriyyetin (23) umûr-ı 
zâbıtaya ʻâid vezâifi nin sûret-i muvazzahada taʻyîn ve tefrîk kılınmaması 
ve bu keyfi yyetin taʻarruzu mûcib olması gayr-ı vâriddir. Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin maʻiyyetinde birçok (24) istihbâr memûrları 
mevcûd olarak bunlar vâsıtasıyla vukûʻ bulan istitlâʻat hemen Nezâret-i 
ʻAliyyeleri vâsıtasıyla vilâyete teblîğ edilib memûrîn-i zâbıtaca (25) der-
hâl tedâbîr-i mükemmele ittihâzı maksad-ı kânûn îcâbından bulunduğu 
hâlde müddet-i memûriyyet-i ̒ âcizânem esnâsında Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
Müdîriyyetinden istitlâʻâta dâir ne vilâyete ne de (26) livâlara bir gûne 
teblîgât vukûʻ bulmadığı gibi vilâyetin doğrudan doğruya maʻiyyetinde 
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bulunan polis müdîriyyetleri dahi merciʻ olmak üzere Müdîriyyet-i 
mezkûreyi tanıdığı (27) biʼd-defʻât vâkiʻ olan maʻrûzât ve işʻârât ile 
ve Beyoğlu Polis Müdîrinin geçende takdîm kılınan der-kenârı ile sâbit 
bulunmasına binâen şu hâl devâm etdikce (28) vilâyet emr-i inzibâta 
müteʻallik husûsâtda hiçbir sûretle kabûl-ı mesûliyyet edemeyeceği 
ve bu keyfi yyet zât-ı ʻâlî-i Nezâret-penâhîlerince dahi tasdîk ve teslîm 
buyurulacağı der-kârdır. (29) Tefrîk vezâifi  hakkında bir nizâmnâme 
kaleme alınması ve bu sûretle polis müdîriyyetlerinin derece-i salâhiyyet ve 
merciʻleriyle sûret-i münâsebetleri taʻyîn edilmesi Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
Müdîriyyetinden 

(Belgenin Devamı)

(1) başka bir şey olmak üzere bir Zabtiyye Nezâreti teşkîli maksadına 
münʻatıf olduğu takdîrde bu cihet Nezâret-i ʻAliyyelerince ve Heyet-i 
Vükelâ-yı fi hâmca takdîr buyurulacak (2) mevâddan olmağla ol bâbda 
mütâlaʻa serdi vilâyete taʻalluk etmez ise de üç mâhdan beri devâm eden 
memûriyyet-i ʻâcizânem esnâsında kıllet-i idrâk ve noksân-ı (3) bıdâʻa ile 
berâber hâsıl eylediğim tecârübe nazaran böyle bir nezâret teşkîl olunursa 
zâbıta idâresinin almak istiʻdâdını fırsat ve vesîle ile gösterdiği (4) hâl ve 
vazʻiyyet temîn-i selâmet maslahat edemeyeceği gibi memûrîn-i mülkiyye 
el-yevm heyet-i zâbıtanın doğrudan doğruya âmir ve merciʻi olduğu 
hâlde îfâ-yı vazîfede (5) bu kadar müşkilâta dûçâr olub dururken kuvve-i 
icrâiyyeden dahi tecrîd olunduğu sûretde ne vechle hidmet edebileceği 
mâddesi şâyân-ı teemmül oldukdan başka (6) teşkîlât-ı hâzıra-i belediyye 
îcâbınca vilâyet umûr-ı belediyye ile katʻan ʻalâkadâr olmamasına göre 
umûr-ı zâbıta ile dahi mükellef olmazsa vazîfesi ʻarz-ı hâl kabûl ve 
havâlesiyle (7) devâir-i merkeziyye beyninde muhâbereye vesâtetden 
ʻibâret kalarak bu kadar bir hidmet içün masârif-i külliyye ihtiyârî ise 
biʼ l-vücûh gayr-ı câiz olacağından sâbıka olduğuna misillü Beyoğlu 
(8) ve Üsküdar Mutasarrıfl ıkları Polis Müdîriyyetine tahvîl ile emr-i 
inzibâtın teşkîli mutasavver olan Zabtiyye Nezâretine ve mülhakât umûr-ı 
mülkiyyesinin de Şehremânetine tevdîʻi daha ziyâde muvâfık-ı maslahat 
olacağı mütebâdir-i hâtır kâsır olmuş ise de yine icrâ-yı îcâbı merhûn rey-i 
ʻâlî-i Nezâret-penâhîleridir ol bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir. 
Fî 26 Şevvâl Sene (1)327 ve 28 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 (10 Kasım 
1909).

İstanbul Vâlîsi
(İmzâ)
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2121

Başkentin inzibat işleriyle irtibatlı olarak doğrudan doğruya 
Dâhiliye Nezareti’ne bağlı olmak üzere İstanbul Polis 

Müdüriyeti Umumiyesi adıyla bir idare teşkil ve ihdası hakkında.                       
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 21 � Sayfa: 314)

Dâire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Meclis-i Mebûsân 
Riyâset-i Celîlesi 
Cânib-i ʻÂlîsine

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

12 Mayıs 
Sene (1)327

24 Cemâziyeʼ 
l-evvel Sene 

(1)329
(23 Mayıs 

1911)

(1) Biʼ l-ʻumûm Memâlik-i Osmâniyyenin umûr-ı 
inzibâtiyyesi ile revâbıt-ı külliyyesi olan pây-ı 
taht âsâyişinin düvel-i mütemeddinenin (2) ek-
serinde olduğu gibi doğrudan doğruya Dâhiliyye 
Nezâretine merbût olmak üzere İstanbul Po-
lis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi (3) nâmıyla bir 
idâreye tevdiʻine maslahaten lüzûm görüldüğün-
den İstanbul Vilâyeti Kânûnu’nun Dördüncü ve 
Beşinci Mâddeleri (4) makâmına kâim olmak 
üzere taʻdîlen tanzîm olunan mevâdd-ı kânûniyye 
lâyihası ile Dâhiliyye Nezâreti Celîlesinin ol 
bâbdaki (5) tezkiresi taʻdîlât-ı vâkıʻa münâsib ve 
îcâb-ı hâl ve maslahata muvâfık görünmüş oldu-
ğundan müstaʻcelen îfâ-yı muktezâsı (6) zımnında 
Meclis-i Vükelâ karârıyla savb-ı sâmîlerine irsâl 
kılındı efendim.

21  BOA. BEO. 3897-292246.
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2222

Osmanlı vilayetlerinde asayişin temini, polislerle ilgili ve 
idari hususlarla ilgili konuların Emniyeti Umumiye ile 
İstanbul vilayetinin polis ve asayişi ile ilgili hususlarda 
ise İstanbul Polis Müdüriyetiyle yapılacağı hakkında.                                                         

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 22 � Sayfa: 315)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 1939
Husûsî: 74

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Şuʻbesiyle Polis Müdîriyyet-i
ʻUmûmiyyesi Vezâifi nin Taʻmîmine Dâir.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Bu kerre Meclis-i Aʻyân ve Mebʻûsânca tasdîk buyurularak makrûn 
irâde-i seniyye olmasıyla bir sûreti 28 Mayıs Sene (1)327 târîh ve 
Dördüncü Şuʻbe-i Muhâberenin (2) 40301/182 numerosuyla bâ-tezkire 
teblîğ buyurulan İstanbul Vilâyeti Kânûnu’nun mâdde-i kâimesi mûcibince 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Memâlik-i Osmâniyye’nin emniyyet 
(3) ve âsâyişine ve vilâyât polislerinin tebeddülât ve terakkiyâtıyla idâre-i 
ʻumûmiyyesine ʻâid muʻâmelâta memûren Nezâret-i Celîlelerine merbût 
bir şuʻbeye tahavvül (4) etmiş ve Der-Saʻâdet umûr-ı inzibâtiyyesi 
İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi idâre-i müstakillesine tevdîʻ 
buyurulmuş olmasına mebnî şehr-i hâl ibtidâsından (5) iʻtibâren Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetiyle İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
tertîbât-ı teşkîliyyesi ol vechle icrâ edildiğinden vezâif-i maʻrûzanın 
(6) şu inkısâmına göre baʻdemâ Memâlik-i Osmâniyye’nin emniyyet 
ve âsâyişine ve vilâyât polislerinin tebeddülât ve terakkiyâtıyla idâre-i 
ʻumûmiyyesine taʻalluk eden (7) husûsât içün resen Nezâret-i Celîleleriyle 
ve bundan mâ-ʻadâ zâbıtaya müteʻallik tahkîkât ve icrâat ve sevkiyyât 
misillü Der-Saʻâdet’e ʻâid kâffe-i (8) vezâif-i inzibâtiyyeden dolayı da 
İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesiyle muhâbere olunarak mesâlih 

22  BOA. DH. EUM. THR. 71-1.
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ve muʻâmelâtın merciʻinin gayrîye sevk edilmemesinin (9) makâmât ve 
devâir-i merkeziyye ile vilâyât ve elviye-i gayr-ı mülhakaya taʻmîmen 
teblîğine ve Der-Saʻâdet ashâb-ı mesâlihince dahi keyfi yyet maʻlûm olarak 
ona göre (10) taʻyîn merciʻ etmek üzere keyfi yyetin gazetelerle de iʻlânına 
müsâʻade-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri sezâvâr buyurulması bâbında 
müzekkire takdîm kılındı. Fî 2 Haziran Sene (1)327 (15 Haziran 1911).
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2323

İstanbul’un asayişinden İstanbul Polis Müdüriyetinin 
sorumlu olduğu ve asayiş olaylarında gerektiğinde 

İstanbul jandarmasının da yardımda bulunacağı hakkında.                                                        
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 23 � Sayfa: 316)

         Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi Şuʻbe: 4

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

ʻUmûm Vilâyât 
ve Elviye-i Gayr-ı 

Mülhakaya

İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine

229

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

6 Temmuz 
Sene 

(1)327

7 Minh
(20 

Temmuz 
1911)

Hulâsa:

Vekâyiʻ-i siyâsiyye 
hakkında tanzîm 
edilecek raporların 
Nezârete irsâli 
hakkında.

(1) Teşkîlât-ı ahîre mûcibince teşekkül edib îfâ-
yı vazîfeye mübâderet etmiş olan Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin (2) iştigâl edeceği 
vezâifi n en mühîmi Memâlik-i Osmâniyye’de zuhûr 
edecek biʼ l-cümle vekâyiʻ-i (3) siyâsiyye hakkında 
Nezârete gönderilib tevdîʻ olunacak evrâkı dosya 
usûlü vechle hıfz ile (4) berâber vekâyiʻ mezkûrenin 
menşei ve esbâb-ı hakîkiyyesini tedkîk ve taharrî ile 
mukteziyyâtını bildirmek (5) husûsâtından ʻibâret 
bulunduğuna binâen baʻd-ezîn bir mâh zarfında 
ne gibi vekâyiʻ-i siyâsiyye tahaddüs (6) etmiş ise 
her ay nihâyetinde menşei ve mâhiyyet-i mesele 
ile esbâb ve delâil-i lâzimeyi câmiʻ (7) olmak üze-
re bir rapor tanzîmiyle muntazaman Nezârete irsâli 
lüzûmu taʻmîmen teblîğ olunur efendim.

23  BOA. DH. İD. 27-21.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
1158

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Taraf-ı ʻâlîlerinden ifâde olunduğu vechle ahîren mevkiʻ-i icrâya 
vazʻ olunan kânûn-ı mahsûs îcâbınca İstanbul Vilâyetinin âsâyişinden 
İstanbul Polis Müdîriyyeti (3) mesûl olmasına nazaran Vilâyet-i mezkûre 
dâhilinde bulunan muhâfaza-i âsâyişle mükellef olan jandarmaların dahi 
âsâyişe müteʻallik husûsâtda Müdîriyyet-i (4) mezkûreye irtibâtı der-kâr 
olduğundan Vilâyet-i mezbûre jandarmalarının umûr-ı idâresi kemâ-kân 
Jandarma Dâiresine ʻâid olmak üzere (5) âsâyişe müteʻallik husûsâtda 
İstanbul Polis Müdîriyyetine merbût olduğunun ve binâen-ʻalâ-zalik 
Müdîriyyet-i mezkûrece görülecek lüzûma göre (6) istihdâmları umûr-ı 
tabîʻiyyeden bulunduğunun Harbiyye Nezâret-i Celîlesine teblîği Meclis-i 
Vükelâca biʼ t-tensîb Nezâret-i müşârünileyhâya teblîgât icrâ kılınmış 
olmağla (7) Nezâret-i Celîlelerince de îcâbının îfâsına himmet buyurulması 
siyâkında tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fî 13 Şaʻbân Sene 
(1)329 ve fî 27 Temmuz Sene (1)327 (9 Ağustos 1911).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)
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2424

İstanbul Polis Müdüriyeti Dairesiʼnde bir istihbarat heyeti 
teşkiline Meclisi Vükela kararıyla izin verildiğine dair.                 

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 24 � Sayfa: 318)

        Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi Şuʻbe: 4

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine

2910

Kaleme 
vürûdu 
târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

31 Kânûn-ı 
sânî Sene 

(1)327

(13 Şubat 
1912)

(1) 18 Kânûn-ı sânî Sene (1)327 târîhli ve 360 
numerolu tezkireye cevâbdır. (2) kadroda açık 
kalan iki yüz elli beş polisin maʻâşı karşılık 
tutularak Der-Saʻâdet Polis Müdîriyyeti (3) 
Dâiresinde bir heyet-i istihbâriyye teşkîli 
husûsuna Meclis-i Vükelâ karârıyla biʼl-istîzân 
28 Kânûn-ı sânî Sene (1)327 (4) irâde-i seniyye-i 
Cenâb-ı Pâdişâhî şeref-sudûr buyurulmuş 
olmağla mûcibince îfâ-yı muktezâsı teblîğ olunur 
efendim.

24  BOA. DH. İD. 138-41.
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2525

Polis Teşkilatı kanun layihasının tasdiki beklenmeden 
ihtiyaca göre polis tayin seçim işlerinin yapılması hakkında.                

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 25 � Sayfa: 319)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 337
Husûsî: 15

Hulâsa:
Polis Teşkîlâtı Kânûnu lâyihasının baʻzı mevâddının 

şimdiden mevkiʻ-i tatbîke vazʻı lüzûmuna dâir

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Polis Müfettişliğine taʻyîn buyurulan Üsküdar Kısm-ı ̒ Adlî Reîsi Haydar 
ve Beyoğlu Kısm-ı İdârî Reîsi Esad Beyler’in yerine iki merkez memûrunun 
(2) şuʻbe reîsliğine terfîʻi îcâb etdiği gibi sene-i hâliyye büdcesinde merkez 
memûrları iki sınıf üzerine tertîb ve beş merkez (3) memûrluğu birinci sınıf 
iʻtibâr edildiği cihetle beş merkez memûrunun dahi birinci sınıfa terfîʻi ve 
açılacak merkez memûrluklarına da (4) serkomiserlerden vesâir erbâb-ı 
liyâkatdan münâsiblerinin terfîʻ ve taʻyîni muktezî bulunmuş ise de Polis 
Nizâmnâmesinde (5) şuʻbe reîsleriyle merkez memûrlarının usûl ve şerâit-i 
intihâbiyyesini taʻyîn eder ahkâm-ı gayr-ı mevcûd ve biʼ l-ʻumûm muʻâmelât-ı 
intihâbiyyenin (6) ahkâm-ı nizâmiyyeye tevfîki maʻkûd olduğundan ve 
mezkûr memûriyyetlere ʻâid intihâbâtın, ahkâm-ı şâmileyi hâvî olmak (7) 
üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince tanzîm ve takdîm olunub 
Şûrâ-yı Devlet’ce tedkîk edilmekde bulunan polis teşkîlâtına müteʻallik 
(8) kânûn lâyihasının Meclis-i ʻUmûmî’den biʼt-tasdîk iʻlân olunmasına 
taʻlîki sene-i hâliyye Büdce Kânûnu mûcibince yapılacak teşkîlâtın (9) 
tehîr-i icrâsının bâdî ve teşkîlât-ı mebhûsenin ise inzibât ve intizâmın 
temîni mükemmelliyyeti içün hemen icrâsı muktezî idüğinden (10) lâyiha-i 
mezkûrenin müstaʻceliyyet-i maslahata mebnî memûrîn-i mûmâileyhümün 
intihâbına müteʻallik olan mevâddının kânûn-ı muvakkat sûretinde (11) bir 
an evvel mevkiʻ-i icrâya vazʻı esbâbının istikmâl buyurulması ̒ arz olunur. Fî 
12 Mart Sene (1)328 (25 Mart 1912).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

25  BOA. DH. İD. 138-10.
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2626

İstanbul Polis Müdüriyetinde polis müdür 
muavinliği kurulması hakkında kanun.                                                               

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 26 � Sayfa: 320)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâberât Şuʻbesi
ʻAded:

Birinci Mâdde: İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde birinci 
sınıf polis müdîrliği fevkinde olmak üzere üç bin beş yüz guruş maʻâşlı bir 
müdîr muʻâvinliği ihdâs edilmişdir.
İkinci Mâdde: Bu kânûn târîh-i neşrinden muʻteberdir.
Üçüncü Mâdde: Bu kânûnun icrâsına Dâhiliyye ve Mâliyye Nâzırları 

memûrdur.
Meclis-i ʻUmûmînin güşâdında kânûniyyeti teklîf olunmak üzere işbu 

lâyiha-i kânûniyyenin muvakkaten mevkiʻ-i icrâya vazʻının ve kavânîn-i 
devlete ʻilâvesini irâde ederim. Fî 21 Şevval Sene (1)331 ve fî 10 Eylül 
(1)329 (23 Eylül 1913).

Mehmed Reşad
Mâliyye Nâzırı Dâhiliyye Nâzırı Sadr-ı aʻzam
Rıfat   Talat   Mehmed Said

26  BOA. DH. EUM. MH. 73-47.
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2727

İstanbul Polis Müdüriyetinde Birinci Sınıf Polis Müdürlüğü derecesinde 
olmak üzere bir Kısmı Siyasi Müdüriyeti ihdas edildiğine dair kanun sureti.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 27 � Sayfa: 321)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti 
Evrâk Müdîriyyeti
ʻAded
Emniyyet-i ʻUmûmiyye: 18081/81
ʻUmûm: 427

8 Teşrîn-i evvel Sene (1)329 târîhinde Emniyyet-i ʻUmûmiyyeden yazılan 
ʻumûm tahrîrât sûretidir

(1) İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde birinci sınıf polis 
müdîrliği derecesinde olmak üzere üç bin guruş maʻâşlı bir kısm-ı siyâsî 
müdîriyyeti ihdâsına dâir olub (2) irâde-i seniyye-i Hazret-i Pâdişâhîye 
iktirân eden mâdde-i kânûniyye sûreti husûs-ı maʻlûmât zımnında leffen 
takdîm kılındı efendim.

Birinci Mâdde: İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde birinci 
sınıf polis müdîrliği derecesinde olmak üzere üç bin guruş maʻâşlı bir 
kısm-ı siyâsî müdîriyyeti ihdâs edilmişdir.
İkinci Mâdde: Bu kânûn târîh-i neşrinden muʻteberdir.
Üçüncü Mâdde: Bu kânûnun icrâsına Dâhiliyye ve Mâliyye Nâzırları 

memûrdur.
 Meclis-i ʻUmûmînin güşâdında kânûniyyeti teklîf olunmak üzere 

işbu lâyiha-i kânûniyyenin muvakkaten mevkiʻ-i icrâya vazʻı ve kavânîn-i 
devlete ʻilâvesini irâde ederim. Fî 12 Ziʼ l-kaʻde Sene (1)331 ve 30 Eylül 
Sene (1)329 (13 Ekim 1913).

Mehmed Reşad
Mâliyye Nâzırı Dâhiliyye Nâzırı  Sadr-ı aʻzam
Rıfat Talat  Mehmed Said

Aslına Mutâbıkdır
(Mühür)

27  BOA. DH. EUM. MTK. 74-40.
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2828

İstanbul Polis Müdüriyetindeki bazı atamalara dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 28 � Sayfa: 322)

Dâire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine

2007 8 8

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

8 Teşrîn-i 
evvel Sene 

(1)329 
(21 Ekim 

1913)

20 Zi’l-
kaʻde Sene 

(1)331

(1) 5 Teşrîn-i evvel Sene (1)329 târîhli ve 1328 
numerolu tezkire-i ̒ aliyyelerine cevâbdır İstan-
bul Polis Müdîriyyet-i (2) ̒ Umûmiyyesi Kısm-ı 
Siyâsî Müdîriyyetine şimdilik iki bin beş yüz 
guruş maʻâşla Kısm-ı ʻAdlî (3) Müdîri Samuel 
Efendi’nin ve Kısm-ı ʻAdlî Müdîriyyetine de 
Birinci Sınıf Merkez Memûrlarından Tevfi k 
(4) Hadi Bey’in taʻyînleri husûsuna biʼl-istîzân 
irâde-i seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî şeref-
müteʻallik buyurularak (5) sûret-i musadda-
kası leffen irsâl kılınmağla îfâ-yı muktezâsı 
siyâkında tezkire.

28  BOA. BEO. 4224-316757.
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2929

Petrol, benzin, yağ ve tekerlek gibi maddelerin mahalli polis 
müdüriyetlerince tedarik edildiğinden İstanbul Polis Müdüriyetince de 

bu yolla tedarik etmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 29 � Sayfa: 323)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine

(1) 8 Mart (1)330 târîh ve 267/15, 282/19 numerolu iki kıtʻa tezkire-i 
ʻaliyyelerine cevâbdır. (2) Der-Saʻâdet ve biʼ l-ʻumûm vilâyât polis memûrîni 
içün muktezâ esliha ve melbûsât levâzım kalemince biʼ l-münâkasa tedârik 
ve mahallerine (3) irsâl edilmekde ise de petrol benzin ve akım yağı ile 
tekerlek ve sâire gibi levâzımın mahallî polis müdîriyyetince (4) mübâyaʻa 
edilmekde olduğundan Müdîriyyet-i ʻAliyyelerince de ol vechle îfâ-yı 
muktezâsı ʻarz olunur efendim. Fî 17 Mart Sene (1)330 (30 Mart 1914).

29  BOA. DH. EUM. LVZ. 19-16.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

54

3030

İstanbul Polis Müdüriyeti Umumisi Kısmı Siyasi Müdürü Samuel 
Efendi'nin azline dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 30 � Sayfa: 324)

Dâire-i Sadâret Umûr-ı Mühimme Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Dâhiliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

1256 Ali Ziyaeddin 3 23

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i Tebyîz

3 Temmuz 
Sene 

(1)330

22 Şaʻbân Sene 
(1)332

(16 Temmuz 
1914)

(1) 30 Haziran (1)330 târîhli ve 794 numerolu 
tezkire-i ʻaliyyelerine cevâbdır. İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi (2) Kısm-ı Siyâsî 
Müdîri Samuel Efendi’nin ʻazli husûsuna biʼl-
istîzân irâde-i seniyye-i Cenâb-ı Pâdişâhî şeref-
müteʻallik (3) buyurularak sûret-i musaddakası 
leffen taraf-ı ʻâlîlerine isrâ kılınmışdır efendim.

30  BOA. BEO. 4299-322419.
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3131

İstanbul polis karakollarının idaresi hakkındaki talimatnamenin tertip 
olunarak gönderilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 31� Sayfa: 325)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Muhâberât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd Polis Müdîriyyet-i 

ʻUmûmiyyesine

Nezâretden

Mübeyyiz

Sâdıra/
Muhâberât/1200

(1 Şubat 
1915)

19 Kânûn-ı 
sânî Sene 

(1)330

(1) Muâmelât-ı ʻumûmiyye-i zâbıtada tecrübe ve 
hidmetleri mesbûk erkân-ı (2) hâzıra-i zâbıtadan 
bir komisyon teşkîl olunarak polis karakollarının 
(3) umûr ve muʻâmelât-ı idâriyyesine ve merkez 
memûrlarıyla, serkomiser, (4) ikinci komiser ve ko-
miser muʻâvinlerinin karakollar dâhil ve hâricdeki 
(5) vazîfe ve mesûliyyetlerine ve ʻale’l-ʻumûm nö-
bet ve ihtiyâtda bulunan (6) efrâdın ve devriye ve 
nokta memûriyyetinin îfâsıyla mükellef (7) oldukları 
vezâife dâir mufassal taʻlîmâtnâme tertîbi ve vezâif ve 
muʻâmelât-ı (8) mezkûreden bir kısmının mevâdd-ı 
nizâmiyye ile teyîd-i merʻiyyetine (9) lüzûm görüldü-
ğü sûretde muktezâ lâyiha-i nizâmiyyenin ayrıca (10) 
bi’t-tanzîm müsâraʻaten isbâl ve tesrîbi mütemennâdır.

31  BOA. DH. EUM. MEM. 66-50.
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3232

İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdarʼda bulunan polis merkezi ve mevkilerinin 
adedi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 32� Sayfa: 326)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 
ʻUmûmî: 14349
Husûsî: 416

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Muhâberât Şubesi ifâdesiyle vârid olan 23 Şubat Sene (1)330 târîh ve 
29386/594 numerolu (2) tezkire-i vâlâları cevâbıdır İstanbul, Beyoğlu ve 
Üsküdar polis merâkizi otuz dört ve mevâkiʻi yüz (3) otuz’dan ʻibâretdir 
efendim. Fî 25 Şubat Sene (1)330 (10 Mart 1915).

Polis Müdîri ʻUmûmîsi nâmına
Muʻâvin

(İmzâ)

32  BOA. DH. EUM. LVZ. 27-112.
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3333

Divan-ı Harb-i Örfi  Riyaseti’ne sevk olunacak zanlıları, sorgulamak 
ve sevke hazırlamak üzere, İstanbul Polis Müdüriyetinde Heyet-i 

İstihbariye ve Tahkikiye birimlerinin kurulduğuna dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 33 � Sayfa: 327)

Bâb-ı ʻÂlî
Sadâret-i ʻUzmâ
Umûr-ı Mühimme Müdîriyyeti
342888
658

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Baʻd-ezîn Divân-ı Harb-i ʻÖrfî’ye sevk olunacak maznûnların taʻrîfât-ı 
kânûniyye dâiresinde isticvâbıyla esbâb-ı sevkini istihzâr ve o bâbda tastîr 
edeceği müzekkirede (2) tezkâr etmek vazîfesiyle mükellef olmak üzere 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde kânûn-ı âşinâ zevâtdan mürekkeb bir 
heyet-i istihbâriyye ve tahkîkiyyenin teşkîli Meclis-i (3) Vükelâca münâsib 
görülmüş olmağla îfâ-yı muktezâsına himmet buyurulması siyâkında 
tezkire-i muhlis terkîmine ibtidâr kılındı efendim. Fî 7 Şaʻbân Sene 1337 
ve fî 7 Mayıs Sene 1335 (8 Mayıs 1919).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)

33  BOA. DH. EUM. AYŞ. 14-103.
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3434

Polis vazife ve muamelatının ıslahı için nizamname layihası tanzim 
edilerek İstanbul Emniyet müfettişi ile buna bağlı istitlaat, pasaport 

memurlarının Polis Müdüriyet-i Umumiyesine raptı hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 34 � Sayfa: 328)

Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsûs Zabt Varakasıdır

Zabtnâme 
Rakamı

161

Hâzır Bulunan Zevât-ı fi hâmın 
Esâmîsi

Cild Rakamı

Târîh Meclisin Güşâdı

Arabî Rûmî Dakîka Sâʻat

10 Şaʻbân 
Sene 1338

29 Nisan 
Sene 
1336

(29 Nisan 
1920)

Müzâkere olunan mevâdda müteʻallik varakanın nevʻiyle hulâsa-i meâli Bâb-ı 
ʻÂlî Evrâk Odası’nca olan numerosu ve Meclise havâlesi târîhi ve melfûfâtı 

dahi kaç kıtʻa olduğu

Nevʻ ʼAded-i Melfûfât
Evrâk Odası 

numerosu
Târîh-i havâlesi

34  BOA. MV. 218-162.
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Hulâsa-i Meâli

(1) Polis vezâif ve muʻâmelâtının tanzîm ve ıslâhına dâir lâzımü’l-ittihâz 
tedâbîri tezekkür etmek üzere teşkîl olunan komisyon-ı mahsûs tarafın-
dan (2) netîce-i tedkîkât ve müzâkerâtı hâvî tanzîm kılınan mazbata ile 
evrâk-ı müteferriʻanın ve el-yevm bilâ-vazîfe Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetinde bulunmakda olan İstanbul Emniyyet (3) Müfettişi ile buna 
merbût istıtlâʻat ve pasaport ve polis memûrlarının Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine rabt ve ilhâkı hakkında Müdîriyyet-i mezkûreden (4) mür-
sel tezkirenin gönderildiğini mutazammın Dâhiliyye Nezâretinden vârid 
olan 18 ve 20 Nisan Sene 1336 târîhli ve 604 ve 613 numerolu iki kıtʻa 
tezkire (5) melfûfl arıyla berâber mütâlaʻa olundu.

Karârı

(1) Nezâret-i müşârünileyhânın cümle-i işʻârından olduğu üzere polis 
muʻâmelâtından taşraya müteʻallik teşkîlât ileride teemmül olunmak üzere 
(2) hâlen kesb-i ehemmiyyet eden pay-i taht âsâyişinin temîni içün merkeze 
ʻâid teşkîlâtın ʻâcilen mevkiʻ-i tatbîke vazʻı münâsib görülmüş ve binâberîn 
(3) yalnız bu husûsa müteferriʻ olarak sâlifü’z-zikr mazbatada der-miyân ve 
teklîf olunduğu üzere 22 Mayıs Sene (1)327 târîhli kânûna nazaran Dâhiliyye 
(4) Nezâreti şuʻabât idâresinden maʻdûd olarak emniyyet, dâhiliyye-i 
memlekete ʻâid istıtlâʻâtını (5) cemʻ ü telfîk ve polise ve emniyyet-i 
ʻumûmiyye-i memlekete müteʻallik kavânîn ve nizâmât lâyihalarını tertîb 
ile berâber bu bâbda Nezâret nâmına mukarrerât-ı mahsûsa (6) ittihâz ve 
polis büdcesini tanzîm v e idâre ve polisin levâzım-ı esâsiyyesini tedârik 
gibi münhasıran nazarî ve istişârî işler ile tevaggul (7) edib icrâya taʻalluk 
eden bir vazîfe-i fi ʻliyye ile mükellef tutmamak üzere teşkîl edilmiş iken 
vezâif-i muʻayyenesi hâricinde bir takım (8) husûsâtı da der-ʻuhde etmiş 
olan Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden seyr ü sefer muʻâmelâtının 
ve Ecânib Şuʻbesinin Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine devri (9) ve 
Emniyyet-i ̒ Umûmiyye ̒ unvânının Âsâyiş veyâ Umûr-ı İnzibâtiyye Şuʻbesi 
Müdîriyyeti nâmına tahvîli ve Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince 
idâre edilmekde olan (10) polis mekteblerinin doğrudan doğruya Dâhiliyye 
Nezâretine rabtıyla âtiyen lüzûmu derecesinde teksîr edilmek üzere şimdi-
lik İstanbul Polis (11) Mektebinin tevsîʻi ve her devreye alınacak namzed 
mikdârının ihtiyâcı tatmîn edecek dereceye iblâğıyla berâber maʻâşlarının 
mektebe (12) târîh-i duhûllerinden iʻtibâren iʻtâsı ve taşradan gelecek nam-
zedlere harcırâh verilmemesi ve namzed kaydı devre-i (13) tedrîsiyyenin 
hitâmında mahallerine sevki doğrudan doğruya Polis Mektebince îfâ olun-
mak üzere bi’l-ʻumûm polis devâiri tarafından
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(Belgenin Devamı)

(1) kadroda münhall vukûʻ buldukca numerolarının mekteb müdîriyyetine 
işʻâr ve şimdiye kadar nizâmnâme hilâfına alınmış ve el-yevm bi’l-fi ʻl hid-
met etmekde (2) bulunmuş olan polis memûrlarının da pey-der-pey celb 
ve devre-i tedrîsiyyeye idhâl olunması ve muvaffakiyyetle ikmâl-i tahsîl 
eyleyemeyen (3) memûrînin terfîʻ imtihânına duhûlüne müsâʻade edil-
memesi ve doğrudan doğruya polis kaydı muʻâmelesine hitâm verilme-
si ve Dâhiliyye Nezâretine (4) merbût olarak jandarma teftîşâtı vezâifi ni 
de icrâ etmek üzere ayrıca bir zâbıta heyet-i teftîşiyyesi teşkîli ve polisin 
muʻâmelât (5) ve icrââtına rehber olacak mükemmel ve muntazam bir Po-
lis Nizâmnâmesi mevcûd olmamasına binâen erbâb-ı ihtisâsdan mürek-
keb bir komisyon teşkîli ile (6) her tarafda kâbiliyyet-i tatbîkiyyeyi hâiz 
ve muntazam ve mükemmel bir Polis Nizâmnâme lâyihasının tanzîmi ve 
buna zâbıta-i belediyye vezâifi nin polis (7) tarafından îfâ edileceğini ve 
vezâif-i mezkûrenin ne gibi mevâddan ʻibâret bulunduğunu vâzihan ifâde 
eyler fıkrât ve ahkâm dahi derci (8) ve Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
Şehremâneti hudûduna dâhil olan şehr ve civârının umûr-ı inzibâtiyyesi ile 
iştigâl eylemekde olmasıyla Müdîriyyet-i mezkûrenin (9) İstanbul Vilâyeti 
umûr-ı inzibâtiyyesi ile iştigâlini nâtık olan mârrü’l-beyân 22 Mayıs Sene 
(1)327 târîhli kânûnun mâdde-i mahsûsasının (10) ona göre taʻdîli maʻa-
hazâ vilâyetin İstanbul şehri hudûdu hâricinde kalacak kazâlarında istihdâmı 
lâzım gelen polis kuvvetinin (11) idâre, taʻyîn, terfîʻ, terakkî ve mücâzât 
gibi zabt ü rabta taʻalluk eden mesâilde Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine 
merbût bulunması ve İstanbul polis (12) memûrları sâʻât-i mesâʻîsinin 
hadd-i iʻtidâle tenzîliyle berâber umûr-ı inzibâtiyyenin bir kat daha teşyîdi 
içün kadronun dört bine iblâğı (13) Müdîriyyet-i ʻUmûmiyye büdcesine 
o nisbetde zamâim icrâsı ve polis idâre-i merkeziyyesi şuʻabât ve devâiri 
sivil ketebe kadrosu mikdârı (14) tezyîd edilerek muʻâmelât-ı kalemiyyede 
müstahdem üniformalı polis memûrlarının vezâif-i esâsiyyelerine iʻâdesi 
ve lüzûmsuz ve metrûk karakolhâne (15) ʻarsalarının fürûhtuyla esmânının 
yeni polis binâları inşâsına tahsîsi ve bu miyânda Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi içün de esâslı ve ihtiyâc ile (16) mütenâsib bir dâire vücûda 
getirilmesinin temîni ve polisin zâbıta-i ahlâkiyyeye ʻâid olan vazîfesinin 
ahvâl-i zamâna ve terakkiyât-ı ictimâʻiyyeye (17) gayr-ı vâkıf sivil taharrî 
memûrları tarafından îfâsı efkâr-ı ʻumûmiyyeyi rencîde edecek mües-
sif hatâlara ve takdîrsizliklere meydân (18) verdiği cihetle işbu vazîfenin 
seviyye-i ʻilmiyye ve ictimâʻiyyeleri yüksek ve ahvâl-i zamâna vâkıf ve 
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durbîn ve sâhib-i takdîr olmak ve sinnleri (19) lâ-akall kırkı mütecâviz ve 
ʻâile sâhibi bulunmak şartıyla hüsn-i intihâb eyleyecek zevât maʻrifetiyle 
îfâ etdirilmesi ve bunlara lâ-akall üçer bin (20) guruş maʻâş tahsîsi ve bah-
ren ittihâzı lâzım gelen tedâbîr-i inzibâtiyye ile vezâif-i sâirenin hakkıyla 
îfâsı içün şimdilik vücûduna (21) ihtiyâc görülen yirmi beş ʻaded bir çifte 
ve on dört ʻaded iki çifte denize dayanıklı sandal ile sekiz ʻadedi silahsız 
küçük (22) ve ʻale’l-ʻâde ve iki ʻadedi muhâlif-i havalarda bile seyr ü sefere 
sâlih ve mukâvemetli ve mitralyoz ile mücehhez sâhil muhâfızı motorbotun 
(23) tedârik ve istihdâmı ve bunlarda kullanılacak memûrînin polis kad-
rosuna ve işletme masârifi nin büdceye zamm ve ʻilâvesi ve Müdîriyyet-i 
(24) ʻUmûmiyye teşkîlâtına idhâl edilib inzibât ile ʻalâkası görülemeyen 
emrâz-ı zühreviye mücâdele tesîsât-ı sıhhiyyesinin Sıhhiyye Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine (25) devri ve Seyr ü sefer Müdîriyyetinin Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine devrine ve îcâb eden teşkîlâtın icrâsına kadar İstanbul Em-
niyyet Müfettişi ile mezkûr Müfettişliğe merbût (26) istıtlâʻat ve pasaport 
ve polis memûrlarının şimdiden Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeye rabt ve ilhâkı 
münâsib görüldüğünden ber-minvâl-i muharrer mukteziyyât-ı hâlin îfâ (27) 
ve tedâbîr-i mezkûreden muhtâc-ı ʻarz ve istîzân olan mevâdd hakkında 
ʻale’l-usûl lâzım gelen karârnâme ve nizâmnâme lâyihalarının tanzîm ve 
isrâ ve muʻâmelât-ı mertebe-i (28) sâirenin icrâsı husûslarının Dâhiliyye 
Nezâretine teblîği tezekkür kılındı.

(İmzâlar)
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3535

İstanbul’daki polis sayısının dört bine çıkarılmasının istenmesi 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 35 � Sayfa: 330)

Sâdâret-i ʻUzmâ Mektûbî Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Tebyîzi

Mâliyye 
Nezâret-i 
ʻAliyyesine

Kalem 
Numerosu

892 2115

Kaleme 
Târîh-i 
Tevdîʻi

Târîh-i Tesvîd
Târîh-i 
Tebyîzi

Mukâbele 
Edenler

27 Ramazan 
Sene (1)338

15 Haziran 
Sene (1)336
(14 Haziran 

1920)

28

16

(1) Polis vezâif ve muʻâmelâtının tanzîm ve ıslâhına ʻâid 
tedâbîr cümlesinden olmak (2) üzere Der-Saʻâdet polis 
kadrosunun dört bin’e iblâğı ve teferruʻâtı hakkında (3) 
Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesinden vukûʻ bulan işʻâr üze-
rine Meclis-i Vükelâ karârıyla sebk eden teblîğe cevâben 
el-yevm mevcûd olan iki bin (4) beş yüz yirmi dört po-
lisin mikdâr-ı mezkûra iblâğı zımnında Emniyyet-i (5) 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin sene-i hâliyye muvakkat büd-
cesine Haziran ibtidâsından Ağustos (6) nihâyetine kadar 
üç aylık olarak zamm ve ʻilâvesi îcâb eden mebâliğ içün (7) 
tanzîm olunan kânûn ve esbâb-ı mûcibe lâyihalarının gön-
derildiğini mutazammın Nezâret-i (8) müşârünileyhâdan 
vârid olub Meclis-i mezkûrda mütâlaʻa olunan 6 Ha-
ziran Sene (1)336 târîh (9) ve 789 numerolu tezkire ve 
merbûtâtı leffen taraf-ı vâlâlarına (10) tesyâr olunmağla 
bu bâbda vâkiʻ olacak mütâlaʻa-i ʻaliyyelerinin inbâsına ve 
melfûfl arın (11) iʻâdesine himmet.

35  BOA. BEO.4637-347734.
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3636

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi kadrosuna ilave olunan polisler 
ve görev mıntıkaları hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 36 � Sayfa: 331)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Evrâk Kalemi
ʻAded: 14891

Hulâsa: Yüz elli polis ile Erenköy mıntıkası 
nâmıyla yeniden bir merkezin ihdâsı deniz 

inzibâtının hakkıyla temîni içün îcâb 
eden masârifâtın temîni hakkında.

Devletlü efendim hazretleri

1- Der-Saʻâdet ve civârı âsâyişinin bir kat daha ziyâde bir yol ve sırasına 
girilmesi ber-vech-i âtî maʻrûzâtımın hüsn-i kabûl buyurulmasıyla kâbil-i 
husûldür.

2- Üsküdar, Beyoğlu, İstanbul mıntıkalarında her türlü ahvâl karşısında 
pek kuvvetli tedâbîr-i fevka’l-ʻâdeye tevessül edilebilmek içün en az yüz 
elli polisin yeniden kayd-ı kabûlüne ihtiyâc-ı şedîd ve katʻî vardır.

3- ʻArz etdiğim polisler içün İtilâf zâbıtası komisyonundan yüz elli 
ʻaded tüfenk dahi temîn edilmişdir.

4- Kızıltoprak mıntıkasının vüsʻat ve ehemmiyyeti nazar-ı dikkate 
alındığı takdîrde bugünkü mevcûd ile idâresi müteʻassir bulunduğu 
hâlde Erenköy ve Maltepe gibi civâr mahallerin hakkıyla inzibâtı kâbil 
olamamakda bulunduğundan yeniden bir merkez memûrluğunun ihdâsı ve 
kadrosunun kabûl buyurulması içün îcâbı muʻâmelâtın bir an evvel hayyiz-i 
husûl bulması âsâyiş nokta-i nazarından ehemmiyyetle ʻarz olunur.

5- Adalar gibi mühim mevâkiʻde bulunmakda olan polis ʻadedi elli 
dörtden ʻibâretdir. Komiser muʻâvin ve sâire altmış kişiyi bâliğ oluyor. 
Hâlbûki Adaların ehemmiyyet-i fevka’l-ʻâdesi bulunmakla berâber 
hâricden yapılması melhûz tecâvüz ve sâireye karşı her zaman içün 
müdâfaʻa ve muhâfaza edilebilmek içün her vechle tezyîd ve polis ʻadedi 
teksîr edilmek elzemdir.

36  BOA. DH. EUM. MH. 109-62.
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6-Balıkpazarı, Unkapanı, deniz mıntıkaları inzibâtının hakkıyla temîni 
denizdeki faʻâliyyetin tezyîdi içün on beş sandal ile bu mikdârı idâre 
edecek sandalcı kadrosunun tevsîʻine şiddetle ve katʻiyyetle ihtiyâc-ı 
hakîkî vardır. Ve yapılacak böyle cüzî bir masrafl a bi’l-ʻumûm ticârâtın 
Hükûmet-i Osmaniyyemize karşı emniyyet ve iʻtimâdının fazla bir sûretde 
dahi mütezâʻifen temîn edilmiş bulunacağı dahi kemâl-i ehemmiyyet ve 
hamiyyetle ʻarz olunur.

7- Mevcûd motor ve sâirenin taʻmîr edilememesi yüzünden dahi bir 
hayli müşkilâta maʻrûz bulunulduğundan ve deniz hırsızlığının önüne 
geçebilmek ise motorların faʻâliyyetiyle mümkün olacağından taʻmîrâtın 
yapılması hakkındaki emr-i devletlerinin şeref-sezâvâr buyurulması.

Ber-vech-i maʻrûzâtımın hüsn-i telakkî buyurulması bâbında ve yine 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 29 Haziran Sene 
(1)336 (29 Haziran 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)



65

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü

*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî:
Husûsî:

Hulâsa: Erenköy’ünde bir merkez 
memûrluğu ihdâsı hakkında

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) 29 Haziran Sene (1)336 târîhli ve 14891 numerolu tezkire-i ʻaliyyeleri 
cevâbıdır. Üsküdar, Beyoğlu, İstanbul mıntıkalarında her türlü ihtimâle (3) 
karşı temîn-i inzibât içün Erenköy’ünde yeniden bir merkez memûrluğu 
ihdâs ve kadroya yüz elli polis ʻilâvesi ve müceddeden on beş sandal 
mübâyaʻasıyla berâber (4) mevcûd motorların taʻmîri ve otuz beş sandalcı 
ile iki makinist daha istihdâmı lüzûmuna dâir olan tezkire-i ʻaliyyeleri 
mütâlaʻa edildi. Hazînenin (5) hâl-i hâzırına nazaran teşkîlât-ı zâbıtanın 
ʻalâ-hâle ibkâsı zarûrî olub ancak Kızıltoprak mevkiʻinin emr-i inzibâtı 
buraya kurbiyyeti olan Kadıköy merkezine (6) bırakılarak Kızıltoprak’daki 
merkezin Göztepe’ye nakli sûretiyle Erenköy ve havâlîsinin de temîn-i 
inzibâtı mümkün olabileceği ve bir de ahîren Müdîriyyet-i ̒ Aliyyelerine (7) 
rabt olunan ve şu sırada muʻayyen ve mühim bir vazîfe ve meşgûliyyetleri 
bulunmayan İstanbul Emniyyet Müfettişliği maʻiyyetindeki polislerin de 
bu iki merkeze tevzîʻ (8) edilebileceği teemmül edildiğinden ve lede’l-
îcâb polise jandarma kuvvetinin de muʻâvenet ve müzâheret edeceği 
der-kâr bulunduğundan ona göre îcâbının (9) îfâsına diğer tarafdan 
deniz inzibâtının teşyîdine gelince el-yevm Bahriyye Nezâretine ʻâid bir 
motor ile Müdîriyyet-i ʻAliyyelerine ʻâid iki motorun hâl-i faʻâliyyetde 
(10) bulunduğu anlaşıldığından bunlar ile idâre edilerek yalnız mevcûd 
sandallardan kâbil-i taʻmîr olanların taʻmîrleri içün her kaç guruş lâzım 
ise (11) tahsîsât dâhilinde havâlenâmesi verilmek üzere işʻârına ve 
Müdîriyyet-i ʻAliyyelerinin el-yevm kadrosuna kırk ʻaded sandalcı dâhil 
olduğundan taʻmîr (12) etdirilecek sandalların da bu sandalcılar ile idâre 
etdirilmesine himmet buyurulması mütemennâdır ol bâbda emr ü irâde 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî Temmuz Sene (1)336 (Temmuz 1920). 

Dâhiliyye Nâzırı Vekîli
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3737

Üsküdar Polis Müdüriyetinin 1 Mayıs 1335 tarihinde lağvedildiği 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 37 � Sayfa: 333)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
3. Şubesi 
ʻAded
ʻUmûmî:
Husûsî: 7967

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cenâb-ı ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir
(2) Emniyyet-iʻUmûmiyye Müdîriyyeti Muhâsebe Şuʻbesi ifâdesiyle 
şeref-vârid olan 1193 numerolu ve fî 22 Teşrîn-i sânî Sene (1)336 (3) 
târîhli emrnâme-i devletleri  ʻarîza-i cevâbiyyesidir.
(4) Leffen ve iʻâdeten takdîm huzûr-ı devletleri kılınan evrâk miyânındaki 
mukâvelenâmede mevzûʻ mührler Üsküdar (5) Polis Müdîriyyetine ʻâid 
olub Müdîriyyet-i mûmâileyhânın icrâ-yı ʻakde dahi mezûn bulunduğu 
ve mukâvelenâme (6) mûcir tarafından ʻale’l-usûl kâtib-i ʻadlliğe tasdîk 
etdirilerek hükûmete ʻâid olan nüshası gösterilmemiş olduğundan (7) 
mevkiʻ-i resme konulamadığı ve Müdîriyyet-i mezkûrenin fî 1 Mayıs 
(1)335 târîhinden iʻtibâren mülgâ bulunduğu ʻarz (8) olunur ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 30 Teşrîn-i sânî Sene (1)336 (30 
Kasım 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi nâmına
(İmzâ)

37  BOA. DH. EUM. MH. 213-62.
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3838

İstanbul Polis Müdüriyeti Otomobil Fen Memurluğuʼnun lağvedilerek 
tahsisatının taharri memurluğuna nakledilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 38 � Sayfa: 334)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî:
Husûsî:

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) 23 Haziran 337 târîh ve 21445 numerolu tezkire-i ʻaliyyeleri cevâbıdır. 
Taharrî memûrlarının ʻadedi ihtiyâc-ı hakîkîye nisbeten pek (3) dûn bir 
mertebede bulunduğu cihetle ahîren memûrînin istiʻfâ etmesine mebnî 
inhilâl eden ve baʻdemâ hiç lüzûm ve ihtiyâc kalmayan bin yedi yüz 
elli (4) guruş maʻâşlı Fen Memûrluğunun lağvıyla maʻâşının taharrî 
memûrları maʻâşâtı mâddesine nakl ve ʻilâvesine lüzûm gösterilmekde ve 
böyle lüzûm ve ihtiyâc-ı (5) hakîkî olmayan hidemâtın lağvıyla maʻâşının 
tasarruf edilmesi şâyan-ı takdîr bulunmakda ise de kısm-ı ʻadlî taharrî 
memûrları mukaddemâ yüz doksân yedî (6) memûrdan ʻibâret iken 
ahîren fî 6 Şubât Sene (1)336 târîhinde elli taharrî memûru daha zamm ve 
ʻilâve olunarak iki yüz kırk yedi memûra iblâğ (7) edilmiş olûb mikdâr-ı 
mezkûr hadd-ı kifâyede görüldüğünden ve esâsen bu mikdâra bir taharrî 
memûrunun daha ilâvesi ihtiyâcın tatmînî nokta-i (8) nazarından hâiz-i 
tesîr olamayacağından Fen Memûrluğu maʻâşının tasarruf kayd edildiği 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim. Fi 1 Haziran Sene 
(1)337 (1 Haziran 1921).

Dâhiliyye Nâzırı

38  BOA. DH. EUM. MH. 219-90.
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*
3.Şuʻbe 

61445

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir
(2) Temîn-i âsâyiş ve muhâfaza-i huzûr ve emniyyet husûsunda polisin 
en mühim vâsıta-i icrâatı olan taharrî memûrîni ʻadedinin ihtiyâc-ı 
hakîkîye (3) nisbeten pek dûn bir mertebede bulunması taʻkîbât ve 
tahkîkâtın selâmet-i cereyânına îrâs sekte edebilecek mühim bir noksân 
olduğu (4) hâlde hâzîne-i devletin vazʻ-ı hâzırı hasebiyle noksân-ı vâkiʻin 
tahsîsâtın tezâyüdünü intâc edecek tedâbîr ile telâfîsi muvâfık-ı maslahat 
(5) görülmemekde ise de bu kerre memûrînin istiʻfâsına mebnî inhilâl 
eden 1750 guruş maʻâşlı Fen Memûrluğuna baʻdemâ hiç (6) bir lüzûm 
ve ihtiyâc kalmadığından lağvıyla tasarruf edilecek maʻâş-ı muhassasanın 
taharrî memûrlarına ʻâid mâddeye nakl ve ʻilâvesi (7) ve bu sûretle de 
mübrem ihtiyâcât-ı inzibâtiyyeden birinin tanzîmi husûsuna müsâʻade-i 
celîle-i cenâb-ı Nezâret-penâhîleri maslahaten maʻrûz ve müsterhamdır 
(8) ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 23 Haziran Sene 
(1)337 (23 Haziran 1921).

Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîden 
Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi 

Miralay
(İmzâ)



69

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü

3939

Dâhiliye Vekâletinin İstanbul’daki polis ve jandarma miktarının 
azaltılması fi krinde olduğu haber alındığından bundan vazgeçilmesinin 

istenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 39 � Sayfa: 336)

Şifre

İcrâ Vekilleri Heyet-i Riyâset-i Celîlesine

(1) Vilâyet polis ve jandarma mikdârının taklîli mevzûʻ bahs olarak (2) 
Dâhiliyye Vekâletince de bu fi krin mazhar-ı kabûl olacağının istidlâl 
edildiği (3) mevsûkan istihbâr kılınmış ve hâlbûki İstanbul’un nezâket 
ve hassâsiyyeti (4) ve İstanbul nüfûsuna nazaran altı yüz elli kişiye bir 
polis düşmekde (5) bulunduğu maʻlûm-ı sâmîleri bulunmuş olduğundan 
işin muvâzene encümenince (6) esnâ-yı müzâkeresinde lütfen bi’z-zât 
bulunarak buna meydân bırakılmaması (7) içün teşebbüsât-ı müesserede 
bulunulması menût himem-i devletleridir efendim. Fî 15 Kânûn-ı sânî 
Sene (1)339 (15 Ocak 1923).

(İmzâ)

39  BOA. HR. İM. 235-31.
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4040

İstanbul polis kadrosunun azaltılmasının ciddiyetle tartışıldığı haber 
alındığından İstanbulʼun bugünkü hali göz önünde bulundurularak bu 

hususta yapılacak teşebbüse mani olunması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 40 � Sayfa: 337)

Hâriciyye Vekâletine

(1) İstanbul polis kadrosunun Ankara’ca tenkîsinin ciddiyyetle mevzûʻ 
bahs (2) olduğu Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden İstanbul Polis 
Müdîriyyetine gelen bir mektûbla da (3) teeyyüd ediyor. İstanbul’un 
bugünkü hâline nazaran mevcûd kadro (4) ile dahi temîn-i âsâyişde ciddî 
müşkilâta tesâdüf edilmekde (5) olduğundan bir defʻa daha nazar-ı dikkat-i 
devletlerini celb eder ve polisin tenkîsine dâir herhangi bir teşebbüse mâniʻ 
olmalarını istirhâm eylerim efendim. Fî 22 Kanûn-ı sânî (13)39 (22 Ocak 
1923).

(İmzâ)

40  BOA. HR. İM. 235-72.
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İstihbarat Dairesi

1.3. İstihbarat Dairesi

4141

Emniyeti Umumiye Dairesinde kurulan İstihbarat Dairesi 
Müdüriyetine, Nafi a Nezareti Tercüme Müdür Muavini Ferit Bey’in 

tayini.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 41 � Sayfa: 338)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Umûr-ı Dâhiliyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded: 2135

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir ki
(2) Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Dâiresinde teşkîli lâzım gelen İstihbârât Dâiresi 
Müdîriyyetine Nâfi ʻa Nezâreti Tercüme Kalemi Müdîr Muʻâvini Ferit ve 
tercümânlığına da Ankara Vilâyeti (3) Tercümânı Ferit Osman Beyler’in 
2 Ağustos Sene (1)325 târîhinden iʻtibâren taʻyînleri tensîb edildiğinden 
bahs ile tasdîk-i memûriyyetleri Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinden 
vârid olan tezkirede (4) izbâr kılınmağla mûmâileyhümânın tasdîk-i 
memûriyyetleri menût müsâʻade-i sâmiyye-i fehîmâneleridir ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i veliyyüʼl-emrindir. Fî 29 Receb Sene (1)327 ve fî 3 
Ağustos Sene (1)325 (16 Ağustos 1909).

Dâhiliyye Nâzırı
(İmzâ)

41  BOA. BEO. 3622-271577.
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*
Sadâret-i ʻUzmâ Mektûbî Kalemi

Numero Târîh-i Tesvîdi Dâhiliyye Nezâret-i 
ʻAliyyesine

ve
Ticâret ve Nâfi ʻa 

Nezâret-i ʻAliyyesine

2135

1 Şaʻbân Sene 
(1327)

4 Ağustos Sene 
(1)325

(18 Ağustos 1909)

Nâfi ʻaya

Mebde

Emniyyet-i ʻUmûmiyye 1

(1) 3 Ağustos Sene (1)325 târîh ve 2135 
numerolu tezkire-i vâlâlarında beyân olun-
duğu üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye (2) 
1 Dâiresinde teşkîli lâzım gelen İstibârât 
Dâiresi Müdîriyyetine Nâfi ʻa Nezâreti 
Tercüme Kalemi Müdîr Muʻâvini (3) Ferit 
5 tercümânlığına da Ankara Vilâyeti Ter-
cümanı Ferit Osman Beylerin 2 Ağus-
tos Sene (1)325 târîhinden iʻtibâren (4) 
taʻyînleri münâsib görünmüş olmağla îfâ-yı 
muktezâsına himmet.

Nâfi ʻa

5-Bey’in taʻyîni Dâhiliyye Nezâret-i 
ʻAliyyesinden vukûʻ bulan işʻâr üze-
rine biʼt-tensîb icrâ-yı îcâbı Nezâret-i 
müşârünileyhâya bildirilmiş olmağla 
Nezâret-i ʻaliyyelerince de muʻâmele-i 
lâzimenin îfâsına himmet.
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4242

Emniyeti Umumiye Müdüriyetinde teşkil olunan İstihbarat Dairesi 
İstihbarat Memurluğuna Tasviri Efkar’dan Mühendis Bedri Bey’in 

atandığına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 42 � Sayfa: 340)

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Dâiresinde hasbeʼt-tensîkât teşkîli lâzım 
gelen İstihbârât Dâiresi İstihbâr Memûriyyetine bin beş yüz guruş maʻâşla 
Tasvîr-i Efkâr (2) Gazetesi muharrirlerinden Mühendis Bedri Bey’in 
intihâb ve taʻyîni biʼt-tasvîb îcâbı icrâ edilmiş olmağla 3 Ağustos Sene 1325 
târîhinden iʻtibâren muhâsebece de (3) ol vechle muʻâmele-i kaydiyyesinin 
tesviye ve îfâsı husûsunun cânib-i muhâsebeye havâlesi tezekkür kılındı. 
Fî 3 Ağustos Sene 1325 (16 Ağustos 1909).

İstanbul Polis Müdîri Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
 (İmzâ)  (İmzâ)
 Der-Saʻâdet İstinâf  
 Müddeʻî-i ʻUmûmîsi 
 (İmzâ)

42  BOA. DH. EUM. MH. 1-14.
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4343

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti İstihbarat Şubesine yapılan atamalar 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 43 � Sayfa: 341)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
Heyet-i İntihâbiyye: 63

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin teşkîlâtı der-dest-i icrâ 
bulunan İstihbârât Şuʻbesinin bin beş yüz guruş muhassasât-ı şehriyyeleri 
olan (2) memûriyyetlerine Siper-i Sâika Gazetesi muharrirlerinden 
Cevad ve Mekteb-i Hukûk mezûnlarından Sudi Beyler’le muhassasâtı 
biner guruş olan memûrluklarına Sanâyiʻ Alayı Mektebinden (3) mezûn 
Osman Kahraman ve Nâfi ʻa Nezâreti Tercüme Kalemi Hulefâsından 
Kazım Efendilerin tahkîk olunan kifâyetlerine binâen taʻyînleri tensîb 
olunduğundan ol vechle muhâsebece (4) kaydlarının biʼ l-icrâ keyfi yyetin 
İstihbârât Şuʻbesi Müdîriyyetine bâ-tezkire teblîğ ve inbâsına karâr verildi. 
Fî 20 Ağustos Sene (1)325 (2 Eylül 1909).

İstanbul Polis Müdîri Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
 (İmzâ)  (İmzâ)
 Der-Saʻâdet İstinâf  
 Müddeʻî-i ʻUmûmîsi 
 (İmzâ)

43  BOA. DH. EUM. MH. 1-42.
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İstihbarat Dairesi

4444

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti İstihbarat Şubesi Memurluğuna 
Handiye kazası Aşar eski Müdürü Müftüzade Ahmet Niyazi Bey’in 

tayini.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 44 � Sayfa: 342)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
Heyet-i İntihâbiyye: 65

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin der-dest-i teşkîl bulunan 
İstihbârât Şuʻbesinin bin guruş tahsîsât-ı şehriyyesi bulunan memûrluğuna 
hâiz-i ehliyyet olduğu anlaşılan (2) Handiye Kazâsı Aʻşâr Müdîr-i sâbıkı 
Kalʻa-i Sultâniyyeli Müftüzâde Ahmed Niyâzi Bey’in taʻyîni tensîb 
olmağla ol vechle muhâsebece kaydının tesviyesine ve keyfi yyetin (3) 
bâ-tezkire Şuʻbe-i mezkûre müdîriyyetine teblîğine karâr verildi. Fî 24 
Ağustos Sene (1)325 (6 Eylül 1909).

İstanbul Polis Müdîri Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
 (İmzâ)  (İmzâ)
 Der-Saʻâdet İstinâf  
 Müddeʻî-i ʻUmûmîsi 
       (İmzâ)    

44  BOA. DH. EUM. THR. 104-15.
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1.4. Polis Divanı

4545

Müstakil livalarda Polis Divanının nasıl kurulacağının sorulması 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 45 � Sayfa: 343)

Karesi Mutasarrıfl ığı
Tahrîrât Kalemi
125

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim
(2) Polis ʻaleyhine isnâd olunan efʻâlden dolayı îfâ-yı tedkîkât ve icrâ-
yı muhâkemât içün Polis Nizâmnâme-i cedîdinin (3) Altmış Altıncı 
Mâddesi’nde teşkîli beyân olunan Polis Dîvânlarının vilâyâtda kısm-ı 
ʻadlî reîsliği vazîfesini îfâ eden memûrun (4) taht-ı riyâsetinde iki merkez 
memûrundan ve bulunamadığı takdîrde birinci ve ikinci sınıf komiserlerden 
alınacak iki aʻzâdan müteşekkil (5) olacağı Nizâmnâme-i mezkûrun Altmış 
Üçüncü Mâddesi’nde musarrah ise de On İkinci Mâdde’ye nazaran kısm-ı 
ʻadlî ve idârî teşkîlâtı (6) bî-lüzûm ʻadd edilmiş elviye-i müstakillede 
mezkûr Dîvânların sûret-i teşkîline dâir sarâhat-ı kâfi yyenin ʻadem-i 
mevcûdiyyeti hasebiyle buraca (7) bir usûl-i muvâfık bulunamadığından 
kadrosunda birinci ve ikinci sınıfdan komiser bulunmayan elviye-i gayr-ı 
mülhakada mezkûr Dîvânların kimin (8) riyâsetinde kimlerden teşkîl 
olunacağının ve kısm-ı ʻadlî ve idârî teşkîlâtı yapılmayan mahallerde 
bunlara ʻâid vezâifi n kemâ-fi ʼs-sâbık (9) Polis Meclisleri tarafından mı îfâ 
edileceğinin işʻârı livâ merkez memûrluğu ifâdesiyle ʻarz olunur efendim. 
Fî 14 Receb Sene (1)331 ve fî 6 Haziran (1)329 (19 Haziran 1913).

Karesi Mutasarrıfı
(Mühür)

45  BOA. DH. EUM. MTK. 2-44.
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4646

Polis Divanı’nın ikinci komiser riyasetinde iki muavinle teşkil 
edilebileceği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 46 � Sayfa: 344)

Karesi Sancağı
Merkez Memûrluğu
58 

Hulâsa:
Polis Dîvânının sûret-i teşkîli hakkında

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Memûrîn-i lâzimesinin ʻadem-i mevcûdiyyetinden dolayı buraca Polis 
Dîvânı teşkîl edilemediği cihetle birkaç memûr hakkında isnâd olunan 
(2) efʻâlden dolayı icrâ kılınan tahkîkâtın tedkîkât ve muhâkemât ile 
netîcelendirilmesine imkân bulunamadığından livâ kadrosunun ikmâline 
değin (3) mezkûr heyetin ikinci komiser riyâseti tahtında muʻâvinlerden 
alınacak iki aʻzâ ile teşkîli, câiz olamadığı takdîrde evrâk-ı mezkûrenin (4) 
mahall-i tedkîkinin taʻyîn ve sürʻat-i emr-i teblîğine erzânî-i müsâʻade-i 
celîleleri ̒ arz ve istirhâm olunur efendim hazretleri. Fî 6 Eylül Sene (1)329 
(19 Eylül 1913).

Karesi Polis Merkezi Memûru
(İmzâ)

46  BOA. DH. EUM. MTK. 7-30.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd

Karesi Merkez 
MemûrluğunaMuhâberât

517

(1) Polis Nizâmnâme-i cedîdinde münderic 
mâdde-i muvakkatenin tedrîcen tatbîkine değin 
Polis Dîvânının (2) ikinci komiserin riyâseti 
tahtında vekâleten aʻzâ sıfatıyla alınacak iki 
muʻâvinle teşkîli muvâfık olabileceği (3) fî 6 Eylül 
Sene (1)329 târîh ve 58 numerolu tahrîrâtınıza 
cevâben beyân olunur. Fî 11 Eylül Sene (1)329 (24 
Eylül 1913).
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4747

Müstakil liva haline getirilen Kayseri Sancağında bir polis merkez 
memurluğuyla bir Polis Divanı ihdası ve bunlar için gerekli komiser 

ve polis tahsisatının lağvedilen Hicaz Vilayeti polis teşkilatından 
karşılanması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 47 � Sayfa: 346)

Dâhiliyye Nezâreti Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Evrâk 
ʻUmûmî 

Numerosu
Müsevvidi Mübeyyizi Nezâret-i 

Celîleye 

Müzekkire

Kalem 
Numerosu

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i Tebyîz

5 Nisan 
Sene (1)330

5 Nisan (1)330
(18 Nisan 

1914)

Evrâk Kalemi 
Numerosu

23951

20

(1) Bu kerre müstakill livâ hâline ifrâğı takar-
rür eden Kayseri Sancağının teşkîlât-ı ahîresine 
(2) mebnî orada (3) nizâmen bir polis merkez 
memûrluğu ihdâsı muktezî ve ehemmiyyet-i 
fevkaʼ l-ʻâde-i inzibâtiyyesi de (4) bu lüzûmu 
müeyyed bulunmuş idüğünden ahîren Hicaz 
Vilâyeti Polis Teşkîlâtının (5) lağvı dolayısıy-
la hâsıl olan tasarrufdan karşılığı mevcûd gö-
rülmüş olmağla (6) gerek merkez memûrluğu 
gerek teşkîli muktezî bulunan Polis Dîvânı (7) 
içün bir ikinci komiser ile on polis memûru 
tahsîsâtının muhassasât-ı (8) mezkûreden 
havâlesinin iʻtâsı menût müsâʻade-i ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîleridir ol bâbda.

47  BOA. DH. EUM. EMN. 103-46.
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4848

Polis Divanı’nca kayıtları silinen polis memurları haklarında mahalli 
intihap heyetince alınan istihdamına izin verilenlerin vilayetçe 

onaylanmasına gerek olmadığı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 48 � Sayfa: 347)

Trabzon Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
ʻAded
ʻUmûmî: 2607
Husûsî: 38

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Müdîr beyefendi hazretleri 
(2) Polis Dîvânınca terkîn-i kaydlarına karâr verilenlerin mensûb 
bulundukları vilâyetin mûcibincesine iktirân etdirilmesi Polis Nizâmnâmesi 
(3) ahkâmından olması üzerine ol vechle muʻâmele yapılmakda ise de bu 
gibilerin kaydının terkînden sonra cevâz-ı istihdâmlarına dâir Heyet-i 
İntihâbiyyece verilecek karârların da vilâyetin mûcibincesine iktirân 
etdirilib etdirilmeyeceğine dâir mâdde-i mahsûsasında bir sarâhat mevcûd 
olmadığından ne yolda muʻâmele îfâ etdirileceğinin emr-i işʻâr buyurulması 
ʻarz olunur beyefendi. Fî 21 Nisan Sene (1)330 (4 Mayıs 1914).

Polis Müdîri
(İmzâ)

*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd Trabzon Polis 

Müdîriyyetine26 Nisan 
Sene (1)330

(9 Mayıs 
1914)

(1) Kaydı terkîn olunan polis memûrîni haklarında 
(2) Heyet-i İntihâbiyye-i mahalliyyece ittihâz edilen 
(3) cevâz-ı istihdâm karârlarının makâm-ı vilâyetin 
tasdîkine iktirânı îcâb etmeyeceği beyân olunur.

48  BOA. DH. EUM. MTK. 20-9.
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Polis Divanı

4949

Vilayetlerde teşkil edilecek heyet-i intihabiyelere aza noksan olduğu 
takdirde ikinci komiserlerin dâhil edilebilecekleri hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 49 � Sayfa: 349)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Kalem Kayd 
Numerosu

Dosya 
Numerosu

Hulâsa: Tahrîrât

Evrâk Kalemi 
Sâdıra 

Numerosu
Sevk Târîhi

6297

Târîh-i Tesvîd Müsevvid Mübeyyiz Târîh-i Tebyîz

19 Şubat Sene 
(1)330

(4 Mart 1915)

Edirne Polis Müdîriyyetine

(1) 12 Şubat Sene (1)330 târîhli ve 3533/157 numero-
lu tahrîrâtları cevâbıdır Polis Nizâmnâmesinin (2) Yirmi 
Dokuzuncu Mâddesinde heyet-i intihâbiyyenin ne sûretle 
teşkîl olunacağı musarrah ve On İkinci Mâddesinde ise 
(3) teşkîlâtı ikmâl edilemeyen mahallerde kimlerin kısm-ı 
ʻadlî veyâ idârî vazîfesiyle istihdâm ve şu sûretle kimle-
rin heyet-i intihâbiyyeye iltihâk eyleyebileceği münderic 
bulunduğundan heyet-i (4) intihâbiyye teşkîli içün aʻzâ 
noksân olduğu takdîrde ikinci komiserlerle ikmâli (5) 
lâzım geleceği beyân olunur. Fî 18 Şubat Sene (1)330 (3 
Mart 1915).

49  BOA. DH. EUM. MEM. 61-65.
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5050

Urfa gibi kadro yetersizliğinden polis divanı teşkil edilemeyen yerlerde 
bir memurun cezalandırılması mahallin en büyük polis amiri ile mülki 

amirin tasdikiyle yerine getirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 50 � Sayfa: 350)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Sicill Kalemine Mahsûs            
Vukûʻât Pusulası

Dosya 
Numerosu

Sicill-i ʻAtîk 
Numerosu

Hulâsa: Polis Dîvânı 
teşkîl olunamayan 

mahallerde ne 
vechle muʻâmele 

icrâ edileceğine dâir

Cedîd 
Sicill 

Numerosu

Târîh-i Tebyîz
26 Teşrîn-i 

evvel (1)334

2/1277 Urfa Sancağı Merkez Memûrluğuna

(1) 9 Teşrîn-i evvel (1)332 târîhli ve 156 numerolu tahrîrâta 
cevâbdır. Kadroya ikinci (2) komiser ʻilâvesine hâlen imkân 
olmadığı gibi komiser muʻâvinlerinin Dîvân aʻzâlığına kabûl 
olunabileceklerine (3) dâir Nizâmnâmede bir gûne kayd ve 
işâret yokdur. Kadrolarının ʻadem-i müsâʻadesi hasebiyle 
Dîvân (4) teşkîli kâbil olmayan mahallde bir memûr hakkında 
cezâen bir muʻâmele taʻyîni îcâb etdiği takdîrde (5) mahallî 
en büyük polis âmiri tarafından tahkîkât-ı mukteziyye icrâ 
(6) ve mütâlaʻayı hâvî fezlekeye rabt edilerek en büyük mül-
kiyye memûrunun mûcibince işâretiyle iktizâsı tenfîz ve îfâ 
etdirilmek (7) zarûrî bulunduğu beyân olunur. Fî 29 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)332 (11 Kasım 1916).

50  BOA. DH. EUM. MEM. 80-26.
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Polis Divanı

5151

Polis Divanı’nca iki yevmiyesinin kesilmesine karar verilen Polis 
Memuru Hüseyin Hüsnü Efendi’nin iki yevmiyesinin kesilerek hasılat-ı 

müteferrikaya kayıt edildiği hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 51 � Sayfa: 351)

İstanbul Vilâyeti
Mektûbî Kalemi
ʻAded: 
4439
1523

Hulâsa: Polis Memûru Hüseyin Hüsnü Efendi’nin iki 
yevmiyesinin katʻ olunduğuna dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i Vâlâsına

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) Muhâsebe Şuʻbesinden muharrer 22 Eylül Sene (1)336 târîh ve 164 
numerolu tezkire-i vâlâlarına cevâbdır.
(3) Muvakkaten Kartal’da istihdâm edilmekde bulunan ve Polis Dîvânı’nca 
iki günlük yevmiyesinin katʻına karâr verilen 62 numerolu Polis Memûru 
Hüseyin Hüsnü Efendi’nin iki (4) günlük yevmiyesi olan 66 guruş 25 
para, Eylül Sene (1)336 maʻâşından katʻ ve 4 Teşrîn-i evvel Sene (1)336 
yevmiyesine hâsılât-ı müteferrika kayd edildiği Üsküdar Mutasarrıfl ığından 
(5) bildirilmişdir ol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 3 
Safer Sene (13)39 ve fî 16 Teşrîn-i evvel Sene (13)36 (16 Ekim 1920).

İstanbul Vâlî Vekîli
(İmzâ)

51  BOA. DH. EUM. MH. 211-16.
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1.5. Çarşı ve Mahalle Bekçisi

5252

Gece bekçilerinin bir nizama bağlanması için polis nizamnamesinde 
kısmı mahsusa gerekli hükümlerin eklenmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 52 � Sayfa: 352)

İstanbul Vilâyeti 
Meclis-i ʻUmûmî
Encümen Kalemi
ʻAded:

(1) Ahîren Mısır’daki tedkîkât ve müşâhedâtıma istinâden mahalle 
bekcileri hakkında bir mütâlaʻa der-miyânını birkaç cihetden münâsib 
görüyorum. Bizde mahalle bekçileri gece (2) kendilerinden muntazar olan 
fevâidi temîn edemiyorlar. Bunun başlıca sebebi maʻâşları olmadığı içün 
temîn-i maʻîşet sâikasıyla gündüzleri sakalık ve sâir sûretle çalışmağa (3) 
mecbûr kalarak bütün gece uyanık ve müteharrik bulunmalarına tabîʻî 
imkân kalmamasıdır. Mısır’da ise mahalle bekçileri büsbütün başka bir 
vazʻ ü hâlde îfâ-yı vazîfe etmekdedirler. (4) Evvelâ bunlar aybaşında kapı 
kapı dolaşıb her evden bahşîş kabîlinden üç beş guruş almazlar. Bunların 
maʻâşları hükûmetce tesviye olunur ve bu para sükkân mahallinden (5) 
münâsib bir sûretde hükûmet tarafından istîfâ edilir. Bunların sûret-i 
iksâsı da gâyet perakendedir. Kisve-i milliyye aslâ tagyîr edilmez ancak 
vazîfe esnâsında (6) elbiseleri üstüne bir kaput giyerler. Bu kaput ʻâdetâ 
muşammaʻ biçiminde yazın ince kışın kalın hâkî bir kumaşdan kukuletalı, 
arkası tokalıdır. (7) Başlarındaki serpuş püskülsüz fakat ipeksizdir. 
Boyunlarında nısf ay şeklinde maʻdenî bir plak vardır. Üzerinde (….) 
yazılıdır. (8) Göğüslerinde husûsî bir sedâ veren bir düdük, ellerinde kısa 
bir sopa, ceblerinde teftîşe mahsûs bir defter ile yangın söndürmeye mahsûs 
bir âlet vardır. (9) Bunlar akşamları vakt-i muʻayyende vazîfedâr oldukları 
mahallelerin tâbiʻ bulunduğu mıntıkadaki karakolun önünde dinlenirler 
âmirleri gelir iktizâ eden taʻlîmâtı verir. (10) Meselâ hırsızdan şübhe 
etdiği mevkiʻde müteyakkız bulunmaları gibi evâmir teblîğ eder bunlarda 
mahallelerine gelirler sabaha kadar devr ederler. Çünkü gündüz başka bir 

52  BOA. DH. EUM. MTK. 13-23.
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(11) gâile-i maʻîşet olmadığı içün evlerinde uyurlar. Esnâ-yı devrde bir 
şeyden şübhe ederlerse düdüklerini ötdürürler, bir yangın eseri görürlerse 
ceblerindeki (12) âleti istiʻmâl ile berâber ile itfâiye merkezine ihbâr-ı 
keyfi yyet ederler. Memleketimizde de bu şeklde mi veyâ bu şeklden başka 
bir tarzda mı her ne yapmak lâzımsa îcâbı teemmül (13) olunmak üzere ol 
emrde işbu takrîrin encümene hevâlesini taleb ederim. Fî 29 Kânûn-ı evvel 
Sene (1)329 (11 Ocak 1914).

*
İstanbul Vilâyeti
Mektûbculuğu
ʻAded:
ʻUmûmî: 4906
Husûsî: 691

Dâhiliyye Nezâret-i Behiyyesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Gece bekcilerinin bir hâl-i intizâma ircâʻı hakkında aʻzâdan Doktor 
Muhiddin Bey tarafından verilen ve bir sûreti leffen takdîm kılınan takrîr 
(3) muhteviyyâtı esâsen musîb ise de bir tarafdan zâbıta ve diğer tarafdan 
tahsîsât tedâriki ile ʻalâkadar bulunmasına binâen ol emrde (4) keyfi yyetin 
nazar-ı tasvîb-i sâmî-i Nezâret-penâhîlerine ʻarzı mülkiyye encümeninden 
ol bâbda tanzîm ve tevdîʻ kılınan mazbata üzerine Meclis-i ʻUmûmî-i (5) 
Vilâyetce karârgîr olmuş olmağla iktizâsının îfâ ve netîcesinin emr ü inbâ 
buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 15 
Safer Sene (1)332 ve fî 31 Kânûn-ı evvel Sene (1)329 (13 Ocak 1914).

İstanbul Vâlî Vekîli Nâmına
Mektûbcu
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*
Emniyyet ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd

İstanbul Vilâyeti Vekâlet-i 
Behiyyesine

820
12 Kânûn-ı sânî 
Sene (1)329 
(25 Ocak 1914)

(1) 31 Kânûn-ı evvel Sene (1)329 târîhli ve 
3906/691 numerolu tezkire-i behiyyelerine 
cevâbdır. (2) aʻzâdan doktor Muhiddin Bey tarafın-
dan muʻtâ rapor sûreti mütâlaʻa olundu. (3) zâten 
gece bekçilerinin bir hâl-i intizâm ve tekemmüle 
ircâʻı lüzûmu nazar-ı dikkate alınarak bu bâbda (4) 
muktezî ahkâm-ı nizâmiyye der-dest-i ikmâl bulu-
nan Polis Nizâmnâmesinin (5) kısm-ı mahsûsuna 
derc edilmiş bu miyânda mündericâtı nazar-ı dik-
kate alınmış olmağla beyân-ı maʻlûmât (6) olunur 
ol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir.
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Çarşı ve Mahalle Bekçisi

5353

Mahalle bekçiliği teşkiline dair nizamnameye göre Kastamonu merkez, 
Çankırı livası ve İnebolu kasabasında mahalle bekçiliği tesis edildiği 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 53 � Sayfa: 355)

Kastamonu Vilâyeti
Polis Müdîrliği
ʻAded: 696/112

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Fî 27 Kânûn-ı evvel Sene (1)330 târîhli ve 28689/109 numerolu 
tahrîrât-ı ʻaliyyeleri ʻarîza-i cevâbiyyesidir. Ücûrât-ı şehriyyeleri dükkân 
sâhiblerinden belediyye (2) dâiresince tahsîl ve tevzîʻ edilmek sûretiyle 
merkez-i vilâyetde mine’l-kadîm yalnız çarşı dâhili on mıntıka iʻtibâr 
edilerek on neferi akşam (3) ve diğer on neferi sabah vazîfesini görmek 
üzere bir bekçibaşı ile bir muʻâvinin taht-ı nezâretinde şehrî doksan 
guruş maʻâşlı rükûb ve nüzûle (4) gayr-ı muktedir ve gayr-ı muntazam 
elbiseli eşhâsdan mürekkeb yirmi ʻaded bekçi istihdâm edilmekde olub 
bunlar dâire-i intizâma alınmak üzere henüz bekçi bulunmayan (5) 
merkez-i vilâyetin otuz dört mahallesi on mıntıkaya tefrîk ve ücûrâtı 
muhtârân maʻrifetiyle ahâlîye tevzîʻ edilerek her mıntıkaya yüz ellişer 
guruş (6) maʻâşlı sabahcı ve akşamcı vazîfesiyle ikişer bekçiden yirmi 
bekçi istihdâmı bu kerre meclis-i idâre-i vilâyetce taht-ı karâra alınmış ve 
bu kadar bekçi de merkez-i vilâyet (7) mahallâtı içün bâligan-mâ-belağ 
kâfî görülmüş olmağla bunlar birer numeroya kayd ve numero tahtında 
kendilerine elbise, düdük ve sopa verilerek üç yüz (8) otuz bir senesi 
Mart’ından iʻtibâren vazîfeye mübâşeretleri esbâbına tevessül olunmuşdur.
(9) Kengiri livâsında öteden beri esnâfdan yirmişer ve kırkar para 
toplayarak aybaşında aralarında taksîm etmek sûretiyle yalnız çarşıda 
birkaç bekçi (10) mevcûd idiyse de bu kerre icrâ kılınan teblîgât üzerine 
ahkâm-ı kânûniyyeye tevfîkan meclis-i idâre karârıyla ve şehrî yüz 
yirmişer guruş ücretle (11) çarşıya altı ve mahallâta on dokuz bekçi taʻyîn 
ve ucûrâtı da ahâlîye der-dest-i tevzîʻ olub sene ibtidâsından iʻtibâren 

53  BOA. DH. EUM. MTK. 72-7.
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vazîfeye mübâşeret (12) etdirileceği.
(13) İnebolu Kasabasında ise daha evvelce doksanar ve yüzer guruş maâşla 
on yedi bekçi taʻyîn edilib muhtârân maʻrifetiyle ahâlîden tahsîl ve polisin 
nezâreti (14) tahtında tevzîʻ edilmekde olduğu ve bunların da elbiseleri 
yeknesak olmayıb vazîfe esnâsında ʻalâmet-i fârika makâmında kollarına 
kırmızı (15) bez bağlamakda oldukları bi’l-muhâbere alınan cevâblarda 
bildirilmiş ve henüz bu bâbda teşebbüsâtda bulunmayan ve bekçi teşkîlâtı 
imkânının ahvâl-i (16) hâzıranın ber-taraf olmasına vâbeste olduğuna dâir 
mütâlaʻa der-miyân eden mülhakât-ı sâire komiser ve komiser muʻâvinlerine 
teblîgât-ı sâbıka dâiresinde (17) şimdiden be-heme-hâl teşkîlâta müsâraʻat 
etmeleri zımnında vesâyâ-yı ekîde îfâ kılınmış olduğu maʻrûzdur ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 22 Rebîü’l-ahir Sene (1)333 
ve fî 24 Şubat Sene (1)330 (9 Mart 1915).

Kastamonu Polis Müdîri
(İmzâ)
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5454

Beyrut’taki mahalle bekçilerinin, polis müdürlerinin riyaseti altındaki 
belde eşrafından müteşekkil bir komisyona bağlı olduğu ve Beyrut 
vilayetinin tamamında bekçiler tensik edilerek mahalle bekçiliğinin 

teşkili hakkında
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 54 � Sayfa: 356)

Beyrut Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 65

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) 27 Kânûn-ı evvel (1)330 târîh ve 28689/109 numerolu tahrîrât-ı 
ʻaliyyeleri cevâbıdır. Merkez-i vilâyetde müstahdem mahallât bekçilerinin 
emr-i idâresi polis müdîrlerinin riyâseti (2) altında eşrâf-ı beldeden beş 
zâtdan müteşekkil bir komisyona muhavveldir. Bekçi kadrosu yüz altmış 
altı nefer, yedi çavuş ve iki müfettiş ve bir bekçi (3) memûruyla bir de 
kâtibden ʻibâret olub bekçiler geceleri beşer ve altışar sâʻat îfâ-yı vazîfe 
ile mükellef olub bekçilere şehrî beşer (4) ve çavuşlara on ikişer ve 
müfettişlere on sekizer mecîdiyye ve bekçi memûruna yedi yüz ve kâtibine 
yüz elli guruş maʻâş iʻtâ (5) olunmakda ve tahsîsât-ı mezkûrenin karşılığı 
dâhil-i şehrde mevcûd dükkân ve mağaza başına ikiden on ve hâne başına 
birden (6) on beş guruşa kadar alınan bir bekçi rüsûmundan ʻibâret 
bulunmakdadır. İşbu vâridât yüzde sekiz ʻâidât verilmek üzere istihdâm 
edilen (7) altı tahsildâr maʻrifetiyle tahsîl olunarak komisyon-ı mezkûr 
huzûrunda mâh-be-mâh ashâb-ı istihkâka tevzîʻ edilmekde olduğu ve 
melbûsâta (8) gelince yalnız bekçi “Çavuş” ve müfettişlerine iki sene evvel 
hâkî renkde birer takım elbise ve kaput iʻmâl ve iktisâ etdirilmiş ise de (9) 
mürûr-ı zamânla el-yevm fersûdeleşmiş olan elbise-i mezkûrenin tecdîdine 
henüz teşebbüs olunmadığı anlaşılmışdır. Livâ ve kazâlarda ise henüz 
bekçi (10) teşkîlâtı mevcûd olmayıb mahallî mecâlisi belediyye rüesâsının 
taht-ı idâresinde olarak dükkân ve mağaza sâhiblerinden tahsîl edilmek 
sûretiyle üçer (11) dörder mecîdiyye ücûrâtla bekçi istihdâm edilmekde 

54  BOA. DH. EUM. MTK. 73-6.
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olduğu ve Akka Livâsında ise henüz bekçi istihdâm edilmemekde olduğu 
cereyân-ı muhâbereden (12) menfehim olmuşdur. Çarşı mahallât bekçileri 
zâbıta-i mahalliyyenin taht-ı nezâretinde olub zâbıta-i mâniʻa ve ʻadliyye 
vezâifi nde ona muʻâvenetle (13) mükellef ve işbu vezâifi  îfâda polisin 
mâlik olduğu hukûk ve salâhiyyeti hâiz bulunmalarına nazaran bunların 
tarz-ı hâzırada devâm-ı istihdâmları (14) câiz olmayıb lâyıkıyla tanzîm ve 
tensîki îcâb edeceğinden bütün vilâyetde bekçi teşkîlâtının tamâmî-i tatbîki 
lâzım geleceği mütâlaʻa-i ʻarz olunur efendim. Fî 1 Mart Sene (1)331 (14 
Mart 1915).

Polis Müdîr Vekîli
(İmzâ)
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1.6. Polis Hastanesi

5555

Bir polis hastanesi inşası için tahsisat gönderilmesi talebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 55 � Sayfa: 357)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 3/6758

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Öteden beri polis memûrlarının îfâ-yı vazîfe esnâsında hastalananlar 
ʻaskerî hastahânelerinde tedâvî etdirilmekde ise de baʻzen mezkûr 
hastahânelerde (2) boş yatak bulunmamasından dolayı hasta polislerin 
kimi hânelerinde ve burada hânesi olmayanlara dahi karakollarda ve 
otellerde tedâvî olunmakda olub (3) polis hastalarının böyle müteferrik 
sûretde şurada burada yatırılması ve bakacak kimsesi bulunmayanların 
hâl-i ıztırâbında tedâvîsiz bırakılması muvâfık olamayacağı (4) gibi esâsen 
iki bin yedi yüz kişilik (2700) bir heyet-i zâbıtanın kendine mahsûs bir 
hastahânesi bulunmak vücûbu âşikâr üdüğünden ve masârif-i dâimesi (5) 
edviye tahsîsâtıyla temîn ve hastegânın tedâvîsinde zâbıta etıbbâsı istihdâm 
kalınmak sûretiyle bir hastahâne güşâd ve idâre olunması mümkün ve 
hastahânenin (6) Yıldız Sarâyı müştemilâtının Polis Mektebine tahsîs 
olunan binâ dâhilindeki tehî dâirenin tevsîʻiyle kırk yataklık olmak üzere 
orada tesîsi (7) münâsib görüldüğünden inşâât-ı mukteziyye içün vukûʻu 
tahmîn olunan yirmi bin guruş masrafın inşâât tertîbinden bi’l-efrâz 
havâlesinin iʻtâsına dâir (8) sebk eden işʻâra cevâben Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesinden vârid olan tezkirede sene-i hâliyye Mâliyye büdcesinde 
mevzûʻ ve münhasıran hükûmet (9) konaklarıyla habshâneler inşâât ve 
taʻmîrâtına muhtass bulunan tahsîsâtdan hastahâne masârif-i tesîsiyyesi 
içün akçe tefrîk ve iʻtâsı tertîbinin muhtassun (10) lehinin gayrîye sarfını 
müstelzim ve bu da Büdce Kânûnu mûcibince memnûʻ olmak iʻtibârıyla 
tevrîc-i işʻâr gayr-ı mümkün olduğuna ve bâ-husûs Emniyyet-i (11) 
ʻUmûmiyye büdcesinde inşâât ve taʻmîrât içün tahsîsât bulunduğuna binâen 
masârif-i mebhûse hakkında hazînece bir gûnâ muʻâmele yapılamayacağı 

55  BOA. DH. EUM. MH. 215-24.
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işʻâr kılınmış (12) ve Polis Mektebinde hastahâne pavyonu ittihâz olunan 
binânın ihtiyâca kâfî gelecek sûretde tevsîʻiyle üzerine bir kat daha ̒ ilâvesi 
içün (13) Şehremâneti Heyet-i Fenniyyesi Miʻmârı Terziyan Efendi 
tarafından tanzîm olunub Emânet-i müşârunileyhâdan gönderilen ve 
mecîdiyye on dokuz guruşdan kırk (14) altı bin sekiz yüz on sekiz guruşa 
bâliğ olan masârif-i muhammenenin müfredâtını muhtevî bulunan keşf-i 
evvel defteriyle ol bâbdaki resm leffen takdîm (15) edilmiş olmağla polis 
memûrları içün bir hastahâne ihdâsındaki lüzûm ve zarûret ʻarz ve îzâhdan 
müstağnî bulunmağla iktizâsının îfâsına müsâʻade (16) buyurulması 
ehemmiyyetle ̒ arz olunur. Fî 28 Teşrîn-i sânî Sene (1)327 (11 Aralık 1911).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

(Alt Kısım)

(1) Sene-i hâliyye büdcesine inşâât ve taʻmîrât tahsîsâtı olarak ancak yüz 
yirmi bin guruş mevzû olub meblağ-ı mezbûrun havâlenâmesi de tamâmen 
İstanbul Vilâyetine verilmiş ve bi’l-ahire idâre-i merkeziyye (2) içün 
görülen lüzûm üzerine yedi bin beş yüz guruş tenkîs ve sarf etdirildiği gibi 
ve tahsîsât-ı mezkûrenin mecmûʻu sarf edilmemiş olsa bile inşâsına lüzûm 
gösterilen hastahânenin (3) masârif-i inşâiyyesine kifâyet edemeyeceği 
bedîhî bulunmasına binâen tensîb buyurulduğu hâlde üç yüz yirmi sekiz 
senesi büdcesinin Mebʻûsân Muvâzene Encümeninde hîn-i tedkîkinde 
teklîf (4) olunmak üzere dosyada hıfzı ve İstanbul Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine de ol vechle cevâb iʻtâsı menût rey-i ʻâlîleridir. Fî 19 
Kânûn-ı evvel Sene (1)327 (1 Ocak 1912).

(Mühür)
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5656

Polis memurları için acilen bir hastane tesis ve inşası hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 56 � Sayfa: 358)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Kalemi
ʻAded:

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin fî 14 Şubat Sene (1)327 (27 
Şubat 1912) târîhli Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine takdîm eylediği 

müzekkirenin sûreti.

(1) Öteden beri polis memûrlarına îfâ-yı vazîfe esnâsında hastalananlar 
ʻaskerî hastahânelerinde ve buralarda boş yatak bulunmadığı (2) zamanlarda 
da karakolhâne ve otellerde icrâ-yı müdâvâtları temîn edilegelmekde olub 
ancak polislerin böyle müteferrik (3) sûretde şurada burada yatırılması 
ve bakacak kimsesi olmayanların hâl-i ıztırâbında tedâvîsiz bırakılması 
(4) muvâfık-ı maʻdelet ve insâf olamayacağı gibi esâsen iki bin yedi yüz 
kişilik bir heyet-i zâbıtanın kendisine (5) mahsûs bir hastahânesi olmaması 
da tecvîz edilemeyeceği cihetle masârif-i dâimesi edviye tahsîsâtından 
verilmek (6) ve hastegânın tedâvîsinde zâbıta etıbbâsı istihdâm edilmek 
üzere polis mektebi binâsı dâhilindeki dâirenin (7) tevsîʻiyle kırk yataklık 
bir hastahânenin kırk küsûr bin guruşla tesîs edileceği İstanbul (8) Polis 
Müdîriyyetinin 28 Teşrîn-i sânî Sene (1)327 târîhli (11 Aralık 1911) 
tezkiresiyle işʻâr edilmiş ve sûret-i işʻâr muvâfık-ı hâl (9) ve maslahat 
görülmüş ise de mezkûr hastahânenin müstaʻcelen tesîsi derece-i 
vücûbda olmasına mebnî inşâât-ı (10) mezkûrenin bilâ-münâkasa bir an 
evvel icrâsına ʻâid muʻâmelâtın îfâsı menût müsâʻade-i celîle-i Nezâret-
penâhîleridir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

56  BOA. EUM. MH. 33-34.
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Der-miyân olunan lüzûm ve müstaʻceliyyete ve sene nihâyetine pek az 
zaman kalmış olmasına nazaran tervîc-i işʻâr münâsibdir. Fî 15 Şubat Sene 
(1)327 (28 Şubat 1912).

Müstaʻceldir

Polis Mektebi Müdîri Muhiddin ve Tabîb Nail ve Muhâsebe Mümeyyizi 
Keremeddin ve Beşiktaş Merkez Memûru Vehbi Beylerden mürekkeb 
bir komisyon teşkîliyle mûmâileyhüm tarafl arından hemen işe mübâşeret 
edilmesi münâsib görülmüş ve kendilerine teblîgât-ı şifâhiyye îfâ kılınmış 
olduğundan evrâkıyla berâber komisyon riyâseti vazîfesini îfâ eylemesi 
münâsib olan Muhiddin Beyefendiye tevdîʻi. Fî 19 minh.
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5757

Hastanelerden hasta polisler için koğuş istenmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 57 � Sayfa: 359)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 8133
Husûsî: 234

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Nâzır beyefendi hazretleri
(2) Esnâ-yı vazîfede bir hastalığa giriftâr olan memûrîn-i zâbıta öteden beri 
hastahâneye (3) sevk olunmakda ve ahîren ittihâz olunan usûl mûcibince 
hastalıkları hâiz-i ehemmiyyet olmayan memûrîn (4) dahi îcâb-ı hâle göre 
ya hastahânye sevk veyâhûd karakolda istirâhat etdirilmekde bulunmuş 
(5) ise de hastahânelerce ekseriyâ berây-ı tedâvî gönderilen memûrîn-i 
mûmâileyhüm boş yatak (6) olmadığı beyânıyla kabûl edilmeyerek iʻâde 
edilmekdedir îfâ-yı vazîfe esnâsında tesîrât-ı (7) hevâiyyeye maʻrûz 
kalarak hasta düşen memûrların gönderildikleri hastahânede cevâb-ı (8) 
redd aldıkdan sonra diğer hastahânelerde yer bulunub gönderilinceye 
kadar geçen müddet tedâvîden (9) mahrûmiyyet teşeddüd-i ızdırâbâtını 
intâc eylediği ve şu hâl bi’t-tabʻ gayret ve vazîfedeki (10) fedâkârlığı 
kesr-i taklîl eyleyeceği cihetle yalnız memûrîn-i mûmâileyhüme münhasır 
ve âmâde olmak üzere (11) İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar cihetlerindeki 
hastahânelerde birer koğuş tefrîk etdirilmesi (12) esbâbının istikmâl 
buyurulması ʻarz ve istirhâm olunur ol bâbda emr ü irâde efendim 
hazretlerinindir. Fî 19 Teşrîn-i evvel Sene (1)329 (1 Kasım 1913).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

57  BOA. DH. EUM. EMN. 33-39.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

96

5858

İstanbul Polis Müdüriyetine bağlı Emraz-ı Zühreviye Hastanesi için 
Beşinci Emraz-ı Zühreviye Şubesi namıyla İstanbul bütçesine ilave 

yapıldığı hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 58 � Sayfa: 360)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 
1867: ʻUmûmî
239: Husûsî

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Şifâhen zât-ı sâmî-i Nezâret-penâhîden telakkî edilen emr mûcibince 
Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi Müdîriyyetinin dahi tekmîl-i muʻâyenehâneleri 
ve yeni açılan hastahânesi ile (3) berâber büdcesi leffen takdîm kılınmışdır. 
Beşinci Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi nâmıyla İstanbul büdcesine zeyl olarak 
ʻilâvesi ve bu mühim büdcenin (4) merkezce hesâbâtının tedkîk ve teftîşi 
içün dahi Muhâsebe Memûrluğuna iki sekiz yüz guruş zamm ve mevcûd 
iki dört yüz guruşluk kâtiblerin dahi (5) altışar yüz guruşlu kâtiblere 
tahvîli mütemennâdır ol bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 29 
Temmuz Sene (1)333 (29 Temmuz 1917).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

58  BOA. DH. EUM. MH. 159-33.
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5959

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesinin idaresindeki üç yüz 
yataklı zührevi, elli yataklı polis hastanesi, yetmiş mevcutlu yatılı 

darüssınaanın (sanat okulu) iaşelerinin temini ile polis daireleri ve 
müessesatına erzak verilmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 59 � Sayfa: 361)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded:
ʻUmûmî: 767
Husûsî: 24

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin taht-ı emr ü idâresinde üç yüz 
yataklı Emrâz-ı Zühreviye ve elli yataklı Polis Hastahâneleriyle yetmiş 
mevcûdlu bir dârü’s-sınâʻa (3) vardır. Bu müessesâtın leylî olmaları 
iʻtibârıyla emr-i iʻâşeleri ol bâbdaki karârnâmenin ahkâm-ı sarîhasına 
binâen İʻâşe Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine (4) ʻâid ise de bu müesseseler 
içün şimdiye kadar pek cüzî erzâk alınabilmiş ve bununla da temîn-i idâre 
gayr-ı mümkün bulunmuşdur. İʻâşe Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine (5) en 
son vukûʻ bulan mürâcaʻatımıza bugün alınan cevâbda mevâdd-ı iʻâşeden 
anbarda mevcûd olanlarının verilmekde ve olmayanların da (6) vürûduna 
intizâr edilmekde olduğu bildirilmişdir. Hâlbûki İʻâşe Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesi bize erzâk yokdur dediği hâlde birçok yerlere bi’l-ahire (7) 
erzâk vermekde ve müessesât-ı mezkûreye erzâk iʻtâsı husûsunda kâʻide-i 
müsâvâta riʻâyet edilmemekde olduğundan bu sebeble iʻâşe (8) husûsunda 
en ziyâde sıkıntı çeken polis devâiri ile polise merbût müessesâtdır. Polis 
devâir ve müessesâtının emr-i iʻâşeleri eğerçi (9) İʻâşe Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesince tehvîn olunumayacak ise lüzûmu olan erzâk ve mevâdd 
Konya ve Ankara gibi mahallerden celb edilmek üzere Müdîriyyet-i 
(10) müşârünileyhâca Mâliyye Nezâreti memûrînine gösterilen suhûlet 

59  BOA. DH. İ. UM. 20-10.
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derecesinde polise de ibrâz-ı muʻâvenet ve suhûlet olunmasının temînine 
(11) müsâʻade-i celîle-i Nezâret-penâhîleri müsterhamdır. Ol bâbda ve her 
hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 2 Şubat Sene (1)334 (2 
Şubat 1918).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Sadâret-i ʻUzmâ
Umûr-ı İdâriyye Kalemi
ʻUmûmî: 337818
Husûsî: 178

Polis ve devâir müessesâtına 
Erzâk iʻtâsı hakkında.

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi idâresindeki Emrâz-ı Zühreviye ve 
Polis Hastahâneleriyle leylî Dârü’s-sınâʻa içün şimdiye kadar pek cüzî 
erzâk verildiği gibi (3) polis memûrlarına da ancak bir aylık erzâğın nısfı 
derecesinde tevzîʻât icrâ edilmiş ve odun ve kömür ve sâire husûsâtda 
dahi müşkilâta tesâdüf (4) edilmekde bulunmuş olduğuna dâir vârid olan 
9 Şubat Sene (1)334 târîhli ve 133 numerolu iki kıtʻa tezkire-i ʻaliyye-i 
fehîmâneleri üzerine keyfi yyet Harbiyye (5) Nezâret-i Celîlesine işʻâr 
kılınmış idi. Emrâz-ı Zühreviye ve Polis Hastahâneleri ile Dârü’s-sanâʻa 
ihtiyâcı içün taleb olunan mevâdd-ı iʻâşeden vazʻiyyet-i hâl (6) ve imkânın 
derece-i müsâʻadesine göre verilebilenler ʻAskerî Hastahânelerinin tarz-ı 
iʻâşesine tevfîkan iʻtâ edilmekde olduğu ve karârnâme-i mahsûs mûcibince 
memûrîne (7) şimdiye kadar tevârîh-i muhtelifede îfâ edilen tevzîʻât-ı 
ʻumûmiyye miyânında polis memûrlarına da maʻâş ve mevcûdları 
nisbetinde erzâk tevzîʻ olunarak (8) istisnâî bir hâl sebk etmediği ve 
mahrûkât-ı ihtiyâciyyeleri diğer devâir misillü İstanbul Vilâyetince tedârik 
edilmekde olduğundan bu bâbdaki ihtiyâcın da vilâyet-i mezkûrece (9) 
temîni lâzimeden bulunduğu bi’l-muhâbere Nezâret-i müşârünileyhâdan 
cevâben inbâ kılınmağla ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 16 Cemâziye’l-evvel (1)336 ve 28 Şubat (1)334 (28 Şubat 
1918).

Sadr-ı aʻzam nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)
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6060

Emraz-ı Zühreviye Şubesi’nin cihet-i merbutiyeti ve şubenin 
teşkilatında yapılması gereken değişiklikler hakkında Polis 

Müdüriyetinden gönderilen raporlara dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 60 � Sayfa: 363)

Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi

(1) Mukaddemâ Şehremânetine merbût iken üç yüz otuz bir senesinde 
kânûn-ı mahsûs ile Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesine rabt edilmiş ve geçen 
sene Frengi Hastahânesinin dahi devr ve ilhâkıyla büsbütün Müdîriyyet-i 
mezkûreye mâl edilmiş olan İstanbul Emrâz-ı Zühreviye (2) Mücâdele 
Teşkîlâtının ʻâidiyyet ve taʻalluku hasebiyle sene-i âtiyyeden iʻtibâren 
Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine devr edilmek üzere şimdiden 
muʻâmelâta vazʻ edilmesi ve Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden vârid 
olan 17 Kânûn-ı evvel Sene (1)334 târîhli ve 5332/251 numerolu (3) 
tahrîrâtda der-miyân olunmakdan nâşî bu bâbda bir karâr ittihâzı zımnında 
ve daʻvet-i vâkıʻaya icâbetle Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde 
ictimâʻ edilerek keyfi yyet tedkîk edilmişdir.
(4) Frengiye karşı mücâdele teyfi yyeti esâsen Sıhhiyye Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine ʻâid bir vazîfe olduğuna şübhe edilemez. Bundan dolayı 
frengi mücâdelesinde ehemmiyyet-i ʻazîmesi olan fuhşun tanzîm ve 
ıslâhıyla ʻumûmhânelerin temîn-i ahvâl-i sıhhiyyesi meselesinin (5) dahi 
oraya tevdîʻi vârid-i hâtır olabilirse de fuhşa müteʻallik meselede tıbbî ve 
sıhhî olan nukâtın mahdûdiyyetine mukâbil hukûk, ictimâʻiyyât ve inzibâta 
temâs eden mevâddın ekseriyyet-i ʻazîmiyyeyi teşkîl etmesi bu hidmetin 
(6) bütün memleketlerde polis idâresine rabtını zarûrî kılmışdır. Bu 
hidmetde ʻuhde-i etıbbâya ancak fâhişelerin muʻâyene ve tedâvîsi vazîfesi 
terettüb etdiği hâlde bir kadının girdâb-ı fuhşâ sukûtundan iʻtibâren (7) bu 
meslekden hurûcuna kadar edvâr-ı hayâtını hatve be-hatve taʻkîb etmek, 
fâhişeyi erbâb-ı nâmûsdan tefrîk ederek fuhşu tahdîd ve tefrîk eylemek, 
ekseriyyetle fecîʻ vukûʻâta sahne olan ̒ umûmhânelerin inzibâtını (8) temîn, 
güşâd ve seddi mesâilini tedkîk etmek, gizli fuhşun mümkün mertebe 
önünü almak misillü yüzlerce mesâil kâmilen kuvve-i inzibâtiyyenin 
müdâhalesine ʻarz-ı ihtiyâc etmekdedir. Mevâdd-ı müteferriʻasının (9) 

60  BOA. DH. İ. UM. 19-1.
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yüzde seksen ve belki doksanı zâbıtanın müdâhalesini istilzâm eden bu 
hidmet Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine devr olunduğu sûretde 
en basit ve ehemmiyyetsiz işlerde bile Sıhhiyye Dâiresinin (10) Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine mürâcaʻata mecbûr kalacağı ve bu sûretle 
muʻâmele-i kırtâsiyye nâ-mahdûd bir sûretde çoğalarak ʻazîm-i teehhürler 
vukûʻundan mâ-ʻadâ polis memûrları artık bu vazîfeyi başka bir dâire 
hesâbına (11) yapılmış angarya sûretinde telakkî edeceklerinden taʻkîbâtda 
da büyük bir rehâvet meydân alacağı bî-iştibâhdır. Esbâb-ı maʻrûzadan 
nâşî İstanbul Emrâz-ı Zühreviye Teşkîlâtının kemâ-fi ’s-sâbık (12) Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine merbût kalması bir emr-i tabîʻî ve zarûrî 
olub şu kadar ki meselenin nezâket ve ehemmiyyetine binâen bi’l-ʻumûm 
memâlik-i mütemeddine de polis idâre-i ʻumûmiyyesinde ahlâkî polis 
nâmı tahtında (13) bir şuʻbe-i muhassas tesîsi ile Emrâz-ı Zühreviye 
Teşkîlâtı bu şuʻbeye tevdîʻ edilmiş olmasına ve bizde dahi her ne kadar 
bir ahlâkî polis ihdâs olunmuş ise de buna büsbütün başka vazîfeler tahmîl 
(14) olunmuş bulunmasına göre bunun vazîfe-i asliyyesine ircâʻ ve emrâz-ı 
zühreviye mücâdelesine tahsîsi ve Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinin 
Emrâz-ı Zühreviye Şubesinde baʻzı taʻdîlât ve ıslâhât (15) icrâsı da lâ-
büdd görülmekdedir ki bunlar ber-vech-i âtî ʻarz olunur:

1- Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi kemâ-kân Polis Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyyesinin 
bir müdîriyyeti tarzında idâre olunmakla berâber ahlâkî polis memûrlarının 
en liyâkatli ve nâmûslularından lâ-akall yirmi kişinin doğrudan doğruya 
Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi emrine verilmesi. 

2- Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesinde Şuʻbe-i mezkûre müdîri ile mücâdele-i 
sıhhiyye müfettişinden ve Frengi Hastahânesi sertabîbinden mürekkeb bir 
komisyon teşkîl ve bu komisyona salâhiyyet-i vâsiʻa iʻtâsıyla mücâdeleye 
müteʻallik umûrun teehhürden ve şuʻabât-ı sâireye mürâcaʻat külfetinden 
kurtarılması.

3- Mevcûd taʻlîmâtnâmenin Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesiyle 
müştereken bi’l-müzâkere tadîl ve ıslâhı.

4- Beyoğlu tarafında lâ-akall dört yüz yataklık bir Emrâz-ı Zühreviye 
Hastahânesi güşâdı.

5- Hiçbir hidmet ve vazîfe mukâbili olmayarak Şehremânetinin 
fâhişelerden istîfâ etmekde olduğu muʻâyene ücreti kadınların muʻâyeneden 
fi rârını intâc ve mücâdele heyetinin vazîfesini işgâl etmekde olduğundan 
bu verginin kaldırılması.
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İşbu taʻdîlât icrâ olunmak şartıyla Emrâz-ı Zühreviye Mücâdele 
Teşkîlâtının kemâ-fi ’s-sâbık Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde ibkâsı 
en muvâfık ve süver-i sâireye merciʻ bir usûl olacağı mütâlaʻasında 
bulunduğumuzu mübeyyen işbu rapor takdîm kılınır. Fî 4 Kânûn-ı sânî 
Sene (1)335 (4 Ocak 1919).

Emrâz-ı Zühreviye Sertabîbi  

 (İmzâ) 

Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi Sıhhiyye 
Reîsi

 (İmzâ)

İstanbul Vilâyeti Sıhhiyye Müdîri 

 (İmzâ)

Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Hıfzı’s-sıhha Şuʻbesi Müdîr 
Muʻâvini

 (İmzâ)

Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi Müdîri

 (İmzâ)

Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Hıfzı’s-sıhha-i ʻUmûmiyye 
Şuʻbesi Müdîri

 (İmzâ)

Sıhhiyye Müfettiş-i ʻUmûmîsi

 (İmzâ)
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
İdâre-i ʻUmûmiyye-i Dâhiliyye Müdîriyyeti
ʻUmûm: 16316
Husûsî: 44

Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine

(1) ʻAtûfetlü efendim hazretleri
(2) Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesinin Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine 
devri esbâbının istikmâline dâir 17 Kânûn-ı evvel Sene (1)334 târîhli 
ve 5331/251 numerolu tezkire-i evâmirleri Sıhhiyye Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine (3) lede’t-tevdîʻ bu bâbda teşkîl olunan komisyon-ı 
mahsûsun netîce-i müzâkerât ve mütâlaʻâtını mübeyyen olarak gönderilen 
rapor leffen irsâl kılınmış olmağla meselenin ehemmiyyetine binâen bu 
husûsda (4) imkân mertebesinde iltizâm-ı sürʻat olunarak bu bâbdaki 
mütâlaʻa-i ʻaliyyelerinin serîʻan inbâsı teblîğ olunur ol bâbda emr ü irâde 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 9 Rebîü’l-evvel Sene (1)337 ve fî 13 
Kânûn-ı sânî Sene (1)335 (13 Ocak 1919).

Dâhiliyye Nâzır nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

 Riyâset-i ʻâciziyyesinde Üçüncü Şuʻbe Müdîri Hafız Mehmed ve 
Dördüncü Şuʻbe Müdîri Sadî Beylerden müteşekkil komisyona. Fî 16 minh.

(1) Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesinin Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine 
devri hakkında İstanbul Polis Müdîriyyet-i (2) ʻUmûmiyyesinden yazılıb 
Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesinden Sıhhiyye Müdîriyyetine bi’l-havâle 
bu bâbda teşkîl edilen (3) komisyon-ı mahsûsun netîce-i müzâkerât ve 
mütâlaʻâtını mübeyyen olarak gönderilib komisyon-ı (4) ʻâcizânemize 
havâle buyurulan rapor mütâlaʻa olundu.
(5) Evvelen: Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesinin kemâ-kân Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine merbût kalması zarûrî bulunduğundan (6) esâsen 
zâbıta-i ahlâkiyye husûsâtı ile de iştigâli tabîʻî bulunan Şuʻbe-i mezkûre 
ʻunvânının (7) ol bâbdaki taʻlîmâtnâmede musarrah olduğu üzere 
Zâbıta-i Ahlâkiyye Şuʻbesine tahvîli ve şu kadar ki (8) Polis Müdîriyyet-i 
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ʻUmûmiyyesince müttehaz usûl-i îcâbınca şuʻbeler numero ile yâd 
edilmekde olduğundan Şuʻbe-i (9) mezkûrenin dahi Beşinci Şuʻbe nâmıyla 
yâd ve hiçbir irtibât ve münâsebeti olmadığı hâlde (10) İkinci Şubeye 
merbût bulunan zâbıta-i ahlâkiyye kısmının dahi bütün teşkîlât ve vesâik 
(11) ve müstahdemîniyle birlikde mezkûr Beşinci Şuʻbeye rabt ve ilhâk 
olunması münâsib görülmüşdür. (12) Ancak Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyenin 
şuʻabât-ı esâsiyyesinden maʻdûd olan ve binâen ʻaleyh müzekkirde 
bulunması lâ-büdd bulunan (13) Şuʻbe-i mezkûrenin el-yevm bulunduğu 
Beyoğlu’ndaki Emrâz-ı Zühreviye Muʻâyenehânesinde bulunması (14) 
câiz olamayacağından Müdîriyyet-i ʻUmûmiyye binâsı dâhilinde derece-i 
kifâyede mahall tahsîsiyle nakl olunması (15) zarûrî bulunmuşdur. 
Maʻrûzât-ı ânifeye ve el-yevm mevcûd olan Zâbıta-i Ahlâkiyye Teşkîlâtı 
(16) memûrîn-i mevcûdesiyle şuʻbeye rabt ve ilhâk olunacağına nazaran 
Sıhhiyye Komisyonunun yirmi nefer zâbıta-i (17) ahlâkiyye memûrunun 
Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesi emrine verilmesi hakkındaki mütâlaʻası da 
husûl (18) bulmuş oluyor.
(19) Sâniyen: Sıhhiyye Komisyonunun Emrâz-ı Zühreviye Şuʻbesinde 
Şuʻbe-i mezkûre Müdîri ile Şuʻbe-i Sıhhiyye Reîsinde ve hastahâne (20) 
sertabîbinden mürekkeb bir komisyon teşkîl ve bu komisyona salâhiyyete 
vâsiʻa iʻtâsıyla mücâdeleye müteʻallik (21) umûrun teehhürden ve şuʻabât-ı 
sâireye mürâcaʻat külfetinden kurtarılması hakkındaki teklîf lede’l-
müzâkere (22) emrâz-ı zühreviye mücâdelesine müteʻallik umûr. Biri 
maʻlûmât diğeri sarfi yyât nâmıyla ikiye kâbil taksîm (23) olub birincisinin 
mevcûd taʻlîmâtnâmenin hîn-i taʻdîlinde nazar-ı dikkate alınarak bir usûl-i 
sâlime rabtı (24) mümkün ise de ikincisi yaʻni mübâyaʻât ve sarfi yyât 
gibi husûsât Usûl-i Muhâsebe-i ʻUmûmiyye Kânûnu’na (25) tâbiʻ 
bulunduğundan bununda kânûn-ı mezkûrenin rûhuna ve esâsına mugâyir 
olmamak şartıyla daha sâlim (26) ve mûcib-i teshîlât bir şeklde ifrâğı 
tesbîti mümkün bulunmuşdur.
(27) Sâlisen: Mevcûd Emrâz-ı Zühreviye Taʻlîmâtnâmesinin baʻzı 
mevâddının noksân ve ihtiyâca gayr-ı kâfî bulunduğu (28) bi’t-tecrübe 
sâbit olduğundan bunun da Emniyyet-i ʻUmûmiyye ve Şehremâneti ve 
Polis ve Sıhhiyye Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyelerince (29) taʻyîn olunacak 
salâhiyetdâr memûrînden mürekkeb bir komisyon maʻrifetiyle tedkîk ve 
taʻdîli komisyon-ı ʻâcizânemizde (30) elzem görülmüş ve bunun muhtâc-ı 
taʻdîl cihetleri bi’t-tedkîk tesbît edilmekde olub şu birkaç gün zarfında (31) 
ikmâli memûl bulunan tedkîkât netîcesinin ʻarzı tabîʻî bulunmuşdur.
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(32) Râbiʻan: Emrâz-ı Zühreviye Hastahânesi içün büdcede üç yüz yataklık 
tahsîsât-ı mevcûd ve yatak (33) mikdârının dört yüz’e iblâğı şâyân-ı arzu 
bulunduğundan tahsîsâtın ona göre tezyîdi esbâbının (34) istikmâli ve 
bundan başka Şehremânetinin ücret iʻtâsına muktedir hastegâna mahsûs 
olmak üzere ber-mûcib-i taʻlîmâtnâme (35) lâ-akall iki yüz yataklı bir 
hastahâne güşâdına mecbûr tutulması zarûrî bulunmuşdur.
(36) Hâmisen: Hiçbir hidmet mukâbili olmayarak Şehremânetince 
fâhişelerden istîfâ olunan ücret emrâz-ı zühreviye (37) mücâdelesini 
fi ’l-hakîka eşkâl ve envâʻ mahâzîr tevlîd etmekde bulunduğundan 
taʻlîmâtnâmenin hin-i taʻdîlinde bu cihetin (38) nazar-ı dikkate alınması 
şâyân-ı temennî görülmüşdür.

Husûsât-ı maʻrûzanın kabûl ve sürʻat-i tatbîki merhûn rey-i ʻâlî 
bulunduğunun ʻarzıyla işbu rapor takdîm kılınır. Fî 30 Mart Sene (1)335 
(30 Mart 1919).

Dördüncü Şuʻbe Müdîri Polis Müdîr-i ̒ Umûmî Muʻâvini
 (İmzâ)  (İmzâ)
 Üçüncü Şuʻbe Müdîri
  (İmzâ)
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6161

Lağvı kararlaştırılan Polis Hastanesi’nin binasının Dersaadet Polis 
Mektebi Müdüriyetine terkedilmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 61 � Sayfa: 366)

Der-Saʻâdet
Polis Mektebi Müdîriyyeti
ʻAded:1441/310

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Lağvı takarrür eden Polis Hastahânesinde mevcûd karyola ve teferruʻâtı 
evvelce mektebden alınmış olduğu gibi eczâhânesinde bulunan camlı (2) 
ve camsız dolab, muʻâlecât, kavanozlar ve şişeler, terâzi ve teferrûʻât-ı 
sâiresiyle kâmilen mektebden verilmiş olduğundan mekteb (3) ihtiyâcâtının 
temîni zımnında heyet-i asliyyesiyle mektebe terki ve mezkûr hastahâne 
binâsı mekteb ittihâzına şimdiki binâdan daha elverişli (4) olduğundan 
mektebin mezkûr binâya nakli vesâilinin istikmâl ve irâdesine müsâʻade 
buyurulması ʻarz olunur efendim hazretleri. Fî 26 Teşrîn-i evvel Sene 
(1)336 (26 Ekim 1920).

Der-Saʻâdet Polis Mektebi
Müdîri
(İmzâ)

61  BOA. DH. EUM. MH. 213-13.
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1.7. Polis Müzesi

6262

Dersaadet Polis Mektebi’nde kurulması düşünülen Polis Müzesinin 
daha sonraki bir vakte bırakılması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 62 � Sayfa: 367)

Dâhiliyye Nezâreti Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi Şuʻbe 4

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye 

Müdîriyyetine  

      Der-kenâr

Li-ecli’t-tebyîz 
Kaleme Vürûdu

27 Kemaleddin

Kaleme 
Vürûdu 
Târîhi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

26 Eylül 
Sene (1)327

(9 Ekim 
1911)

(1) Der-Saʻâdet Polis Mektebinde bir zâbıta 
müzesi tesîsi hakkındaki teşebbüsün istilzâm 
edeceği masârif karşılığını tedârikdeki 
müşkilâta binâen bir vakt-i münâsibe (2) 
taʻlîki muvâfık olacağından şimdilik hıfz 
olunmak üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetine iʻâde olunur.

62  BOA. DH. İD. 138-7.
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6363

Polislerin mesleki gelişimi için Polis Müzesi yapılması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 63 � Sayfa: 368)

Der-Saʻâdet Polis 
Mektebi Müdîriyyeti

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Polislerin ahvâl-i rûhiyyelerinin tenmiyesi ve meslekde terakkî ve 
tekâmüllerinin temîni maksadıyla mektebde bir Polis Müzesi tesîsi 
tasavvur (2) edilmiş ve taʻlîmâtnâmesi bi’t-tanzîm şekl-i resmîsini iktisâb 
etdirilmiş ise de maʻa’t-teessüf her nasılsa şimdiye kadar bu ümniyyenin 
istihsâli uğrunda (3) çalışılmamış olması itibârıyla husûle getirilememiş ve 
hâlbûki maksadın ʻulviyyeti ve temîn edeceği fevâid irâde-i ʻarz ve beyân 
bulunmuş (4) olmasına binâen mezkûr taʻlîmâtnâme leffen takdîm huzûr-ı 
ʻâlîleri kılınmış olmağla lütfen muktezâsının îfâ buyurulmasını istirhâm 
eylerim efendim hazretleri. Fî 17 Şubat Sene (1)329 (2 Mart 1914).

Der-Saʻâdet Polis Mektebi
Müdîri
(İmzâ)

63  BOA. DH. EUM. VRK. 12-39.
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*
Polis Müzesi Taʻlîmâtnâmesi64

Mâdde 1: Şimdilik Der-Saʻâdet Polis Mektebine mahsûs olmak ve 
ileride vesâit ve fevâidi tevsîʻ ve taʻyîn etdikce polis mekâtib-i sâiresine de 
teşmîl olunmak üzere bir Zâbıta Müzesi tesîs olunacakdır.

Mâdde 2: Zâbıta Müzesi olan polis mekâtibinde vezâif-i zâbıtaya 
müteʻallik kılınan tedrîsâtın tatbîkâtında müteʻallimînin tevsîʻ-i 
muʻâmelâtına, sâniyen; Devlet-i Osmaniyyede vesâit-i inzibâtiyyenin 
teşkîlât-ı ibtidâiyyesiyle zamânımıza kadar tekemmülât-ı tedrîciyye ve 
târîhiyyesi hakkında tenvîr-i efkâra, sâlisen; Vazîfe uğrunda ibrâz eylediği 
meser-i fedâkârâne ve muvaffakiyyât-ı vazîfe-perverânesi zâbıta-i 
Osmaniyyeye medâr-ı şeref olacak memûrîn-i inzibâtiyyenin âsâr ve 
menâkıbıyla mefâhir-i meslekiyyeye kesb-i vukûf etmeye ve bu sûretle 
vazîfenin ʻulviyyetini ve mesleğin kıymet-i haysiyyetini takdîre hâdim 
olacakdır.

 Mâdde 3: Zâbıta Müzesi Polis Mektebinin bir şuʻbesi olarak tertîbât-ı 
dâhiliyyesi ve idâre-i dâimesiyle âsâr ve eşyâ-yı mevcûdenin intizâm ve 
muhâfazası ve eşyâ ve âsâr-ı mukteziyyenin âtiyen taʻyîn olunan ahvâl 
ve vesâite göre temîn-i tedârikiyle müzenin tezyîd-i servet ve iktisâb-ı 
mükemmelliyyet etmesine çalışılması mekteb müdîrine muhavveldir.

Müzenin Hâvî Olacağı Âsâr ve Eşyâ

 Mâdde 4: Müze; Birincisi esliha ve melbûsât-ı resmiyye ve âlât-ı 
zâbıta, ikincisi; Esliha ve eşyâ-yı cürmiyye, üçüncüsü; Sahte ve mukalled 
evrâk ve nukûd, dördüncüsü; Boyalı ve karakalem ve fotoğrafî tesâvîr, 
beşincisi; Kütüb ve müellefâtdan mürekkeb olacakdır.
 Mâdde 5: Esliha ve melbûsât-ı resmiyye ve âlât-ı zâbıta evvelen; 
Devlet-i Osmaniyyenin bidâyet-i teessüsünden Tanzîmât-ı hayriyyeye 
kadar geçen edvâr zarfında Memâlik-i Osmaniyyede âsâyiş ve inzibâta 
memûr olan vesâitin kıyâfet-i resmiyyeleriyle taşıdıkları silahlardan, 
sâniyen; Tanzîmât-ı hayriyyeden zamânımıza kadar zabtiyye ve jandarma 
ve teftîş ve polis nâmlarıyla icrâ olunan teşkîlât-ı zâbıtada efrâd ve zâbitânın 
melbûsât ve silahlarından, sâlisen; kâffe-i memâlik-i mütemeddinede hâlen 
polis ve jandarmanın kıyâfet ve silahlarından, râbiʻan; Mücrîmînin fi rârını 
menʻ içün gerek zâbıta-i Osmaniyyede ve gerek düvel-i sâire vesâit-i 

64  Polis Mecmuası, İstanbul-1914, Sy: 17 ss. 404-408.
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inzibâtiyyesinden kadîmen ve hâlen istiʻmâl edilmiş olan kelepçe, lâle, 
zincir ve emsâli âlâtın eşkâl-i kadîmeleri ile terakkiyyât-i medeniyyeleriyle 
mebsûten vakt vakt aldıkları şekllerden ve el-yevm kabûl olmuş olan 
nevʻlerden bir veyâ îcâbına göre müteʻaddid numûnelerden teşekkül 
edecekdir. Bu numûneler kâbil olduğu hâlde asllarından ve mümkün 
olmazsa levnen ve şeklen asllarına tamâmen benzetilmiş mukalledlerinden 
mürekkeb olabilir.
 Mâdde 6: Esliha ve eşyâ-yı cürmiyye katl, cerh, mevt veyâ tehlikeli 
aʻrâzı mûcib olan darb, kasa hırsızlığı, kapı kırarak, duvar delerek, 
anahtar uydurarak, nerd-bân kurarak, cebr ve şiddet irâe ederek irtikâb 
ve yankesicilikle icrâ olunan sirkat, kundakcılık, dinamit ve bomba gibi 
mevâdd-ı infi lâkiyye ve iştiʻâliyye ile îkâʻ edilen harekât-ı cürmiyye ve 
emsâli efʻâl-i memnûʻada erbâb-ı cerâimin istiʻmâl eylediği esliha ve âlât 
ve kâffe-i vesâitle âlât-ı razziyye ve câriha ile îkâʻ edilen cerâimin âsârı 
üzerinde mevcûd kıhf yaʻni kafatası ve kol, bacak kemikleri gibi teşrîhen 
alınmış aksâm-ı ʻuzviyye kemiklerinden mürekkeb olacakdır.
 Mâdde 7: Sahte ve mukalled evrâk ve nukûd, hazînenin yerli ve 
ecnebî şirketlerin müessesât-ı ticâriyyenin tahvîlât ve senedâtıyla kâime 
ve banknot gibi evrâk-ı nakdiyye ve efrâda ʻâid iʻlâmât ve senedât ve 
her gûne evrâk-ı muʻâmelede irtikâb olunan sahtekârlıklarda istiʻmâl 
edilmiş yazılar, kalemler, boyalar, eczâlar, kalıblar ve buna mümâsil 
edevât ve âlâtla sahte ve mukalled evrâkın ʻaynıları ve kalpazanlıkda 
müstaʻmel kâffe-i âlât ve vesâitle iʻmâl edilmiş veyâ hâricde iʻmâl edilerek 
Memâlik-i Osmaniyyeye idhâl olunmuş her nevʻ meskûkât-ı Osmaniyye 
ve ecnebiyyenin numûneleri olacakdır.
 Mâdde 8: Müzede bulunacak tesâvir evvelen Devlet-i Osmaniyyenin 
seyfen ve kalemen aʻlâ-yı şânına hidmetle târîh-i ʻumûmî ve Osmanîde 
îfâ-yı nâm etmiş olan selâtîn-i ʻizâm hazerâtıyla berrî ve bahrî meşhûr 
kumandanlar ve ricâl-i meşhûre-i siyâsiyye dühât üdebâ ve muharrirînin 
ve milel-i sâire edvârında iştihâr eden hükümdârân ve ricâl-i siyâsiyye ve 
eʻâzım erbâb-ı kalemin bidâyet teşekkülünden beri Zabtiyye Nezâretinde 
bulunan ricâl ve zevât ve teşkîlât-ı ahîreden beri de Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
ve İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi müdîrânı ile bu iki dâire 
şuʻabâtı ve Beyoğlu, Üsküdar Polis Müdîriyyetleri ve şuʻabâtı müdîrân ve 
rüesâsının portre denilen tesâvîr-i zâtiyeleriyle Devlet-i Osmaniyyede ve 
milel-i sâirede zuhûra gelen vekâyiʻ ve muhârebât-ı meşhûreyi ve gerek 
Devlet-i Osmaniyyede ve gerek düvel ve milel-i maʻrûfe-i sâirede kurûn-ı 
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ulâdan zamanımıza kadar emniyyet ve âsâyişde istihdâm olunan vesâit 
ve memûrîn kıyâfetlerini musavver sulu ve yağlı boya ve kara kalemle 
işlenmiş ve fotoğrafî levhalardan mâ-ʻadâ hayât-ı insânîye taʻarruz 
yolunda irtikâb edilmiş fecîʻ ve meşhûr cerâim ve kasa şikesti ve duvar 
tahrîbi ve âlâtı suʻûd istiʻmâliyle emâkin ve mesâkine girilerek îkaʻ olunan 
mühim sirkatlerin ahvâl ve âsârının vakʻaya akab-ı ıttılaʻda alınmış olan 
fotoğrafl arı ve bunlara nazaran iʻmâl edilmiş olan boyalı ve agrandisman 
levhalar ve meşhûr eşkıya ve cinâyât-ı ʻazîme îkâʻ etmiş olan canîlerle 
tasvîrleri devâir-i zâbıtaya tevzîʻ olunan yerli ve ecnebî meşhûr sârikler ve 
yankesiciler ve anarşistler ve eşirrâ-yı sâirenin ve ifâ-yı vazîfe esnâsında 
memûrîn-i zâbıta tarafından ibrâz olunan hıdemât-ı fedâkarânenin suver-i 
vukuʻu münâzır-ı mühimme müessiresini ve bi’n-nefs bu fedâkârlıkları 
ihtiyâr eden veyâ böyle fedâkârâne vazîfe uğrunda terk-i hayât eyleyen 
memûrîni irâe eder tablolar ve Osmanlı, Alman, İngiliz, Fransız, Avusturya, 
İtalya, Rusya, Cemâhir-i Müttefi ka-i Amerikada hâlen müteşekkil ve 
müstahdem polis ve jandarma zâbitân ve memûrîn ve efrâdının süvârî, 
piyâde ve velespide râkib olarak alınmış fotoğrâfı veyâ elde yapılmış 
resmleri (bu resmler mümkün olursa ʻalâmet-i fârikânın renklerini irâe 
etmek üzere fotoğrafl arında görünen formaları ve şekllerinin boyalı olması 
daha münâsibdir) ve Berlin ve Viyana ve Londra ve Pâris gibi merâkiz-i 
meşhûredeki zâbıtaya mahsûs mebânî-i ʻâliyye ve meşhûre ve bunların 
müştemilâtından olan mekâtib ve nezârethâne ve tevkîfhâne ve hastahâne 
ve yetimhâne ve salonlar gibi ihtiyâcât ve terkkiyât-ı hâzıraya birer numûne 
ʻadd olunmağa şâyân müessesâtın ve milel-i mütemeddinede bulunan 
ʻumûmî ve büyük habshânelerin hâricen ve dâhilen menâzır ve tertibâtını 
irâe eden mümâsil ve polisce iktisâb ve tevsiʻ-i maʻlûmâta hâdim olan 
fotoğrafîlerdir.
 Beşinci Mâddede taʻdât olunan tarz-ı kadîm zincir ve kepçe ve sâir âlât-ı 
zâbıtanın edvâr-ı târîhiyyeye ʻâid olanlarına ʻaynen dest-res olmakdaki 
müşkülata binâen iyi yapılmış ve teferruʻâtını hüsn-i irâe eder resmleri de 
tesâvîr kısmına ʻilâve olunabilir.
 Müellifât:ʻOsmanlıca, Fransızca, Almanca, İngilizce neşr olunan 
musavver ve gayri musavver polis cerâid ve mecmûʻalarından vücûda 
getirilecek koleksiyonlar ve cerâim ve vekâyiʻ-i meşhûreyi ve polisin 
bunları keşf ve faʻillerini izhâr husûsunda mürâcaʻat ve ittihaz etdiği şâyân-ı 
imtisâl tedabir-i mâhirâne ve ferâsetkârâneyi nakl ve tasvîr yolunda yazılmış 
hikâyât ve risâleler ve polisin maʻlûmât-ı müfîde iktisâb etmesine hâdim 
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olarak erbâb-ı tedkîk ve ihtisâsın telîf-kerdeleri olan kitâblar ve heyet-i 
ictimâʻiyyede teşkîlât-ı zâbıta târîhçelerine dâir yazılmış âsârla eski ve yeni 
kuyûdât-ı zâbıta numûneleri vukûʻât-ı zâbıta senevî istatistikleri, zâbıtaya 
taʻalluk edecek her gûne telîfât ve ʻulûm-ı ictimâʻiyye ve hukûkiyye ve 
bi’l-hassa hukûk- idâre ve cezâiyye ve nizâmât-ı zâbıta mecmûʻalarından 
ʻibâretdir 

Müzenin Tertîbât-ı Dâhiliyyesi

 Mâdde 10: Müzenin tertîbât dahîliyyesinde usûl-i tasnîf ve zevk-i 
selîm cihetleri nazar-ı dikkate alınacakdır. Binâberîn esliha ve eşyâ içün 
sathları mâil câmekânlar ve münâsib rafl ar ve kitâblar içün de sâde ve 
fakat muktezâyı hüsn-i tabʻ ve zerâfete muvâfık bir kütübhâne tedârik 
olunacağı gibi her sınıf esliha ve eşyâ ve müellifât taʻalluklarına göre sıra 
sıra tertîb edilecek ve resmlerin kıtʻalarına ve ehemmiyyetlerine göre her 
sınıfa bir tarzda çerçeveler yapdırılarak bunların tertîb ve taʻalluklarında 
da yekdiğere taʻallukları gözetilecek ve fotoğrafîlerin ufak kıtʻa olanları 
kezâlik taʻalluklarına göre ayrı ayrı albümlerde cemʻ olunacak ve büyük 
kıtʻadakiler münâsib rafl ar ve etajerlere vazʻ olunacakdır. Müze dürûnunda 
intihâb edilecek münasib bir mahallde müdavimînin lede’l-hâce züvvârın 
oturub yazı yazabilmesine ve baʻzı mütâlaʻâtda bulunmasına müsâʻid 
mustatîl ve üstü örtülü kebîr bir mâsa, etrâfında lüzûmu kadar sandalye 
bulundurulacak ve eşyâ ve âsâr-ı mevcûde üzerine numerolu yaftalar ve 
bu numerolara göre eşyâ ve âsârın taʻrîfât mufassalasını hâvî ve sınıfl arı 
hurûf-ı hecâ tertîbiyle ve teferruʻâtları yaftaların numeroları sırasıyla 
matbûʻ veyâ hüsn-i hatla muharrer bir katalog bulundurulacakdır.

Müzeye Hakk-ı Duhul ve Ziyâret

 Mâdde 11: Müze herkese güşâde olmayacakdır. Mektebce taʻyîn 
olunacak eyyâm-ı mahsûsada mektebde müteʻallimîn müze dâiresinin 
vüsʻatine göre sırasıyla girib eşyâ ve âsâr-ı mevcûdeyi birer birer 
görecek ve bunların cihet-i taʻallukları ve maʻlûmât iʻtibârıyla kıymet 
ve ehemmiyyetleri üzerine muʻallimleri maʻrifetiyle nazar-ı tedkîk ve 
mütâlaʻaları celb olunacakdır. Mekteb muʻallimîni istedikleri vakit 
müdîre maʻlûmât vermek şartıyla müzeye girib tedkîkât icrâsında serbest 
olacakdır. Rüesâ ve memûrîn-i zâbıta ve erkân ve ricâl-i devlet ve rüesâ-
yı devâir-i hükûmetle zevât-ı maʻrûfe ve muʻteberân ve müellifîn ve 
muharrirîn ve maʻrûf züvâr-ı ecnebiyye ile seyyâhîn müstesnâ olmak 
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üzere müzeyi ziyâret etmek isteyen kimselerin ahvâl ve makâsıdı mekteb 
müdîriyyetince tahkîk ve müzeyi tedkîkinde mahzûr olmadığına kanâʻat 
edilmedikce duhûlüne müsâʻade olunmayacakdır. maʻ-mâfîh duhûlüne 
müsaʻâde olunan kimselerden ücret-i duhûliyye istihsâl edilecekdir.
 Mâdde 12: Müzede mevcûd eşyâ ve âsârı tedkîk ile bunlardan resmler 
almak ve istinsâh etmek sûretiyle telîfât veyâ sâir neşriyâtca istifâde ve 
tevsîʻ-i maʻlûmât etmek isteyenler bu maksadla berây-ı iştiğâl müzede 
bulunacağı müddetin beher saʻati içün yüz guruş ücret tediyesine mecbûr 
olacakdır. 
 Mâdde 13: Alınacak ücûrâtın iʻtâ edenin ismiyle târîh-i iʻtâsı ve 
kaç sâʻat iştiğâle mahsûs olduğu mekteb müdîri tarafından tutulacak bir 
deftere sırasıyla kayd ashâbına mukâbilinde ʻilmühaber iʻtâ olunacakdır 
ve ücûrâtda duhûliyye kuponlu biletlerle istîfâ edilecekdir. Hâsılât-ı vâkıʻa 
müzenin tertîbâtı masârifi ne karşılık ittihâz edilecekdir. Bu sûretle vukûʻ 
bulacak hâsılât ve sarfi yyâtın müfredâtlı bir cedveli her sene nihâyetinde 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine gönderilecekdir. 

Müzenin Hidmet-i Dâhiliyyesi

 Mâdde 14: Müze dâiresinin nezâfet-i dâimesine ve tertîbâtının 
muhâfaza-i intizâmına ve kabûl olunacak züvâra delâlete ve eşyâ ve âsâr-ı 
mevcûdenin ziyâʻdan vikâyesine şimdilik mekteb serhademesi memûr 
olacakdır.

Müzenin Masârif-i Zarûriyyesi

 Mâdde 15: Müzeye cemʻ olunacak eşyâ ve âsârın mübâyaʻası zarûrî 
görüleceklerinin ve ilk tesîsinde tedâriki muktezâ-yı levâzımın bedelâtı 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince müteferrika tahsîsâtından temîn 
olunacak ve bi’l-âhire müzenin muhteviyâtı tezâyüd ve tekemmül etdikce 
hâsıl olacak ücûrât-ı masârif-i mezkûreye karşılık tutulacakdır. 

Müzenin İhtivâ Edeceği Eşyâ ve Âsârın Sûret-i Cemʻ ve Tedâriki

 Mâdde 16: Zâbıtâ müzesi menâfi ʻ-i umûmiyyeye hâdim müessesâtdan 
olduğu cihetle ihtivâ edeceği âsâr ve eşyânın dâire-i resmiyyece tedârik 
olunamayacak olan aksâmının terakkî-perverân erbâb-ı hamiyyet ve 
insâniyyetin sûret-i fahriyyede müzeye ihdâ etmesine delâlet ve teşvîkâtda 
bulunacak ve bedeli tesviye olunmadıkca tedâriki mümkün olamayacağı 
anlaşılacak nevâdir ü âsâr ve eşyânında iştirâsı zarûrî olacakdır. Binâberîn 
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müzenin muhtâc olduğu âsâr ve eşyânın işbu taʻlîmâtnâmede taʻyîn olunan 
usûl ve tarîk dâiresinde pey-der-pey cemʻi husûsu mekteb-i medinenin 
himmet ve reviyyetine mevdûʻdur. 
 Mâdde 17: Mevâdd-ı sâbıka mûcibince müzede bulunması lâzım 
gelen eşyâ ve esliha ve eşyâ-yı resmiyye numûneleri devâir-i ʻâidesinden 
istenecek ve ʻilmühaber mukâbilinde alınacakdır. Devâir-i ʻâidesi dahi bu 
sûretle vukûʻ bulacak mürâcaʻat ve talebin isʻâfını teshîl edecekdir.
 Mâdde 18: Devâir-i zâbıtaca eşyâ-yı cürmiyyeden olmak üzere 
vukûʻât-ı cürmiyye mahallerinde ve mücrimînin üzerlerinde ve 
ikâmetgâhlarında bulunub müsâdere edilecek olan eşyâ ve eslihadan ve 
evrâk ve nukûd-ı mukallideden işbu taʻlîmât mûcibince müzeye yarayacağı 
anlaşılacak olanlar sûret-i mahsûsada ayrılıb eşkâl ve evsâfını hâvî 
müfredâtlı ve taʻrîfâtlı bir pusulası mekteb müdîriyyetine gönderilecekdir. 
Mekteb müdîriyyeti bu sûretle pusulaları gönderilen eşyânın muʻâmelât-ı 
kânûniyyesi ikmâl olundukdan sonra müzeye celbine tevessül edecekdir. 
Bundan başka dest-res olunan esliha ve eşyâ ve âsâr-ı cürmiyye ʻadliyyeye 
ve bir muʻâmele-i tahkîkiyyeye taʻalluku olmadığı hâlde müzeye 
berây-ı irsâl devâir-i zâbıtaca Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine 
gönderilecekdir.
 Mâdde 19: Müzeye tevdîʻ olunan âlet ve esliha eşyâ-yı cürmiyyenin 
muʻâmelât-ı kânûniyyeden dolayı ʻadliyyece lüzûmu tahakkuk edildiği 
resmen taleb vukûʻ bulduğu takdîrde yine iʻâde edilmek üzere cihet-i 
ʻadliyyeye tevdîʻi câizdir.
 Mâdde 20: Gerek Der-Saʻâdet ve gerek taşra emânet depolarında el-
yevm taʻkîbât-ı kânûniyyece ʻalâkaları münkatıʻ olmuş pek çok esliha 
ve âsâr ve eşyâ-yı cürmiyye mevcûd olacağından iş bu taʻlîmâtnâmenin 
teblîğinden iʻtibâren vilâyât polis müdîrleri ve elvîye-i müstakille 
serkomiserleriyle elviye-i mülhaka komiserleri tarafından depolar nazar-ı 
teftîşden geçirilerek bâlâdaki taʻrîfâta nazaran müzeye (yarayacaklarını 
anladıkları esliha ve eşyâ ve âsârı ayırıb her birinin taʻalluk etdiği cürmü 
ve mücrimi ve o cürmün mahall ve târîh-i vukûʻunu mübeyyen üzerlerine 
birer mufassal yafta taʻlîk olunarak müzeye berây-ı tevdîʻ Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetine irsâl edeceklerdir.
 Mâdde 21: Elviye-i müstakille ve mülhaka dâhilinde vukûʻa gelmiş 
olan cerâim-i mühimme mahallerini ve fâʻillerini ve meşâhîr eşirrâ ve 
eşkıyâyı irâe eder fotoğrafîler bulunursa bunların bir nüshasının kezâlik 
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müzeye mahsûs olmak üzere Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine 
irsâline ve baʻdemâda bu kabîl fotoğrafîlerin iʻmâli nazar-ı dikkatden 
dûr tutulmamasına ve mâdde-i sâbıkada zikr olunan esliha ve eşyâ-yı 
cürmiyyeden câlib nazar-ı dikkat olanlarının müzeye gönderilmesine 
ihtimâm ile müzenin tezyîd-i kıymet ve servetine muʻâvenet bi’l-ʻumûm 
rüesâ-yı zâbıtaca ve cânib meslek-perverîden ʻadd olunacakdır.
 Mâdde 22: Der-Saʻâdet ve taşrada bulunan polis müdîrânı ile merkez 
memûrları ve komiserleri ve polis memûrîni mıntıka-i vezâifi  dâhilinde 
Zâbıta Müzesine yarayacağını görecekleri ve haber alacakları âsâr ve 
müellifât ve eşyâ ve eslihayı teşvîkât-ı münâsibe ile müzeye ihdâ etdirmeye 
gayret edecek ve bu kabîl eşyâ ve âsârın ashâbı tarafından müzeye teberruʻ 
edilmesine muvâfakat olunmadığı takdîrde bunların münasîb bir bedel 
ile iştirâsı zımmında nevʻ ve mâhiyyetlerini ve eshâbını Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye Müdîriyyetine bildireceklerdir.
 Mâdde 23: Heyet-i İnzibâtiyeye mensûb olanlar yaʻni polis ve jandarma 
rüesâ ve zâbitânı miyânında sanʻat tersîme âşinâ olanlar bi’n-nefs veyâ 
dâire-i memûriyyetlerinde bulunacak yerli ve ecnebî mâhir ressamlar 
maʻrifetiyle Sekizinci Mâdde’de taʻrîf olunan levhalar vücûda getirilerek 
müzeye ihdâsına himmet edeceklerdir.
 Mâdde 24: Müzeye vurûd edecek her nevʻ eşyâ ve âsârın müzeye 
kabüle şâyân âsârdan olması meşrût bulunduğundan mekteb müdîrinin 
intihâb edeceği bir heyet-i mümeyyize maʻrifetiyle bi’t-tedkîk şâyân-ı 
kabul olub olmadığı taʻyîn edilecekdir.
 Mâdde 25: Müzeye ihdâ-yı âsâr eden veyâ bu kabîl eşyâ ve âsârın 
tedârik ve irsâlinde himmet ve muvaffakiyyeti görülen zevâtın esâmîsini 
ve ihdâ ve tedârik olunan eşyâ ve âsârın nevʻleri mahsûs tutulacak bir 
deftere kayd ve hıfzıyla berâber gazetelerle ʻalenen beyân-ı takdîr ve 
teşekkür olunmak üzere mekteb müdîriyyetinden Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetine bildirilecekdir. 
 Mâdde 26: Müzenin tertîb ve idâresi ʻuhdesine muhavvel olan mekteb 
müdîri tarafından an-be-an yeniçeriler kıyâfetine ve müessesât kadîme-i 
ʻOsmaniyyeye ve milel-i sâire âsâr-ı musavvere-i târîhiyyesine ve lüzûm 
gördüğü koleksiyonlara ve îcâb eden müessesât ve devâir-i ʻOsmaniyye ve 
ecnebiyyeye mürâcaʻatla müzenin husûl-i tekemmülüne medâr olacak eşyâ 
ve âsârın mehâz ve merâciʻ istihsâliyyesini taharrîye himmet olunacak ve 
âsâr-ı ʻatîka ve ʻaskerî müze-i hümâyûnları ve iʻmâlât-ı harbiyye depoları 
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ziyâret ve tedkîk olunarak Zâbıta Müzesine yarayacağı anlaşılan âsâr ve 
eslihanın mümkün ise ʻaynen müzeye alınmasına ve mümkün olmadığı 
takdîrde fotoğrafîlerini veyâ numûne-i mukallidelerini iʻmâle tevessül 
edilecekdir.

 Mâdde 27: İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Daktiloskopi 
Dâiresi’nce mücrimînin ahz olunan fotoğrafîleri ve hükûmet-i ecnebiyyeden 
gönderilib istinsâh olunan mücrimîn-i meşhûre ve gâibe ve anarşistlerin 
resmlerinden birer kıtʻası ve müzeye taʻalluk edecek sâir tesâvîr ve âsâr 
rabt olunacak taʻrîfnâmeleriyle berâber müzeye irsâl edilecekdir.
 Mâdde 28: Sekizinci Mâdde’de münderic cerâim kabîlinden olarak 
Der-Saʻâdetde tahaddüs edecek vukûʻât-ı fecîʻa ve mühimmeye akab-ı 
ıttılâʻda hâl ü vazʻiyyetleri bozulmadan Daktiloskopi Dâiresi fotoğrafî 
maʻrifetiyle derhâl resmlerinin alınmasına memûrîn-i zâbıtaca himmet 
olunacak ve şâyed zât-ı vâkıʻanın fotoğrafîsinin yapdırılmasına vakt ve 
imkân bulunmadığı hâlde mahalline ve ahvâline lâyıkıyla dikkat edilerek 
bi’l-âhire temsîlen bir manzara vücûda getirilmek sûretiyle alınacak resmi 
müzeye gönderilecekdir.
 Mâdde 29: Sekizinci Mâdde’de zikr ve tasrîh olunduğu üzere zâbıta-i 
Osmâniyyenin mefâhir-i meslekiyyesini teşkîl ve bi’l-hâssa müzeyi tezyîn 
edecek olan âsârın en mühimleri polis ve jandarmadan müteşekkil olan 
memûrîn-i zâbıtadan îfâ-yı vazîfe esnâsında fedâkârâne ibrâz-ı hidemât 
eden memûrînin bu hidemâtı tarz ve mahall îfâsını irâe eden tablolar 
olacağından gerek Der-Saʻâdet’de ve gerek taşrada bu yolda fedâkârlıkları 
görülen memûrînin ayrıca tesâvir-i zâtiyyeleriyle bereber o yoldaki 
fedâkârlıklarının sûret-i vukûʻunu musavver ve mümkün olduğu kadar 
asıllarına garîb olarak temsîlen fotoğrafı ile yâhûd bir ressam maʻrifetiyle 
tablolarının bi’l-iʻmâl tafsîlât-ı lâzimesiyle berâber müzeye irsâline 
ihtimâm olunmalıdır. “Fedâkarâne hidmet, harîk, tuğyân-ı mîyâh, kasırga, 
harekât-ı arzıyye, gark ve emsâli âfâtda mesâib-i zedegâna muʻâveneten 
memûrîn-i zâbıtadan hayâtını tehlikeye ilkâ edercesine yararlık gösterenler 
şimendüfer hatlarında katarların vukuʻa getirecekleri kazâlarda ve araba 
hayvanlarının ürkmesinde ve eşkıyâ müsâdemâtı ve bir şerîrin derdestinde 
maʻrûz olacağı muhâtaradan çekinmeyerek cesûrâne ve fedâkârâne ifâ-yı 
vazîfe eden memûrîn-i zâbıtının sezâvâr-ı sitâyiş ve tezkâr olacak efʻâl-i 
memdûhalarıdır.
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Mâdde 30: Müze, Polis Mektebinde tesîs olunmakla berâber heyet-i 
zâbıta-i Osmaniyyenin her sınıfına şâmil olacağından işbu taʻlîmâtnâmede 
münderic mevâdd polis ve jandarma sınıfl arında bulunan memûrîn ve 
zâbitân ve efrâdca nazar-ı dikkate alınacakdır.
 Mâdde 31: Der-Saʻâdet Polis Mektebi müzesinin tesîsiyle bir numûne 
teşkîl edecek dereceye vusûlünden sonra taşra polis mektebinde dahi 
ʻaynı müzelerin tesîsine teşebbüs edilecek ve her mektebin mıntıka-i 
tedrîsiyyesine dâhil olan merâkizce işbu taʻlîmâtnâme mukteziyyâtı 
dâiresinde cemʻ ve tedârik olunacak eşyâ ve âsâr mekteb müzesine ʻâid 
olacakdır.
 Mâdde 32: Mekâtib-i sâire müzelerinin tesîsinde yekdiğere musavver 
ve tafsîlât-ı lâzimeyi hâvî kataloglar irsâliyle birinde bulunmayan âsâr 
ve eşyânın diğerinde de tekemmülünü ve tesâvir ve elvâh-ı mevcûde 
kopyalarının ve eşyâ-yı nâdire mukallidlerinin teʻâtîsi sûretiyle müzelerin 
tevhîd-i muhteviyyâtı husûsâtına mekteb müdîriyyetince himmet 
olunacakdır.

Müteferrika

 Mâdde 33: Müzelerden mekteb talebesinin bir kât daha temîn istifâdesi 
içün mekteb müdîriyyetince müzeye mevzûʻ âsâr hakkında vakt vakt 
talebeye konferanslar tertîb ve resmlerin sinematoğrâf ve âlât-ı sâire ile 
mücessimleri irâe olunmasına tevessül edilecekdir.
 Mâdde 34: İşbu taʻlîmâtnâme mukteziyyâtının hüsn-i tatbîk ve icrâsına 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti tarafından nezâret olunacakdır.
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6465

Kurulması kararlaştırılan Polis Müzesi için vilayetler ve sancaklardan 
talep edilen eşyanın gönderilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 64 � Sayfa: 384)

Çatalca Sancağı
Polis Komiserliği
ʻAded: 8

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Beyefendi hazretleri
(2) 27 Şubat Sene (1)329 târîhli ve 22585/159 numerolu tahrîrât-ı 
ʻaliyyelerine cevâbdır Polis Müzesi hakkındaki taʻlîmâtnâmenin (3) 
dördüncü mâddesinde tadâd olunan eşyâdan el-yevm istiʻmâl ve iksâ 
olunanlardan mâ-ʻadâ esliha ve melbûsât ve âlât-ı (4) zâbıta ile sahte evrâk 
ve nukûd ve fotoğraf ve tesâvir ve ketb ve müellefât olmadığı ve esliha 
ve eşyâ-yı cürmiyye (5) ise ahvâl-i harbiyye dolayısıyla cihet-i ʻadliyyeye 
tevdîʻ ve teslîm kılınmış olduğu cihetle baʻdemâ elde edileceklerin pey-
der-pey gönderileceği maʻrûzdur efendim hazretleri. Fî 9 Mart Sene (1)330 
(22 Mart 1914).

Çatalca Merkez Livâ Komiseri
(Mühür)

65  BOA. DH. EUM. MTK. 25-13.
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*
Beyrut Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
ʻAded
ʻUmûmî: 108
Husûsî: 7

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Müdîr beyefendi
(2) Polis Müzehânesinde vazʻ edilmek üzere fî 27 Şubat Sene (1)329 
târîhli ve 22585/159 numerolu tahrîrât-ı ʻaliyyeleriyle (3) taleb buyurulan 
eşyâdan merkezde mevcûd olanların bir sandık derûnuna vazʻan ve postaya 
taʻlîmen takdîm (4) kılınmış ve keyfi yyet mülhakât polis komiserlerine 
dahi teblîğ edilib oralardan gönderileceklerinde pey-der-pey (5) takdîmi 
tabîʻî bulunmuş idüğü maʻrûzdur müdîr beyefendi. Fî 18 Mart Sene (1)330 
(31 Mart 1914).

Polis Müdîr Vekîli
(İmzâ)
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*
Bolu Sancağı
Polis Merkez Memûrluğu
ʻAded
ʻUmûmî: 116
Husûsî: 11

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Tesîsi mukarrer zâbıta müzesini teşkîle medâr olmak üzere 
taʻlîmâtnâmenin mâdde-i mahsûsasında taʻdâd ve taʻyîn edilmiş 
eşyâdan (2) mevcûd olanların hemen ve elde edileceklerin de pey-der-
pey irsâlini mutazammın Muhâberât ve Tensîkât Şuʻbesinin 22585/159 
numerosunu (3) hâvî 27 Şubat Sene (1)329 târîhli tahrîrât-ı ʻaliyyelerine 
melfûf taʻlîmâtnâme mûcibince teşebbüs edilmiş ise de depoların ol 
bâbdaki taʻlîmât-ı vâkıʻaya (4) binâen akdemce ʻAdliyye Başkâtiblerine 
devr edilmesine ve bu husûsa dâir ʻAdliyye Nezâretinden bir gûnâ emr 
vürûd etmediği cihetle teftîş ve tefrîki (5) mümkün olamayacağı ifâde 
edilmesine mebnî depolarda taʻkîbât-ı kânûniyyece ʻalâkaları münkatıʻ 
eşyâ-yı cürmiyye-i mevcûdenin tefrîkini tazammun eden (6) ânifü’l-ʻarz 
taʻlîmâtnâme ahkâmı îfâ edilememiş olduğunun ʻarzıyla muktezâsının îfâ 
ve inbâsı bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 7 Nisan 
Sene(1)330 (20 Nisan 1914).

Merkez Memûru
(İmzâ)

*
Konya Vilâyeti
Polis Müdîrliği
ʻAded: 26

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻAliyyesine

(1) Şeref-vârid olan fî 27 Şubat Sene (1)329 târîhli ve 22585/159 numerolu 
tahrîrât-ı ʻaliyyeleri cevâbıdır. Polis Müzehânesine tevdîʻ olunmak üzere 
Isparta (2) Komiserliğinden doğrudan makâm-ı ʻâlîlerine gönderildiği 
anlaşılan eşyâdan mâ-ʻadâ merkez-i vilâyet ve diğer mülhakâtda şâyân-ı 
irsâl başka esliha eşyâ ve sâire olmadığı (3) bi’l-muhâbere anlaşıldığı 
maʻrûzdur fermân. Fî 6 Mayıs Sene (1)330 (19 Mayıs 1914).

Polis Müdîri
(İmzâ)
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6566

Polis Müzesine konulmak üzere Ayaş kazasından gönderilen kelepçe ve 
demir halkanın gönderildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 65 � Sayfa: 388)

Ankara Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
Numero
ʻUmûmî: 151
Husûsî: 38

Polis müzesine konulmak üzere kâr-ı kadîm bir
kelepçe ve bir lâlenin takdîm olunduğuna dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Atûfetlü efendim hazretleri
(2) Tesîsi mukarrer olub taʻlîmâtnâmesi Muhâberât ve Tensîkât Şuʻbesinin 
22585/159 numerolu ve 23 Şubat (1)329 (3) târîhli tahrîrâtla irsâl buyurulan 
Zâbıta Müzesine vazʻ edilmek üzere Ayaş Kazâsından gönderilib heyet-i 
(4) asliyyesine nazaran kâr-ı kadîm âlât-ı zâbıtadan olduğu anlaşılan bir 
kelepçe ve bir lâle postaya teslîmen takdîm kılınmış olmağla (5) vusûlünün 
emr ü işʻârına müsâʻade buyurulması maʻrûzunda ol bâbda emr ü irâde 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 8 Haziran Sene (1)330 (21 Haziran 1914).

Polis Müdîri
(İmzâ)

66  BOA. DH. EUM. MTK. 33-10.
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Kurulması kararlaştırılan Polis Müzesi’ne konulmak üzere cinayet 
aletleri, hırsızların, kalpazanların, sahtekârların, yankesicilerin 

kullandıkları aletler, velhasıl polislerin mesleki bilgilerini arttırmaya 
yardımcı olacak her çeşit eşyanın ve vazifeleri başında hayatını 

kaybeden polislerin fotoğrafl arının Emniyet-i Umumiye’ye postayla 
gönderilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 66 � Sayfa: 389)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe:
ʻUmûmî: 61685-12
Husûsî: 105 ʻumûm

(1) Tesîsi mukarrer olan Polis Müzesine vazʻ olunmak üzere bi’l-ʻumûm 
cinâyât-ı mühimmede müstaʻmel âlât-ı (2) cinâiyyenin ve bâ-husûs hasa 
hırsızlarının, kalpazanların, sahtekârların, yankesicilerin kullandıkları (3) 
âlât ve edevâtın ve’l-hâsıl polislerin mahsûsât-ı meslekiyye ve fenniyyesini 
tezyîde ve cerâim-i muhtelifenin vesâit ve süver-i (4) icrâiyyesini mukâyese 
ve irâeye hâdim olacak her nevʻ eşyânın ve vazîfelerini îfâ esnâsında 
fedâkarâne (5) terk-i hayât eyleyen polis memûlarının fotoğrafl arının 
pey-der-pey tedârikiyle Emniyyet-i ʻUmûmiyyeye posta ile irsâli (6) 
himmetinizden muntazırdır efendim. Fî 20 Cemâziye’l-ahire Sene (1)335 
ve fî 12 Nisan Sene (1)333 (12 Nisan 1917).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr Vekîli

67  BOA. DH. UMVM. 124-115.
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6768

İstanbul'da açılacak olan Polis Müzesi'nde teşhir olunmak için 
ellerinde cürüm alet ve eserleri bulunan vilayetlere bunların 

gönderilmesi için tebligat yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 67 � Sayfa: 390)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Kısm-ı ʻAdlî Müdîriyyeti
ʻAded:
ʻUmûmî: 3073
Husûsî: 4967

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Müntesibîn-i zâbıtanın tenvîr-i fi kr ve tezyîd-i tecrübeleri içün 
memâlik-i mütemeddine-i sâirece tatbîk edilmekle birçok muhassenât ve 
fevâidi meşhûd olan Polis Müzehânesinin (3) makâm-ı ̒ âcizîce de güşâdına 
teşebbüs edilerek cihet-i ʻadliyyece mahfûz bulunan âsâr-ı cürmiyyenin 
pey-der-pey celb ve müzeye vazʻ edilmekde bulunduğu cihetle teşebbüs-i 
(4) vâkıʻın itmâm ve tezyîni nezd-i fehîmânelerince dahi tasvîb ve tensîb 
buyurulacağından vilâyâtda vukûʻa gelmiş bir çok cerâimin şâyân-ı teşhîr 
bulunan âsâr (5) ve âlâtın pey-der-pey Der-Saʻâdet’e irsâli lüzûmunun 
taʻmîmen emr ve teblîğ buyurulmasına müsâʻade-i Nezâret-penâhîlerinin 
bî-dirîğ buyurulması maʻrûzdur ol bâbda emr ü fermân (6) hazret-i 
veliyyü’l-emrindir. Fî 26 Teşrîn-i sânî 1333 (26 Kasım 1917).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

68  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 26-20.
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Kurulacak polis müzesi ve polis matbaası için Avusturya’dan alınacak 
eşyaları muayene amacıyla Viyana ve Berlin’e gidecek Polis Memuru 

Sadi Bey’e yardımcı olunması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 68 � Sayfa: 391)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Dördüncü Şuʻbesi
ʻAded: 
ʻUmûmî:
Husûsî: 469

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine

Müstaʻcel

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Müdîriyyet-i ̒ Umûmiyye Dördüncü Şuʻbe Müdîri Sadi Bey Viyana Polis 
Müdîriyyeti memûrlarından Mösyö Yohan Ropen (3) veyâ bir diğerinin 
mütehassıs sıfatıyla Der-Saʻâdet’e celbine teşebbüs ve bu bâbda îcâb eden 
kontratoyu ̒ akd etmek (4) ve Polis Müzesi ile der-dest-i tesîs bulunan Polis 
Matbaʻasına lüzûmu olan eşyâyı mübâyaʻa eylemek (5) salâhiyyetiyle 
Viyana’ya ve lede’l-îcâb Berlin’e ʻazîmet edeceğinden mûmâileyh teshîlât 
ve muʻâvenet-i mahsûsa irâesi (6) husûsunun Viyana ve Berlin Sefâret-i 
Seniyyelerine işʻârı menût müsâʻâde-i celîle-i fehîmâneleridir ol bâbda 
(7) emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 18 Şubat Sene (1)334 (18 
Şubat 1918).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

69  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 31-59.
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2.1. Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi

6970

Suçlu ve sabıkalıların fotoğraf ve parmak izi alınmasına dair tamimle 
bunun şimdilik büyük merkezlere yapılabilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 69 � Sayfa: 395)

Sâbıka Kuyûd ve Muʻâmelâtının Hüsn-i Tesîsine Dâir

(1) Cinâyetle mahkûm olanlarla cerh ve sirkat ve dolandırıcılık ve memûrîn-i 
devlete muhâlefet ve ʻadem-i itâʻat ve hakâret (2) gibi efʻâl-i memnûʻa 
mükerrirleri ve ahvâl-i siyâsiyyeden dolayı şübheli görünenler ve erbâb-ı 
cerâimi ihfâ cürmüyle mahkûm olanların (3) merâkiz ve mevâkiʻ kaydlarının 
tutulması ve bunlardan cerâim-i siyâsiyyeden dolayı mahkûm olanlar ile 
şübheli görünenlerin ʻale’d-devâm (4) ahvâl ve harekâtının tarassud ve 
tecessüs edilmesi Polis Nizâmnâmesi’nin Elli Yedinci Mâddesi iktizâsından 
olub maʻlûmât-ı kuyûdiyye-i (5) mezkûrenin emr-i inzibâtiyyece derece-i 
lüzûm ve ehemmiyyeti de müstağni-i îzâh bulunduğuna binâen mücrimîn 
ve sâbıkalılara müteʻallik muʻâmelât (6) ve kuyûdâtın hüsn-i icrâ ve taʻkîbi 
zımnında şimdilik Der-Saʻâdet’ce mevkiʻ-i tatbîke vazʻ olunan kısm-ı ̒ adlî 
daktiloskopi yaʻni parmak (7) izi muʻâmelâtının kadrolarıyla mahsûsât-ı 
hâzıraları derece-i kâfi yyede olmayan taşra polis idârelerince de hâlen (8) 
mümkün-i tesîs olamamakla berâber teşkîlât-ı mahsûsası bulunmamakdan 
dolayı da îcâbât-ı esâsiyye-i mezkûrenin gayr-ı mazbût (9) veyâ metrûk 
bir hâlde bulundurulması câiz olamayacağından ve bâ-husûs nüfûsca 
ve münâsebât ve mevâridât-ı ticâriyyece hâiz-i (10) ehemmiyyet olan 
merâkizde muʻâmelât-ı mezkûrenin tesîsi taht-ı vücûb ve elzemiyetde 
olub daktiloskopi usûlünün (11) karîben taşra merâkizine de teşmîline ʻâid 
vesâitin istihzârı mutasavvır olduğundan tasavvur-ı mezkûrun hayyiz-i fi ʻl 
(12) ve imkâna îsâline kadar vilâyet ve livâ ve kazâ merâkizinde mahkûmen 
mahbûs bulunan sâlifü’z-zikr envâʻdan cerâim (13) fâʻilerinin esâmî ve 
hüviyyetleri zabt olunarak Der-Saʻâdet’ce cârî usûle tevfîkan bunlardan 
ikmâl-i müddete sebîli tahliyye olunanlarla (14) ol emrde polis merâkizince 
târîh-i tahliyyeleri ve ikâmet edecekleri mahallerle eşkâlleri zabt ve 
fotoğrafîleri (15) ahz olunarak sırasıyla muntazaman kaydlarına mahsûs 
defâtir tesîsi ve fotoğrafîlerin dahi mensûb oldukları kaydların (16) sıra 

70  BOA. DH. EUM. THR. 83-61.
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numeroları tahtında olarak hıfzı işbu kuyûdât sûretlerinin lâ-akall altı ayda 
bir kerre vilâyât ve elviye (17) ve kazâlar merâkizinden yekdiğerine teblîğ 
olunarak sâbıkalılar kuyûdâtının bu sûretle dâhilî vilâyet merâkizinin (18) 
kâffesinde tevhîdi ve…….târîh ve …….numerolu tahrîrât-ı ʻumûmiyye ile 
bildirildiği üzere vilâyât (19) polis müdîriyyetleriyle gayr-ı mülhak elviyede 
merkez memûrînine veyâ serkomiserliğe tevdîʻ edilecek olan hurûf-ı hecâ 
(20) cedâvil mündericâtın dahi işbu kuyûdât-ı esâsiyye îcâbâtına tevfîkan 
hüsn-i tedkîk ve iktibâsıyla sâbıkalılara (21) ve bunlara karşı memûrîn-i 
zâbıtaya terettüb eden takayyudât ve tarassudât-ı inzibât-kârâneye dâir 
olan (22) ahkâm-ı mevzûʻa-i nizâmiyyenin hüsn-i tatbîk ve muhâfazası 
husûsâtına mütemâdiyen ihtimâm olunması ve kuyudât-ı mezkûrenin (23) 
süver-i mebsûteye tevfîkan ittihâz ve tesîsine ʻâid olarak ibtidâr olunacak 
muʻâmelenin ikmâline kadar her ay (24) buraya da maʻlûmât verilmesi 
taʻmîmen tavsiye olunur. Fî 7 Ağustos Sene (1)328 (20 Ağustos 1912).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)
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7071

Vilayetlerden Daktiloskopi tahsili için kabiliyetli birer komiserin 
Dersaadet Polis Mektebi’ne gönderilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 70 � Sayfa: 396)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Nume-
ro

Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd Daktiloskopi Tahsîli içün 

Komiser Muʻâvinlerinden 
Birinin Be-heme-hâl 
İʻzâmına Dâir

4 Teşrîn-i evvel 
Sene (1)328 (17 

Ekim 1912)

(1) Sâbıkalılar hakkındaki (2) muʻâmelât-ı 
inzibâtiyyenin terakkiyât-ı hâzıraya muvâfık bir tarz-ı 
selîmde tesîs-i intizâmına (3) medâr olmak üzere 
muʻâmelât-ı mezkûrede suhûlet ve fevâidi müsbet 
olan (4) (daktiloskopi) parmak izi usûlünün taşraca da 
tatbîki mukarrer bulunmasına mebnî (5) polis mekâtibi 
programına idhâl edildiğinden usûl-ı mezkûrenin bi’l-
âhire ora (6) mektebinde icrâ-yı tedrîsine muktezî 
maʻlûmâtı berây-ı iktisâb vilâyet mürettebâtından (7) 
istiʻdâden emsâline fâik bir komiser veyâ muʻâvinin 
bir hafta sonra (8) açılacak devredeki tedrîsâta iştirâk 
edebilecek bir zaman zarfında (9) Der-Saʻâdet Polis 
Mektebine iʻzâm ve inbâsı lüzûmu beyân olunur. 

Selanik Polis Müdîriyyetine

1 Teşrîn-i evvel Sene (1)328 târîhli telgrafnâmeye 
cevâbdır. Vârid olmadığı 
(Belgenin Devamı)

(1) bildirilen 27 Ağustos Sene 328 târîh ve 8698/67 
numerolu (2) tahrîrâtın bir sûreti bâlâya naklen 
derc edilmiş ve işʻâr-ı vâkiʻ vechle (3) bir komi-
ser iʻzâmı mümkün olamadığı takdîrde komiser (4) 
muʻâvinlerinden birinin be-heme-hâl iʻzâmı taht-ı 
vücûb bulunmuş olduğu beyân olunur.

71  BOA. DH. EUM. MTK. 2-2.
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*
ʻAdliyye ve Mezâhib Nezâreti 
Umûr-ı Cezâiyye Müdîriyyeti
ʻAded: 678

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Cerâim-i siyâsiyye veyâ ʻâdiyyeden dolayı mahkûm olanların eşkâl ve 
hüviyyetleri zabt ve fotoğrafl arı ahz olunmak üzere hîn-i tahliyyelerinde 
polis merâkizine teslîmleri Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetinin (3) 
işʻârına ̒ atfen makâm-ı vilâyetden teblîğ kılındığından ve mahkûmiyyetini 
ikmâl eden bir şahsın hatta mahkûm olduğu masârif-i muhâkeme 
ve cezâ-yı nakdîden dolayı bile bir an içün alıkonulmasına cevâz-ı 
kânûnî (4) olmadığı hâlde mücerred fotoğrafîsinin ahzı bahânesiyle 
serbesti hareketine mâniʻ olmak bi’t-tabʻ câiz olamayacağından polis 
müdîrliklerince her mahkûmun hîn-i tahliyesinde derhal fotoğrafl arının (5) 
ahz etdirilmesi muvâfık olacağı cihetle iktizâsının taʻyîn ve inbâsı Suriye 
İstinâf Müddeʻi ̒ Umûmîliğinden bâ-tahrîrât istifsâr olunmuş ve fotoğrafîsi 
alınmak vesîlesiyle ikmâl-i müddet mahkûmiyyet etmesine (6) ve binâen 
ʻaleyh kânûnen serbest bulunması lâzım gelmiş olan bir kimsenin polis 
merkezlerine teslîmleriyle hürriyyet-i şahsiyyelerine ve serbestîlerine velev 
muvakkaten olsun mümânaʻat olunması Kânûn-i Esâsî ahkâmına mugâyir 
(7) bulunmuş olduğundan hilâf-ı kânûn muʻâmeleye mahall kalmamak 
üzere fotoğrafîleri ahzı lâzım gelen mahbûsînin esnâ-yı mahbûsiyyetlerinde 
resmlerinin çıkarılması münâsib ve muvâfık olacağından ya bu sûret-i (8) 
muʻâmelenin veyâhûd hürriyyet-i şahsiyyeyi takyîd etmeyecek diğer bir 
tedbîrin bi’t-teemmül îfâ ve îcâb edenlere yeniden teblîğât-ı mukteziyye 
icrâsıyla inbâsı bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 22 
Rebiʻü’l-evvel Sene (1)331 ve fî 16 Şubat Sene (1)328 (1 Mart 1913).

ʻAdliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)
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*
Dâhiliyye Nezâreti 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Tahrîrât Şuʻbesi 
ʻAded
ʻUmûmî: 13603
Husûsî: 15

Daktiloskopi parmak izi usûlünün müddet-i mahkûmiyyetleri 
bir haftayı mütecâviz olanlarla bir haftadan dûn olanlar hakkında 

tatbîkine dâir

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesinin emr ü havâle bulunan 11 Mart Sene 
(1)329 târîh ve on yedi numerolu tezkiresi mütâlaʻa-güzâr-ı ʻâcizî oldu 
(2) erbâb-ı cerâimin zabt ve taʻyîn mahiyyeti gibi tedâbîr-i mühimme-i 
zâbıtaya hâdim olan daktiloskopi usûlünün tatbîki mahkûmînin kable’t-
tahliye eşkâlinin (3) zabtı ve fotoğrafl arının aldırılmasıyla kâbil-i tevfîk 
olub bu da müddet-i mahkûmiyyeti bir haftayı mütecâviz olanlar içün bir 
hafta evvel (4) ve bir haftadan dûn habs cezâsıyla mahkûm bulunanlar 
içün dahi kable’t-tahliye memûrîn ʻâidesince taʻyîn edilecek zamanda 
mahkûmînin (5) temdîd-i mevkûfi yyetine sebebiyyet verilmeksizin kâbil-i 
icrâ olmasına ve ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesinin mezkûr tezkiresinin fıkra-i 
ahîrinde (6) bast edilen cihet içün dâirece bir mahzûr görülmemesine 
binâen îfâ-yı muktezâsı ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 20 Mart Sene (1)329 (2 Nisan 1913).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i Tesvîd

ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesine30 Mart Sene 
(1)329

(12 Nisan 
1913)

Hulâsa:

Bir haftadan dûn 
habs cezâsıyla 
mahkûm eşhâsın 
kable’t-tahliye 
taʻyîn edilecek 
zamanda polis 
idârelerine 
iʻzâmlarıyla zabt 
ü kayd eşkâllerine 
dâir

Dâhiliyye Nezâretinden Tezkire

(1) 11 Mart Sene (1)329 târîhli ve Umûr-ı Cezâiyye 
Müdîriyyetinin 17 numerosuyla tastîr buyurulan 
tezkire-i devletlerine (2) cevâbdır. Gerek siyâsî ve 
gerekse ʻâdî cerâimden dolayı mahkûm olub da (3) 
ikmâl-i müddet ederek sebîlleri tahliye kılınacak olan-
lardan mahkûmiyyeti bir haftayı tecâvüz edenlerinin 
(4) bir hafta mukaddem ve ondan az olanlarının da 
memûriyyet-i ʻâidesince yine tahliye-i sebîllerinden 
takarrür (5) edecek bir zamanda zâbıtaca zabt ü kayd 
eşkâl ve hüviyyetleri muʻâmelâtına müsâʻade buyurul-
ması (6) mahâzîr-i mutasavvireyi ber-taraf edeceğinden 
ol vechle îcâb edenlere emr-i teblîği ʻarz olunur.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

ʻUmûmî: 14962
Husûsî: 19

Numero
Târîh-i 
Tebyîz

Târîh-i 
Tesvîd

Haleb Polis 
Müdîriyyetine

Müsevvidi 

Muhâberât 
Zimmet

189

(7 Haziran 
1913)

25 Mayıs 
Sene (1)329

Müdîriyyetden

(1) Kısm-ı ̒ adlî teşkîlâtıyla onun müteferriʻâtından 
olub ehemmiyyet-i mahsûsayı hâiz (2) bulunan 
daktiloskopi fenni hakkında polis mekteblerinde 
iʻtâ olunan maʻlûmât (3) bu bâbda iktisâb-ı rüsûh 
ve ihtisâsa gayr-ı kâfî bulunduğundan İstanbul (4) 
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi Daktiloskopi 
Dâiresinde bi’l-fi ʻl çalışarak (5) ihrâz-ı rüsûh ve 
mümârese ile ʻavdetinde Bağdad, Basra, (6) Mu-
sul, Diyarbekir ve Maʻmuretülaziz Vilâyetleriyle 
Zor ve Urfa (7) Sancakları memûrlarına da bu 
fenni taʻlîm ve tedrîs etmek üzere iktidâr (8) ve 
kifâyeti cihetiyle fâikü’l-akrân bir memûrun 
iʻzâmı hakkında 12 Mart Sene (1)329 (9) târîhli ve 
13195/3 numerolu tahrîrâta henüz bir cevâb (10) 
vârid olmadığı cihetle işʻâr-ı sâbık muktezâsının 
sürʻat-i îfâ (11) ve inbâsı lüzûmu teblîğ olunur. 
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7172

Adana Polis Müdüriyetinde istihdam edilmek üzere harpten dönen 
memurlardan daktiloskopi ve fotoğrafçılık işinden anlayan bir 

memurun gönderilmesi talebi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 71 � Sayfa: 402)

Adana Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
ʻUmûmî: 884
Husûsî: 202

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine 

(1) Şeref-vârid olan 12 Mart (1)329 târîh ve 13195/3 numerolu tahrîrât-ı 
ʻaliyyeleri cevâbıdır.
(2) Daktiloskopi ve fotoğrafcılık fenni usûl ve muʻâmelâtı hakkında 
iktisâb-ı maʻlûmât ve mümârese etmek üzere mevcûd polisler miyânında 
iktidâr (3) ve zekâ ve dirâyeti câiz bir memûr görülemediğinden menâtık-ı 
harbiyyeden gelerek pey-der-pey buraya iʻzâm buyurulmakda olan 
memûrînden bu meziyyet (4) ve iktidâr da bir memûr tefrîkiyle mezkûr 
fennlerin tahsîlinden sonra buraya iʻzâmına müsâʻade buyurulması 
müstercâdır ol babda emr ü irâde (5) efendim hazretlerindir. Fî 29 Haziran 
(1)329 (12 Temmuz 1913).

Polis Müdîri
(İmzâ)

72  BOA. DH. EUM. MEM. 34-59.
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7273

Daktiloskopi eğitimi için gerekli malzemelerin vilayetlerden ve 
Dersaadet’den temin edilebileceklerin listesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 72 � Sayfa: 403)

Guruş 
800-  Tûl ve ʻarzı ikişer metre genişliğinde ve otuz beş santim kutrunda  
 ve dâhilî iki yüz elli altışar gözü hâvî dört ʻaded dolab beherinin  
 ücret-i iʻmâliyyesi iki yüz guruşdur.

180-  Tûl ve ʻarzı ʻaynı sûretle ve dâhilî seksen bir gözlü dolab.

40-  Bir metre ve on santimetre tûlünde ve yirmi santim ʻarzında   
 sehpâ şeklinde dört ayaklı masa.

45-  İki yüz varaklı esâs defteri beher varak yedişer paradan.

62.20-  Üç yüz varaklı hurûf-ı hecâ defteri beher varak yedişer paradan.

87.20-  Beş yüz zarf beher yedişer paradan.

175-  İki bin fi ş kâğıdı beheri üç buçuk paradan.

1390

(1) Daktiloskopi usûlünün tatbîki içün muktezâ âlât ve edevâtdan 
vilâyetce tedâriki mümkün olanların esmânı ber-vech-i bâlâ bin üç yüz (2) 
doksan guruşa bâliğ olduğu matbaʻa-i vilâyetle Tüccar Abidin’in ifâde-i 
tahmîniyyelerinden anlaşılmış olmağla maʻlûm buyurulmak üzere vilâyet 
(3) serkomiserliği memûriyyet-i ʻaliyyesine takdîm olunur. Fî 2 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)329 (15 Ekim 1913).

Daktiloskopi Tatbîkine Memûr 
Polis Memûru

(İmzâ)

73  BOA. DH. EUM. LVZ. 15-44.
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*

 Yirmişer santim tûlünde ve on ikişer santim ̒ arzında maʻdenî ve mücellâ 
olmak üzere berer santim kalınlığında bir tahta üzerine mürekkebi müsâvî 
sûretde tevzîʻ edilmek üzere iki levha.
 Levha üzerine mürekkebi müsâvî sûretde tevzîʻ etmek üzere 
matbaʻalarda istiʻmâl olunan üstüvânelerden iki ʻaded üstüvâne iʻlâ 
cinsinden bir ʻaded pertev-suz.
 Mahall-i cürmde bırakılan parmak izlerinin tedkîki içün eşyânın rengine 
cinsine göre kullanılmak üzere, bivyunum yağı yaldız grafi t yağı kurşun 
kalem tozu ve tebeşir tozu.
 Ufk-ı kıtʻada iki ʻaded samur fırça.
 Mahall-i cürmde bırakılan parmak izlerinin fotoğrafl arı her vakt içün 
alınması mümkün olamayacağından orada bulunan izleri almak üzere Viyana 
Fotoğraf Memûru tarafından îcâd edilen eczâlı kağıddan mikdâr-ı kâfî.
 Parmak izleri ahz olunmak üzere boya.
 Daktiloskopi usûlünün tatbîki içün muktezâ âlât ve edevâtdan buraca 
tedâriki mümkün olamayıb Der-Saʻâdet’den hâlli iktizâ eden âlât ve edevât 
ber-vech-i bâlâ gösterilmiş olmağla maʻlûm buyurulmak üzere vilâyet 
serkomiserliği memûriyyet-i ʻaliyyesine takdîm olunur. Fî 2 Teşrîn-i evvel 
Sene (1)329 (15 Ekim 1913).

Daktiloskopi Tatbîkine Memûr
Polis Memûru

(İmzâ)
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7374

Kayseri Polis Merkez Memurluğunun fotoğraf makinesi ve bisiklet 
talebine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 73 � Sayfa: 405)

Kayseri Sancağı 
Polis Merkez Memûrluğu
254/14

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ʻAliyyesine 

(1) Beyefendi hazretleri 
(2) Erbâb-ı cerâimden sâbıka ve mazanne-i sû olanların fotoğrafl arı ahz 
edilmek üzere bir ʻaded fotoğraf makinesiyle iki velespidin lüzûm-ı irsâli 
husûsuna (3) müsâʻade-i ʻaliyye-i Müdîriyyet-penâhîlerinin sezâvâr 
buyurulması maʻrûzdur efendim. Fî 5 Haziran Sene (1)330 (18 Haziran 
1914).

Kayseri Polis Merkez Memûru 
(Mühür) 

*
Dâhiliyye Nezâreti 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Levâzım Şuʻbesi 

Kayseri Merkez Memûrluğuna 

(1) 5 Haziran Sene (1)330 târîh ve 254/14 numerolu tahrîrâtına cevâbdır 
taleb olunan ve velespitlerden bir ʻadedi karîben gönderilecek ise de 
fotoğraf makinesinin (2) sene nihâyetinde müteferrika tahsîsâtından 
tasarruf bi’l-mübâyaʻa irsâl edileceği beyân olunur. Fî 3 Temmuz Sene 
(1)330 (16 Temmuz 1914).

Emnîyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri nâmına 
Muhâberât Müdîri

(İmzâ)

74  BOA. DH. EUM. LVZ. 9-49.
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7475

Dersaadet Polis Mektebi ve İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi’nde 
daktiloskopi ve ilm-i eşkâl tahsil edip mahallerine gönderilen memurların 

bu vazife ile iştigal edip etmediklerinin bildirilmesi hakında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 74 � Sayfa: 407)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Memûrîn Şuʻbesi

Kalem Kayd 
Numerosu

Dosya 
Numerosu

Evrâk Kalemi 
Sâdıra Numerosu

Sevk 
Târîhi

401-409

Târîh-i Tesvîd Müsevvid Hulâsa: Tahrîrât Mübeyyiz
Târîh-i 
Tebyîz

21 Mayıs (1)332 
(3 Haziran 1916)

22 
Mayıs 
(1)332

11 ve henüz 
başlamamış ise 
esbâbının sürʻat-i

Edirne, Aydın, Kastamonu, Hüdâvendigâr Vilâyeti 
Müdîriyyetleriyle Menteşe ve Karesi ve Kalʻa-i 

Sultâniyye ve İzmit ve Eskişehir Sancakları Merkez 
Memûrluklarına

(1) Der-Saʻâdet Polis Mektebinin On Dördüncü 
devre-i tahsîliyyesinde ve muahharen de İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde daktiloskopi (2) ve ʻilm-i 
eşkâl fennleri tahsîl etdirilerek münhasıran bu hidmetde 
istihdâm edilmek üzere iʻzâm edilmiş olan memûrînin el-
yevm bu vazîfe (3) ile iştigâl edib etmediklerinin 11 izbârı 
beyân olunur.

75  BOA. DH. EUM. MEM. 76-38.
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7576

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nde istihdam edilmek üzere Viyana’dan 
parmak izi mütehassısı Jhan Rupp’un ileri bir tarihte geleceği 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 75 � Sayfa: 408)

Viyana Sefâret-i Seniyyesi
60037-419

Cevâb: Mösyö Yohan Rop hakkında.

Hâriciyye Nâzırı Devletlü Ahmed Nesîhî Beyefendi Hazretlerine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 21 Eylül 1918 târîhli ve 583- 10067 numerolu tahrîrât-ı devletleri 
cevâbıdır Viyana Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi memûrlarından (3) 
Mösyö Yohan Rop Sefâret-i Seniyyeye celb ve tahrîrât-ı âsafâneleri 
mündericâtı kendisine teblîğ olundu mûmâileyh ahvâl-i ʻumûmiyye (4) ve 
siyâsiyyenin inkişâfına intizâren kontratonun tanzîm ve teʻâtî edilmemesini 
ricâ ve ileride tensîb buyurulacak bir târîhde (5) Der-Saʻâdet’e ʻazîmet 
edebileceğini beyân eylemişdir ol bâbda emr ü irâde hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 7 Muharrem Sene (1)337 ve fî 15 Teşrîn-i evvel Sene (1)918 
(15 Ekim 1918).

Viyana Sefîr-i Kebîri
(İmzâ)

76  BOA. HR. İD. 1832-11.
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7677

Dördüncü şube müdür yardımcılığının lağvedilmesiyle yapılan 
tasarrufl a Daktiloskopi ve Adli Fotoğraf Dairelerine atamalar 

yapılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 76 � Sayfa: 409)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Memûrîn
ʻUmûmî: 6646
Husûsî: 1005

Muhâsebe Müdîriyyetine

(1) İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinde münhall olan Dördüncü 
Şuʻbe Müdîr Muʻâvinliğinin (2) lağvıyla maʻâşından tasarruf edilen üç bin 
guruşdan beş yüz guruşunun Daktiloskopi (3) Dâiresi Başmemûrluğuna 
ve beş yüz guruşunun da ʻAdlî Fotoğrafî Dâiresi Baş (4) memûluğuna 
zammıyla kemâ-kân vazîfe-i asliyyelerinde istihdâm olunmak üzere 
ʻunvânlarının müdîr (5) muʻâvinliğine tahvîli ve bâkî kalan iki bin guruşdan 
beş yüz guruşunun ʻunvân-ı memûriyyetinin mümeyyizliğe tahvîliyle 
Daktiloskopi Dâiresi seyyar fen ve tatbîk memûrluğu maʻâşına ve iki yüz 
(6) elli guruşunun da kezâ seyyar fen ve tatbîk memûrluğuna zammıyla 
mütebâkî bin iki yüz elli (7) guruşla da Fotoğraf Dâiresinde müceddeden 
bir memûr istihdâmı fî 1 Teşrîn-i sânî Sene (1)335 târîhinde Nezâret-i (8) 
Celîlece tensîb buyurulmuş olmağla husûl-ı maʻlûmât zımnında beyân-ı 
keyfi yyet olunur efendim. Fî 2 Teşrîn-i sânî (1)335 (2 Kasım 1919).

Memûrîn Müdîri
(İmzâ)

77  BOA. DH. EUM. MH. 199-22.
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2.2. Sansür ve Denetim Görevi

7778

Genel ahlak ile memleketin emniyet ve asayişinin muhafazası için 
tiyatrolarda sahnelenecek piyeslerin polis tarafından sansür edilmesi 

gerektiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 77 � Sayfa: 410)

Osmanlı Ordu-yı Hümâyûnu 
Başkumandanlığı Vekâleti
Şuʻbe: 2
Numero: 8163

Hulâsa: Tiyatro piyesleriyle sinema şeridleri polisce
taʻkîb ve tedkîk edileceği

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle fî 28 Kânûn-ı sânî Sene 
(1)330 ve 315 husûsî numerolu tezkire-i devletlerine cevâbdır. (3) Fîmâ-
baʻd tiyatro piyesleriyle sinema şeridlerinin doğrudan doğruya polisce 
tedkîk ve taʻkîb edileceği ve binâen ʻaleyh bu bâbda sansür (4) heyetince 
hakk-ı müdâhale kalmadığı bütün sansür merâkizine emr edildiği 
maʻrûzdur. Ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 5 Şubat 
Sene (1)330 (18 Şubat 1915).

Başkumandan Vekîli nâmına
(İmzâ)

78  BOA. DH. EUM. 5. Şb. 9-51.
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*
Dâhiliyye Nezâreti Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Evrâk
ʻUmûmî 

Numerosu
Müsevvidi Mübeyyizi

İstanbul Polis 
Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine

150

Kalem 
Numerosu

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

7514
8 Şubat 

Sene (1)330
(21 Şubat 

1915)

Tezkire (1) Kısm-ı Siyâsî İkinci Şuʻbesi’nden yazılan 24 Kânûn-ı 
sânî Sene (1)330 târîhli ve 116 numerolu tezkireye cevâbdır. 
(2) Fîmâ-baʻd tiyatro piyesleriyle sinema şeridlerinin doğru-
dan doğruya polisce tedkîk ve taʻkîb edileceği (3) ve binâen 
ʻaleyh bu bâbda sansür heyetince hakk-ı müdâhale kalma-
dığının bi’l-cümle sansür merâkizine emr edildiği lede’l-
muhâbere (4) Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesinden vârid 
olan tezkire-i cevâbiyyede bildirilmişdir ol bâbda.
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7879

Bundan böyle tiyatro giysileriyle sinema şeritlerinin doğrudan doğruya 
polisçe tetkik ve takip edileceğinden sansür merkezlerinin vazifesinin 

sona erdiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 78 � Sayfa: 412)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
ʻUmûm: 1037

(1) Fîmâ-baʻd tiyatro piyesleriyle sinema şeridlerinin doğrudan doğruya 
polisce tedkîk edileceği (2) ve nibâen ʻaleyh bu bâbda sansür heyetince 
hakk-ı müdâhale kalmadığının bi’l-cümle sansür merâkizine emr edildiği 
lede’l-muhâbere (3) Başkumandanlık Vekâlet-i Celîlesinden vârid olan 
tezkire-i cevâbiyyede bildirilmiş olmağla ona göre icrâ-yı îcâbı (4) lüzûmu 
taʻmîmen teblîğ olunur efendim. Fî 8 Rebîü’l-ahire Sene (1)333 ve 10 
Şubat Sene (1)330 (23 Şubat 1915).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

79  BOA. DH. EUM. MTK. 80-6.
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7980

On altı yaşından küçük çocukların ruhi ve ahlaki bozukluk içine 
düşmemeleri için sinemalara sokulmaması yönünde düzenleme 

yapılmasına dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 79 � Sayfa: 413)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 7886
Husûsî: 563

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle vârid olan 12 Teşrîn-i 
evvel târîh ve 1139 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri 
cevâbıdır. ʻUmûm sinemalara on (3) altı yaşından dûn çocukların kabûl 
edilmemesi hakkındaki mütâlaʻât-ı ʻâcizânem ber-vech-i zîr ʻarz olunur. 
Maʻlûm-ı ̒ âlî-i Nezâret-penâhîleri (4) olduğu üzere vâdî-i terakkîye bizden 
evvel kıdem-zen olan Avrupalıların tecârib-i ʻadîde netîcesi olarak her 
husûsda gösterdikleri iʻtinâ ve (5) ihtisâs dolayısıyla tiyatro, sinema gibi 
efrâdın terbiye-i ʻilmiyye ve rûhiyyelerinin tenmiye ve tehzîbine hâdim 
müessesâtı sunûf-ı beşerin seviye ve derece-i (6) ʻirfânıyla mütenâsiben 
tasnîf ve gâye-i edebîye maʻtûf olan tiyatrolarla süfehânın mazhar-ı rağbeti 
bulunan kafeşantanları yekdiğerinden tefrîk (7) etdiği hâlde maʻt-teessüf 
bizde şimdiye kadar bu cihet nazar-ı dikkati celb etmemişdir. Memâlik-i 
Osmaniyyedeki tiyatrolar baʻzı müstesnâlarından sarf-ı nazar (8) maksad 
tesîs ve teessüsleri iʻtibârıyla yekdiğerine mütebâyin ve mütezâdd olan 
tiyatro ve kafeşantanların imtizâcıyla terekküb etmiş birer dâr-ı sefâhat 
(9) olub ekseriyyâ ʻavâm-ı nâsın fazlaca rağbet gösterdiği müʻâşaka ve 
vekâyiʻ cinâiyye gibi münhall-i ahlâk vekâyiʻi temsîl ve teşhîr etdikleri 
ve heyet-i (10) temsîliyyelerinin meşkûkü’n-nesl ahlâk düşkünü baʻzı 
esâfi l-i nisvândan teşekkül ederek sahnelerde münâsebetsiz elbise iksâ 
ve bî-edebâne evzâʻ (11) ve etvâr irâe ve kanto ve şarkı gibi hevâiyyâta 

80  BOA. DH. EUM. VRK. 28-22.
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müteʻallik şeyler söyleyerek terbiye-i milliyye ve ahlâk-ı ʻumûmiyyeyi 
bozmakda oldukları görülmekdedir. Sâlifü’l-ʻarz (12) mahallerin henüz 
devre-i tahsîl ve terbiyede bulunan eftâl ve bi’l-hâssa nisvân-ı İslâmiyye 
üzerindeki sû-i tesîrâtı, istikbâl-i memleketi sukût-ı ahlâkîye (13) sâik bir 
şekl-i tehdîdkârîde bulunduğu ve bundan başka mevkiʻ-i temâşâya vazʻ 
olunan cinâî-i fehîm ve piyeslerin bünye ve istiʻdâda göre etfâli (14) hüzn 
ve yese ve dolayısıyla ʻatâlet ve ahlâksızlığa sevk eylemekde olduğu ve 
baʻzıları tarafından mazhar hüsn-i telakkî olarak ashâb-ı cerâimin taklîd 
ve temsîli (15) sevdâsına düşerek bu sûretle daha küçük yaşda cerâime 
inhimâk ve istiʻdâd peydâ eylemekde bulunduğu cihetle her hâlde on altı 
yaşından (16) dûn yaʻni muhtâc-ı terbiye ve himâye bir sinnde bulunan 
çocukların lâ-ale’t-taʻyîn sinema, kafeşantan kabîlinden olan tiyatrolara 
menʻ-i duhûlleri (17) ve ancak Cumʻa veyâhûd taʻtîl günlerinde bi’l-hâssa 
bu gibi mekteb talebelerinin ve muʻallimleriyle birlikde mümkün tâlibinin 
mekâtibin eyyâm-ı taʻtîliyyesine (18) tesâdüf ve müktesebât-ı ʻilmiyye ve 
terakkiyyât-ı fi kriyyelerine hâdim fehîm piyesler ve mevkiʻ-i temâşâya vazʻ 
edilmek şartıyla güşâd edilecek mahallere (19) girmeleri husûsunun temîni, 
ahlâk-ı ʻumûmiyyenin selâmeti ve nesl-i âtînin muhâfaza-i ʻismeti nâmına 
ve zâbıta-i ahlâkiyye teşkîlâtı ile memleketin (20) ahlâk-ı ʻumûmiyyesinin 
faʻâl bir nigehbân-ı müşfi ki olmasına ʻazm eden zâbıtanın muvaffakiyyet-i 
icrââtı içün pek musîb bir tedbîr bulunduğu (21) ʻarz olunur. Ol bâbda emr 
ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 1 Kânûn-ı evvel Sene (1)332 (14 
Aralık 1916).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)



145

Trenlerin Kontrol ve Denetimi

2.3. Trenlerin Kontrol ve Denetimi

8081

Trenlerdeki hırsızlık olayları ile biletsizlerin takip ve yakalanması için 
trenlerde polis bulundurulması talebine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 80 � Sayfa: 414)

İstanbul Polis Müdîriyyeti ʻUmûmiyyesi 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 347

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Sebk eden ʻarz ve işʻâra cevâben Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
ifâdesiyle vârid olan fî 29 Kanûn-ı evvel Sene (1)327 târîh ve 334 numerolu 
tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri (2) cevâbıdır. Polis tarafından 
menʻ-i tecâvüzleri gayr-ı mümkün olduğundan şirketin şikâyâtın meydân 
bırakılmamak içün polis memûrlarının berây-ı vazîfe İzmit’e (3) kadar 
bilâ-ücret seyâhatlerine müsâʻade olunmaması hakkında Nafi ʻa Nezâret-i 
Celîlesinden vukûʻ bulan işʻâr dâiresinde muʻâmeleyi mâniʻ bir mahzûr-ı 
(4) katʻî-i inzibâtî mevcûd ve mahsûs ise bu cihetin ve bir beis olmadığı 
takdîrde iktizâ-yı muʻâmelenin îfâsıyla netîcesinin inbâsı emr ü izbâr (5) 
buyurulmasıyla keyfi yyetin Üsküdar Polis Müdîriyyetine bi’t-teblîğ bu kerre 
alınan tezkire-i cevâbiyyede bu seyâhat münafi ʻ ve hukûk-ı ʻumûmiyyeyi 
temîn maksadına (6) maʻtûf olduğu ve tren dâhilinde münhall-i sükûn ve 
âsâyiş bir hâdiseyi veyâhûd îkâʻ edilecek bir cürmü vukûʻundan evvel menʻ 
ve vukûʻu hâlinde (7) zâbıta-i ʻadliyye sıfatıyla cürmün delâil ve esbâb-ı 
subûtiyyesini cemʻ ve mütecâsirini fi râr etmeksizin der-dest etmek her hâlde 
tren dâhilinde polis buldurulmasına (8) mütevakkıf idüğü ve mevâkıfdaki 
zâbıta memûrlarının şehrde îkâʻ seyyiât ile fi râr edecek olan yankesici ve 
sârik ve mazanne-i sû takımından (9) bulunan eşhâsı tanıyamayacakları ve 
sarhoşluk ile esâsen bir cürm-i kânûnî olub zâbıta memûrları bu gibilerin 
katâr’a binmelerine mümânaʻat edebilirlerse de (10) berâberinde çantası 
ve sepeti bulunan ʻayyaşların eşyası miyânında bulundurduğu ʻişreti zabt 
edemeyecekleri der-kâr bulunduğu ve tren dâhilinde (11) ve trenin esnâ-
yı seyrinde bunlar ʻişret istiʻmâl ederek sâika-i sekr ile diğer yolculara 

81  BOA. DH. EUM. THR. 73-38.
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tecâvüz ve yolcu sıfatıyla trene râkib olan sârik ve yenkesiciler (12) dahi 
yolcuların para çantası ve sâʻat gibi eşyâlarını sirkat edebileceklerinden 
gerek bu gibileri ve gerek cerâim-i mütenevviʻadan dolayı (13) maznûnen 
veyâ mahkûmen taharrî edilmekde olub eşkâlleri maʻlûm bulunan ve 
şimendüferle fi râr edecekleri anlaşılanları der-dest etmek (14) ve bir 
de çanta ve eşyaları arasında mevâdd-ı infi lâkiyye bulundurarak taʻyîn 
etdikleri mahallde istiʻmâl etmeleri melhûz olan eşhâs-ı (15) muzırranın 
âmâl makâsıd-ı leîmânelerine meydân vermemek içün trenlere polis taʻyîn 
ve ikâmesi taht-ı vücûbunda ve bundan üç mâh mukaddem Adapazarı’nda 
(16) tüccâr-ı mahalliyyeden üç birâderlerin kasasını şikest eden eşhâsın 
biletsiz olarak Adapazarı’ndan hareket eden trene râkiben (17) fi râr 
eylemelerinin tren dâhilinde polis bulundurulması hakkındaki lüzûmu 
müeyyed-i ahvâlden olduğu bildirilmiş olmağla ʻarz u işʻâr-ı sâbık-ı (18) 
ʻâcizî vechle îfâ-yı muktezâsına müsâʻade buyurulması ʻarz olunur. Fî 11 
Kânûn-ı sânî Sene (1)327 (24 Ocak 1912).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

*
Polis Müdîriyyeti

(1) İşbu tezkire-i cevâbiyyede serd olunan esbâb-ı inzibâtiyye mukaddemâ 
Nâfi ʻa Nezâretine bâ-tezkire bildirildiği hâlde bu ahvâle karşı muktezî 
tedâbîr-i inzibâtiyyenin be-heme-hâl mevâkifde ittihâzı lâzım (2) 
geleceğinden şirketin bu yüzden şikâyetine meydân bırakılmamak üzere 
polis memûrlarının bu sûretle seyâhatine müsâʻade olmamasında ısrâr ve 
Üsküdâr İdâre-i Zâbıtasınca dahi mezkûr katârlarda (3) memûrîn-i zâbıta 
bulundurulması lüzûmu tekrâr edilmekde olmasına nazaran muhâberât-ı 
câriyyeden bi’l-bahs makâm-ı ʻalî-i Sadâret-penâhîye mürâcaʻatı hâvî 
tezkire yazılmak üzere keyfi yyetin emr ü teblîği menût rey tensîb-i ʻâlî-i 
(4) Nezâret-penâhîleri olduğunun ʻarzıyla Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 
takdîm olunur. Fî 15 Safer Sene (1)329 ve fî 22 Kânûn-ı sânî Sene (1)327 
(4 Şubat 1912).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(Mühür)
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Trenlerde görevli polislere vazifelerinde kolaylık gösterilmesi, 
polislerin vuku bulacak kazalardan tren şirketinin sorumlu olmaması, 

polislerin trenlerde usulüne uygun vazife yapmaları hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 81 � Sayfa: 416)

Kosova Vilâyeti 
Polis Dâiresi 
ʻAded:
Dosya: 22033
779

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Nâzır beyefendi hazretleri
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîrliği Tahrîrât Şuʻbesi ifâdesiyle tastîr 
buyurulan beş yüz elli dokuz numero ve fî 10 Ağustos Sene (1)327 
târîhli tahrîrât-ı ʻaliyye-i Nezâret penâhîleri cevâbıdır. (2) Posta ve yolcu 
trenlerinde bulundurulan polis memûrlarının îfâsına mecbûr tutuldukları 
vezâif-i mütenevviʻa yolculardan evrâk-ı mürûriyye taharrîsi (3) 
muʻâmele-i ʻâdiyyesine inhisâr etmeyib vazʻ ve mevkiʻin îcâbâtına ve 
bilâd-ı ecnebiyyede ikâmet eden fesedenin sevk ve idâresine tebaʻiyyet 
eden (4) erbâb-ı hevâ ve şekâvetin yakından teftîş-i ahvâli gibi her mevkif 
ve istasyonla hâiz-i ʻalâka ve münâsebet işlerin dâhil bulunduğu ve bu 
sûretin icrâsı (5) hâlî ve tehlike ne derecede bulunursa bulunsun polis 
memûrunun marşpiyeye çıkarak sûret-i mutlakada işe bakmasına vâbeste 
idüğü ve kumpanyaya (6) karşı bi’d-defʻât mevzûʻ bahs olunmuş ahvâl 
ve mesâil-i zâbıtadan bulunduğuna rağmen kumpanya memûrîni şikâyât 
vâkıʻalarını tekrâr ve temhîdden (7) gayr-ı hâlli bulundukları cihetle bu 
bahsin bir sûret-i katʻiyyeye îsâli ve fakat memûr-ı zâbıtanın yolcu gibi 
hudûd ve kuyûd altında kumpanya memûrlarının (8) tensîbi dâiresinde 
hareketle iş görememekde idükleri mücerreb idüğünden bu bâbda iki de 
bir de der-miyân olunan müddeʻayât-ı ʻindiyyeden (9) tren kumpanya 
memûrlarının sarf-ı nazar etmeleri emrinde Nâfi ʻa Nezâret-i Celîlesince 
teblîgât icrâsı zarûrî bulunmuş olmağla ol vech ile (10) îcâb hâlin îfâsı 
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lüzûmunun Nezâret-i müşârünileyhâya işʻârı ̒ arz olunur efendim hazretleri. 
Fî 1 Ağustos Sene (1)327 (14 Ağustos 1911).

Kosova Vâlîsi nâmına
Defterdâr
(Mühür)

*
İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 85

Hulâsa:
Katârlarda bulunacak memûrîn-i zâbıtanın timuryolları

usûl-ı zâbıtasına riʻâyet etmelerinin taʻmîm kılındığına dâir 

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle vârid olan 10 Ağustos 
Sene (1)327 târîh ve altmış beş numerolu tezkire-i (2) ʻaliyye-i Nezâret-
penâhîlerinde geçen efrencî Haziran’ın on ve on birinci günlerine mahsûs 
dört numerolu katârın (3) Pasaport Memûru Polis Ali Efendi’nin mezkûr 
katârın Pavlı Köyü mevkifi nden hareketinden sonra girmiş (4) olduğu 
bölmenin kapısını tamâmen kapatmamış olmasından ve kendisi kapı üzerine 
dayanmasından dolayı kapının (5) açılmasıyla katârdan düşmüş olduğu ve 
katârlarda bulunan memûrîn-i zâbıtanın usûl ve kavâid-i mevzûʻaya (6) 
hüsn-i riʻâyet etmeleri muktezî idüğü işʻâr buyurulması üzerine bu bâbda 
lâzım gelenlere teblîğât ve tenbîhât icrâ (7) etdirilmiş ise de mûmâileyh Ali 
Efendi’nin Edirne Vilâyeti mürettebatından olub oraca katârlara memûr 
edildiği (8) anlaşılmış olmağla keyfi yyetin Vilâyet-i müşârünileyhâyada emr 
ve işʻâr buyurulması ʻarz olnur. Fî 25 Ağustos Sene (1)327 (7 Eylül 1911).

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
(İmzâ)
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*
İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 264

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Anadolu Timuryolunun Haydarpaşa Ankara kısmında işleyen katârlarda 
polis memûru bulundurulmasının ne gibi esbâb-ı inzibâtiyyeye mübtenî 
bulunduğunun (2) ʻilâve-i mütâlaʻa ile işʻârı Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyeti ifâdesiyle vârid olan fî 26 Teşrîn-i sânî Sene (1)327 târîh ve 
186 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i (3) Nezâret-penâhîlerinde emr ve irâde 
buyurulması üzerine bi’l-istifsâr Üsküdar Polis Müdîriyyetinden cevâben 
alınan tezkirede Haydarpaşa’dan (4) İzmit’e kadar işleyen yolcu katârlarına 
sirkat ve yankesecilik cerâimiyle sâbıkalı mazanne-i sû eşhâsın râkib olarak 
esnâ-yı râhda yolcuların (5) para çantalarını ve eşyâ-yı sâirelerini aşırdıkları 
ve yolcular miyânında bulunan baʻzı ʻayyâşînin de sâika-i sekr ile bi’l-
münâzaʻa trendeki (6) halkın istirâhatini ihlâl ve cam kırmak ve şuna buna 
taʻarruz etmek gibi harekâta ictisâr eyledikleri ve ahvâl-i maʻlûme-i hâzıra 
sebebiyle şimendifer (7) hattında tedâbîr-i ihtiyâtiyye icrâsı muktezî olub 
geçende Bilecik civârındaki Yayla Köprüsü altında nısfü’l-leylde görülen 
üç şahsın (8) der-dest edilmiş olan birinin İtalya tebaʻasından olması da 
bu tedâbîrin vücûb-ı ittihâzını irâe etmekle berâber hatta tecâvüz vukûʻu 
ihtimâli Anadolu (9) ve Bağdad Şimendiferleri ʻAskerî Komiserliğince 
nazar-ı dikkate alınarak şübheli eşhâs ve eşyâ hakkında zâbıtaca tezyîd-i 
takayyüdât ve teftîşât olunması (10) lüzûmunun Üsküdar Mutasarrafl ığı 
vâsıtasıyla teblîğ kılındığı ve gişelerde ve garlarda bulundurulan sivil 
ve resmî memûrların trende tahaddüs eden (11) harekât-ı mebhûsenin 
ʻadem-i vukûʻunu temîn edemeyeceği tabîʻî bulunduğu ve trenlerde polis 
bulundurulmasının anifü’l-ʻarz esbâb-ı inzibâtiyyeye mübtenî idüğü (12) 
ve şirket ise bu husûs içün trenlere irkâb olunan polislere paso iʻtâsını ve 
şimendifere memûr terfîkini arzu etmemekde ve memûrları (13) biletsiz 
râkib olan yolculardan ̒ add ile cezâ-yı nakdî talebinde bulunmakda olduğu 
bildirilmiş ve îzâhât-i meşrûhaya nazaran mezkûr katârlarda (14) polis 
memûru bulundurulması ʻâcizlerince münâsib görülmüş olmağla ʻarz-ı 
keyfi yyet olunur. Fî 4 Kânûn-ı evvel Sene (1)327 (17 Aralık 1911).

İstanbul Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

150

*
Nâfi ʻa Nezâreti 
Timuryolları İdâresi
ʻAded: 265

Hulâsa: Katârlarda bulundurulan memûrîn-i zâbıta hakkında 

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Tahrîrât Şuʻbesi ifâdesiyle 
vârid olan 17 Teşrîn-i evvel Sene 327 târîhli ve iki yüz bir numerolu 
tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penahîleri cevâbıdır. Timuryol katârlarında 
bulundurulan (2) ve yolcuların asâyiş ve inzibâtına nezâretle mükellef 
bulunan memûrîn-i zâbıtanın tahdîd-i harekâtı memûrîn-i mezkûrenin 
ʻadî yolcu ʻadd olunmalarından ileri gelmeyib belki Timuryollar Zâbıta 
Nizâmnamesinin muhâfaza-i ahkâmı ve vukûʻu (3) melhûz kazâların 
önü alınması maksadından münbaʻis bulunmuş ve mukaddemâ bu bâbda 
sebk eden işʻâra cevâben Selanik Vilâyetinden gelen tahrîrâtda memûrîn-i 
mezkûrenin vagondan vagona geçmeyib emr-i muʻâyeneyi katârların 
mevkifl erde (4) tevekkuf etdiği zamanlarda îfâ etmeleri zımnında İstasyon 
Polis Komiserliklerine teblîgât-ı ekîde icrâ olunduğu bildirilmesi üzerine 
keyfi yyet ol vechle şirkete işʻâr kılınmış ve işʻâr-ı vâkiʻ hilâfına olarak 
tekrâr şirket nezdinde teşebbüsât (5) icrâsı müteʻazzir bulunmuş olmağla 
memûrîn-i mezkûrenin katârların esnâ-yı hareketinde marşpiyeler 
üzerinde gezinmeyib vazîfelerini katârların mevkifl erde durdukları 
müddetler zarfında îfâ etmeleri husûsunun îcâb (6) edenlere emr ve teblîğ 
buyurulması temennîsiyle teyîd-i ihtirâm olunur efendim. Fî 18 Rebîü’l-
evvel Sene (1)330 ve fî 23 Şubat Sene (1)327 (7 Mart 1912).

Nâfi ʻa Nâzırı 
(İmzâ)
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*
Timuryolları İdâresi 
ʻAded

Şark Timuryolları işletici şirketinden mevrûd fî 12 Nisan Sene 1912 
târîhli mektûbun sûretidir.

(1) Polis memûrlarının marşpiyelere çıkarak gezinmeleri hakkında şeref-
vârid olan 3/21 Nisan Sene 1912 târîhli ve 17/15773 numerolu tahrîrât-ı 
vâlâ-yı cenâb-ı Nezâret-penâhîleri (2) rehîn-i dest-i îkân-ı ʻâcizîmiz 
olmuşdur. Şimendifer Nizâmnâmesinin tanzîm ve neşr-i taʻmîmi katârların 
intizâm-ı seyr ü seferlerini temîn etmek maksadına maʻtûf olub şübheli 
(3) yolcuların ahvâlini teftîş ve asâyiş-i ʻumûmiyye nüfûsca müstelzem-i 
muhâtarât olacak harekât-ı cinâiyyelerini menʻ etmek maksadıyla 
katârların seyri esnâsında zâbıta memûrlarının gezinmelerini (4) menʻe 
kıyâm etmek Nizâmnâme-i mezkûrenin sebeb ve hikmet-i tesîsine ve 
nefsü’l-emre muvâfık olamayacağından memûrîn-i mûmâileyhümün 
yolcuların ahvâlini teftîş ve nezâret zımnından (5) vukûʻ bulacak 
harekâtına muhâlefet edilmemesi Dâhiliye Nezâret-i Celîlesince taleb ve 
der-miyân kılındığından bahsle bu husûsun tatbîkinde bir mahzûr olub 
olmadığının ve mahzûr olduğu takdîrde (6) esbâb-ı mûcibesinin ʻarz ü 
beyânı sâlifü’l-ʻarz tahrîrât-ı vâlâ-yı cenâb-ı Nezâret-penâhîlerinde emr ü 
işʻâr buyurulmuş olmağla usûl-ı mezkûrenin emr-i tatbîk ve icrâsı hâlinde 
(7) öteden beri der-miyân eylediğimiz mahzûrâtın ber-vech-i zîr ʻarz ve 
taʻdâdına mücâseret kılınır şöyle ki:
(8) Evvelen: Nizâmnâme-i mezkûrenin On Beşinci Madddesinin 
Dördüncü Fıkrası ahkâmına mugâyir olan efʻâli ve herakâtına mütecâsir 
olan muhâtablar hakkında Nizâmnâme-i mezkûrenin (9) Yirmi Birinci 
Mâddesine tevfîkan taʻkîbât-ı kânûniyye îfâ etmek mecbûriyyetinde 
bulunmaklığımız.
(10) Sâniyyyen: Katârların seyri esnâsında marşpiyeler üzerinde gezinmek 
bir hayli taʻlîm ve tecrübeye vâbeste bulunmak hasebiyle az tecrübedîde 
olan polis memûrlarının (11) marşpiyeler üzerinde gezinmeleri kendilerini 
tehlikeye maʻrûz kılarlar.
(12) Makâm-ı ̒ âlî-i cenâb-ı ekremîlerine ̒ arz ve takdîm kılınan müteʻaddid 
polis memûrları katârdan sukût etmek vakʻaları mahzûr-ı mezkûrun 
medâr-ı sübûtuna delîl-i âşikârdır.
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(13) Sâlisen: Ahvâl-i mezkûreyi kumpanyamız hôd-be-hôd Zâbıta 
Nizâmnâmesi ahkâmına mugâyir efʻâl ve harekâtdan ʻadd ve iʻtibâr 
etmezse bu yüzden vukûʻa gelmesi muhtemel (14) olan kazânın 
mesûliyyeti kumpanyamıza ̒ özr ve isnâd olunabilmek kaziyyeleri olub ez-
ân-cümle sâlifü’l-ʻarz Zâbıta Nizâmnâmesinden polis veyâhud sâir teftîş 
(15) memûrları istisnâ edilmemiş olduğu maʻlûm-ı ʻâlî cenâb-ı ekremîleri 
bulunmağla polis memûrları Nizâmnâme-i mezkûre ahkâmına mugâyir 
hareketde bulundukları hâlde ʻâdî efrâddan (16) ʻaddıyla haklarında 
muʻâmele-i kânûniyyenin îfâsını taleb ve ʻiddiʻâ etmek mecbûriyyetinde 
bulunmaklığımız yine Nizâmnâme-i mezkûrenin cümle-i ahkâmındandır.
(17) Tafsîlât-ı maʻrûzadan müstebân buyurulduğu vechle Hükûmet-i 
Osmâniyye ile kumpanyamız beyninde bi’l-itilâf Nizâmnâme-i mezkûre 
ahkâmı taʻdîl ve tağyîr edilmedikce ahkâm-ı mündericesine (18) tevfîkan 
îfâ-yı muʻâmele etmek kumpanyamız içün ve icâbetden bulunmağla maʻ-
hazâ Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesince bast ve der-miyân buyurulan esbâba 
mebnî polis memûrları (19) hakkında bir istisnâiyyet îfâ etmek makâm-ı 
ʻâlî-i cenâb-ı Nezâret-penâhîlerince rehîn-i tecvîz buyurulduğu takdîrde 
usûl-ı mezkûrenin emr-i tatbîki yüzünden polis memûrlarına (20) ʻâriz 
olması muhtemel olan kazâlar yüzünden kumpanyamıza aslâ ve katʻiyyen 
mesûliyyet isnâd edilmemek şartıyla bir istisnâ-yı muvakkat kabîlinden 
olarak usûl-ı mezkûrun (21) emr-i tatbîkine muvâfakat etdiğimizin ʻarz ü 
beyânıyla teklîfât-ı maʻrûzamız rehîn-i tasvîb-i ̒ âlî-i cenâb-ı ekremîlerince 
mazhar olduğu takdîrde memûrîn ʻâidesine taʻlîmât-ı (22) lâzimenin iʻtâsı 
içün keyfi yyetin savb-ı ʻâcizânemize emr ü işʻârı husûsuna himem-i 
vâlâlarının maʻrûf buyurulması ricâ ve istirhâmı teyîd-i asâr havâlâta zerîʻa 
(23) ittihaz kılınmışdır ol bâbda.
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*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâire-i Sadâret
Tahrîrât Kalemi
354

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 4 Mart Sene (1)328 târîhli ve 31 numerolu tezkire-i ʻaliyyelerine 
cevâbdır Şark Timuryolları katârlarında yolcuların ahvâlini teftîş ve 
nezâreti zımnında bulundurulan memûrîn-i zâbıtanın (3) katârların esnâ-yı 
seyrinde marşpiyeler üzerinde gezinmeleri fecîʻ kazâlar zuhûrunu mûcib 
olacağından ve bundan mütevellid mesûliyyet kabul olunamayacağından 
bahsle baʻzı ifâdeyi (4) hâvî şirket-i mezkûreden alınan mektûb sûretinin 
gönderildiğine dâir Nâfi ʻa Nezâret-i Celîlesinden cevâben vârid olan 8 
Nisan Sene 328 târîhli ve 35 numerolu tezkire (5) melfûfuyla maʻan irsâl 
kılınmışdır efendim. Fî 6 Cemâziye’l-evvel Sene (1)330 ve fî 10 Nisan 
Sene (1)328 (23 Nisan 1912).

Sadr-ı aʻzam
(İmzâ)
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*
Edirne Vilâyeti 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded:
Husûsî: 237
ʻUmûmî: 13160

Hulâsa: 
Polis memûrlarının lede’l-îcâb marşpiyeler üzerinde 

gezinmelerine müsâʻade iʻtâsı keyfi yyetine dâir 

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle şeref-tastîr buyurulan 17 
Nisan Sene (1)328 târîhli ve yüz seksen dokuz numerolu tahrîrât-ı ̒ aliyye-i 
Nezâret-penâhîleriyle melfûfu Şark Timuryolları (3) Kumpanyasının 
mektubu sûreti mütâlaʻa-güzâr-ı ʻâcizî oldu Der-Saʻadet’den Cisr-i 
Mustafapaşa tarîkiyle Avrupa’ya Avrupa’dan Der-Saʻadet’e gidib 
gelmekde olan tren (4) ve trenlerin birinci, ikinci, üçüncü mevkiʻleri salonlu 
olub birinden diğerine geçmeğe müsâʻid bulunduğundan vagonların 
marşpiyelerinden geçmeğe lüzûm olmadığı ve işbu (5) trenler dâhilinde 
polislerin vezâif-i teftîşiyyeyi kolaylıkla îfâ etmekde bulundukları maʻlûm 
ise de diğer vagonların teftîşi her halde polis memûrlarının marşpiyeler 
(6) üzerinde gezinmelerine mütevakkıf ve bu sûret fi ’l-vâkiʻ mahâzırâtdan 
gayr-ı hâlli bulunmuş ise de inzibât nokta-i nazarından muktezî ve lâ-büd 
olan işbu teftîşâtı îfâ (7) içün polislerin marşpiyeye çıkmaları da pek zarûrî 
olmağla bu sırada iltizâm-ı dikkatle mahâzıra-i muhtemeleye meydân 
vermemeleri memûrîn-i mûmâileyhüme ihtâr edilmek (8) ve şâyed bir kazâ 
vukûʻa gelecek olursa kumpanya mesûl olmamak üzere polis memûrlarının 
lede’l-îcâb marşpiyeler üzerinde gezinmelerine müsâʻade edilmesinin (9) 
kumpanyaya teblîği münâsib olacağı ʻarz olunur ol babda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 20 Cemâziye’l-evvel Sene (1)330 ve fî 24 
Nisan Sene (1)328 (7 Mayıs 1912).

Edirne Vâlîsi 
(Mühür)
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*
Kosova Vilâyeti 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 
32397
306

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Nâzır beyefendi hazretleri 
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle tastîr buyurulan 16 
Nisân Sene (1)328 târîhli ve yüz doksan beş numerolu tahrîrât-ı ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîleri cevâbıdır. (3) Evvelcede ʻarz edildiği vechle trenlerde 
müstahdem polis memûrlarının şimendifer idâresinin irsâl buyurulan 
mütâlaʻanâmesinden der-miyân edilen (4) kuyûd-ı tahtında îfâ-yı vazîfe 
edemeyecekleri evvelce ̒ arz edildiği gibi memûrîn-i mûmâileyhümün trenin 
münâsib görecekleri cihetinde serbestce (5) bulunabilmeleri elzem idüğü 
ve bu sûretle îfâ-yı vazîfe eden bir memûrun dûçâr olacağı kazâdan dolayı 
kumpanyanın mesûl tutulması (6) muvâfık-ı maʻdelet olamayacağından 
polis memûrlarının marşpiyelerde durmalarından inbiʻâs edecek her kazâ 
mesûliyyetinden kumpanyanında (7) vâreste kalması îcâb edeceği lede’l-
havâle Vilâyet Polis Müdîriyyetinden yazılan der-kenârda ifâde kılınmış 
olmağla ʻarz-ı sâbık-ı vechle îfâ-yı (8) muktezâsına müsâʻade-i celîle-i 
Nezâret-penâhîlerinin râygân buyurulması be-tekrâr mercûdur efendim 
hazretleri. Fî 29 Cemâziye’l-evvel Sene (1)330 ve fî 3 Mayıs Sene (1)328 
(16 Mayıs 1912).

Kosova Vâlîsi nâmına
Nâib

(Mühür)
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*
Nâfi ʻa Nezâreti 
Timuryolları İdâresi
ʻAded: 28

Hulâsa: Katârlarda bulundurulan polis memûrlarının 
marşpiyeler üzerinde gezinmemeleri hakkında 

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine 

(1) Şark Timuryolları üzerinde seyr ü sefer eden katârlarda bulundurulan 
ve yolcuların âsâyiş ve inzibâtına nezâretle mükellef bulunan memûrîn-i 
zâbıtanın bir gûne kazâ vukûʻuna meydân verilmemek üzere (2) katârların 
esnâ-yı hareketinde marşpiyeler üzerinde gezinmeyib emr-i muʻâyeneyi 
katârların mevkifl erde tevekkuf etdikleri müddet zarfında îfâ etmeleri 
husûsunun îcâb edenlere teblîğ buyurulması 23 Şubat Sene 327 târîhli ve iki 
yüz altmış beş (3) husûsî numerolu tezkire-i cevâbiyye-i ̒ âcizî ile savb-ı ̒ âlî-i 
Nezâret-penâhîlerine işʻâr kılınmış idi Şark Timuryolları işletici şirketinden 
bu kerre gelen mektubda geçen ifrenci Nisan’ın yirmi dördüncü günü dört 
yüz bir numerolu yolcu katârına memûr (4) Polis Mustafa Necib Efendi 
pasaportların teftîş ve muʻâyenesi içün arabaların marşpiyeleri üzerinde 
yürümekde iken Kınalı ile Filorine mevkifl eri arasında ve hattın yüz doksan 
altıncı kilometresinde katârdan aşağı düşdüğü ve katâr (5) durdurularak 
mûmaileyh altı yüz metre geride elinden mecrûh olduğu hâlde bulunduğu 
ve polis memûrlarının marşpiyeleri üzerinde gezinmeleri bu gibi kazâ ve 
tehlikeleri mûcib olacağı beyanıyla menʻi lüzûmu bildirilmiş (6) ve evvel 
ve âhir işʻâr olunduğu üzere Zâbıta Nizâmnâmesinin muhâfaza-i ahkâmı 
hükûmete terettüb eden vezâifden olduğu ve ve marşpiyeler üzerinde 
gezinmek mezkûr Nizâmnâme mûcibince ʻale’l-ıtlâk memnûʻ olmakla 
berâber hüdâ-negerde fecîʻ (7) kazâlar vukûʻuda melhûz olmasına ve 
bundan mütevvelid mesûliyyet şirketce kabûl edilmemekde bulunmasına 
binâen baʻdemâ memûrîn-i mezkûrenin marşpiyeler üzerinde gezmeyib 
vazîfelerini katârların mevâkifde durdukları zaman icrâ eylemeleri (8) 
muktezî bulunmuş olmağla ber-vech-i işʻâr-ı sâbık iktizâ edenlere ona göre 
teblîgât-ı lâzime îfâ ve netîcesinin inbâ buyurulması temennîsiyle teyîd-i 
ihtirâm olunur efendim. Fî 4 Cemâziye’l-ahire Sene (1)330 ve fî 8 Mayıs 
Sene (1)328 (21 Mayıs 1912).

Nâfi ʻa Nâzırı
(İmzâ)
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*
Manastır Vilâyeti 
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded 
ʻUmûmî: 3701
Husûsî: 328

Timuryolu katârlarında bulunan polis memûrları hakkında 

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle vârid olan 17 Nisan ve 
12 Mayıs Sene (1)327 târîh ve 123 ve 200 numerolu tahrîrât-ı ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîleri cevâbıdır. Her mevkiʻde (2) polis memûru ikâmesine 
imkân olmadığından demiryol katârlarında her vechle inzibâtın temîni ile 
icrâ-yı tarassudât içün memûrîn-i inzibâtiyyenin gerek trenin (3) içerisinde 
gerek marşpiye üzerinde gezinmeleri zarûrî olduğundan kumpanyaya 
o vech ile teblîgât icrâsı esbâbının istikmâline müsâʻade buyurulması 
babında. Fî 26 Cemâziye’l-ahire Sene (1)330 ve fî 30 Mayıs Sene (1)328 
(12 Haziran 1912).

Manastır Vâlîsi
(Mühür)
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8283

Trenlerde görev yapan seyyar polis memurları için fener ve kalem satın 
alınması ayrıca fotoğraf alet ve edevatı için gerekli paranın masarif-i 

müteferrika tertibinden karşılanması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 82 � Sayfa: 426)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî:
Husûsî: 3134

(1) 24 Teşrîn-i evvel Sene (1)332 târîhli ve 470 numerolu müzekkire 
cevâbiyyesidir. Trenlerde îfâ-yı vazîfe eden seyyâr polis memûrları içün 
mübâyaʻa edilecek (2) fener ve mürekkebli kalemler bedelinin taʻahhüd 
kayd edilmesi bildirilmiş ise de fotoğrafî âlât ve edevâtının mübâyaʻasiçün 
kısm-ı fennî müdîriyyetine avans sûretiyle (3) verdirilmiş olan mebâliğ 
hesâbı vezne-i ̒ umûmiyyece karîben kapatdırılacağından bunun netîcesine 
kadar masârif-i müteferrika tertîbine şimdilik bir şey taʻahhüd (4) kayd 
edilemeyeceği beyânıyla işbu müzekkire Levâzım Müdîriyyetine tevdîʻ 
kılındı. Fî 27 Teşrîn-i evvel Sene (1)332 (9 Kasım 1916).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)

83  BOA. DH. EUM. LVZ. 36-39.
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2.4. Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler

8384

Kadınların örtünmesine dikkat edilmesi hakkında Meşihat makamından 
bildirilen tebligatın Emniyeti Umumiye bildirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 83 � Sayfa: 427)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Dördüncü Şuʻbe
ʻUmûm: 287

Hulâsa:
Tesettür-i nisvâna dikkat edilmesi hakkında

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) Şerîʻat-ı garrâ-yı Ahmediyyenin ̒ âlem-i insâniyyete bahş etdiği ehâsin-i 
ʻâdât cümle-i cemîlesinden olan tesettür-i nisvân emr-i mühimmine baʻzı 
nisvân-ı İslâmiyye tarafl arından (2) tamâmıyla riʻâyet edilmemekde ve 
âdâb ve ahlâk-ı milliyyeye muhâlif evzâʻ ve harekâtda bulunmakda olduğu 
anlaşıldığından bahsle dînen ve siyâseten gayr-ı kâbil tecvîz (3) olan bu 
gibi hâlât gayr-ı marziyyenin herhâlde menʻi ile Dîn-i Mübîn ve şer-i 
kudsiyyet-i karîn-i Muhammedînin muhâfaza-i ahkâmına dikkat ve iʻtinâ 
olunması lüzûmunun (4) taʻmîmen teblîği taraf-ı ʻâlî-i Meşîhat-penâhîden 
bildirilmiş ve teblîgât-ı ʻumûmiyye îfâ edilmiş olmağla oraca da ona göre 
muʻâmele îfâsı muktezîdir efendim. Fî 2 Ağustos Sene (1)326 (15 Ağustos 
1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

84   BOA. DH. EUM. THR. 47-11.
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Bazı bakkal ve dükkânlarda ayet-i kerime ve hadis-i şerif yazılı evrak 
ile kâğıtlar, kese kâğıdı olarak kullanıldığı anlaşıldığından buna son 
verilerek katiyen menedilmesi hususunun tamimen tebliği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 84 � Sayfa: 428)

Dâhiliyye Nezâreti Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Evrâk 
ʻUmûmî 
Nume-

rosu

Müsevvidi Mübeyyizi
Dâhiliyye Nâzırı 
Talat Beyefendi 

nâmına Müsteşâr 
Vekîli Fehmi 
Bey’den Polis 

Müdîr-i ʻUmûmîsi 
Ahmed Bey’e

16/6

Kalem 
Numerosu

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i Tebyîz

6
21 

Haziran 
(1)332

23 Haziran (1)332
(6 Temmuz 1916)

(1) Her sûretle muhterem bir mevkiʻde bulunması 
zarûriyyât-ı İslâmiyyeden olan ve her mümin ve muvahhid 
içün vâcib-i (2) tekrîm ve taʻzîm bulunan Kurân-ı Kerîm 
eczâ-i şerîfesiyle âyât-ı kerîme ve ehâdîs-i nebeviyyeyi 
muhtevî sahâif (3) ve evrâk-ı dîniyyenin baʻzı bakkâl ve 
dükkânlarda kese kâğıdı olarak istiʻmâl edildiği ve öteye be-
riye (4) atıldığı kemâl-i teessürle görülmekde ve hissiyyât-ı 
İslâmiyyeyi cidden rencîde eden bu gibi hâlâtın vukûʻu aslâ 
(5) tecvîz edilemeyeceği der-kâr bulunmakda olduğundan 
(6) ve Ders Vekâletinden tevdîʻ edilen eczâ ve sahâif-i şerîfe 
ile yine seyyâr bir esnâf (7) tarafından sargı kâğıdı olarak 
istiʻmâl edilen ve dindâr bir zât tarafından kemâl-i teessürle 
teslîm (8) edilen Kurân-ı Kerîm sahîfesi gönderildiğinden 
bahsle tevâlî etmekde olan ve hürmet ile gayr-ı kâbil telîf 
(9) ve katʻiyyen gayr-ı câiz bulunan şu hâlâta nihâyet ve-
rilmesi Meşîhat-ı Celîleden vârid olan tezkirede izbâr (10) 
ve sâlifü’z-zikr eczâ ve sahâif-i şerîfe leffen tesyâr kılınmış 
olmağla sûret-i işʻâra nazaran iktizâsının (11) îfâ ve inbâsı 
mütemennâdır efendim.

85  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 8-26.
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8586

Alenen oruç yiyenlerin cezalandırılacaklarına dair tebligat 
yapılmasına rağmen bu hükme riayet etmeyenlere rastlanıldığı ve bu 
tür ihlale müsaade olunmaması gerektiğine dair Meşihat Dairesi’nin 

müracaatına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 85 � Sayfa: 429)

Bâb-ı ʻÂlî
Sadâret-i ʻUzmâ
Mektûbî Kalemi
ʻUmûmî: 347450
Husûsî: 647

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Ramazân-ı mağfi ret-nişânda ʻâmme-i müminînin evkât-ı sâireden 
ziyâde muvâzıb-ı ʻibâdât ve tâʻât olmaları ehemm-i vâcibât ve dünyevî 
(3) ve uhrevî mûcib-i feyz ü necât olduğundan herkesin şerʻan mükellef 
bulunduğu ferâiz ve ʻibâdâta kemâliyle muvâzabet ve şeʻâir-i dîniyye ve 
âdâb-ı (4) İslâmiyyeye mugâyir evzâʻ ve harekâtdan hazer ve mücânebet 
eylemeleri muktezî olduğu hâlde maʻl-esef geçen senelerde bu mühimmeye 
riʻâyet olunduğu gibi (5) ʻalenen nakz-ı sıyâm edenlerin Kânûn-ı Cezâ’nın 
Doksan Dokuzuncu Mâddesinin zeyline istinâden cezâlandırılmaları 
hakkında Meclis-i Vükelâ’ca tanzîm kılınıb (6) irâde-i seniyye-i hazret-i 
Pâdişâhîye iktirân etmiş olan 25 Ağustos Sene (1)327 târîhli mazbata 
hükmünün tamâmıyla tatbîki temîn edilemediğinden bahs ile (7) devâir-i 
devlet ve müessesât ile diğer ̒ umûmî mahallerin herhangisinde nakz-ı sıyâm 
vukûʻu sâlifü’z-zikr Mâdde-i Kânûniyyenin dâire-i şumûlü (8) dâhilinde 
bulunduğunun bi’l-ʻumûm devâir-i merkeziyyeye teblîği ve zâbıtaca bu 
bâbda takayyüdâtda bulunulması taraf-ı ʻâlî-i Meşîhat-penâhîden inbâ ve 
mûcibince (9) îcâbı îfâ kılınmış olmağla Nezâret-i Celîlelerince de Polis 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine vesâyâ îfâsına himmet olunması siyâkında 
tezkire-i muhibbî terkîm olundu efendim. Fî 25 Şaʻbân Sene (1)338 ve 15 
Mayıs Sene (1)336 (15 Mayıs 1920).

Sadr-ı aʻzam nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

86  BOA. DH. EUM. AYŞ. 41-68.
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*
Bâb-ı Fetvâ
Dâire-i Meşîhat-ı İslâmiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded: 25

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Ramazân-ı mağfi ret-nişânda ʻalenen nakz-ı sıyâma cüret edenler 
hakkında muʻâmele-i tedîbiyye icrâ olunacağına dâir bi’d-defʻât vukûʻ 
bulan (3) teblîgâta rağmen birçok kimselerin işbu fazâyihi irtikâbdan 
çekinmemekde oldukları görüldüğünden nesâyih ve irşâdât ile (4) ıslâhı 
kâbil olmayan bu gibi eşhâs hakkında ahkâm-ı kânûniyye ve nizâmiyyenin 
tamâmî-i tatbîki ile mütecâsirlerinin ʻibreten li’s-sâirîn (5) tecziyeleri 
esbâbının istikmâline himmet buyurulması husûsunun Dârü’l-Hikmete’l-
İslâmiyye ifâdesiyle taraf-ı ʻâlîlerine izbârına (6) mübâderet kılındı 
efendim. Fî 18 Ramazân Sene 1338 ve fî 6 Haziran Sene 1336 (6 Haziran 
1920).

Şeyhü’l-İslâm
(İmzâ)
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8687

Rus mültecilerince Beyoğlu’nda oynatılan tombalanın Müslüman 
mahallerinde de oynatıldığının öğrenilmesi üzerine tombala imtiyazının 

uygun görülmediği için oynatılmasının menedilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 86 � Sayfa: 431)

Bâb-ı Fetvâ
Dâire-i Meşîhat-i İslâmiyye
Mektûbî Kalemi
ʻAded: 12

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı dâʻîleridir ki
(2) Şu günlerde ötede beride ve bi’l-hâssa Şehzâdebaşı ve Bayezid gibi 
İslâm muhîtlerinde tombala denilen bir nevʻ kumâr oynanmakda (3) ve 
bu yüzden zâten fakr u zarûretin en hâdd-ı devresinde bulunan sunûf-ı 
muhtelife-i halkın son akçeleri de buralarda (4) ihdâr edilmekde olduğundan 
bahs ile baʻzı ifâdât ve mütâlaʻâtı hâvî Dârü’l-Hikmete’l-İslâmiyye’den 
iʻtâ kılınan müzekkire (5) leffen savb-ı ʻâlî-i âsafânelerine irsâl kılınmağla 
esâsen Dîn-i mübînimizin şiddetle tahrîm etmiş olduğu şu fazîhanın bir 
an evvel (6) menʻi esbâbının istikmâline himem-i fehîmânelerinin masrûf 
buyurulması bâbında emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 15 Receb 
Sene 1339 ve fî 24 Mart Sene 1337 (24 Mart 1921).

Şeyhü’l-İslâm
(İmzâ)

87  BOA. DH. EUM. AYŞ. 53-13.
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Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Âsâyiş
ʻUmûmî:
Husûsî:

Tombala imtiyâzının maʻlûliyyet heyetine iʻtâsı münâsib 
olamayacağına ve menʻi lâzimeden bulunduğuna dâir.

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Vekâlet-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) 30 Mart Sene (1)337 târîhli ve 350804/135 numerolu tezkire-i sâmiyye-i 
Vekâlet-penâhîleri ʻarîza-i cevâbiyyesidir. Mütârekenin ʻakdinden sonra 
Der-Saʻâdet’e vürûd eden Rus mültecîleri tarafından (3) tesîsine düvel-i 
müttefi ka zâbıtasınca müsâʻade edilmiş olan tombalanın son günlerde 
pek ziyâde sû-i istiʻmâl edilerek İslâm mahallâtı arasındaki en ʻâdî (4) 
kahvehânelere kadar iştimâl edildiği nîk ü bed’ini fark ve temyîzden 
ʻâciz bir takım kesânın fi rifte-i iğfâlât olarak ʻâilesinin yegâne medâr-ı 
maʻîşeti (5) olan nakd-i mevcûdlarını bir şey kazanacakları ümîdiyle bu 
uğurda hebâ etmekde oldukları görülmesine ve mezkûr oyunun esâsen 
Dîn-i mübînimizin menʻ ve tahrîm eylediği (6) kumâr fazîhasından başka 
bir şey olmamasına binâen menʻi esbâbının istihsâli lüzûmu Dârü’l-
Hikmete’l-İslâmiyye ifâdesiyle Makâm-ı Celîl-i Meşîhat-penâhîden izbâr 
buyurulması üzerine (7) Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine teblîgât-ı 
lâzime icrâ kılınarak vârid olan tezkire-i cevâbiyyede bu bâbda fevka’l-
ʻâde komiserlikler nezdinde teşebbüsât îfâsına lüzûm (8) gösterilmesiyle 
sebk eden ʻarz ü işʻâr-ı ʻâcizî üzerine luʻbiyyât-ı mezkûrenin menʻi içün 
teşebbüsât îfâsı Meclis-i Vükelâ’da bi’t-tezekkür Hâriciyye Nezâret-i 
Celîlesine (9) teblîgât icrâ kılındığı cevâben şeref-vârid olan 7 Nisan Sene 
(1)337 târîhli tezkire-i sâmiyye-i fehîmânelerinde emr ü izbâr buyurulmuş 
olmasına nazaran bu sûretle menʻine çalışılan (10) ve kumârdan başka 
bir şey olmayıb şerʻan harâm ve aslen fâsid olan bir fi ʻl-i memnûʻ içün 
hükûmetin taht-ı himâyesinde bulunan “Maʻlûliyyet-i ʻAskeriyyeye 
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Muʻâvenet” (11) cemʻiyyet-i hayriyyesine bir imtiyâz şeklinde ruhsat iʻtâsı 
münâsib görülememiş ve Harbiyye Nezâret-i Celîlesinin mevdûʻ tezkiresi 
leffen ve iʻâdeten takdîm kılınmış olmağla (12) ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî Şaʻbân Sene (1)339 ve fî Nisan Sene (1)337 
(Nisan 1921).

Dâhiliyye Nâzırı
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Tesettüre yakışmayan bir tarzda dolaşmakta olan bazı Müslüman 
kadınların bu durumlarından men olunması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 87 � Sayfa: 433)

Bâb-ı Fetvâ
Dârü’l-Hikmete’l-İslâmiyye
ʻAded: 61

Huzûr-ı ʻÂlî-i Cenâb Meşîhat-penahîye

(1) Mukaddemâ dahi ̒ arz edildiği üzere eyyâm-ı ahîrede bir takım İslam kız 
ve kadınları çarşı ve pazarlarda hakîki ve meşrûʻ hiçbir (2) sebebe mebnî 
olmayarak geşt ü güzâr etmekde ve fârîza-i tesettüre riʻâyet etmeyerek 
adâb-ı dîniyyeye ve ʻanʻanât-ı milliyyemize külliyen menâfî (3) bir tarz-ı 
ʻacîb ihtiyâr eylemekde ve işbu ʻadem-i mübâlât moda ve taklîd nâmına 
kalmayıb şeref-i millîyi cerîhadâr edecek ve millet-i (4) İslâmiyyeyi 
cihânın inzar-ı hürmet ve haysiyyetindeki mevkiʻ-i bülendinden düşürecek 
derecelere baʻzılarınca belki de kasden (5) vardırılmaktadır gerçi bu 
fazayîh ve emsâlini irtikâb edenler ya cehl ü zarûret veyâ redâet-i ahlâkiyye 
sevkiyle sâlik râh-ı dalâl (6) olmuş baʻzı günahkârlar olub vücûdları bi’l-
cümle milel ü akvâm-ı hâzıra ʻindinde zarûrî görülmekde ise de ortalıkda 
(7) en ziyâde göze çarpanların kendileri bulunmasından ve bu hâl-i 
esef iştimâlin ʻumûm İslâm kadınlarının hâl ü mişvârı (8) gibi telakkî 
olunacağı pek tabîʻî olduğundan bu meselenin karşısında iltizâm-ı sükûn 
ve ʻatâlet emr-i bi’l-maʻrûf ve nehy-i ʻani’l-münker (9) farîzâsına muhâlif 
bulunduğu gibi o efʻâl-i kabîhaya meydân-ı revâc vermek demek dahî 
olacağı nezd-i ʻâli-i veliyyü’l-neʻamîlerice de (10) müsellem bulunduğu 
der-kâr olduğundan bir an evvel menʻi cihetine gidilmesi esbâbının 
istikmâli husûsunda Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine (11) tekîd-i keyfi yyet 
buyurulması kemâl-i ehemmiyyetle ʻarz ü istirhâm olunur ol bâbda emr ü 
fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 10 Za. Sene (1)339 ve fî 14 Temmuz 
Sene (1)337 (14 Temmuz 1921).

(Mühür)

88  BOA. DH. İ. UM. 19-1.
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3.1. Belediye Zabıta Görevi

8889

Zabıta-i belediyeye ait vazifelerin polis tarafından yapılacağı ve 
vazifelerin ifa suretinin de nizamname-i mahsusa ile açıklanacağı 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 88 � Sayfa: 437)

Dâhiliyye Nezâreti Hukûk Müşâvirliği

Evrâk 
Numerosu

Kalem 
Numerosu

Şehremânet-i ʻAliyyesine

310

Târîh-i 
Tesvîdi

Târîh-i Tebyîzi

12 Temmuz 
(1)332

12 Temmuz 
(1)332

(25 Temmuz 
1916)

(1) Zâbıta-i belediyyeye ʻâid vezâifi n po-
lis tarafından îfâ olunacağı ve vezâif-i 
(2) mezkûrenin sûret-i îfâsı nizâmnâme-i 
mahsûs ile taʻyîn edileceği Der-Saʻâdet 
teşkîlât-ı (3) belediyyesi hakkındaki 
kânûnun altıncı mâddesinde muharrer ol-
duğundan bu bâbda emânet-i ʻaliyyelerince 
(4) tanzîm edilen nizâmnâme lâyiha veyâ 
müsveddesinin irsâli ve henüz bir lâyiha (5) 
veyâ müsvedde tanzîm edilmesine edilme-
miş ise keyfi yyetin işʻârı bâbında.

89  BOA. DH. HMŞ. 4-3.

Belediye Zabıta Görevi
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Zabıta-i belediyeye ait vazifelerin polis tarafından yapılacağı ve 
vazifelerin ifa suretinin de nizamname-i mahsusa ile açıklanacağı 

hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 89 � Sayfa: 438)

Şehremâneti
Heyet-i Tahrîriyye Kalemi
ʻAded: 
673

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) 17 Kânûn-i Sânî (1)328 târîhli Teşkîlât-ı Belediyye Kânûn-ı 
muvakkatenin Altıncı Mâddesi’nde zâbıta-i belediyye vezâifesinin polis 
tarafından edileceği muharrer ise de Kânûn-ı mezkûrun târîh-i neşrinden 
beri vazîfe-i mezkûre (3) mühmel kalmış ve tafsîâtı merbûten takdîm kılınan 
esbâb-ı mûcibe lâyihasında muharrer olduğu üzere polis maʻrifetiyle îfâsı 
gayr-ı mümkün görülmüşdür. Zâbıta-i belediyyeye ʻâid vezâifi n ihmâl 
edilmesi şehrin (4) sıhhat-ı ʻumûmiyyesini ihlâl ve selâmet-i ʻumûmiyyeyi 
haleldâr eylemekde olduğundan vezâif-i mezkûrenin mükemmel ve 
müsmir bir teşkîlât ile Şehremâneti tarafından îfâsı lüzûmuna dâir tanzîm 
olunan lâyiha-i kânûniyyenin bir an evvel (5) iktisâb-ı kânûniyyeti ile 
mevkiʻ-i merʻiyyete vazʻı vâcibeden görülmüşdür. Zâbıta-i belediyyeye 
ʻâid cerâimin vukûʻunu müteʻâkib derhâl hükm iʻtâ ve verilen hükmü 
icrâ etmek temîn-i sıhhat ve selâmet-i ʻumûmiyye nâmına elzem 
görüldüğünden (6) ve ʻAdliyye Nezâretince devâir-i belediyye nezdine 
mücerred cerâim-i belediyye ile iştigâl îtmek üzere sulh hâkimi taʻyînine 
muvâfakat edildiğinden takdîm olunan lâyiha-i kânûniyyenin Nezâret-i 
Celîle-i mezkûrece bi’t-tedkîk sulh (7) hâkimlerînin sûret-i intihâbına 
ve günü gününe vazîfelerini icrâ etmelerine dâir îcâb eden ahkâmın derc 
ve ʻilâvesiyle tesrîʻ-i iktisâb-ı kânûniyyeti husûsuna müsâʻade-i celîle-i 
cenâb-ı Nezâret-penâhîlerinin bî-dirîğ (8) buyurulmasını istirhâm eylerim 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 26 Rebîü’l-evvel 
Sene (1)335 ve fî 7 Kânûn-ı sânî Sene (1)332 (20 Ocak 1917).

Şehremini
(İmzâ)

90  BOA. DH. İ. UM. EK. 26-96.
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Dersaadet’te zâbıtaların olmaması sebebiyle vazifenin polise düştüğü 
ve bu durumun düzeltilmesi gerektiği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 90 � Sayfa: 439)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 686
Husûsî: 23 

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Sâmîsine

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Hâssaten şu son günlerde sokakların pisliği dükkânlardaki nezâfetsizlik 
pek müstekreh bir dereceyi bulmuş ve gazetelerin (3) Şehremânetinden 
bu aralık şikâyetleri haklı görülmekde bulunmuşdur. Dünyanın her pây-ı 
tahtında vezâif-i belediyye ile meşgûl memûrlar (4) bulunduğu halde 
İstanbul kimi belediyye çavuşları dahi ortadan kaldırılarak memleket 
zâbıta-i belediyyeden büsbütün mahrûm edilmiş (5) ve bu vezâif de 
ister istemez polise kendiliğinden tahmîl edilmişdir. Şehremâneti birçok 
paralarını teşkîlât-ı merkeziyyesine sarf (6) edeceği yerde birazını zâbıta-i 
belediyyeye tefrîk ederek hiç olmazsa eski belediyye çavuşlarını ihdâs 
etse her husûsda (7) az veyâ çok fâideleri olacağına şübhe bulunmamağla 
cemʻiyyet-i ʻumûmiyye-i belediyyece Şehremâneti büdcesi tedkîk edildiği 
bir sırada (8) maʻrûzâtımın nazar-ı iʻtibâra alınmasına müsâʻade-i devletleri 
maʻrûzdur ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
Fî 29 Kânûn-ı sânî Sene (1)333 (29 Ocak 1918).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

91  BOA. DH. İ. UM. 11-1.

Belediye Zabıta Görevi
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Şehremaneti emrinde zabıta görevi yapan polislerin bu görev 
esnasındaki suçlar ile ilgili soruşturmanın Şehremanetiʼnce yapılması 

gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 91 � Sayfa: 440)

Umûr-ı Mahalliyye-i Vilâyât Müdîriyyeti

Evveliyyât 
Numerosu

Mübeyyiz Müsevvidi

Nâzır Ali Rıza Paşa 
Hazretlerinden

Polis Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesine

Tashîh Eden 
Zevât

İbrahim 
Edhem

İbrahim 
Edhem

Tevdîʻ 
Târîhi

Tebyîz 
Târîhi

Tesvîd Târîhi

(1 Ocak 
1922)

1 Kânûn-ı 
sânî Sene 

(1)338
 

(1) Der-Saʻâdet Teşkîlât-ı Belediyyesi Hakkındaki Kânûnun Altıncı Mâddesi, 
zâbıta-i belediyye vezâifi  polise (2) tevdîʻ edildiği ve bu sûretle vezâif-i mezkûrenin 
ciddiyyet-i icrâsı istihdâf olunduğu hâlde (3) umûr-ı belediyyede müstahdem polis-
lerin doğrudan doğruya makâm-ı Emânete karşı mesûl tutulmamaları (4) maksad-ı 
asliyyenin husûlünü mâniʻ bulunduğu beyânıyla bunun temâdîsine mahall kal-
mamak üzere belediyyelerdeki (5) polis mensûbîninin hasren belediyye işleriyle 
iştigâlleri ve terbiyye-i meslekiyyelerine ̒ âid muʻâmelât kemâ-kân (6) Müdîriyyet-i 
ʻAliyyeleriyle Polis Dîvânlarına ʻâid olmak üzere vazîfe-i memûrelerinden müte-
vellid cürmlerinin (7) diğer memûrîn-i belediyye misillü Emânet müfettişlerince 
bi’t-tahkîk Şehremânetince tedkîki esbâbının istikmâli (8) bu bâbda Müdîriyyet-i 
ʻAliyyelerinden gönderilen melfûf iki kıtʻa tezkire sûretleri meâlinden bahs ile 
Müfettiş-i ʻUmûmîlikden (9) verilib ʻaynen irsâl olunan mütâlaʻanâmede bildiril-
diği Şehremânet-i ʻAliyyesinden alınan (10) tezkirede izbâr edilmiş ve cemʻiyyet-i 
ʻumûmiyye-i belediyye büdce encümeni zâbıta-i belediyye müfettişleri (11) ve 
idâre ve mevkiʻ memûrlarıyla kavvâslara ʻâid tahsîsâtın vazʻını ve bu husûsda 
Emânetle (12) Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeleri beynindeki taʻâruzun refʻine taʻlîk edib 
bunun ʻadem-i husûlü hâlinde diğer yolda (13) teşkîlât icrâsının zarûrî bulunduğu 
da Emânet-i müşârünileyhânın cümle-i işʻârından bulunmuş olmağla (14) husûs-ı 
mezkûr hakkında musarrah olacak mütâlaʻa-i ʻaliyyelerinin muvazzahan inbâ ve 
melfûfâtın da (15) ʻaynen iʻâde ve isrâsı mutevakkıf himem-i ʻaliyyeleri bulunduğu 
beyânıyla tezkire-i senâverî terkîm kılındı efendim.

92  BOA. DH. UMVM. 101-54.
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*
İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
3. Şuʻbe
679

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir
(2) 3 Kânûn-ı sânî Sene (1)338 târîh ve 12937/4 numero ile şeref-mevrûd 
tezkire-i celîle-i cenâb-ı Nezâret-penâhîleri ʻarîza-i (3) cevâbiyyesidir. 
Akdemce zâbıta-i belediyye vezâifi nin saʻy ve ciddiyyeti mücerreb bir 
heyete devriyle mukayyed ve müsmir bir hâle (4) ifrâğı teemmül edilmiş ve 
buna binâen polis, Der-Saʻâdet Teşkîlât-ı Belediyyesi hakkındaki kânûnun 
Altıncı Mâddesine (5) tevfîkan vezâif-i mezkûreyi baʻzı kuyûd ve şurût 
ile ve ancak kısmen der-ʻuhde eylemişdi. Zâbıta-i belediyye (6) umûrunun 
polise terk ve tevdîʻi hiç şübhesiz polisin mücerreb ve mütekâmil olan 
kudret ve kâbiliyyet-i icrâiyyesinden (7) istifâde maksadına müstenid 
olmasına nazaran Şehremâneti ʻAliyyesi Müfettiş-i ʻUmûmîlik raporunda 
zikr ve ityân edilen nükât (8) nazarın kabûlü maksad-ı mezkûrun ̒ akâmetini 
ve dolayısıyla vezâif-i mezkûrenin yine şerâit-i kadîme tahtında îfâsıyla (9) 
matlûb ve muntazır olan gâyenin ̒ adem-i istihsâlini intâc edecekdir. Polisin 
ancak Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeye merbûtiyyeti (10) ve polis devâirinde 
nâzım icrâat olan teşkîlâta tâbiʻiyyeti hâlinde mazhar-ı muvaffakiyyât 
olabileceği kanâʻatinde (11) bulunduğum içün zâbıta-i belediyye 
umûrunda müstahdem memûrîn-i zâbıtanın her ne şekl ve sûretde olursa 
olsun (12) Şehremânet-i ʻAliyyesine merbûtiyyetlerini hem maslahatın 
temînine gayr-ı hâdim hem de bi’l-cümle İstanbul polisleri üzerinde 
(13) devâm ve istikrârı lâ-büdd olan Müdîriyyet-i ʻUmûmiyye nüfûz ve 
hakk-ı âmiriyyetine menâfî görmekdeyim. Memûrîn-i mûmâileyhümün 
(14) cihet-i merbûtiyyetlerinin bu sûretle tebdîli kendilerine izâfe-i kudret 
eden polisin sıfatını da izâʻa (15) edeceği cihetle bu hâl hem vezâif-i 
belediyyenin hâlâ kıdem belediyye kavvâsları tarafından tedvîr edilmesi 
gibi bir netîce (16) tevsîd edecek hem de teşkîlât-ı belediyye hakkındaki 
kânûnun ânifen ʻarz edilen altıncı mâddesi sarâhatine külliyyen muhâlif 
olacakdır. Mâdde-i mezkûre vezâif-i belediyyenin polise terk ve tevdîʻi 
âmir olub 

Belediye Zabıta Görevi
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(Belgenin Devamı)

(1) bir kısım memûrîn-i zâbıtanın Şehremânet-i ʻAliyyesine devr ve 
ilhâkını mutazammın değildir. Emânet-i müşârünileyhânın Müfettiş-i (2) 
ʻUmûmîlik ifâdesiyle tebârüz eden teklîfi  ise zâbıta-i belediyye umûrunda 
müstahdem bi’l-cümle komiser muʻâvini (3) ve polislerin Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyede terbiye-i meslekiyye gibi mühim bir ʻalâkaları bâkî kalmak 
şartıyla kâmilen Emânet-i ʻAliyyeye (4) merbûtiyyetlerini taleb şeklinde 
rû-nümâ olmasına nazaran mâdde-i mezkûre-i kânûniyye ile gayr-ı kâbil 
telîf bir tezâd (5) ʻarz etmekde ve ânifen bast ve îzâh edilen esbâba binâen 
îcâbât-ı maslahata da tevâfuk etmemekdedir. (6) Binâberîn mâdde-i 
mezkûrenin sarâhati vechle zâbıta-i belediyye umûrunun belediyye 
müfettişlerinin hakk-ı murâkabe ve nezâreti (7) bâkî kalmak şartıyla 
kâmilen ve bilâ-müdâhale polise terk ve tevdîʻi münâsib ve ʻaksi takdîrde 
polis memûrlarının (8) vezâif-i asliyyelerine bi’l-ircâʻ vezâif-i belediyyenin 
de kemâfi ’s-sâbık teşkîlât-ı sâbıka ile Şehremânet-i (9) ʻAliyyesince 
tedvîri zarûrî olacağı maʻrûzdur ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-
emrindir. Fî 10 Kânûn-ı sânî Sene (1)338 (10 Ocak 1922).

Fahrî Yâverân Hazret-i Şehriyârîden
Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi

Miralay
(İmzâ)
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3.2. Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması

9293

Polis memurlarının asli vazifeleri haricinde muhtelif görevlerde 
kullanılmaması gerektiği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 92 � Sayfa: 443)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Muhâberât-ı ʻUmûmiyye Dâiresi
Birinci Şuʻbe
421

Hulâsa:
Polis jandarma heyetlerinin umûr-ı hükûmete

muʻâvenetleri hakkında.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i Behiyyesine

(1) Devâir-i muhtelife-i hükûmetde lüzûmu mikdâr hademe ve odacı 
mevcûd olmamasına ve umûr ve muʻâmelât-ı hükûmetin bilâ-tehîr îfâsı 
lüzûmuna binâen her dâirede vesâit-i (2) kâfi yye tesîs edilinceye kadar 
polis efrâdının hükûmetce tevdîʻ olunan vezâif ve hidemâtı îfâ etmemekde 
gösterdikleri ısrârın refʻi muktezî bulunduğuna dâir Edirne (3) Vilâyetinden 
alınan 31 Kânûn-ı evvel Sene (1)325 târîh ve 1038 numerolu tahrîrât 
leffen irsâl kılındı mündericâtına nazaran iktizâsının serîʻan îfâ ve inbâsı 
mütemennâdır efendim. Fî 7 Muharrem Sene (1)328 ve fî 6 Kânûn-ı sânî 
Sene (1)325 (19 Ocak 1910).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

93  BOA. DH. EUM. THR. 23-3.

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Tahrîrât Kalemine Mahsûs 

Müsveddelik

Sıra Numerosu
Polis memûrîninin vezâif-i muʻayyene-i 

asliyyelerinden mâ-ʻadâ husûsâtda istihdâmı 
ihlâl-i intizâmı müstelzim olacağına dâir

Tebyîz-i 
Târîh

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Birinci Şuʻbe-i Muhâberenin 421 numerosu ve 6 Kânûn-ı 
sânî Sene (1)325 târîhiyle tastîr buyurulan tezkire-i ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîlerine (2) cevâbdır. Edirne Vilâyetinden 
takdîm olunub ʻaynen emr ve irsâl buyurulan tahrîrât mütâlaʻa 
ve tedkîk olundu keyfi yyet mukaddemâ (3) cevâben Vilâyet-i 
müşârünileyhâya da bildirildiği ve vilâyât-ı sâirece de meydân 
verilmek ihtimâline mebnî taʻmîm keyfi yyet olunması (4) 9 
Kânûn-ı evvel Sene (1)325 târîh ve 8671 numerolu tezkire-i 
mütekaddime ile dahi ʻarz olunduğu üzere polis memûrlarının 
(5) îfâsıyla mükellef oldukları vezâif nizâmnâme-i 
mahsûsuyla muʻayyen olub memûrîn-i mezkûreye bu dâire-i 
vezâif (6) hâricinde tahmîl-i hidemâta Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
Müdîriyyetince bir salâhiyyet-i asliyye mevcûd olduğuna ve 
vilâyât polis mürettebâtının vilâyet (7) makâmına taʻalluk 
eden sevk ve idâresi bu vezâif-i muʻayyenelerine hüsn-i 
îfâya maʻtûf olmak lâzım gelib devâir-i (8) vilâyâtın hade-
me ve jandarma efrâdına râciʻ ve polisin maʻnâ-yı vezâifi yle 
külliyen ʻalâka ve münâsebetden ʻârî (9) bir takım umûr ve 
hidemât-ı ʻâdiyye ile de memûrîn-i mezkûrenin mükellef tu-
tulduğu takdîrde polis kuvvetinin ıslâh (10) ve tensîkindeki 
maksad-ı aslî olan tekâmül-i intizâmı haleldâr olacağına ve 
devâir-i resmiyye-i vilâyetin noksân vesâiti vâkiʻ olsa da bu 
mesele min gayr-ı taʻalluk (11) polise tahmîl hidemât içün bir 
vesîle-i kânûniyye teşkîl etmeyeceğine binâen vilâyetce jan-
darma efrâdının îfâ-yı vazîfeye daʻvet (12) edilmesi esbâbının 
temîniyle polis memûrîninin vezâif-i asliyyesiyle tevaggulu 
lüzûm-ı esâsînin hüsn-i idâme ve muhâfazasına (13) iʻtinâ 
olunması husûsunun ʻarz ve işʻâr-ı sâbık-ı vechle Vilâyet-i 
müşârünileyhâya teblîği vâbeste-i irâde-i Nezâret-penâhîleri 
(14) bulunmuş ve mârrü’l-ʻarz tahrîrâtın ̒ aynen ve leffen iʻâde 
ve takdîm kılınmış olduğu maʻrûzdur. Fî 12 Kânûn-ı sânî Sene 
(1)325 (25 Ocak 1910).
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9394

Polis memurlarının vazifelerinin dışında başka bir hizmette 
kullanılamayacaklarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 93 � Sayfa: 445)

Hulâsa

Kayd 
Numerosu

4655

Polis memûrînin vezâif-i 
muʻayyene-i inzibâtiyyeden 
mâ-ʻadâ hidemât-ı ʻâdiyyede 

istihdâmı mümkün 
olamayacağına dâir

Müsevvidin 
İmzâsı

Nevʻ-i 
Muharrerât

Tezkire

Esâsın Nevʻi Tezkire

Esâsın 
Numerosu

35

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Üçüncü Şuʻbe-i Muhâberenin otuz beş numero-
suyla tastîr buyurulan 16 Mart Sene (1)326 (29 Mart 
1910) (2) târîhli tezkire-i ʻailiyye-i Nezâret-penâhîlerine 
cevâbdır. Mukaddemâ dahi ʻarz ve işʻâr olmuş (3) oldu-
ğu üzere polis heyeti musirren (4) memeleketin umûr-ı 
inzibâtiyyesiyle mükellef ve bu vezâif nizâm-ı (5) mahsûs 
ile muʻayyen olub bu dâire-i vezâif hâricinde devâir (6) 
ve şuʻabât-ı idârenin memûrîn-i mahsûsa maʻrifetiyle icrâ 
olunmak lâzım gelen hidemât-ı (7) sâirede istihdâmı câiz 
ve kâʻide-i salâhiyyete mugâyir bulunmuş ve hidemât-ı 
(8) mezkûrenin îfâsı emrinde kuvve-i zâbıta istiʻmâline 
(9) ihtiyâc hâsıl olduğu takdîrde lede’l-mürâcaʻa polis 
memûriyyetince muʻâvenet-i lâzime îfâsı (10) tabîʻî bu-
lunmuş (11) olmağla keyfi yyetin ol vechle Hüdâvendigâr 
(12) Vilâyetine emr ü teblîği mütevakkıf irâde-i Nezâret-
penâhîleri olduğu maʻrûzdur. 23 Mart Sene (1)326 (5 Ni-
san 1910).

94  BOA. DH. EUM. THR. 30-36.

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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9495

Nizami müddetlerini tamamlamayan polis memurlarının, tahsildarlık 
gibi maliye işleriyle sair memuriyetlere nakillerinin mümkün 

olamayacağı hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 94 � Sayfa: 446)

Kayd Numerosu 
53299

Hulâsa
Müsevvidin 
İmzâsı

Nevʻ-i 
Muharrerât 

Tezkire

Polis memûrînin hıdmet-i zâbıtadan 
infi kâk etmedikce hidemât-ı sâireye intisâb 

edemeyeceğine dâir
Müdîrin İmzâsı

11 müstahdem 
olanların

12 müntesibini

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar Polis Müdîriyyetlerine 
 Deniz Merkez Memûriyyetine

(1) Baʻzı polis memûrîni tarafından tahsildârlık ve emsâli 
hidemât-ı sâireye (2) tahvîl-i memûriyyet içün doğrudan doğru-
ya devâir-i ʻâidesine mürâcaʻatla (3) muʻâmele icrâ etdirmekde 
oldukları bu yoldaki muhâberât ve muʻâmelâtdan (4) anlaşıl-
mışdır (5) beyândan müstağnî olduğu üzere polis memûrîninin 
hıdmet-i zâbıtaya kabûl (6) ve hıdmet-i mezkûreden infi kâkları 
nizâmen muʻayyen şerâite tâbiʻ (7) ve sûret-i istihdâmları 
inzibât-ı dâhili kavâʻidine merbût olduğu cihetle (8) polis sı-
nıfında 11 mesâlik-i mülkiye-i sâire 12 misillü istediği (9) 
vakt sınıf ve mesleğini tahvîl edemeyeceğinden memûrîn-i 
mezkûrenin (10) böyle hôd-be-hôd mürâcaʻât ve muʻâmelâta 
kıyâmları tecvîz olamayacağı cihetle baʻdemâ (11) memûrîn-i 
mezkûreden sâlik-i sâireye nakl-i hıdmet etmek arzusunda bu-
lunanların (12) ol emirde polis sınıfından ʻalâkasını katʻ ile
(Belgenin Devamı)

(1) infi kâk etmedikce başka memûrîn içün hiçbir dâireye 
mürâcaʻat etmemelerinin (2) ve aksi hareketde bulunanların o 
yoldaki mürâcaʻat (3) ve talebleri tabiʻatiyle semeresiz kalaca-
ğı gibi haklarında muʻâmele-i intibâhiye icrâsı da (4) mukarrer 
bulunduğunun taʻmîmen bi’l-ʻumûm memûrîne teblîği tavsiye 
olunur. Fi 25 Teşrîn-i evvel Sene (1)326 (7 Kasım 1910).

95  BOA. DH. EUM. THR. 55-27.
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9596

Polis müdürü ve merkez memurlarının zabıta işleri dışında memuriyet 
yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 95 � Sayfa: 448)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn Şuʻbesi

(1) Polis müdîr ve merkez memûrlarıyla îcâbı hâlinde onlara vekâlet eden 
serkomiserler taraf-ı ʻâlîlerinden (2) gösterilecek lüzûm-ı inzibâtî üzerine 
âsâyiş-i mahallînin temînine medâr olacak tedâbîrleri ittihâz etmek üzere 
(3) dâhilinde geşt ü güzâr edebilirlerse de bunların velev bir müddet-i 
kalîle içün olsun mutasarrıfl ık veyâ (4) kâimmakâmlık vekâletleri gibi 
inzibâtın gayrı husûsât ile öteye beriye gönderilmesi ve bu sûretle vezâif-i 
asliyyelerinden (5) tebâʻüd ve husûsât-ı sâire ile iştigâlleri rehîn-i cevâz 
olamayacağından memûrîn-i mûmâileyhümün umûr-ı inzibâtiyyeden 
gayrı (6) mesâil içün mevkiʻ-i memûriyyetlerinden infi kâklarına meydân 
bırakılmaması taʻmîmen teblîğ ve hâssaten temennî olunur ol bâbda. Fî 
Kânûn-ı sânî Sene (1)330 (Ocak 1915).

Dâhiliyye Nâzırı
(İmzâ)

96  BOA. DH. EUM. MEM. 59-30. 

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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9697

Polis müdür ve merkez memurlarının zabıta vazifesi dışındaki 
hizmetlerde istihdam edilmemeleri hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 96 � Sayfa: 449)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
ʻUmûm: 626

(1) Polis müdîr ve merkez memûrlarının inzibâtın gayrı husûsâtı ile 
iştigâl ve bu sûretle mevkiʻ-i memûriyyetlerinden infi kâk etdirilmemeleri 
11 Kânûn-ı sânî Sene (1)330 (2) târîhli ve 946 numerolu tahrîrât-ı 
ʻumûmiyye ile teblîğ ve temennî olunduğu hâlde bu kerre de memûrîn-i 
mûmâileyhümün merkezlerde ʻilâve-i memûriyyet olarak (3) belediyye 
riyâset-i vekâletine ve buna mümâsil vezâife taʻyîn edilmekde oldukları 
istihbâr kılınmış ve umûr-ı zâbıtaya tesîr edeceği der-kâr bulunan bu 
hâlin devâmı (4) gayr-ı câiz bulunmuş olmağla baʻdemâ memûrîn-i 
mûmâileyhümün Nezâretden istîzân edilmeksizin vezâif-i zâbıtadan gayrı 
hidemâtda istihdâm edilmemesi tavsiye olunur. Fî 30 Eylül Sene (1)331 
(13 Ekim 1915).

Dâhiliyye Nâzırı nâmına
(İmzâ)

97  BOA. DH. EUM. KLU. 16-9.
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9798

Polis ve jandarma silkinde bulunanların ticaretten ve bazı şirketlerde 
bulunmalarının meni lüzumuna dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 97 � Sayfa: 450)

Dâire-i Sadâret Umûr-ı İdâriyye Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Harbiyye ve Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlelerine

72

Kaleme 
Târîh-i 
Tevdîʻi

Târîh-i Tesvîd
Târîh-i Tebyîz

13 Cemâziye’l-ahire Sene 
(1)335

5 Nisan (1)333
(5 Nisan 1917)

(1) Vâlî, mutasarrıf, kâimmakâm ve nâhiye 
müdîrlerinin icrâ-yı ticâret etmelerinin yâhûd 
kollektif ve komandit (2) şirketleri ile hissedârlık 
vechle teşekkül eden şirketlere dâhil olmala-
rının ve dâire-i memûriyyetlerinde arâzî (3) 
teferrug ve tefevvuz eylemelerinin menʻi zım-
nında Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Memûrîn 
Nizâmnâmesininin Yirmi (4) Altıncı Mâddesine 
tezyîl olunmak üzere Nezâret-i müşârünileyhâca 
tanzîm olunan fıkra-i nizâmiyye lâyihası (5) 
Meclis-i Vükelâ’da lede’l-mütâlaʻa îfâ-yı 
muktezâsı takarrür etmiş ve memnûʻiyyet-i 
mezkûrenin polis ve jandarma silkinde bulu-
nanlara da (6) teşmîli tensîb edilmekle bunlara 
ʻâid nizâmnâmelere tezyîli îcâb eden mevâddın 
tanzîm (7) ve irsâli husûsunun taraf-ı devletleri 
ile Nezâret-i müşârünileyhâya teblîği tezekkür 
kılınmış (8) olmağla icrâ-yı îcâbı siyâkında.

98  BOA. BEO. 4463-334659.

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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4.1. Polis Mesleğine Alım Şartları

9899

Siyasi suçlulardan hükümet idare şeklini değiştirme suçu 
işleyenler veya devlet ve memleket aleyhine suç işleyenlerin polis 

olmayacaklarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 98 � Sayfa: 453)

(Telgraf)

Trabzon

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Cerâim-i siyâsiyyeden cinâyetle mahkûm ve mahbûs olub da ʻafv-ı 
ʻumûmîden (2) bi’l-istifâde tahliyyeleri icrâ kılınan Müslim ve gayr-ı 
Müslimlerin polise (3) kayd ve kabûlü câiz olub olmadığının istîzânına 
mecbûriyyet hâsıl (4) olduğu maʻrûzdur. Fî 29 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 
(11 Kasım 1909).

Trabzon Polis Müdîri
Saki

99  BOA. DH. EUM. THR. 12-52.

Polis Mesleğine Alım Şartları
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*

Kayd 
Numerosu

Hulâsa
Târîh-i 
Tesvîd

Esâsın 
Nevʻi Telgraf

Cerâim-i siyâsiyyeden hangi nevʻiyle 
mahkûm olanların iʻâde-i hukûk-i 

memnûʻa etmeleri lâzım geleceğine dâir.

Trabzon Polis Müdîriyyetine

(1) Fî 29 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 cerâim-i 
siyâsiyye tebeddül şekl-i idâre-i hükûmetle 
evsâf-ı cürmiyyesi (2) zâil veyâ devlet ve memle-
ketin hayât-ı mevcûdiyyetine sû-i tesîri iʻtibârıyla 
her zaman (3) içün cerâim-i kânûniyyeden 
maʻdûriyyeti gayr-ı (4) mütebeddil olan iki 
nevʻ efʻâl ve harekâtdan tevellüd edeceğin-
den evvelkisiyle mahkûm (5) olanların zeval-i 
mâniʻaya ʻavdet-i memnûʻ kâidesince hukûk-ı 
(6) memnûʻaları bi’t-tabʻ ʻavdet etmiş ve ikisi-
nin fâʻilleri (7) usûlüne tevfîkan iʻâde-i hukûk-ı 
memnûʻa etmedikce sâbıkalı (8) ʻadd olunmaları 
der-kâr bulunmuş olduğundan mazhar-ı ʻafv ol-
makla (9) polis memûriyyetine tâlib olan o mi-
sillü mahkûmîn-i siyâsiyyenin şu (10) iki esâsa 
göre tahkîk ve takrîr-i ahvâllari îcâb edeceği (11) 
beyân olunur. Fî 7 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (20 
Kasım 1909).
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99100

Polis memurluğuna yirmi ile otuz yaş arasındakilerin kabulü hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 99 � Sayfa: 455)

(Telgraf)

Haleb

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Polis tensîkâtı der-dest-i icrâ olduğundan ve Polis Nizâmnâmesi’nde 
polisliğe (2) kayd olunacakların yirmi beş yaşından kırk beş yaşına kadar 
olması muharrer ise de ahîren (3) Der-Saʻâdet’de yirmi yaşından yirmi altı 
yaşına kadar polis kayd olunduğu haber alındığından (4) buraca da ona 
göre muʻâmele icrâ edilmek üzere keyfi yyetin sürʻat-i işʻârı müsterhamdır. 
Fî 12 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 (25 Kasım 1909).

Haleb Vâlîsi
Fahri

*
Kayd 

Numerosu
2669 Hülâsa

Târîh-i 
Tesvîd

Esâsının 
Nevʻi Telgraf

Polis memûriyytine yirmiden 
otuz yaşına kadar olanların 

kabûlü Der-Saʻâdet’ce mütte-
haz usûlden olduğuna dâir

Haleb Vilâyet-i ʻAliyyesine

(1) 23 Teşrîn-i sânî Sene (1)325 de vâsıl olan 12 
minh târîhli telgrafnâmeye cevâbdır Der-Saʻâdet’ce 
(2) sinnleri yirmiden otuz yaşına kadar olanların po-
lisliğe kabûl olunmakda bulunduğuna (3) vilâyetce 
de tatbîki îcâb-ı mahallîye göre takdîr vilâyet-
penâhîlerine vâbeste olduğu maʻrûzdur. Fî 25 Teşrîn-i 
sânî Sene (1)325 (8 Aralık 1909).

100  BOA. DH. EUM. THR. 15-45.

Polis Mesleğine Alım Şartları
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100101

Askerlik hizmetini bedeli nakdî vermek suretiyle ifa eden adayların 
yirmi üç yaşını tamamlamadan da polisliğe kabul edileceklerine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 100 � Sayfa: 457)

(Telgraf)

Kastamonu

ʻAded: 492

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Polisliğe kabûl içün mukarrer şerâit cümlesinden olan hidmet-i 
nizâmiyye-i ʻaskeriyyelerini (2) fi ʻlen îfâ edenlerin sinnleri yirmi üç’den 
ve etmeyenlerin yirmi beş’den dûn olmamaları (3) lâzım gelib ancak 
hidmet-i nizâmiyyesini bedel-i nakdî vermek sûretiyle îfâ edenlerden (4) 
yirmi yirmi iki yaşlarında zuhûr eden tâliblerin intihâb ve kabûlü câiz 
olub olmayacağının telgrafl a işʻârı Polis İntihâb Komisyonu ifâdesiyle 
mütemennâdır. Fî 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)326 (31 Ekim 1910).

Nâib Nevzad

101  BOA. DH. EUM. THR. 54-23.
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*

Kayd 
Numerosu-31107

Hulâsa
Müsevvidin 
İmzâsı

25 Teşrîn-i 
evvel (1)326 

(7 Kasım 
1910)

Nevʻ-i Muharrerât: 
Telgraf

Hidmet-i nizâmiyyesine 
karşı bedel-i nakdî 

verenlerin yirmi üç yaşını 
kable’l-ikmâl polise kabûlü 

câiz olacağına dâir

Esâsın Nevʻi
Esâsın Numerosu: 

31104

Kastamonu Vilâyet-i ʻAliyyesine

(1) C. Fî 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)326 bedel-i nakdî 
veren sınıf-ı ihtiyâta nakl eden mükellefl erin (2) sinnleri 
yirmi üç yaşını kable’l-ikmâl polisliğe kabûlleri câiz (3) 
olacağı ʻarz olunur.

Polis Mesleğine Alım Şartları



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

190

101102

Polisliğe talip olanların memleketleri veya ikamet ettikleri yerlerden 
tahkik olunması, tam kanaat hâsıl olmadıkça hüsnü hal evrakı 

verilmemesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 101 � Sayfa: 459)

Erzurum Polis Mektebi
Müdîriyyeti
ʻAded: 120

Hulâsa:
Kaydı terkîn kılınan Karakilise’li 

Ahmed Efendi hakkında

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Erzurum Vilâyeti polis münhallâtına taʻyîni husûsuna tâlib bulunan 
künyesi zîr-i ʻarîza-i ʻâcizîde muharrer Ahmed Efendi’nin muʻâmele-i 
lâzime-i (3) kabûliyyesi bi’l-îfâ polis namzedi olmak üzere fî 26 Kânûn-ı 
sânî Sene (1)327 târîhinde kayd ve kabûlü icrâ kılınmış idi. Polis mesleğinin 
ʻazamet (4) ve kudsiyyeti dolayısıyla bu meslek erbâbının bi’l-cümle 
şevâib-i ahlâkiyyeden berî bulunmaları ve hüsn-i hâl ve nâmûs ashâbından 
olmaları husûsuna (5) dikkat ve polis mesleğine girecek olanların mahallî 
hükûmetlerince tahkîk-i ahvâllerine iʻtinâ kılınması ve hüsn-i hâllerinin 
Meclis-i İdâre (6) mazbatasıyla tasdîk olunması usûlden olduğundan 
sâlifü’z-zikr Ahmed Efendi’nin hüsn-i hâl ashâbından bulunduğuna dâir 
Karakilise Kazâsı (7) Meclis-i İdâresi tarafından tanzîm kılınan mazbataya 
iʻtimâden mûmâileyh mektebe ve mesleğe kayd ve kabûl olunmuş idi. 
Hâlbûki ahîren (8) icrâ  kılınan tahkîkât-ı ̒ amîka  netîcesinde Karakilise’de 
Karslı Ağabey’in mağâzası duvârını delerek îkâʻ-ı fi ʻl-i sirkat etdiğinden 
(9) Bayezid Cezâ Mahkemesi tarafından cinâyetle üç sene kürek cezâsına 
mahkûm edilmiş olduğu tebeyyün ederek usûl ve kavânîn-i mevzûʻaya 
(10) binâen der-hâl terkîn-i kayd icrâ edilmişdir. Hilâf-ı hakîkat hüsn-i 
şahâdet mazbatasını tanzîm ve iʻtâ eden Karakilise Meclis-i İdâresi (11) 

102  BOA. DH. EUM. THR. 74-47.
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mûmâileyhin mektebe kabûlüne ve masârif-i mukannenesinin ihtiyârına 
sebeb olduğundan Erzurum Vilâyeti Polis Müdîriyyetince ihtiyâr edilen 
(12) masârifi n Mecli-s mezkûr tarafından tazmîn etdirilmesi ve bu gibi 
hüsn-i hâl mazbatalarının hîn-i tanzîminde selâmet-i muʻâmele ve 
memleket nokta-i (13) nazarından ʻatf nazar-ı ehemmiyyet edilmesi 
lüzûmunun mülhakâta taʻmîmi istirhâm-ı keyfi yyetin Erzurum Vilâyetine 
de işʻâr kılındığı (14) ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 11 Rebîü’l-evvel Sene (1)330 ve fî 16 Şubat Sene 
(1)327 (29 Şubat 1912).

Erzurum Polis Mektebi Müdîri
(İmzâ)

Polis Mesleğine Alım Şartları
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4.2. Polis Mektepleri ve Eğitim

102103

Selanik Polis Mektebinin Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlanmasıyla 
ilgili bilgi istenmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 102 � Sayfa: 460)

Kayd 
Numerosu

Hulâsa
Târîh-i 
Tesvîd

Esâsın 
Nevʻi Tezkire

Selânik Polis Mektebinin 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye 

Müdîriyyetine Tahvîl-i İrtibâtı 
Muʻâmelesinin Tesrîʻine Dâir

Dâhiliyye Nezâret-i ʻAliyyesine

(1) Rumeli Müfettiş-i ʻUmûmîliğiyle Rumeli 
Vilâyâtı idâre-i sâbıkasının refʻ (2) olunması üze-
rine Selânik Polis Mektebinin gayr-ı muʻayyen 
bir sûretde kalan cihet-i irtibâtiyyesinin hasbe’l-
merciʻ Emniyyet-i (3) ʻUmûmiyye Müdîriyyetine 
tahvîlineʻâid esbâbın istikmâli 3782 numero (4) ve 
fî 3 Eylül Sene (1)325 târîhli tezkire ile ̒ arz ve işʻâr 
olunmuşdu. (5) Henüz bir emr-i cevâbî-i Nezâret-
penâhîleri şeref-zuhûr etmemiş ve mekteb-i 
mezkûrun (6) tûl-i müddet merciʻsiz kalması 
intizâm-ı idâresini haleldâr etmeye sebebiyyet (7) 
vereceği der-kâr bulunmuş olmağla muʻâmele-i 
mezkûrenin (8) tesrîʻ-i icrâ ve keyfi yyetin irâde 
ve inbâsına müsâʻade-i Nezâret-penâhîlerinin 
sezâvâr olması maʻrûzdur. Fî 13 Eylül (1)325 (26 
Eylül 1909).

103  BOA. DH. EUM. THR. 90-54.
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103104

Polis mektebinde tahsilini tamamlayanların liyakatleri sabit olmadıkça 
vazifeye başlattırılmaması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 103 � Sayfa: 461)

(1) El-yevm mevcûd ve müstahdem bulunan Polis Memûrîninin usûl-i 
müttehize-i münâvebesi dâiresinde sırasıyla mekteb-i mahsûsuna duhûl ve 
ikmâl-i (2) tahsîl etmeleri kemâ-kân cârî olmak üzere baʻdemâ yeniden 
dâhil-i meslek olacakların ol emrde ikmâl-i tahsîl ederek (3) liyâkatları 
sâbit olmadıkca vazîfeye başlatdırılmaması tensîb ve keyfi yyet vilâyât 
ve elviye-i müstakilleden Der-Saʻâdet Polis (4) Mektebine memûr iʻzâm 
edenlerle Der-Saʻâdet Polis Müdîriyyetlerine teblîğ olunmuş olduğundan 
polis memûriyyetine tâlib olacakların (5) sûret-i mürâcaʻatlarıyla mektebe 
evkât-ı kabûlleri ber-vech-i âtî beyân olunur.

(6) Evvelen :Polis Mektebine her altı haftada bir defʻa polis namzedleri 
nâmıyla talebe kabûl edilecekdir. (7) Sâniyen Der-Saʻâdet Polis 
Mektebinin dördüncü devre-i tahsîliyyesi önümüzdeki Teşrîn-i evvel’in 
birinci günü bed’ edeceğinden (8) mebde-i mezkûra yetişmek üzere zuhûr 
edecek tâliblerin ʻâle’l-usûl muʻâmelât-ı intihâbiyyeleri ikmâl etdirilerek 
(9) târîh-i mezkûrda mektebe gönderilecek ve işe mübâşeretleri mektebe 
sevk olundukları günden muʻteber tutulacakdır.

(10) Sâlisen Teşrîn-i evvel ibtidâtından sonra bir buçuk ay dâhilinde 
polisliğe tâlib olub intihâbı icrâ edeceklerin Teşrîn-i sânî (11) on beşinde ve 
târîh-i mezkûrdan sonra hazırlanacak namzedlerin Kânûn-ı evvel sonunda 
ve ilâ-nihâye sırasıyla (12) birer buçuk ay müddetin hitâmında mektebe 
sevk ve işe mübâşeret etmiş ʻadd olunacakdır.

(13) Binâberîn mütekarribü’l-hulûl olan mebde-i mezkûra kadar ve 
muahharen de mebde-i mezkûrdan bi’l-iʻtibâr her bir buçuk ay (14) 
dâhilinde polis memûriyyetine tâlib olanların Der-Saʻâdet’de İstanbul, 
Beyoğlu ve Üsküdar Polis müdîriyyetlerine ve vilâyât (15) ve elviye’de 
makâm-ı vilâyet ve livâya mürâcaʻat ve şerâit-i lâzimelerini ikmâl ile 
namzed kayd olunmaları lâzım geleceği (16) iʻlân olunur. Fî 19 Eylül Sene 
(1)326 (2 Ekim 1910).

Mühür

104  BOA. DH. EUM. THR. 50-66.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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104105

Dersaadet’deki mektepli polislerden Kudüs’e gönderilmesi ve Beyrut’ta 
tesis olunan polis mektebinin açılamaz ise Şam’a naklinin uygun 

olacağına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 104 � Sayfa: 462)

Telgraf

Kudüs

ʻAded: 199

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Müceddeden taʻyîni muktezâ kırk beş polisden şimdiye kadar evsâf-ı 
matlûbeyi hâiz yalnız (2) yirmi bir nefer bulunarak işʻâr buyurulduğu 
vechle namzed kaydedildi mütebâkîsinin tamâmen buradan (3) 
tedârikindeki müşkilâtla berâber cümlesinin yerlilerden taʻyîni matlûb 
olan inzibât ve intizâm-ı idâre ile (4) mütenâsib görülememekdedir bundan 
başka polislerin bir an evvel tezyîd ve tesrîʻ-i istihdâmları emrindeki (5) 
vücûba ve Beyrût’da tesîs edileceği işʻâr buyurulan polis mektebinin vakt-ı 
(6) güşâdına dâir henüz bir emr teblîğ edilmediğine mebnî bu yüzden 
çekilmekde olan müşkillerinin (7) tehvînine medâr olmak üzere mezkûr 
mektebin tesrîʻ-i güşâdı ve mukaddemâ vaʻd buyurulmuş (8) olduğu 
vechle Der-Saʻâdet’deki mektebli polislerden hiç olmazsa on neferin bura 
(9) tertîbine mahsûben taʻyîn ve iʻzâmı ehemmiyyetle maʻrûzdur. Fî 5 
Teşrîn-i evvel Sene (1)326 (18 Ekim 1910).

Kudüs Mutasarrıfı Azmi

105  BOA. DH. EUM. THR. 55-24.
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*
Telgraf

Şam

Emniyyet-i ʻUmûmiyyeye

(1) Beyrut’da Polis Mektebi içün münâsib bir binâ tedârik edilemiyor 
gerek ʻilâveten gerek mahallatâ (2) buraca intihâb olunan efendilerin 
maʻâş alamamalarından ve ʻadem-i istihdamlarından dolayı polislikden 
(3) sarf-ı nazar ediyorlar hâlbûki polis mevcûd-ı hâzırının kılleti umûr-ı 
inzibâtiyyeye pek ziyâde işkâl (4) eylediğinden Şam’da yirmi iki oda 
üç salon ve müteʻaddid koridorları ve civârında taʻlîm (5) teneffüs içün 
bağçeyi hâvî müceddid ve mobilyasıyla berâber senevî yüz liraya istîcârı 
(6) kâbil havâdâr ve elektrik ile münevver ve muntazam ve mektebe 
tamâmıyla elverişli olarak tedârik (7) olunan binâya polis mektebinin nakl 
ve güşâdı içün Beyrut’da bulunan mekteb müdîrine (8) emr buyurulması 
maslahat nâmına temennî olunur. Fi 29 Teşrîn-i evvel Sene (1)326 (11 
Kasım 1910).

Suriye Vâlîsi 
İsmail Fazıl

*

Kayd Numerosu
1958

Beyrut’da Mekteb Tesîsine Müsâʻid 
Binâ Bulunamadığı Takdîrde Polis 
Mektebinin Şam’da Tesîsi Zarûrî 

Olduğuna Dâir.

Müsevvidin 
İmzâsı

Nevʻ-i Muharrerât
Telgraf

6 Teşrîn-i sânî 
Sene (1)326

(19 Kasım 1910)

Esâsının Nevʻi
13468

Beyrut Vilâyet-i ʻAliyyesine

(1) Polis mekteb-i müdîriyyetinden vâkiʻ olan işʻâra naza-
ran orada mekteb tesîsine müsâʻid bir binâ tedârikinin (2) 
kâbil olamadığı anlaşılarak işʻâr-ı sâbık-i vechle ihtiyâca 
kâfî bir binâ bulunamadığı takdîrde mezkûr mektebin (3) 
Şam’da tesîsi zarûrî olmağla müdîriyyet-i mûmâileyhâya 
ol vechle teblîgât-ı lâzime icrâ kılınmışdır.

Polis Mektepleri ve Eğitim



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

196

*
Telgraf

Şam 

ʻAded: 3179

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîrliğine

(1) C. Teşrîn-i sânî (1)326 Beyrût vilâyetinden alınan telgrafnâmede 
ileride bir münâsib mahall tedârik (2) edilmek üzere şimdilik Gurebâ 
Hastahânesinin mekteb içün ihzâr olunmakda olduğu (3) bildiriliyor. Bu 
husûs taraf-ı valâlarına işʻâr edilmiş olsa gerekdir. Hâlbûki Hastahâne 
(4) binâsı mekteb içün münâsib olmayacağı gibi tedârik olunan işbu binâ 
da muvakkat olduğundan Beyrut’da maksada hidmet edecek bir mekteb 
tesîs edemeyeceği anlaşılıyor Şam’da (5) tedârik olunan binâ ise elden 
kaçırılacak şey değildir şu hâlde mekteb müdîrinin berây-ı (6) keşf buraya 
gelmesi hakkındaki emr pek musîbdir. Fî 7 Teşrîn-i sânî Sene (1)326 (20 
Kasım 1910).

Suriye Vâlîsi
İsmail
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105106

Beyrut Polis Mektebi’nin öğretime açılması için okula alınacak polis 
mürettebatının belirlenip ilgili vilayetlere bildirilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 105 � Sayfa: 466)

Kayd numerosu 
18517

Hulâsâ

Nevʻ-i Tahrîrât
Telgraf

Beyrut Polis Mektebi Müdîriyyetine

Müdîrin İmzâsı

Kânûn-ı evvel Sene 
(1)326

(Aralık 1910)

(1) Zeyl 14 Teşrîn-i sânî Sene (1)326 (27 Kasım 1910) 
mektebin Kânûn-ı evvel on beşinde açılması hakkındaki 
işʻârınızı müeyyed bir haber (2) henüz gelmedi mücâvir 
vilâyâtdan bu bâbda işʻâra tevâlî etmekdedir mekte-
be kabûl edilecek (3) talebenin mikdârı tâlibler arab 
müstesnâ olmak üzere (4) ve Beyrût otuz, Suriye yirmi, 
Adana on iki, Haleb on üç, Kudüs Mutasarrıfl ığı (5) on 
sekiz, Bingâzi üç, Zor üç, Urfa iki olmak üzere taʻyîn 
edilmiş ve (6) ve mahallerine ol sûretle icrâ-yı teblîğât 
olunarak mektebin veym-i güşâdıyla talebe (7) iʻzâmı 
zamanının doğruca mekteb idâresinden istifsârı ayrı-
ca bildirilmişdir (8) bu bâbda şimdiye kadar yapılması 
tabîʻî bulunan mufassalan ve serîʻan işʻârı muntazardır.

106  BOA. DH. EUM. THR. 58-49.
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*
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded 

Beyrût mektebine talebe gönderecek vilâyât ve 
müstakill livâlardan gönderilecek talebenin mikdârı

 Mevcûdu  Mektebe gönderecekleri mikdâr

Adana Vilâyeti  104  16 16

Beyrut  235  28 30

Haleb  102  13 13

Suriye  159  17 20

Bingazi  24   3 3

Zor  18   3 3

Kudüs  104  12 18

Urfa  12   2 2
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106107

Bağdat’ta açılması kararlaştırılan polis mektebi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 106 � Sayfa: 468)

Dâire-i Sadâret Tahrîrât Kalemi            Şuʻbe:1

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Mâliyye Nezâret-i 
Celîlesine

Li-ecli’t-tebyîz 
Kaleme Vürûdu 

42

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

14 Safer Sene (1)329 
1 Şubat Sene (1)326

(14 Şubat 1911)

15

2

(1) Bağdad, Basra ve Musul vilâyetlerinin buʻd 
mesâfesiyle berâber ehemmiyyet-i mahsûsalarına 
binâen Beyrut ve Selânik Vilâyetlerinde (2) 
olduğu gibi Bağdadda bir Polis Mektebinin 
tesîsi ile her üç vilâyet polislerinin bu mektebde 
tederrüsü lüzûmundan (3) bahsle tahsîsâtı 
sene-i âtiyyeden iʻtibâren verilmek üzere bu 
husûsda sarfı muktezâ iki yüz yirmi iki bin (4) 
altı yüz otuz üç guruşun sene-i âtiyye büdcesine 
ʻilâvesi hakkında Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyyetinden mürsel tezâkir ile (5) mebâliğ-i 
mezkûrenin müfredâtını mübeyyen pusulanın 
gönderildiğini mutazammın Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesinden vârid olan 30 Kânûn-ı sânî Sene 
(1)326 târîhli ve 3410/42 numerolu (6) tezkiresi 
melfûfuyla savb-ı ʻâlîlerine isrâ kılınmağla vâkiʻ 
olacak mütâlaʻa-i ʻaliyyelerinin (7) inbâsına ve 
melfûfl arının iʻâdesine himmet.

107  BOA. BEO. 3557-266741.
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Osmanlı’da bulunan polis mekteplerinin teşkilat, tedrisat ve idari 
yapısına dair kaleme alınan nizamname taslağının takdimi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 107 � Sayfa: 469)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi
ʻAded

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Maʻlûm-ı ʻâlî-i Nezâret-penâhîleri olduğu üzere Memâlik-i 
Osmaniyyede ilk polis mektebi devr-i sâbıkda Rumeli ıslâhâtı cümlesinden 
olarak Selanik’de (3) güşâd edilmişdi. Gerek polisin ihtiyâcât-ı fi kriyye 
ve intizâmiyyesince bu mektebden meşhûd olan kavâid-i ʻadîde ve gerek 
hadd-ı zâtında bir dârü’t-tedrîsin (4) usûl-ı mutarride tahtındaki taʻlîm ve 
terbiyesinden tabîü’l-husûl olan muhassenât-ı ʻumûmiyye baʻde’l-inkılâb 
umûr-ı zâbıtanın ihtiyâcât-ı asliyyesi sırasında nazar-ı dikkate alınarak (5) 
polisin îcâbât-ı ʻasriyyeye muvâfık sûretde taʻlîm ve terbiye-i mahsûsa ile 
yetişdirilmesi bir kâʻide-i ̒ umûmiyyeye ittibâʻ etdirilmek üzere Pâyitaht’da 
dahi (6) bir mekteb güşâd olunmuş ve geçen seneden bi’l-iʻtibâr Beyrut’da 
ve sene-i hâliye muvâzene kânûnuyla karşılığı kabûl edilmesi üzerine 
de Erzurum ve Bağdad (7) vilâyâtı merâkizinde de birer polis mektebi 
tesîsi ve işbu mekâtibde tahsîlin meşrûtiyeti Memâlik-i Osmaniyye 
polislerinin kâffesine teşmîl edilmişdir bu sûretle (8) bir müessese-i dâime 
şeklini iktisâb eden mekâtib-i mezkûre heyet-i idâre ve taʻlîmiyyesinin 
vezâifi yle müdâvimînin şerâit-i kabûliyye ve sûret-i harekâtına ve ʻale’l-
ʻumûm (9) idâre-i dâhiliyyesine ve tedrîsât-ı ʻilmiyye ve idmâniyyesine 
dâir şimdiye kadar bir nizâmnâme mevcûd olmayıb Selânik Mektebinin 
hîn-i güşâdında mektebce idâreten ittihâz (10) edilmiş baʻzı kavâʻid ve 
tedâbîri taʻâmülen Der-Saʻâdet Mektebince de tatbîk edilegelmiş ise 
de kavâʻid-i mezkûrenin noksân ve gayr-ı mazbût bulunması ve lede’l-
hâce (11) mâbihi’l-istinâd olabilecek hükm-i nizâmîyi de hâiz olmaması 
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cihetleriyle polis mekâtibi tedrîsât ve vezâif ve hidemâtıyla usûl-i idâre 
ve şerâit-i (12) devâmiyyesinin yeknesak bir tarzda cereyânı içün bir 
nizâmnâmenin vücuduna ihtiyâc hâsıl olmuşdur. Binâberîn Selanik ve 
Der-Saʻâdet Mekâtibince mütehazzır (13) olan kavâʻid sâlifü’l-zikrin 
şimdiye kadar mekteb müdîrlerince mesbûk tecârib ve meşhûd olan 
ihtiyâcâta dâir der-miyân olan mutâlaʻâtla mezc (14) ü telfîk edilerek 
evvelen heyet-i idâre ve tedrîsiyye ve müstahdemîn-i sâirenin teşkîlât ve 
vezâifi ni sâniyen ʻAdliyye Nezâret-i Celîlesi erkânından mütehassısîn-i 
hukûkiyyeden (15) Başmüddeʻi ʻUmûmîlik Muʻâvini Mazhar Bey dahi 
dâhil olduğu halde dâiremizce erbâb-ı ihtisâsdan mürekkeb olarak teşkîl 
olunan heyet vâsıtasıyla (16) kararlaşdırılan ders programlarını, sâlisen 
mektebe şerâit-i duhûl ve imtihânlar ve şehâdetnâmeler hakkındaki 
kavâʻidi, râbiʻan talebe ve müstahdemîn hakkında mektebce (17) tatbîk 
olunacak mücâzâtı, hâmîsen baʻzı mevâdd-ı müteferrikayı câmiʻ olmak 
üzere doksan mâddeden mürekkeb olarak işbu lâyiha-i nizâmiyye tanzîm 
olduğu (18) mündericâtı tasvîb ʻâlî-i Nezâret-penâhîlerine dahi mukârin 
olduğu takdîrde Şûrâ-yı Devletce tedkîk ve tasdîkiyle mevkiʻ-i tatbîk ve 
icraya berây-ı vazʻ (19) irâde-i seniyyesinin istihsâl ve teblîği merhûn 
müsâʻade-i Nezâret-penâhîleridir ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 28 Haziran Sene (1)327 (11 Temmuz 1911).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(İmzâ)
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Erzurum Polis Mektebi’nin açılışı ve civar vilayetlerden talebe 
gönderileceğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 108 � Sayfa: 470)

Erzurum
Polis Mektebi Müdîriyyeti
ʻAded: 73

Mektebin resm-i güşâdı icrâ edildiğine dâir.

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Teşrîn-i sâni’nin on dördüncü Pazartesi günü mektebin resm-i güşâdı 
icrâ edildi resm-i mezkûrda vâli-i ʻâlî-i vilâyet Mehmed Emîn Beyefendi 
(3) ile bi’l-cümle erkân-ı vilâyet ve ʻulemâ-i kirâm hazerâtıyla milel-i 
gayr-i Müslime rüesâ-yı rûhâniyyeleri ve meclis-i beledî aʻzâları ve 
eşrâf ve muʻteberân-ı belde (4) ve otuz iki esnâfın şeyhleri (kethüdaları) 
ve mahallî gazete sâhib-i imtiyazları ve resmî ve husûsî mekâtib 
müdîrleriyle İttihâd ve Terakki (5) Ermeni Taşnaksütyun Cemʻiyyetleri 
murahhas mesûlleriyle erkân-ı cemʻiyyetinden baʻzı ʻazâ-yı be-nâm hâzır 
bulunarak Sanâyiʻ Mektebi Musıkası tarafından (6) çalınan marş-ı ʻâlî-i 
sultânî kaimen istimâʻ edilerek resme mübâşeret kılınmışdır. Marş-ı ʻÂlî 
kemâl-i hürmet ve taʻzîm ile istimâʻ (7) kılındıkdan sonra taraf-ı ʻacizîden 
mektebin maksad-ı tesîsine dâir bir nutk kıraat edilmiş ve bunu müteʻâkib 
taraf-ı Vilâyet-penâhîden (8) polislik mesleğinin fazâil ve meziyyâtına ve 
hükûmet-i Meşrûtanın emniyyet ve asayiş-i ʻumûmiyyenin istikrârı içün 
îtidâl edildiği himmet ve mesâʻîye (9) ve sâireye dâir ğayet mübelliğ ve 
müessir bir nutk îrâd ederek baʻdehu mekteb bağçesine inilmiş ve ihzâr 
edilen bir gurbân zebh edildikden sonra (10) müfti-i belde tarafından kırâat 
olunan bir duʻâ-yı beliği müteʻâkib üç defʻa padişâhım çok yaşa duʻâsı yâd 
ve tezkâr olunarak taraf-ı Vilâyet-penâhîden (11) güşâd edilen dershâneye 
mevcûd talebe idhâl edilerek Kavânîn-i Muʻallimi İsmâil Bey tarafından 
bir nebze ders takrîr olundukdan ve medʻuvvîn-i kirâmın (12) baʻzıları 

109  BOA. DH. EUM. THR. 70-69.
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mektebin müştemilâtını gezib ziyâret etdikten ve kendilerine sigara ve çay 
ikrâm kılındıkdan sonra merâsim mahsûsa-i (teşrîʻiyye?) (13) îkâ edilerek 
dağılmışlardır. Merâsim bu sûretle hitâm bulundukdan sonra Erzurum 
Vilâyeti mürettebâtından sekiz ve Maʻmuretü’l-ʻazîz Vilâyeti (14) 
mürettebâtından beş polis namzedi ve Van Vilâyeti mürettebâtından dört 
polis memûru ki cemʻan on yedi mevcûd talebe ile derslere mübâşeret (15) 
edilmişdir. Geçende ʻarz edildiği vechle Sivâs Vilâyeti Polis Müdîriyyeti 
kendi mürettebâtını Der-Saʻâdet mektebine iʻzâm etmiş ve Diyarbakır 
(16) ve Bitlis Vilâyetleri ise müteʻaddid tekîd telgrafl arına rağmen 
mürettebâtlarını henüz mektebe göndermemişlerdir. Esâsen mektebin (17) 
güşâdı Teşrîn-i sânî ibtidâsında icrâ edilmek mukarrrer iken vürûd etmeyen 
bu üç vilâyetin efrâdı yüzünden iki hafta daha tehîr edilmiş (18) ve artık 
bi’z-zarûre mevcûd-ı hâzır ile derslere mübâşeret kılınmışdır vurûd edecek 
olan mezkûr efendiler bi’t-tabʻ işbu birinci şuʻbe (19) derslerine iştirâk 
etdirilecekdir altı hafta sonra yaʻni Kânûn-i sânî ibtidâsında ikinci ve Şubat 
on beşinde üçüncü şuʻbe güşâd (20) olunarak Nisan ibtidâsında birinci 
şuʻbenin imtihan-ı ʻumûmiyyeleri icrâ kılınacakdır bu vechle her altı hafta 
zarfında bir tarafdan yeni talebe kabûl (21) edilecek diğer tarafdan bâ-
şehâdetnâme talebe ıhrâc olunacakdır. Bitlis ve Diyarbakır mürettebâtının 
ʻavdetinden sonra birinci şuʻbe mevcûdu (22) otuza garîb olunacak ise 
de mevsim-i şitânın hulûlü ve bu sebebden yolların kapanması ihtimâli 
Kânûn-i sânî ve Şubat mâhları zarfında (23) vilayât-ı hamseden talebe 
iʻzâmını işkâl edeceği zannını tevlîd ediyorsa da herhalde şuʻbe tertîbâtının 
muhâfazasıyla her altı haftada (24) boşa çıkarılmasına gayret edileceği 
şüphesizdir intizâmın muhâfazası ve beher şuʻbe talebesinin kâffesinin 
ʻaynı zamanda derslere mübâşeretleri (25) içün ʻâid oldukları vilâyâtın 
vakt ü zamânıyla polis namzedi ve eğer namzed tedârik edilememiş ise 
müstahdem memûrînin iʻzâmlarına (26) ehemmiyet vermeleri husûsunun 
makâm-ı ʻâlîlerinden işʻârına ibtidâ-yı ʻinâyet ve ʻâtıfet buyurulması 
müsterhamdır ol babda emr ü fermân men lehü’l-emrindir. Fî 17 Teşrîn-i 
sânî Sene (1)327 ve fî 9 Zilhicce Sene (1)329 (30 Kasım 1911).

Erzurum Polis Mektebi Müdîri
(İmzâ)
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Polis mekteplerine yapılan atamalara dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 109 � Sayfa: 471)

Dâhiliyye Nezâreti 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Şuʻbesi
ʻAded:
ʻUmûmî: 10204
Husûsî: 26

Bağdad Polis Mektebi Müdîriyyetine Beyrut Polis Mektebi Müdîri 
Osman ve Beyrut Müdîriyyetine İstanbul Polis Müdîri Kısm-ı 

İdârî Müdîri Nihât Efendilerin taʻyîn olunduklarına dâir.

Muhâsebe Kalemi Müdîriyyeti

(1) Muhasasât-ı şehriyyeleri ikişer bin beş yüz guruşa iblâğ olunan Bağdat 
Polis Mektebi Müdîriyyetine Osman Bey’in terfi ʻan ve Beyrut Polis 
Mektebi (2) Müdîriyyetine dahi İstanbul Polis Müdîriyyeti ʻUmûmiyyesi 
Kısm-ı İdârî Müdîri Nihad Efendinin naklen taʻyînleri bi’t-tensîb vukûʻ 
bulan inhâ üzerine makâm-ı ʻâlî-i Nezâret-penâhiyyece de (3) tavsîb 
buyrulmuş olduğundan mahall-i memûriyyetlerine muvâsalat ve vazîfeye 
târîh-i mübâşeretlerine dâir vukuʻ bulacak işʻarâta göre muʻâmelât-ı 
kuyûdiyyelerinin (4) ol vechle tesviyesi lüzûmu beyân olunur. Fî 7 Zi’l-
hicce Sene (1)330 ve fî 4 Teşrîn-i sânî Sene (1)328 (17 Kasım 1912).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

110  BOA. DH. EUM. MH. 40-121.
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Polis mektebinde her tahsil devresine iştirak için mürettebattan yüzde 
on nispetinde polis seçildiğinden Medine-i Münevvere Muhafızlığı’ndan 

o nispette polisin Beyrut Polis Mektebi’ne sevkleri lüzumu hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 110 � Sayfa: 472)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Tahrîrât Kalemi

Numero Târîh-i Tesvîdi
Mürettebât-ı mahalliyemiz 

mektebe üç memûr gönderilmesi 
hakkında

28 Şubat Sene 
(1)328

(13 Mart 1913)

Medine-i Münevvere Muhâfızlığına

Müdîriyyetden telgraf 

(1) C. 14 Şubat Sene (1)326 münhalâta îcâb eden polisler taʻyîn ve 
bir ay kadar evvel iʻzâm olunmuş ve her (2) devre-i tahsîliyyeye 
iştirâk içün mürettebât-ı mahalliyemiz yüzde on nisbetde polis 
memûrunun tefrîk (3) ve mektebe iʻzâmlarına takarrür ederek 
keyfi yyetin Dâhiliyye Nezâretinden bâ-tahrîrât taʻmîmen teblîğ 
edilmiş ve oranın (4) mürettebâtının yirmi beşden ʻibâret olmasına 
göre mektebe memûr iʻzâmı muktezi görülmüş (5) olmağla bunla-
rın bu devre-i tedrîsiyyeye yetişmek üzere hemen Beyrût Mektebi-
ne sevkleri (6) maʻrûzdur.

111  BOA. DH. EUM. THR. 88-10.
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Kırk beş yaşından büyük polis, komiser ve muavinlerinin polis mektebi 
tahsilinden istisna tutulmayacaklarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 111 � Sayfa: 473)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Şuʻbesi
ʻAded:
ʻUmûmî:12607
Husûsî:17

Polis Mekteblerinde icrâ-yı tahsîl edecek efendilerin 
kırk beş yaşından dûn efrâdla komiser muʻâvinlerinin 

gayrısına tahsîs kılınmâsı hakkında ittîhâz edilmiş usûl 
muvâfık olamayacağından sûret-i tahsîlin bi’l-cümle 

polislerle komiser muʻâvinlerine teşmîline dâir.

Huzûr-ı ʻÂlî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhîye

(1) Polis mürettebât-ı ʻumûmiyyesinden her devre-i tahsîliyye içün Polis 
Mektebine sevk edilecek efendilerin sinni kırk beşden dûn olması ve komiser 
muʻâvinlerinin gayri bulunması mukaddema selef-i ʻâcizi zamanında (2) 
tensîb olunarak o sûretle vilâyât ve elviye-i gayr-ı mülhakaya teblîğ-i 
keyfi yyet kılınmış ise de şu muʻâmelede isâbet görülememiş ve komiser 
muʻâvinleri miyânında polis neferi kadar rusûh ve mʻalûmât-ı (3) kânûnîsi 
olmayan efendilerin cekseriyetle mevcûdiyyeti bi’z-zât müşâhade edilmiş 
ve seviye-i maʻlûmâtları bu derece dûn bulunan komiser muʻâvinlerinin 
daha ʻâlî tedrîsât-ı hukûkiyyeden istifâdeleri de (4) hiç mesâbesinde 
kalacağı bedîhî bulunmuş ve binâen ʻaleyh bir memûrun sinni kırk beş 
yaşını tecâvüz etmekle o memûrda istiʻdâd ve kâbiliyyet terakkî ve 
tekemmül gibi evsâf-ı mâhsûsanın kalmadığı iddiʻâ edilemeyeceği gibi 
(5) bu sinnden efzûn memûrların tahsîlden istisnâsı mesleğe devâm-ı 
merbûtiyyetleri hakkında kendilerinde şek ve şübhe husûlüne ve bunun da 
emr-i îfâ-yı vazîfede şevk ve gayret-i matlûbenin (6) ʻadem-i zuhûru gibi 
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bir neticeye müncerr olacağı tabîʻi olmasına göre maʻlûmât-ı inzibâtiyye ve 
muhârese-i sâireyi nefsinde cemʻ ve celb etmiş polis memûrlarının sürʻatle 
tezyîdi şimdilik memûrîn-i mezkûrenin (7) dahî memûrîn-i sâire ile maʻan 
polis mekteblerinde icrâ-yı tahsîli ile kâbil olabileceği cihetle sâlifü’l-
ʻarz mekteblerdeki sûret-i tahsîlin bi’l-ʻumûm polis efendilerle komiser 
muʻâvinlerinin teşmîli muvâfık (8) görülmüş ve Sivas Vilâyetinden vârid 
olub makâm-ı ʻâcizîye muhavvel tahrîrât leffen iʻâde ve takdîm kılınmış 
olmağla keyfi yetin ol sûretle vilâyât ile elviye-i gayr-ı mülhakaya teblîğine 
müsâʻade (9) buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 5 Cemâziye’l-evvel Sene (1)331 ve Fi 30 Mayıs Sene (1)329 
(12 Haziran 1913).

Mühür
(İmzâ)
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Beyrut Polis Mektebi’nin Şam’a nakledilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 112 � Sayfa: 474)

Suriye Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
ʻAded: 31

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Müdîr beyefendi hazretleri
(2) Fi 8 Nisan Sene (1)329 târîh ve on altı husûsî numerolu tahrîrât-ı 
ʻaliyyelere cevâbıdır.
(3) Beyrut’dan Şam’a nakli tasvîb buyurulan polis mektebi içün Şam’ın 
Sâlihiye Mahallesinde fevkânî katda iki büyük bir küçük ve orta katda 
dört büyük bir küçük (4) oda ile bir dîvânhâne ve bir helâhâneyi ve tahtânî 
kısmında yedi büyük oda bir mutbâh on metre murabbaʻında mermer 
döşemeli bir havlu bir kiler bir kömürlük ve yine (5) bir helâhâneyi 
müştemil ve havadar bir mevkiʻde kâin bir hâne mevcûd ve polis mektebi 
ittihâzına şâyân olub senevî altmış Osmanlı lirasıyla istîcâr olunabileceği 
maʻrûzdur (6) ol bâbda irâde-i efendim hazretlerinindir. Fî 23 Nisan Sene 
(1)329 (6 Mayıs 1913).

Suriye Polis Müdîri Vekîli
(İmzâ)

113  BOA. DH. EUM. MTK. 4-7.
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*
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Şuʻbesi
ʻAded

Dâhiliyye Nezâreti Celîlesine

(1) Beyrut’da bulunan Polis Mektebi’nin Şam’a nakli hâlinde meşhûd 
olacak muhassenât-ı ʻadîde nazar-ı dikkate alınarak keyfi yyet geçenlerde 
şifâhen zât-ı sâmî-i Nezâret-penâhîlerine (2) ̒ arz edilmiş ve ol bâbda icrâ-yı 
muhâbere olunması irâde buyurulmuş idi. Bu kerre Suriye ve Beyrut Polis 
Müdîriyyetlerinden alınan tahrîrât-ı cevâbiyyelerde Suriye’de (3) mekteb 
içün elverişli bir hânenin senevî altmış lira bedel-i icâr ile bulunabileceği 
gibi mukaddemâ Beyrut’da yüz seksen beş liraya icâr olunan mekteb 
binâsının (4) sene-i hâliye Ağustos’unun dokuzuncu günü’nde sâhibine 
iʻâde ve teslîm edildiği takdîrde evvelce peşînen verilmiş olan bedel-i 
icârdan altı aylığı doksan iki buçuk (5) liranın iʻâdesine sâhibinin irzâ ve 
iknâʻ edildiği ve bu bâbda birde taʻahhüd senedi alındığı beyân ve işʻâr 
edilmiş ve şu hâlde mektebin ânifen ̒ arz (6) olunan zamana kadar Beyrut’da 
bulundurulması zarûrî görülmüşdür. Şam’ın vasatda bulunmasından polis 
heyetinin tahsîlde mazhar olacakları suhûlet (7) ve îcârât beyninde tezâhür 
eyleyen menfaʻat iʻtibârıyla sûret-i mebhûsün-ʻanhâ tasvîb-i ̒ âlî-i Nezâret-
penâhîlerine iktirân eylediği takdîrde îcâbına tevessül (8) olunmak üzere 
ʻarz-ı keyfi yyete mücâseret kılınmışdır ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 7 Receb Sene (1)331 ve fî 30 Mayıs Sene (1)329 
(12 Haziran 1913).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(İmzâ)

Polis Mektepleri ve Eğitim
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Telgraf

Beyrut

ʻAded: 3109/226

Dâhiliyye Nezâretine

(1) C. (Cevap) 23 Haziran sene (1)329 hâl-i hâzırda polis mevcûdu 
ihtiyâcât-ı hakîkiyye-i mahalliyyeye gayr-ı kâfîdir. (2) Bi’l-hâssa şu sırada 
bu noksânın ikmâl-i zarûriyyetine binâen vilâyetin muhtâc olduğu polisler 
yetişdirilinceye (3) kadar polis mektebinin bir sene daha burada kalması 
ve ondan sonra Şam’a nakli muvâfık olacağı. Fî 26 Haziran Sene (1)329 
(9 Temmuz 1913).

Vâlî Ali Münîf
(Beyrut)
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Beyrut Polis Mektebinin Şam’a nakli hususundaki girişimlere dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 113 � Sayfa: 477)

Beyrut 
Polis Mektebi Müdîriyyeti
ʻAded: 251

11 Temmuz 1329 (24 Temmuz 1913)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Beyefendi hazretleri
(2) Polis mektebinin Şam’a nakli hakkındaki teşebbüs üzerine mekteb 
binâsı mûcirinden alınan senedin vaʻdesi takarrüb etmiş iken (3) bu bâbda 
bir gûnâ teblîgât vukûʻ bulmadığı gibi vilâyetce de mektebin burada 
kalmasına teşebbüs olunduğundan mektebin ibkâsı hâlinde (4) nefʻ-i 
hazîneyi mûcib mülâhazât ber-vech-i zîr ʻarz olunur. Zât-ı ʻâlî Vilâyet-
penâhîye mukaddemâ şifâhen bugün dahi tahrîren (5) ʻarz olunduğu üzere 
devr-i sâbıkda yüz bin lira sarfıyla en muʻazzam kışlalardan daha vâsiʻ 
ve mükellef olarak meydâna getirilen (6) mekteb sanâyiʻ binâsı el-yevm 
derûnundakilerin yüz mislini bile istîʻâba sâlih ve baʻzı müstakill binâ 
şeklindeki devâiri tamâmen (7) tehîdir bu müstakill dâirelerin en güzeli 
olan memûrîn binâsı tamâmen boş ve her vechle polis mektebi ittihâzına 
kâfî ve iʻmâlâthâne (8) kısmından avlusunun bile pek az masrafl a taʻmîrine 
aʻzamî elli liralık bir masrafl a senelerce meccânen işgâli mümkün 
olduğundan zâten (9) mekteb olarak yapılmamış ve ücreti yüz seksen beş 
lira gibi pek fâhiş bulunmuş olan mekteb binâsı hâzırının terkiyle oraya 
nakli (10) esbâbının istikmâli menût takdîr-i ʻâlîdir ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir.

Beyrut Polis Mektebi Müdîr Vekîli 
Kavânîn Muʻallimi

(İmzâ)

114  BOA. DH. EUM. MTK. 13-53.
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Adana’da Polis Mektebi açılması çalışmalarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 114 � Sayfa: 478)

Kayd 
Numerosu

Dosya 
Numerosu Emniyyet-i 

ʻUmûmiyye 
Muhâsebe 

Kalemi

Sevk Târîhi

Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye 

Müdîriyyeti Evrâk 
Kalemi Sâdıra 

Numerosu

5246 517

15 Şubat 
329

(28 Şubat 
1914)

22148/406

Mâliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Adana Vilâyetinde güşâd olunacak polis mektebi içün 
îcâb eden tahsîsât-ı münâkalesinin icrâsı hâlinde (2) mek-
tebin masârif-i dâimesi zımnen kabûl edilmiş olacağı 
beyânıyla bu bâbda bir karâr ittihâzının büdcenin hitâm-ı 
(3) tedkîkine taʻlîki muvâfık olacağı ve 8 Şubat Sene (1)329 
târîhli ve 15464/425 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-
penâhîlerinde (4) işʻâr buyurulmuşdur. 21 Kânûn-ı sânî 
Sene minh târîhli tezkire ile de bildirildiği vechle bu mek-
tebin güşâdına (5) ıslâhât-ı ahîrde îcâbınca idâreten (…..) 
katʻiyye hâsıl olmasına ve senenin hitâmından evvel tesîs 
(6) edilerek sene-i âtiyye Mart’ının birinci günü tedrîsâta 
başlanmak zarûretine binâen işʻâr-ı (7) sâbık vechle 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Büdcesi’nin Yedinci Faslı’nın Bi-
rinci Mâddesinden dört bin ve (8) Sekizinci Faslı’nın Birinci 
Mâddesinden on bin ki cemʻan on dört bin guruşun tenzîliyle 
mezkûr fasllarda (9) açılacak birer mâdde-i mahsûsaya nak-
len dercine ʻâid muʻâmelenin sürʻat-i îfâsı husûsunun (10) 
îcâb edenin havâle buyurulması temennî olunur ol bâbda.

115  BOA. DH. EUM. MH. 81-54
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Adana’da güşâd edilecek mekteb içün temîn edilib Yedinci ve Sekiznci 
fasllardan tenzîl edilmesi îcâb eden makâdîri mübeyyen cedveldir.

Yekûn                    Fasl  Mâdde Nevʻ-i muhassasât

   9600  7 1  Der-Saʻâdet Polis Mektebi maʻâşâtından

  24000  7 3  Beyrut  “ “ “

  24000  7 4  Erzurum “ “ “

  24000  7 5  Bağdad “ “ “

  81600  

  7000  8 3  Beyrut Mektebi masârifi nden

  13400  8 4  Erzurum  “  “

  14000  8 5  Bağdad     “  “

 24400   

Bâlâdaki tasarrufâtın müfredâtı

Yekûn Maʻâşâtdan Taʻyînâtdan Tenzîl ve  Îcârdan

9600 9600  -- -- --  Der-Saʻâdet Polis 
Mektebinden 4 hademenin tenzîli sûretiyle

31000  24000  7000 -- --  Beyrut Polis 
Mektebi Kavânîn Muʻallimliğinin lağvı ve tasarrufât-ı sâireden

37400  24000  9579 -- 3821 Erzurum Polis 
Mektebi Kavânîn Muʻallimliğinin lağvı ve tasarrufât-ı sâireden

38000  24000  10000 1000 3000   Bağdad Polis 

116000 81600  26579 1000 6821  

Mektebi Kavânîn Muʻallimliğinin lağvı ve tasarrufât-ı sâireden

Polis Mektepleri ve Eğitim



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

214

115116

Piyade Endaht Mektebi’nde hazırlanan polislere mahsus atış 
talimatnamesi tamamlanınca gönderileceğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 115 � Sayfa: 480)

Harbiyye Nezâreti
Numero: 18/433 

Hulâsa:
Polislerin Browning tabancasıyla endâht 

taʻlîmatnâmesi iʻtâsı hakkında.

Dâhilîyye Nezâreti Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti Muhâberât ve Tensîkât Şuʻbesi 
ifâdesiyle şeref-vârid olan 403 numero 23 Haziran Sene 330 târîhli tezkire-i 
devletleri cevâbıdır. (3) Piyâde Endâht Mektebinde polislere mahsûs 
endâht taʻlîmâtnâmesinin tertîbiyle iştigâl edilmektedir. Yekdiğerini taʻkîb 
eden edvâr-ı tahsîliyye (4) bu bâbda teehhürü mûcib olmuşdur hitâmında 
takdîm kılınacakdır ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 
Fî 13 Temmuz Sene (1)330 fî 3 Ramazan Sene (1)332 (26 Temmuz 1914).

Harbiyye Nâzırı
Erkân-ı Harbiyye-i ʻUmûmiyye Reîsi

nâmına 
Müsteşâr Muʻâvini

(İmzâ)

116  BOA. DH. EUM. MTK. 41-29.
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Adana Polis Mektebinin hangi illerden öğrenci alacağına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 116 � Sayfa: 481)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâberât Şuʻbesi
1114

Levâzım Memûrluğuna

Bu kerre tesîs edilmiş olan Adana Polis Mektebi mıntıka-i tedrîsiyye 
cedveli berây-ı maʻlûmât leffen isrâ kılınmışdır efendim. Fî 7 Kânûn-ı 
evvel Sene (1)330 (20 Aralık 1914).

Mühür

(Belgenin Devamı)

Adana Polis Mektebi Mıntıkası

Adana Vilâyeti

Haleb Vilâyeti

Konya Vilâyeti

Urfa Sancağı
Kayseri Sancağı

Teke Sancağı
Zor Sancağı

117  BOA. DH. EUM. LVZ. 26-76.
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Adana’da bir polis mektebi açılması, Sıddık Mazhar Efendi’nin 
mektep müdürlüğüne ve Halil Efendi’nin de kavanin muallimliğine 

atandıklarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 117 � Sayfa: 483)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Memûrîn Kalemi
ʻUmûmî
Husûsî: 122

Bağdat Vilâyeti Vekâletine

        Şifre 

(1) Mekteb müdîrlerinin kavânin-i muʻallimliği vazîfesini de der-ʻuhde 
ederek tasarruf edilmiş mebâliğ ile Adana’da bir polis mektebi güşâdı (2) ve 
orada kavanîn-i muʻallimi bulunan Sıddık Mazhar Efendi’nin işbu vezâife 
îfâya ehliyyeti ve Halil Efendi’nin de Dîvân-ı Harb-i ʻÖrfî (3) aʻzâlığına 
taʻyîn olunması cihetle kavânîn-i muʻallimliği vazîfesini de îfâ etmek 
üzere mûmâileyh Sıddık Efendi 1 Teşrîn-i evvel Sene (1)330 (4) târîhinde 
mekteb müdîriyyetine taʻyîn kılınmışdır. Mûmâileyh Halil Efendi’nin 
taʻyîn edilebileceğine dâir müfârekat-ı ʻâlînizde vâkıʻ olan (5) vaʻdin 
bu yolda cereyân eden muʻâmelenin o sırada der-hâtır edilememesinden 
münbaʻis olduğunu beyân ve ʻarz-ı iʻtizâr eylerim. Fi 18 Kânûn-i evvel 
Sene (1)330 (31 Aralık 1914).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîri
(İmzâ)

118  BOA. DH. ŞFR. 48-231.
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İstanbul Polis Mektebinin eşyasının Beyoğlu’nda yapılacak olan 
mektebe nakline dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 118 � Sayfa: 484)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî:
Husûsî: 3628

(1) İstanbul Polis Mektebi eşyâsının Beyoğlu’nda mekteb ittihâz olunan 
mahalle nakli içün sarf edilmek üzere Usûl-i Muhâsebe-i ʻUmûmiyye 
Kânûn-ı Muvakkatenin (2) Otuz Dördüncü Mâddesi ahkâmına tevfîkan 
büdcenin dokuzuncu faslının birinci mâddesinden mahsûben avans olarak 
10 Eylül Sene (1)332 târîhli (3) ve 14 sıra numerolu avans ʻilmühaberiyle 
mekteb-i mezkûr hesâb memûru Halid Bey’e verdirilmiş yedi bin guruşdan 
dört bin dokuz yüz (4) yirmi dokuz guruş otuz parası 1 Teşrîn-i sânî Sene minh 
târîhli ve 407 numerolu bir kıtʻa mahsûb iʻtâ emriyle mahsûb etdirilmiş ve 
mütebâkî (5) iki bin yetmiş guruş on para da merbût tahsîl müzekkiresiyle 
nakden vezne-i ʻumûmîye iʻâde kılınmış olduğundan muʻâmele-i lâzime 
îfâ edildikden sonra (6) iʻâde edilmek üzere işbu müzekkire ve mezkûr 
tahsîl müzekkiresi Divân-ı Muhâsebât Vize Odası’na tevdîʻ kılındı. Fî 20 
Teşrîn-i sânî Sene (1)332 (3 Aralık 1916).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)

119  BOA. DH. EUM. MH. 143-73.
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Erzurum Polis Mektebinin lağvedilmesine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 119 � Sayfa: 485)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
ʻUmûmî: 64169
Husûsî: 49

Hulâsâ: Erzurum Polis Mektebinin lağvına dâir.

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhîye

(1) Der-Saʻâdet, Beyrut ve Adana ve Bağdad ve Erzurum Vilâyetlerinde 
olmak üzere el-yevm mevcûd bulunan beş polis mektebinden sene-i 
hâliyye muvâzene-i ̒ umûmiyyesi mûcibince birinin (2) lağvı îcâb etmekde 
ve bunlardan Der-Saʻâdet ve Beyrut Polis Mektebleri güşâda ve Adana 
ve Bağdad Polis mekteblerinde de memûr mevcûd olub Erzurum Polis 
Mektebi ise (3) mesdûd olmağla berâber müstahdem ve mansûb memûru 
da gayr-ı mevcûd bulunmakda olduğundan 1 Nisan Sene (1)333 târîhinden 
iʻtibâren Erzurum Polis Mektebi teşkîlâtının lağvına müsâʻade (4) 
buyurulması maʻrûzdur ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
Fî 8 Şaʻbân Sene (1)335 ve fî 30 Mayıs Sene (1)333 (30 Mayıs 1917).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(Mühür)

120  BOA. DH. EUM. MEM. 88-45.
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Erzincan’da bir polis mektebi açılacağından bahisle müdür, öğretmen 
ve sair tahsisatının gönderilmeye başlanıldığına dair Emniyet-i 

Umûmiye Müdüriyeti’nden Üçüncü Ordu Kumandanlığı’na çekilen 
cevabî telgraf.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 120 � Sayfa: 486)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti

Üçüncü Ordu Kumandanlığına

(1) C (Cevap) 11 Mart Sene (1)334 Erzincan’da bir polis mektebi güşâdı 
nezâretce de tensîb ve maʻâşı üç bine iblâğ edilerek muktedir bir müdîr 
taʻyîn edilmiş (2) ve diğer heyet-i taʻlîmiyye ve lâzım gelen tahsîsât der-
dest-i iʻzâm ve irsâl bulunmuşdur ancak vilâyât-ı müstevliyyeden Erzurum, 
Van, Bitlis, Trabzon (3) Vilâyetlerinin mecmûʻunun polis kadrosu dört yüz 
elli sekiz memûrdan ʻibâret olub iki yüz kadarı münhall ve mütebâkîsi 
muvakkaten vilâyât-ı mücâvirede (4) müstahdem bulunduğundan münhall 
ne kadar ise mektebe o nisbetde efrâd kabûlü zarûrî ve fazla olur ise 
bu mikdârın levâzımât ve maʻâşâtının harbin (5) nihâyetine kadar ordu 
tahsîsâtından tesviyesi muktezîdir. Mektebde okutdurulacak efrâda 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye bütcesinden taʻâmiye olarak senevî yüz bin (6) 
ve mekteb-i masârifi  nâmıyla da otuz bin guruş iʻtâ edilebileceğinden 
kifâyet etmediği takdîrde üst tarafının cihet-i mülkiyyece irâe olunacak 
mekteb (7) binâsının tefrîşi ile levâzım-ı sâiresinin tedâriki husûsu da 
yine ordu tahsîsâtından sarf edilmek sûretiyle temîn olunması zarûrîdir. 
Oraya (8) gönderilecek heyet-i taʻlîmiyye ve tedrîsiyye alacakları maʻâş 
ile kendilerini geçindirmek husûsunda düçâr-ı müşkîlât olacaklarına 
göre herhâlde kendilerine (9) maʻâşları nisbetinde orduca ʻayniyât olarak 
muʻâvenet-i lâzimede bulunulması himem-i kumandânîlerine menûtdur 
efendim. Fî 20 Mart Sene (1)334 (20 Mart 1918).

Nâzır Vekîli
(İmzâ)

121  BOA. DH. ŞFR. 85-178.
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Polis Mektebi Müdürlerinin tayinlerindeki harcırahlarına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 121 � Sayfa: 487)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
ʻUmûmî: 7322
Husûsî: 69

(1) Bağdad Polis Mektebi tahsîsâtıyla Erzincan’da güşâd olunacak 
mektebin teşkîlâtına mütedâir verilen 30 Nisan Sene (1)334 târîhli 
(2) ve 845/222 numerolu müzekkirelerinde mezkûr mekteb kavânîn 
muʻallimliğine muvakkaten taʻyîn edilen Adana Polis Mektebi Müdîri 
Emin (3) ve Mekteb Müdîriyyetine taʻyîn edilen Asım ve Dâhiliyye 
Müdîriyyetine taʻyîn edilen Mehmed Faik Beylerin harcırâhlarının 
iʻtâsına ʻâid (4) muʻâmelenin îfâsı der-miyân olunmakda ise de sâlifü’z-
zikr mektebin Trabzon’da güşâd edileceği Müdîr-i Mekteb Asım Bey 
(5) tarafından ifâde edilmekde olmasına binâen mektebin nerede güşâd 
edileceğinin ve mûmâileyhümün harcırâhlarının Trabzon’a (6) kadar mı 
yoksa Erzincan’a kadar mı iʻtâsı îcâb edeceğinin beyânı temennîsiyle işbu 
müzekkire Memûrîn Müdîriyyetine takdîm olunur. Fî 5 Mayıs (1)334 (8 
Mayıs 1918).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)

(Alt Kısım)

(1) Mukaddemâ Erzincan’da bir polis mektebi güşâdı Nezâret-i Celîlece 
tensîb buyurulmuş idi (2) ahîren mektebin Trabzon’da açılması daha münâsib 
olacağı teemmül edilmiş ise de (3) bu cihet henüz halledilmeyib der-dest-i 
muʻâmeledir ve netîcesi ayrıca teblîğ edilecekdir. (4) Adana Polis Mektebi 
Müdîri Emin Efendi’ye Mektebin nerede açılacağı takarrür etdiği cihetle 
kendisine (5) teblîgât ile îfâ edilmişdir. Onun hakkında da ayrıca müzekkire 
ile muʻâmelât verilecekdir. Fî 25 Mayıs Sene (1)334 (25 Mayıs 1918).

Mühür

122  BOA. DH. EUM. MH. 174-18.
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Erzincan’da açılması düşünülen Polis Mektebinin Trabzon’da açılması 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 122 � Sayfa: 488)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Memûrîn
ʻUmûmî: 1338
Husûsî: 341

Muhâsebe Müdîriyyetine

(1) Heyet-i taʻlîmiyyesi mukaddemâ iʻzâm kılınan Erzincan’da güşâd 
edilecek polis mektebinin Trabzon’da açılması daha münâsib olacağı (2) 
anlaşılarak ol vechle îcâbı îfâ kılındığı berây-ı maʻlûmât beyân olunur 
efendim. Fî 20 Haziran Sene (1)334 (20 Haziran 1918).

Mühür
(İmzâ)

123  BOA. DH. EUM. MH. 174-101.
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123124

Milli Bayram dolayısıyla hükümet dairelerinde merasim yapılacağının 
Trabzon Polis Mektebi’ne tebliğ edildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 123 � Sayfa: 489)

Trabzon Vilâyeti

Polis Mektebi Müdîri Bey’e

(1) ʻÎd-i Millîye müsâdif şehr-i hâlin yirmi üçüncü Salı günü kable’z-zevâl 
sâʻat on’da dâire-i (2) hükûmetde merâsim-i muʻtâde îfâ olunacağının 
beyânına ibtidâr kılındı efendim Fî 22 Temmuz Sene (1)334 (22 Temmuz 
1918).

Trabzon Vâlîsi
(Mühür)

124  BOA. DH. EUM. VRK. 23-36.
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124125

Trabzon Polis Mektebine gayrimüslim tebaanın alınmamasına dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 124 � Sayfa: 490)

Telgraf

Trabzon Polis Mektebi Müdîriyyetine

Mahreci Numerosu Kelimesi Târîhi

Devlet-i 
Osmâniyye Posta 

ve Telgraf ve 
Telefon Nezâreti

Alındığı 
Mahall

Ordu-3 3175 20
Keşîde 

Olunduğu 
Mahall

Gayr-i Müslim efrâdın mektebe kabûl edilib edilmeyeceğinin işʻârı 
mütemennâdır. Fî 17 Zilhicce 1336126 (23 Eylül 1918).

Başmenzil Müfettişi 
Kazım

C. (Cevap) Şimdilik gayr-i Müslim efrâd iʻzâmına müsâʻade buyurulmaması 
müsterhamdır efendim. 25 minh. (25 Eylül 1918).

Trabzon Polis Mektebi Müdîri

125  BOA. EUM. VRK. 18-40.
126  Dosya tasnif fi şindeki tarih kullanılmıştır
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125127

Trabzon Polis Mektebi’ne yeni devre için gerekli şartları haiz 
olan şahısların kaydedildiği ve Trabzon Mevki Kumandanlığının 

emriyle gayrimüslim efrattan da talip olanların mektebe kayıtlarının 
yapıldığının bildirildiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 125 � Sayfa: 491)

Trabzon Mevkiʻ Kumandanlığı Cânib-i ʻÂlîsine

Numero: 262

(1) Saʻâdetlü efendim hazretleri
(2) Polis Nizâmnâmesinin On Dördüncü Mâddesinde muharrer evsâf ve 
şerâiti hâiz bulunub (3) polis mektebinde tahsîl etmek üzere namzedliğe tâlib 
olan okur-yazar küçük (4) zâbit ile efrâdın mektebe teslîm ve iʻzâmlarına 
Şark Orduları Grub Kumandanlığı Menzil (5) Başmüfettişliğinden 
müsâʻade buyurulmuş ve bu bâbdaki emrleri bi’l-ʻumûm menâtıka (6) 
taʻmîmen teblîğ edilmiş idi. Maʻrûz emrin furûʻâtından olan gayr-i 
Müslimlerin şimdilik (7) gönderilmemesi hakkındaki taʻmîmin makâm-ı 
ʻâlîlerine dahi teblîğ edilmiş olmasına nazaran emr (8) ve irâde-i ̒ aliyyeleri 
tahtında bulunan efrâddan tâlib olanların mektebe verilmesine (9) müsâʻade 
buyurulduğu istidlâl olmuşdur.
(10) Takrîben on beş yirmi güne kadar el-yevm mevcûd olan talebeye 
şehâdetnâme verilerek (11) ikinci devre-i tedrîsiyyesinin güşâd olunacağına 
ve ne mikdâr talebe tedâriki olacağının bilinmesi (12) îcâb etmesine binâen 
taht-ı emr ü idârelerindeki efrâda keyfi yyetin iʻlânıyla (13) tâlib olanların 
şimdiden iʻzâmına ve taleb zuhûr etmediği takdîrde (14) keyfi yyetin emr 
ü işʻârına müsâʻade buyurulması müsterhamdır ol bâbda emr ü irâde (15) 
efendim hazretlerinindir. Fî 22 Teşrîn-i evvel Sene (1)334 (22 Ekim 1918).

127  BOA. DH. EUM. VRK. 18-57.
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126128

Dersaadet Polis Mektebinin nakline dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 126 � Sayfa: 492)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Muhâsebe Şuʻbesi
ʻAded: 126

Huzûr-ı ʻÂlî-i Hazret-i Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) İstanbul Polis Mektebi mukaddemâ Yıldız Sarây-ı Hümâyûnuna 
muttasıl Şehzâdegân Hazerâtına mahsûs dershânelere yerleşdirilmiş ve 
orada bir hayli masrafa da (3) ihtiyâr edilerek polis mektebine elverişli bir 
hâla ifrâğ olunmuş ve hatta Emniyyet-i ʻUmûmiyye Büdcesi’nden yedi 
yüz lira sarfıyla bir de Polis Hastahânesi tesîs (4) ve inşâ kılınmış iken 
mektebin şehre uzaklığından dolayı üç yüz otuz üç senesinde Beyoğlu’nda 
Fransızlara ʻâid Sen Mişel Mektebine nakl (5) etdirilmişdir. Ahîren diğer 
mekâtib ve müessesât miyânında mezkûr mektebde Fransızlar tarafından 
işgâl edildiğinden ve birçok taharriyyâta rağmen mekteb (6) ittihâzına 
müsâʻid diğer bir binâda bulunamadığından mektebe ̒ âid eşyâlar Nezâret-i 
ʻâcizî alt katındaki baʻzı bodrumlara ve tevkîfhâne derûnunda (7) boş baʻzı 
odalara ve Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Dâiresiyle diğer müteferrik yerlere nakl 
olunarak mekteb ma’l-esef mesdûd kalmışdır. Hâlbûki polise şu sırada 
(8) yeniden yeniye birçok efrâd kayd edilmekde olub bunların taʻlîm ve 
terbiyeleri memleketin ve bi’l-hâssa İstanbul şehrinin pek ziyâde kesb-i 
nezâket eden (9) âsâyiş ve inzibâtının bi-hakkın temîni nokta-i nazarından 
ehemm ve elzem olmasına ve Düvel-i İtilâfi ye komiserliklerince de 
muʻâmelât-ı zâbıtanın ̒ âcilen (10) ıslâh ve tensîki taleb ve iltizâm edilmekde 
bulunmasına nazaran mektebin bir an evvel güşâdıyla tedrîsâta mübâşeret 
zarûrî görüldüğünden hem mekteb güşâd (11) edilebilmek hem de ötede 
beride ve rutûbetli yerlerde kalan eşyâ telef ve ziyâʻdan kurtarılmak 
üzere evvelce mektebe tahsîs edilmiş (12) ve el-yevmde metrûk bir hâlde 
bulunmuş olan Yıldız Sarây-ı Hümâyûnuna muttasıl dershânelerin kemâ-

128  BOA. DUİT. 14-1.
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fi ’s-sâbık mektebe tahsîs ve iʻtâsı zımnında muktezî irâde-i (13) seniyye-i 
Hazret-i Pâdişâhînin bî-dirîğ buyurulması esbâbının istikmâline delâlet 
ve ʻinâyet-i sâmiyye-i fehîmâneleri müsterhamdır ol bâbda emr ü fermân 
(14) hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 28 Kânûn-ı sânî Sene (1)335 (28 Ocak 
1919).

Dâhiliyye Nâzır Vekîli
(İmzâ)

*
Mâbeyn-i Hümâyûn-ı Mülûkâne
Başkitâbeti
21

(1) Yıldız Sarây-ı Hümâyûnuna muttasıl ve Şehzâdegân Hazerâtına mahsûs 
dershâneler mukaddemâ polis mektebi ittihâz olunduğu (2) hâlde şehre 
uzaklığından dolayı bi’t-tahliye Fransızlara ʻâid Sen Mişel Mektebi’ne 
nakl edilmiş ise de (3) bu defʻa orası emsâli vechle Fransızlara iʻâde 
olunduğundan ve diğer bir yer bulunamadığından bahsle yine Yıldızdaki 
(4) dâireye nakli istîzânına dâir Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Vekâletinin 
tezkiresinin leffi yle şeref-vârid olan 7 numerolu (5) ve 2 Şubat Sene 
1335 târîhli tezkire-i husûsiyye-i Sadâret-penâhîleri lede’l-ʻarz manzûr-ı 
ʻâlî olarak Yıldız Sarây-ı Hümâyûnu (6) ve müştemilâtı vaktiyle bir 
aralık Şehremâneti idâresinde iken zikr olunan binâda polis mektebi tesîs 
kılınmış ise de (7) bi’l-âhire Sarây-ı mezkûrun Hazîne-i Hâssa-i Şâhâneye 
iʻâdesiyle nakl-i hümâyûn vukûʻundan sonra görülen lüzûm üzerine 
(8) tahliye etdirilmiş olub şimdi ise mezkûr Sarây-ı ʻÂlî’de ikâmet-i 
seniyye münâsebetiyle orası Hânedân-ı Saltanat-ı Seniyyeden (9) baʻzı 
zevâta tahsîs buyurulduğu gibi esâsen Sarây-ı Hümâyûn’un müştemilât-ı 
dâhiliyyesinden olan mahall-i mezkûrun mekteb (10) ittihâzı ber-vechle 
münâsebet olmayacağı cihetle bu sûret nezd-i celîl Hazret-i Pâdişâhî’de 
tecvîz buyurulmadığından keyfi yyetin (11) bâ-irâde-i senniyye-i mülûkâna 
teblîğine ibtidâr ve Vekâlet-i müşârünileyhânın tezkiresi leffen savb-ı 
sâmî-i Sadâret-penâhîlerine tesyâr kılınmışdır (12) ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 2 Cemâziye’l-âhire Sene 1337 ve 3 Şubat 
Sene 1335 (3 Şubat 1919).

Serkâtib Hazret-i Şehriyârî
(İmzâ)
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127129

İstanbul Polis Mektebiʼnde bulunan ve masrafından dolayı satılması 
düşünülen polis köpeğinin şimdilik satılmasının uygun görülmediğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 127 � Sayfa: 494)

Der-Saʻâdet 
Polis Mekteb-i Müdîriyyeti
ʻAded: 786/326

(1) Polis işlerinde kullanılmak üzere taʻlîm ve terbiye edilib geçende 
İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesine verilen ve oraca da ehl-i 
mürebbîsi olub (2) Kadıköy Polis Merkez Memûru bulunan Corci 
Efendiye gönderilen (köpeğin) iʻâşesi fazla masrafı müeddî olduğundan 
usûlen satılması husûsunun (3) İstanbul Vilâyeti Defterdârlığına işʻârı 
ricâsıyla işbu müzekkire Emniyyet-i ʻUmûmiyye Muhâsebe Müdîriyyet-i 
ʻAliyyesine takdîm kılındı. Fî 30 Temmuz Sene (1)1335 (30 Temmuz 
1919).

Mühür
(İmzâ)

129  BOA. DH. EUM. MH. 204-15.
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*
Mâliyye Nezâreti
Satış Komisyonu
ʻAded:
ʻUmûmî: 1919

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti: 31 Ağustos Sene (1)335 târîhli 
ve 1342 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i Nezâret-penâhîleri cevâbıdır. Polis 
mektebinde (3) bulunan ve satılması işʻâr buyurulan köpeğin 23 Kânûn-ı 
Sânî Sene (1)326 târîh ve bilâ numerolu tahrîrât-ı ʻumûmiyyeye tevfîkan 
Nezâret-i Celîleleri Muhâsebe (4) Müdîriyyeti maʻrifetiyle fürûht 
etdirilmesi ̒ arz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. 
Fi 25 Zi’l-hicce Sene (1)337 ve Fi 22 Eylül Sene (1)335 (22 Eylül 1919).

Mâliyye Nâzır nâmına
Müsteşâr

(İmzâ)

*
Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî: 12413
Husûsî: 37

(1) İstanbul Polis Mektebinde bulunan köpeğin İstanbul merkez 
memûrlarından Corci Efendi nezdinde bulunduğu ve el-yevm (2) mektebce 
bir gûnâ masraf edilmediği anlaşıldığından şimdilik satılmasından sarf-ı 
nazar edilmesi mütevakkıf rey-i ʻâlîleridir. Fî 29 Şubat Sene (1)336 (29 
Şubat 1920).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)
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128130

İstanbul Polis Mektebiʼndeki talimlerde kullanılmak üzere bulunan 
motosikletlerin tamiri için tahsisat tedariki hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 128 � Sayfa: 497)

Bab-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî: 13064
Husûsî: 37

3500, Fasıl 173, Mâdde 1, Polis Mektebleri Masrafı

(1) Der-Saʻâdet Polis Mektebinde tahsîlde bulunan talebelerin mesleğe ̒ âid 
maʻlûmâtlarının tevsîʻi içün mektebde mevcûd (2) bir ʻaded motorsikletin 
kâbil-i istiʻmâl bir hâle ifrâğı ve taʻlîme münhasır diğer üç bisikletin de 
bozulan (3) yerlerinin taʻmîri lede’l-muʻâyene pazarlık sûretiyle ber-
vech-i bâlâ üç bin beş yüz guruşla mümkün olabileceği anlaşıldığından bu 
sûretle (4) muʻâmele-i ifâsına mezûniyyet verilmesi ve meblâğ-ı mezkûrun 
avans olarak iʻtâsı lüzûmu mezkûr Mekteb Müdîriyyetinden verilen (5) 22 
Haziran (13)36 târîh ve 1290/159 numerolu müzekkirede beyân kılınmış 
olmağla bunun pazarlık sûretiyle yapdırılması tensîb buyurulduğu (6) 
takdîrde keyfi yyetin cevâben Mekteb Müdîriyyetine teblîği ʻarz olunur. Fî 
24 Haziran (1)336 (24 Haziran 1920).

Muhâsebe Müdîri
(İmzâ)

130  BOA. DH. EUM. MH. 209-15.
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129131

Topkapı Saray-ı Hümayunu avlusunda bulunan eski Hazine-i Hassa-i 
Şahane Dairesi binasının polis mektebi olmak üzere Emniyet-i 

Umumiye Müdüriyetine tahsisine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 129 � Sayfa: 498)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Şuʻbe: Muhâsebe
ʻUmûmî
Husûsî: 835

Huzur-ı ʻÂlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhîye

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir 
(2) El-yevm polis mektebi ittihâz olunan Nûr-ı Osmâniyyede Ayasofya 
Polis Merkezi karşısındaki binânın sâhibleri tarafından mahkemeye 
mürâcaʻatla tahliye daʻvâsı ikâme (3) edilmiş olduğu gibi esâsen mezkûr 
binâda yüz talebeyi istiʻâb edecek bir dershâne olmamasından dolayı pek 
ziyâde müşkilatla tedrîsâta (4) devâm edilebilmekde olduğundan hem 
bedel-i îcârı tasarruf etmek hem de tedrîsâta müsâʻid bir binâ temîn eylemek 
üzere icrâ olunan taharriyyât (5) netîcesinde Topkapı Sarayı Hümâyûnu 
dâhilinde darbhânenin yanında ahşâb ve harâb bir binâ bulunabilmiş ve 
bunun şimdilik biraz taʻmîr ile mekteb (6) ittihâz edilebileceği anlaşılmış 
olub mezkûr binâ polis mektebi ittihâz edildiği takdîrde Sarayı-ı Hümâyûn 
ve müştemilâtının emniyyet ve mahfûziyyeti bir kat (7) daha temîn 
edilmiş olacağından ve mezkûr binâ Hazîne-i Hâssa’ya ʻâid iken bâ-
irâde-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhî Maʻârif-i Nezâret-i Celîlesine tahsîs (8) 
buyrulmuş ise de Nezâret-i müşarünileyhâca istifâde edilemeyeceği bi’l-
muhâbere anlaşıldığından mezkûr binânın polis mektebi ittihâz edilmek 
üzere (9) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine terk ve tahsîsi hakkında 
müsâʻade-i seniyye-i hazret-i Pâdişâhînin istihsâl buyrulması merhûn 
rey-i sâmî-i fehîmâneleridir ol bâbda (10) emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-
emrindir. Fi 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)337 (18 Ekim 1921).

Dâhiliyye Nâzırı
nâmına Müsteşâr

(İmzâ)

131  BOA. BEO. 4699-352381.
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*
Sadâret-i ʻUzmâ Mektûbî Kalemi

Evrâk 
numerosu

Müsevvidi

Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesi Cânib-i 
ʻÂlîsine

Kalem numerosu

23 3172

Kaleme 
Târîh-i 
tevdîʻi

Târîh-i Tesvîd

20 Rebîü’l-evvel Sene (1)340
21 Teşrîn-i sânî Sene (1)337

(21 Kasım 1921)

(1) 18 Teşrîn-i evvel Sene (1)337 târîhli 
ve 835 numerolu tezkire-i ʻaliyye-i 
âsafânelerine (2) cevâbdır Topkapı Sara-
yının dış havlusunda kâim eski Hazîne-i 
(3) Hâssa-i Şâhâne dâiresi binasının polis 
mektebi ittihâz olmağa (4) ve taʻmîrât-ı 
mukteziyyesi de Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
Müdîriyetince icrâ edilmek üzere (5) sûret 
muvakkatede Müdîriyyet-i mezkûreye terk 
ve tahsîsi husûsuna lede’l-ʻarz (6) irâde-i 
seniyye-i hazreti-i Pâdişâhî şeref-vârid 
buyrulduğu Hazîne-i müşârünileyhâya (7) 
Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden cevâben 
işʻâr kılınmış olmağla îcâbının icrâ buyu-
rulması.
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130132

Umum polis kumandanının, polis mektepleriyle Dersaadet Polis 
Mektebi’nin de doğrudan doğruya umumi müdürü olduğuna dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 130 � Sayfa: 500)

(1) ʻUmûm Polis Kumandanı polis mekâtibinin dahi müdîr-i ʻumûmîsi 
olub (2) mekteblerin tanzîm, muʻâmelât ve taʻlîmâtıyla iştigâl ve lüzûm 
görüldükce Emniyyet-i ʻUmûmiyye (3) Müdîriyyetinden bi’l-istîzân 
taşraya dahi ʻazîmetle mekâtib-i mezkûreyi teftîş (4) ve esbâb-ı intizâm ve 
terakkiyyâtını istikmâl edecekdir.
(5) ʻUmûm Polis Kumandanı Der-Saʻâdet Polis Mektebinin doğrudan 
doğruya müdîri olub bir yüzbaşı onun muʻâvini ve gaybûbetinde vekîl-i 
tabîʻisidir. 29 Zilhicce 1340133 (23 Ağustos 1922).

132  BOA. DH. EUM. VRK. 24-5.
133  Dosya tasnif fi şindeki tarih kullanılmıştır.
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Polis Gazete ve Mecmuası

5.1. Polis Gazete ve Mecmuası

131134

Polis ait bir mecmua neşri ve müdüriyetten sadır olan muharreratın üç 
ayda bir toptan basımı yapılıp dağıtılması hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 131 � Sayfa: 503)

Hâtırâtım
Numero: 2

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i 
ʻÂlîsi Saʻâdetlü Galib Beyefendi Hazretlerine

(1) 1-Bir mecmûʻa-i zâbıta neşr etdirelim vezâif-i zâbıtaya ve inzibâta 
ve bir takım tedâbîr ve hüsn-i (2) intizâm ve idâreye müteʻallik makâlât 
ve mütâlaʻât ve cârî muʻâmelâtımızdan bahs etsin (3) bu mecmûʻadan 
herkes memnûn olabileceği gibi hele polisler çok istifâde edecekdir 
(4) hâsılâtından artanını da zâbıtaya ʻâid olmak üzere mükemmel ve 
muntazam bir kütübhâne ve kırâathâne tesîs (5) edib Avrupa’dan vezâif-i 
zâbıtaya müteʻallik müteʻaddid mecmûʻa ve gazeteler cemʻ ederek istifâde 
(6) ederiz.
(7) 2-Makâm-ı ʻâlîlerinden sudûr eden bi’l-cümle evâmir ve tedâbîri 
mutazammın muharrerâtın üç ayda bir (8) mecmûʻasını tabʻ etdirerek 
her mevkiʻe birer ʻadedini göndermek usûl-i ittihâz edilsin (9) zîrâ; böyle 
perakende kalırsa vakt geçerek zâyiʻ olur lâyıkıyla mahfûz kalmadıkca 
(10) istifâdeden mahrûm kalınırsa bu usûl duyûn-ı ̒ umûmiyyede ve Zirâʻat 
Bankalarında (11) vardır gâlibâ reji’de dahi olacakdır. Fî 6 Teşrîn-i evvel 
Sene (1)325 (19 Ekim 1909).

Beyoğlu Merkez Memûru
(İmzâ)

134  BOA. DH. EUM. THR. 10-39.
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132135

İzmit Polis Serkomiseri Hüseyin Neşet Efendiʼnin Polis Gazetesi 
çıkarılması için teşebbüsleri hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 132 � Sayfa: 504)

Huzûr-ı Sâmîlerine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir
(2) Anlaşılıyor ki muʻazzez vatanımızda Meşrûtiyyete lâyık sûretde bir 
polis heyetini ʻuyûn garb ve şark görecek ve bâ-husûs ʻazm-perverâne (3) 
mücâhedâta inzimâm eden semerât-ı seyâhât, bütün müşkilât ve mümânaʻata 
gâlibiyyetle netîceler verecekdir. Bugün ̒ irfân nokta-i nazarınca da pek (4) 
zengin bulunan polis heyetinin hadekası olmak üzere fezâ-yı matbûʻâtda 
“Polis” nâmıyla bir necm-i şuʻadârın dâir olduğunu görecek (5) olan 
hayr-ı hahân, bî-pâyân meserretlere mazhar olacakdır. Bu keyfi yyeti daha 
Üsküb’de iken merciʻine işʻâr ve masârifi nin sûret-i (6) temînini îzâh ve bir 
hayli mütâlaʻât ̒ ilâve ve kabûl buyurulur ise muʻâvenet-i tahrîriyyeye cüret 
edeceğimi ʻarz eylemiş idim. Ve’l-hâsıl (7) cihet-i ʻaskeriyye ve tıbbiyye 
ve ʻadliyye ve sâirenin cerâidi masârifi ni temîn eylediğine göre “Polis” 
cerîdesini gerek ahâlînin ve gerek (8) zâbıta memûrlarının ihtiyârıyla ve 
koşa koşa hatta kapışa kapışa iştirâ eyleyeceklerinde iştibâh-ı mutasavvir 
değildir. Zann eylerim ol bâbda (9) emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 8 Nisan Sene (1)326 (21 Nisan 1910).

İzmid Sancağı Polis Serkomiseri
(Mühür)

135  BOA. DH. EUM. VRK. 2-49.
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133136

Sivas Polis Müdüriyetince Polis Gazetesi abone bedellerinin gazetenin 
mesul müdürü Neşet Bey namına irsal edildiği ve ayrıca gazetelerin 

muntazaman gönderilmediğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 133 � Sayfa: 505)

(Telgraf)

Sivas

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) C. 18 Ağustos Sene (1)328 altı abone bedeli yüz seksen guruş İstanbul 
Polis (2) Müdîr-i ʻUmûmîliğine üç abone bedeli doksan guruş gazete 
Müdîr-i Mesûlü (3) Neşet nâmına irsâl edildiği ve gazeteler muntazaman 
gönderilmediği maʻrûzdur. Fî 22 Ağustos Sene (1)328 (4 Eylül 1912).

Polis Müdîri
Mehmed

136  BOA. DH. EUM. THR. 80-63.
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134137

Ayda iki defa, zabıtaya ait konularda yayın yapması düşünülen “Polis 
Mecmuası”nın, neşr ve idare şeklini gösterir talimatname layihasının 

takdimine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 134 � Sayfa: 506)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded:

Huzûr-ı ʻÂlî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhîye

(1) Bi’l-ʻumûm memâlik-i mütemeddinede olduğu gibi memleketimizde 
dahi taʻmîmen tahrîr ve ısdâr olunacak kavânîn, nizâmât, evâmir, 
mukarrerât ve sâir muharrerât ile meslek (2) ve erbâb-ı mesleğin 
terakkiyât-ı mâddiyye ve maʻneviyyelerine hâdim mevâdd ve makalâtın 
vâsıta-i intişârı olmak üzere baʻzı devâir ve şuʻabât-ı hükûmet tarafından 
(3) ayda veyâ on beş günde bir defʻa birer mecmûʻa neşr olunmakda 
olduğundan muktedir ve kanûn-âşnâ memûrîn-i inzibâtiyye yetişdirmek 
içün polis mektebleri güşâdı (4) ve sâire gibi pek çok himmetler sarf ve 
fedâkârlıklar ihtiyâr olunduğu şu sırada polise ʻâid olarak bu yolda bir 
mecmûʻanın neşr ve taʻmîmi taht-ı elzemiyyetde görülmüş olmasına (5) 
mebnî meslek-i zâbıtada temîn-i ihtisâs ve muvaffakıyyât pek kesîr ve 
mütenevviʻ olan umûr ve muʻâmelât-ı inzibâtiyyede bi’l-fi ʻl tecrübe ve 
ihrâz-ı mümârese etmekle berâber (6) bir tarafda zuhûr edecek vakayiʻ 
ve hâdisât ve cerâim-i mühimme ve cesîmede ittihâz olunan tedâbîr ve 
istihsâl olunan netâyic ve muvaffakıyyâtdan bi’l-ʻumûm memûrînce 
(7) vakt ü zamanıyla tafsîlât alınarak tecârib-i zâtiyyenin bu sûretle de 
tevsîk ve tetvîcine ve umûr-ı zâbıta hakkında tevsîʻ ve tezyîd-i maʻlûmâta 
çalışmağla kâbil olabileceği (8) cihetle hâdisât ve vakayiʻ-i mümâsile 
ile memûrînin terakkiyât ve tebeddülâtı ve husûsât-ı sâiresi hakkındaki 
muʻâmelât-ı câriyyenin ve polisin tenvîr-i efkârına hâdim (9) mevâdd 
ve makâlâtın ve polise müteʻallik kavânîn ve nizâmât ve evâmir ve 
mukarrerât ile polis tevcîhâtının neşri ve hidemât-ı fevka’l-ʻâde ve gayret-i 

137  BOA. DH. EUM. MTK. 1-45.
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fedâkârîsi görülen (10) polis memûrları fotoğrafl arının ve icrâat-ı zâbıta 
ve cerâim-i mühimmeye müteʻallik tesâvîr ve eşkâlin derci maksadıyla 
“Polis Mecmûʻası” ʻunvânı altında (11) bulunmak ve ayda iki defʻa neşr 
olunmak üzere Müdîriyyet-i ʻâcizîce musavver resmî bir gazete tesîsine 
müsâraʻat olunmuşdur. Bu bâbda kaleme alınan taʻlîmât (12) lâyihasının 
mütâlaʻasından dahi keyfi yyet müstebân buyurulacağı vechle gazetenin 
umûr-ı tahrîriyyesi Müdîriyyet-i ʻâcizî muhâberât ve tensîkât ve umûr-ı 
hesâbiyyesi dahi muhâsebe (13) müdîriyyetlerinin taht-ı nezâretine tevdîʻ 
ve gazetenin muʻâmelât-ı hesâbiyyesini tedvîr ve husûsât-ı sâiresini idâre 
ve îfâ eylemek ve müstakillen bu vazîfe ile meşgûl (14) olmak üzere bir 
müdîr ile lüzûmu kadar memûr istihdâmı tensîb ve Emniyyet-i ̒ Umûmiyye 
tercümânı dahi gazetenin muharrirîn-i tabîʻiyyesinden ʻadd olunmuş ve 
lüzûmuna göre (15) ayrıca muharrir istihdâmı da mukarrer bulunmuşdur. 
Polis efrâdının maʻâşlarının cüzʻiyyeti nazar-ı dikkate alınarak Polis 
Mecmûʻası’na iştirâk bunlar içün ihtiyâra (16) taʻlik olunmuş ve komiser 
muʻâvini ve komiser ve serkomiser ve merkez memûru ve müdîrler içün 
de taht-ı mecbûriyyete alınmışdır.
(17) Teşkîlât-ı maʻrûzaya nazaran “Polis Mecmûʻası”nın âtiyende devâm 
ve selâmet-i intişârı taht-ı temîne alınmış idüğinden polisin tekemmülât 
ve terakkiyâtı nâmına (18) elzem bulunan Mecmûʻa-i mezkûrenin sûret-i 
neşr ve idâresini muhtevî olarak kaleme alınan taʻlîmât lâyihası leffen 
takdîm-i nazargâh-ı ʻâlîleri kılınmış olmağla müsâʻade-i (19) ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîlerinin erzân buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 27 Cemâziyeʻl-evvel sene (1)331 ve fî 21 Nisan 
(1)329 (4 Mayıs 1913).

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

(İmzâ)
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*
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Şuʻbesi
ʻAded:

Polis Mecmûʻası’nın Sûret-i Neşr ve İdâresini Muhtevî Taʻlîmât

Lâyihası

Mâdde
1- Polisin terakkî ve ıslâhına ve memûrların tenvîr-i fi krine hâdim mevâdd 
ve makalât ve polise müteʻallik kavânîn ve evâmir-i mukarrerât ile polis 
tevcîhâtının neşri ve hidemât-ı fevka’l-ʻâde ve gayret-i fedâkârîsi görülen 
polis memûrları fotoğrafl arının ve icrâât-ı zâbıta ve cerâim-i mühimmeye 
müteʻallik tesâvîr ve eşkâlin derci maksadıyla “Polis Mecmûʻası” 
ʻunvânıyla Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetince resmî bir gazete tesîs 
ve ayda iki defʻa neşr edilecekdir.
2- Gazetenin umûr-ı tahrîriyyesine Emniyyet-i ʻUmûmiyye Muhâberât 
ve Tensikat Müdîri ve umûr-ı hesâbiyyesine Emniyyet-i ʻUmûmiyye 
muhâsebecisi nezâret edecekdir. Emniyyet-i ʻUmûmiyye tercümânı 
gazetenin muharrirîn-i tabîʻiyyesindendir. Lüzûmuna göre ayrıca da 
muharrir istihdâm edilecekdir.
3- Gazetenin heyet-i idâresi Muhâberât ve Tensikat Müdîrinin riyâseti 
tahtında Emniyyet-i ʻUmûmiyye muhâsebecisi ile gazete müdîrinden 
müteşekkildir.
4- Gazetenin umûr-ı hesâbiyyesi ile husûsât-ı sâiresine bakmak üzere bir 
müdîr ile lüzûmu kadar memûr bulunacakdır.
5- Gazete müdîri, Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîriyyetince taʻyîn olunur ve 
memûrîn-i sâirenin taʻyîni heyet-i idâreye ʻâiddir.
6- Gazeteye iştirâk, polis neferâtı içün ihtiyârî ve komiser muʻâvini ve 
komiser ve serkomiser ve merkez memûru ve müdîrler içün mecbûrîdir.
7- Abone bedelinin taʻyîni, heyet-i idâreye ʻâiddir.
8- Gazetenin altı aylık vâridât ve masârifâtını ihtivâ eden bilançosu yedinci 
ay nihâyetinde Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine ve bir senelik 
bilançosu dahi sene-i âtiye Mart’ı nihâyetinde Dâhiliyye Nezâretine 
takdîm edilecekdir.
9- Gazetenin nâm ve hesâbına olarak, lüzûm görülecek masârif-i 
ʻumûmiyye heyet-i idâre karârıyla icrâ olunur.
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10- Gazete büdcesinin tanzîmi heyet-i idâreye ʻâid olub emr-i tatbîk ve 
icrâsına Muhâsebe Müdîri memûrdur. 
On mâddeden ʻibâret olan işbu lâyiha müsveddesi ʻarz ve takdîm kılındı.

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

(İmzâ)
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135138

Resmen neşredilecek Polis Mecmuası idare müdüriyeti vekilliğine tayin 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 135 � Sayfa: 508)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Tahrîrât Şuʻbesi
ʻAded:

Müdîriyyet-i ʻAliyyeye

(1) Bu kerre resmî olarak intişârı takarrur eden Polis Mecmûʻası umûr-ı 
idâresi içün Nizâmnâmenin Beşinci Mâddesi mûcibince bir müdîrin 
taʻyînine müsâʻade buyurulması ʻarz olunur. Fî 2 Mayıs Sene (1)329 (15 
Mayıs 1913).

Muhâberât ve Tensîkât Müdîri
(İmzâ)

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Mümeyyizi Sadi Bey’in vekâleten müdîriyyete 
taʻyîni tensîb edilmekle Muhâberât Müdîriyyetine. Fî 2 minh.

138  BOA. DH. EUM. MTK. 1-2.
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136139

Haftada bir veya iki defa neşir olunmak üzere ‘’Polis’’ namıyla çıkan 
gazete hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 136 � Sayfa: 509)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Matbûʻât Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
ʻAded: 136

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Muhâsebe Müdîriyyetine

(1) 11 Haziran Sene (1)329 (24 Haziran 1913) târîhli tezkireniz cevâbıdır 
8 Ağustos Sene (1) 325 (21 Ağustos 1909) târîhinde Dâhiliyye Muhâsebe 
Kalemi Hulefâsından Mehmed Neşet Bey’in müdîr-i mesûllüğü tahtında 
olarak Der-Saʻâdet’de (2) haftada bir ve ̒ inde’l-îcâb iki defʻa neşr olunmak 
üzere “Polis” ʻunvânıyla Türkçe ve musavver gazete içün Beyoğlu Polis 
Müdîri Mazhar Bey nâmına ʻilmühaber (3) iʻtâ edildiği ve bi’l-âhire 
mezkûr gazetenin 10 Teşrîn-i sânî Sene (1)327 (23 Kasım 1911) târîhinde 
İstanbul Polis Mektebi Müdîri Muhiddin Bey’e devr olunduğu kayden 
anlaşıldığının beyânına müsâraʻat kılındı efendim. Fî 16 Haziran Sene 
(1)329 (29 Haziran 1913).

Matbûʻât Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

139  BOA. DH. EUM. MH. 59-72.
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137140

Polis Mecmuası resmi bir mecmua olduğundan posta ücretinden istisna 
tutulması gerektiğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 137 � Sayfa: 510)

Dâire-i Sadâret Umûr-ı İdâriyye Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Dâhiliyye Nezâret 
ve Posta ve 

Telgraf ve Telefon 
Nezâreti Vekâlet-i 

Celîlelerine

720

Kaleme 
Târîh-i 
Tevdîʻi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

10 
Rebîü’l-
ahir Sene 

(1)333

12 Şubat 
Sene 

(1)330

(25 Şubat 
1915)

Postaya

11 Şubat Sene 
(1)330 târîhli ve 889 
numerolu tezkire-i 
ʻaliyyelerine cevâbdır 
Polis Mecmûʻası 
resmî bir mecmûʻa 
olmasına nazaran 
posta ücretinden 
istisnâsı Meclis-i 
Vükelâ’ca tensîb 
Dâhiliyye Nezâret-i 
Celîlesine maʻlûmât 
iʻtâ kılınmağla îfâ-yı 
muktezâsı siyâkında.

(1) Memûrîn-i zâbıtanın tenvîr-i fi krine ve 
kavânîn-i zâbıtanın neşrine hidmet eylemek 
maksadıyla (2) tesîs ve hâsılât ve masârifi  de 
büdceye zamm edilen Polis Mecmûʻasının (3) 
postalarca ücretden istisnâsı istîzânına dâir 
işʻâr-ı ʻâlîlerine ʻatfen Posta ve Telgraf (4) ve 
Telefon Nezâret-i Celîlesinden vârid olan tezki-
re Meclis-i Vükelâ’da lede’l-mütâlaʻa mârrü’l-
beyân (5) Mecmûʻanın resmî bir mecmûʻa olma-
sına nazaran posta ücretinden istisnâsı bi’t-tensîb 
Nezâret-i müşârünileyhâya (6) teblîgât icrâ edil-
mekle îfâ-yı muktezâsı siyâkında.

140  BOA. BEO. 4340-325440.
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138141

Maaşları beş yüz kuruştan fazla olan memurun Polis Mecmuasına 
abone olma zorunluluğu hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 138 � Sayfa: 511)

Evâmir ve Teblîgât-ı ʻUmûmiyye

(1) Maʻâşları beş yüz guruş ve daha ziyâde olan memûrîn-i (2) zâbıta 
ʻumûmiyyetle Polis Mecmûʻasının mecbûrî abonesi (3) ʻidâdına dâhil 
olub el-yevm ise beş yüz guruşdan (4) dûn maʻâş alan polis memûru 
kalmamasına ve geçen sene (5) teblîgât-ı vâkıʻaya rağmen Polis Mecmûʻası 
abone bedelâtının (6) memûrîn-i zâbıtanın Mart maʻâşlarından her tarafca 
muntazaman (7) ve tamâmen katʻ ve irsâl edilmemesi, muʻâmelâtca 
teşevvüşât ve müşkilâtı (8) ve bir takım zâid muhâberâtı istilzâm etmesine 
binâen bu sene de ʻaynı (9) müşkilât tahaddüs ve tekerrür etmemek içün 
336 senesi mecmûʻa
(Belgenin Devamı)

(1) abone bedeli olan kırkar guruşun, memûrîn-i mûmâileyhümün 
(2) Mart 336 maʻâşlarından defʻaten tevkîf olunmak üzere maʻâş (3) 
tahakkuk bordrolarının tevkîfât sütununa idhâli zımnında (4) vilâyât 
defterdârlıklarıyla elviye-i gayr-ı mulhaka muhâsebeciliklerine (5) 
teblîgât-ı ʻâcile ve katʻiyye îfâsı içün Nezâret-i Celîleden (6) Mâliyye 
Nezâret-i Celîlesine işʻâr-ı keyfi yyet edilmiş olmakla oraca da (7) ona 
göre îcâbının îfâsıyla maʻâşlarından abone bedelâtı tevkîf (8) edilecek 
memûrîn-i zâbıtaya ʻâid cihet-i mâliyyeden istihsâl (9) olunacak 
makbûz ʻilmuhaberleri veyâ musaddak müfredâtlı cedveller (10) ile 
berâber memûrîn-i mûmâileyhümün ism ve memûriyyet ve apolet 
(11) numerolarını hâvî defterin hemen bâ-tahrîrât irsâli ve ihtiyârî (12) 
olarak abone kaydı arzusunu ızhâr edeceklerden de (13) mecmûʻa abone 
bedelinin istîfâ edildiğini nâtık kezâlik cihet-i (14) mâliyyeden alınacak 
makbûz ʻilmuhaberleriyle adreslerini muhtevî (15) defterin başkaca isbâli 
zımnında Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i (16) ʻAliyyesinden vilâyât 
polis müdîriyyetleriyle elviye-i gayr-ı mülhaka (17) merkez memûrluk ve 
komiserliklerine ve sâir îcâb edenlere (18) 24 Şubat 336 (24 Şubat 1920) 
târîhinde taʻmîmen teblîgât icrâ olunmuşdur.

141  Polis Mecmuası-1920 Sayı 123 s.413.
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Resmi bir yayın organı olması hasebiyle Polis Mecmuasının sansüre 
tabi tutulmasının uygun olmadığı hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 139 � Sayfa: 513)

Bâb-ı ʻÂlî
Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
Şuʻbe: 
ʻUmûmî: 109020
Husûsî: 41

Huzûr-ı Sâmî-i Cenâb-ı Nezâret-penâhîye

(1) Polisin tenvîr-i fi krine ve mesleğin terakkîsine hâdim devletin resmî 
bir mecmûʻası olmak iʻtibârıyla öteden beri sansüre tâbiʻ tutulmayan (2) 
Polis Mecmûʻasının da tabʻ etdirilmekde bulunduğu Matbaʻa-i ʻÂmire 
Müdîriyyetince ahîren ʻumûm evrâk-ı matbûʻa ve cerâid-i muvakkate 
hakkında (3) telakkî edilen emre tevfîkan kable’t-tabʻ sansüre gönderilmesi 
istenilmekde olmasına ve hâlbûki devletin resmî bir mecmûʻası olan (4) 
Takvîm-i Vekâyiʻ el-yevm sansüre tâbiʻ tutulmamakda bulunduğu gibi o 
kabîl resmiyyet ve husûsiyyeti hâiz olan Polis Mecmûʻası hakkında da (5) 
ʻaynı muʻâmelenin îfâsı tabîʻî bulunmasına binâen gayr-ı resmî cerâid-i 
muvakkateye münhasır olmak îcâb eden emr-i mezkûrun dâire-i şumûlü 
hâricinde (6) kalmak lâzım gelen Mecmûʻa-i mezkûrenin kemâ-fi ’s-sâbık 
sansür edilmemesi ve sansüre gönderilmemesi zımnında îcâb edenlere (7) 
teblîgât icrâsı menût müsâʻade-i celîle-i Nezâret-penâhîleridir ol bâbda 
emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 14 Nisan Sene (1)336 (14 
Nisan 1920).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(İmzâ)

(Belgenin Devamı)

Sansür memûrlarına verilen emrin Matbaʻa-i ʻÂmire’de basılan 
kitâblara ʻâid olub “Polis Mecmuʻası”na şumûlü olmadığı ve memûrîn-i 
mûmâileyhüme tashîhen emr verileceği Matbûʻât Müdîriyyet-i 
ʻUmûmiyyesinin ifâde-i cevâbiyyesinden anlaşılmağla teblîğ. Fî 15 
Nisan Sene 1336 (15 Nisan 1920).

142  BOA. DH. EUM. PMC. 9-41.
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6.1. Ulaşım ve Haberleşme 

140143

Selanik Polis Müdürlüğü için satın alınacak bisikletler hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 140 �Sayfa: 517)

Selânik Vilâyeti 
Polis Müdîriyyeti 
ʻAded: 233

Müfettiş-i ʻUmûmîlik Vekâlet-i Celîlesine 

(1) Mukaddemâ taraf-ı ʻâcizîden sebk eden istirhâm üzerine Polis Dairesi 
Merkeziyle mühîm mevâkiʻ karakolhânelerinde istiʻmâl olunmak üzere 
(2) beheri sekiz yüz guruşdan altı ʻaded velespitin mübâyaʻa ve iştirâsiçün 
dört bin sekiz yüz guruşun sarfına mezûniyyet iʻtâ buyurulmuş ve 
meblağ-ı (3) mezbûr ile beheri altı liraya olmak üzere yedi ʻaded velespit 
ile fener ve taʻmîrâtiçün lastik ve edevât-ı sâire mübâyaʻa (4) edilmişdi 
polis memûrîninin hidemât-ı mühimme ve müstaʻcelede hatta asker ve 
jandarma verilmediği zamanlarda devriye gezmekde ve her husûsda (5) 
velespit ile seyr ve hareketlerinde müşâhade edilen fevâid ve muhassenât 
ümîdin fevkinde zuhûr etmiş olduğundan sâye-i fehîmânelerinde günden 
güne (6) kesb-i intizâm ve tekemmül etmekde olan polis idâresince husûsa 
ʻâid terakkiyâtını temîn etmek ve şu sûretle her karakola birer ve merkez 
gibi mühim olanlara da (7) ikişer ʻaded tevzîʻ ve iʻtâ olunmak üzere daha 
on bir ʻaded velespidin iştirâsı içün esmânı olan altı bin altı yüz guruşun 
maʻâşat (8) tasarrufâtından veyâhûd masârif-i gayr-ı melhûz tertîbinden 
sarfına müsâʻade-i celîle-i fehîmânelerinin sezâvâr buyurulması sûret-i 
mahsûsada istirhâm ve istidʻâ olunur (9) ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 12 Temmuz Sene (1)325 (25 Temmuz 1909).

143  BOA. TFR. I. SL. 215-21493.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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*
29 Temmuz Sene (1)325 (11 Ağustos 1909)

Selânik Polis Müdîriyyetine

(1) 12 Temmuz Sene (1)325 târîhli ve 233 numerolu tezkire-i behiyyeleri 
cevâbıdır. (2) Selânik Şehrindeki polis karakolları içün mübâyaʻasına 
lüzûm görülen (3) daha on bir ʻaded velespidin esmânı olan altı bin altı 
yüz guruşun (4) masârif-i gayr-ı melhûz tertîbinden tesviyesi Selânik 
Defterdârlığına ve Bank-ı Osmânî (5) Muʻâmelât-ı Mâliyye Direktörlüğüne 
teblîğ kılınmışdır efendim.
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141144

Posta dağıtıcılarının kullandıkları bisikletlerden polis merkezlerine de 
birer adet dağıtılması uygun görüldüğünden bisikletlerin nereden, kaç 

kuruşa satın alındığının bildirilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 141 �Sayfa: 519)

İstanbul Polis Müdîrliği
ʻAded: 31

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Efendim
(2) Posta müvezziʻlerinin istiʻmâl etmekde oldukları velespitlerden her 
merkeze birer ʻaded tevzîʻ olunmak üzere polis içün dahi tedâriki münâsib 
(3) olmağla mezkûr velespitlerin nereden ve kaç guruşa celb edilmiş 
olduğunun Posta Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesinden istifsârına ʻinâyet-i 
ʻaliyyeleri (4) ricâ olunur efendim. Fî 20 Şubat Sene (1)327 ve fî 23 
Ağustos Sene (1)325 (5 Eylül 1909).

İstanbul Polis Müdîri
(İmzâ)

144  BOA. DH. EUM. THR. 5-15.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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*
Posta ve Telgraf Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded: 418

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) İzzetlü efendim
(2) Vârid olan bin yedi yüz bir numerolu ve fî 26 Ağustos Sene (1)325 târîhli 
tezkire-i behiyyeleri cevâbıdır. (2) Posta müvezziʻlerinin istiʻmâl etmekde 
bulundukları velespidler iki nevʻ (3) ve renkli olub birisi İngiltere’nin 
Birmingam şehrinde vâkiʻ “Elday Avniyon” Fabrikası maʻmûlâtından 
olarak yaldızdan maʻmûl yıldız markasının derûnunda V.A.Y (4) hurûfatını 
hâvî ve boyaları kırmızı renkde olub beheri mecîdiye yirmi guruşdan bin 
iki yüz guruşa Beyoğlu Telgraf Merkezi Memûrlarından Ahmed Robinson 
Efendi maʻrifetiyle doğrudan (5) doğruya fabrikasından celb olunmuş ve 
bir uzun hava tulumbası ve bir küçük korna ve bir vida ve bir de hazîne 
anahtarlarıyla bir yağdanlık ki cemʻan beş parça âlet ile mücehhez olarak 
metânet (6) ve rasâneti bi’l-hâssa şayân-ı tezkâr bulunmuş olduğu ve 
diğerine gelince bâyiʻ tarafından verilen maʻlûmâta nazaran bunun dahi 
İngiltere fabrikaları maʻmûlâtından olub “Popüler” markalı (7) ve siyah 
boyalı ve tekerlek lastiklerinin yuvası nikelli olduğu gibi beheri mecîdiye 
yirmi guruşdan altı yüz altmış guruşa Şehzâdebaşı’nda ve Yenicâmiʻ-i 
Şerîf-i harîminde mağazaları bulunan (8) Mehmed Salim Efendi’den 
mübâyaʻa edilmiş ve bir çelik vida ve bir hazîne ve bir akord ve bir İngiliz 
Anahtarlarıyla bir tornavida ve bir yağdanlık ve bir korna ve maʻa yama 
lastiği solüsyonu (9) ve bir uzun hava tulumbası ki cemʻan dokuz parça 
levâzım ile techîz edilmesine ve şekl hâricindeki tenâsüb ile berâber 
takrîben iki aydan beri ve müvezziʻler tarafından istiʻmâl edildiği hâlde 
(10) bir gûne şikâyet vukûʻ bulmamasına nazaran esmânı nisbetinde 
istiʻmâle elverişli bulunduğu beyân olunur efendim. Fî 3 Ramazan (1)327 
ve fî 5 Eylül Sene (1)325 (18 Eylül 1909).

Posta ve Telgraf Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)
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142145

Kırşehir Polis mürettebatınca kullanılmak üzere talep edilen iki adet 
bisiklet alımı hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 142 �Sayfa: 521)

(Telgraf)

Ankara

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Kırşehri Kasabası mevkiʻan dağlık ve cihet-i şarkîsinden cenûbuna (2) 
dört ve cihet şarkîsinden garbîsine bir buçuk sâʻat tûl ve ̒ arzında (3) olduğu 
cihetle temîn-i inzibât ve tahkîk-i cürm husûsunda müşkilât (4) çekilmekde 
bulunduğundan bahsle inzibât ve tesrîʻ-i muâʻmelât içün (5) mahallî polis 
idaresi nâmına iki velespitin lüzûmu Kırşehri (6) Mutasarrıfl ığından işʻâr 
ve vilâyetce de tensîb kılınmış olduğundan icâbının (7) izbâr buyurulması 
bâbında Fî 6 Teşrîn-i evvel Sene (1)325 (19 Ekim 1909).

Ankara Vâlî Vekîli Liva Kumandanı 
Mehmed Kani 

145  BOA. DH. EUM. MH. 11-59.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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(1) Baʻdehu îcâbı mahalline bildirilmek üzere İstanbul polisleriçün alınan 
velespidlerin (2) kaçar guruşa mübâyaʻa olunduğunun beyân buyurulması 
zımnında iki kıtʻa telgrafnâme İstanbul (3) Polis Müdîriyyet-i ʻAliyyesine 
takdîm kılındı. Fî 18 Teşrîn-i evvel (1)325 (31 Ekim 1909).

(Alt Taraf)

Velespidlerin kaç guruşa alındığına zeylen beyânı zımnında hesâb 
memûrluğuna. Fî 19 minh.

Muʻâvin 
(İmzâ)

(1) Mezkûr velespidler İngiliz maʻmûlâtından popüler markalı ve tekerlek 
ve lastiklerinin pompası (2) nikelli olarak bir çelik vida ve bir hazîne bir 
akord ve bir anahtar ve bir tornavida ve bir yağdanlık (3) ve bir korna veya 
delastiki solüsyonu ve bir uzun hava tulumbası ki cemʻan dokuz parça 
levâzım (4) ile techîz edilmiş bulunduğu hâlde Veznecilerde Mehmed 
Salim Efendinin mağazasından beheri mecîdî (5) yirmi guruş hesâbıyla 
yüz altmış guruşa mübâyaʻa olunduğu anlaşılmakla maʻrûzdur ol bâbda Fî 
27 Teşrîn-i evvel Sene (1)325.(9 Kasım 1909).

(Mühür)
(İmzâ)
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143146

İstanbul Polis Müdüriyetinden otomobil, sandal, motor ve istimbot için 
talep edilen ek tahsisat hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 143 �Sayfa: 523)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 4323
Husûsî: 271

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyetine

(1) Deniz merkezinde bulunan dört motor ve bir istimbot ile sandallara 
ʻâid bir senelik sarfi yyâta mukâbil verilen tahsîsât mikdârı yüz yirmi bin 
guruşdan ʻibâretdir (2) hâlbûki geçen sene iki ve el-yevm dörde iblâğ 
edilen otomobillere yapılan masârif dahi işbu tahsîsâtdan ifrâz ve ifâ 
edilmekde ve beher otomobile (3) şehrî iki bin guruş kadar bir meblağın 
sarfı zarûrî bulunmakdadır. İlk altı aylığa ̒ âid tahsîsâtın hitâmına mebnî bu 
kerre vürûd eden yirmi bin (4) guruşluk havâlenâmenin de ancak bugüne 
kadar vâkiʻ olan masârife tekâbül etmiş olduğu cihetle tahsîsât-ı mezkûre 
Teşrîn-i sânî gâyesine kadar idâre (5) bileceği tahmîn edilmekde olmasına 
nazaran kânûn-ı evvel ve Kânûn-ı sânî ve Şubat aylarında gerek otomobil 
ve gerek istimbot ve otomobillerin muʻattal kalacakları bî-iştibâhdır binâen 
ʻaleyh tahsîsât-ı mezkûreye lâ-akall daha elli bin guruşun zammı esbâbının 
istikmâl buyurulması mütemennâdır efendim. Fî 11 Ağustos Sene (1)329 
(24 Ağustos 1913).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

146  BOA. DH. EUM. MH. 64-40.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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Emniyyet-i ʻUmûmiyye Muhâsebe Kalemi

Kayd 
Numerosu

Dosya 
Numerosu İstanbul Polis Müdîriyyet-i 

ʻUmûmiyyesine

Sevk 
Târîhi

2826/804

(1) Sandal, motor, istimbot tahsîsâtı içün şimdiye ka-
dar verilen havâlât kâmilen sarf olunduğu cihetle son 
üç ay içün elli bin (2) guruş derecesinde zam esbâbının 
istikmâli 11 Ağustos Sene (1)329 târîhli ve 4323/271 
numerolu tezkire-i ʻaliyyelerinde izbâr buyurulmuşdur 
(3) büdceye müdîriyyet-i aliyyeleri içün müfrez sandal, 
motor tahsisatı yüz altı bin dört yüz guruşdan ʻibâret ve 
bundan şimdiye kadar (4) yetmiş sekiz bin dokuz yüz gu-
ruş içün havâle verilmiş olmasıyla ikinci altı ay masârifi  
karşılığı ancak (5) yirmi yedi ben beş yüz guruş kal-
mışdır. Büdce Kânûnuyla mukayyed tahsîsât hâricinde 
havâle katʻ ve isrâsı (6) gayr-ı kâbil olub büdcedeki 
tahsîsâtın tezyîdi ise ya ʻaynı fasl dâhilindeki mevâddan 
karşılık tedârik olunarak (7) münâkale îfâ etdirilmek 
yâhûd tâhsisâta munzamme ahz edilmekle mümkün 
olabilir hâlbûki sandal, motor, istimbot tertîbinin dâhil 
(8) bulunduğu dördüncü faslı icâreye tenvir ve teshîn 
ve kırtasiye gibi muhassaslarına bile kifâyet edemeyen 
mevâdd teşkîl (9) etdiğinden münâkale icrâsına imkân 
bulunmadığı ve tahsîsât-ı munzamme ahzına gelince 
dahi muʻaddil Usûl-i Muhâsebe-i ʻUmûmiyye Kânûn-ı 
Muvakkatenin (10) Onuncu Mâddesinde musarrah oldu-
ğu üzere tahsîsât-ı munzamme mâhiyeti değişmeksizin 
kifâyetsizliği sabit olması umûrun ikmal-i noksan içün 
(11) verilmekde olduğundan ve mevcûd otomobillerin 
tezyîd edilmesi ise hidmetin tevsîʻi demek olub bu gibi 
büdce hâricinde (12) taʻahhüdât ve hidemâtı istilzâm 
edecek husûsâtın mevkiʻ-i icrâya vazʻından evvel 
tahsîsât-ı munzamme ahzına teşebbüs olunarak ol emrde 
tahsîsât (13) hadd-i lâyıkına iblâğ olunmak lâzım gele-
ceğinden bu sûretle serd olunacak esbâb-ı mûcibenin 
hâl-i hâzır-ı mâlî hasebiyle tezyîd-i muhasasâtdan zâten 
(14) mütevakkî bulunan Mâliyye Nezâretince kabûl edi-
lemiyeceği der-kâr bulunduğu ʻarz olunur.
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144147

Beyoğlu Polis Müdüriyeti için satın alınacak otomobilin bedelinin 
İstanbul Vilayetince ödenmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 144 �Sayfa: 525)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi 
ʻAded:
ʻUmûmî: 8483
Husûsî: 255

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Nâzır Beyefendi hazretleri
(2) Umûr-ı inzibâtiyyesinin müstağnî-i ʻarz ve tezkâr olan ehemmiyyeti 
hasebiyle Beyoğlu Polis Müdîriyyeti içün ʻâcilen bir otomobilin (3) 
mübâyaʻasına lüzûm görülerek iki yüz yetmiş liraya Kapalı Fort otomobili 
mübâyaʻa edilmiş olduğundan bunun dâire-i ʻâcizîmin (4) otomobil 
ve motor tahsîsâtından tesviyesi husûsunda İstanbul Vilâyetine emr ve 
mezûniyyet iʻtâsı ̒ arz ve istirhâm olunur (5) ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 6 Teşrîn-i sânî Sene (1)329 (19 Kasım 1913).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

147  BOA. DH. EUM. MH. 71-24.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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Ankara Polis Müdüriyeti için motorlu ve motorsuz bisiklet talebi 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 145 �Sayfa: 526)

Ankara Vilâyeti 
Polis Müdîriyyeti 
ʻUmûmî:25
Husûsî:10

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Müdîr Beyefendi
(2) Şu sıra ordu merkezi olmağla berâber hasbe’l-mevsim merkez-i vilâyete 
civâriyeti bulunan Kayaş Bağlum ve sâir kurâ ve çiftlikât (3) fabrika ve 
kiremidhânelerde müstahdem kesânın her akşam merkezde bulunmaları 
dolayısıyla cerâime olan kâbiliyyet ve (4) istiʻdâdları ve hemen kasr-ı yed 
olan bağ ve bahçe gibi mahallerde ikâmet edenlerin temîn-i mâl ve canları 
husûsunda ehemmiyyet-i (5) mevkiʻiyyesine inzimâm eden ber-vech-i 
maʻrûz hâlât dolayısıyla daha ziyâde nezâket kesb eden Ankara Vilâyetinin 
merkez-i (6) idâresi istasyonda dâhil olduğu hâlde üç polis karakolundan 
ʻibâret ve gerçi bunlarda telefonla yekdiğerine (7) merbût ise de zikr 
olunan kesânın taʻkîb ve der-desti ve îkâʻ edilen cürmün asâr-ı zâhirî ve 
mâddîsinin (8) izâlesinden akdem mahall-i cürmde bulunulması mahsûs 
olan veyâ zuhûr eden mevâkiʻde tedâbîr-i ʻadliyyenin icrâ ve başlıca 
şübheli (9) her noktada devr ve tarassudât gibi zâbıta-i mâniaʻnın sürʻat-i 
temîni vesâit-i lâzimenin ʻadem-i mefkûdiyeti (10) yüzünden teehhür 
etmek ve işbu teehhürden de cürmün asâr-ı mâddîsinin zıyâʻı ve fâʻilinin 
fi rârı ve ketmi (11) gibi hâlâtın zuhûru tabîʻî bulunmakdadır Emniyyet ve 
âsâyiş-i memleketin bir sürʻat mümkine de temîn-i îfâsı içün (12) emsâli 
misillü hiç olmazsa vilâyetin üç yüz otuz senesi müteferrika ve timurbaş 
eşyâ ve tahsîsât-ı sâiresinden (13) bir ʻaded motorlu ve iki de motorsuz 
ve velesbitin müdîriyyetde mevcûdiyyetindeki fevâid müstağnî-i ʻarz 

148  BOA. DH. EUM. LVZ. 19-23.
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ve îzah (14) görünmüşdür. Marûz-ı mevâniʻin refʻi emniyyet ve âsâyiş-i 
mahalliyyenin bir kat daha temîn-i sürʻat ve cereyânı (15) içün üç ʻaded 
velesbitin mübâyaʻa ve irsâli husûsunun îcâb edenlere ve emr ü teblîğine 
ʻinâyet buyurulması (16) istirhâmıyla ʻarz ve taʻzîmât olunur efendim. Fî 
20 Mart (1)330 (2 Nisan 1914).

Polis Müdîri Vekili
(İmzâ)

 Ulaşım ve Haberleşme 
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146149

Polis adaylarının eğitimi için pazarlık suretiyle bisiklet satın alınması 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 146 �Sayfa: 527)

Dâhiliyye Nezâreti 
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti 
Levâzım Şuʻbesi

(1) Der-Saʻâdet Polis Mektebi’nde tahsilde bulunan namzed efendilerin 
taʻlîmlerine muktezî olub mübâyaʻasına lüzûm görülen on bir (2) ʻaded 
velespidin pazarlık sûretiyle beherinin sekiz buçuk lira-yı Osmânî 
mukâbilinde Galata’da Doğruyol’da tüccardan (3) Avidor Efendi’den 
mübâyaʻası mümkün olabileceğinden bu sûretle iştirâsı husûsuna 
müsâʻade-i ʻaliyye-i Müdîriyyet-penâhîlerinin (4) şâyan buyurulması 
maʻrûzdur. Fî 24 Haziran Sene (1)330 (7 Temmuz 1914).

(Mühür)

149  BOA. DH. EUM. LVZ. 22-55.
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147150

İsraf yapılmasını önlemek üzere Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine 
ve valilere ait otomobillerin kullanılmasına dair tanzim edilen 

talimatname hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 147 �Sayfa: 528)

Dâhiliyye Nezâreti
Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti

Emniyyet-i ʻUmûmiyyeye ʻÂid Otomobillerin Cihet ve Sûret-i 
İstiʻmâlleri Hakkında Taʻlîmâtnâmedir

Mâdde 1: Emniyyet-i ʻUmûmiyyeye ʻâid olan otomobillerden birer 
ʻadedi Dâhiliyye Nâzırı ile Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîrine mahsûs 
olub bunlar Emniyyet-i ʻUmûmiyye Levâzım Dâiresi nezâretinde ve 
birer tânesi Der-Saʻâdet Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi ile Beyoğlu ve Üsküdar 
Polis Müdîrlerine tahsîs kılınıb bunlar da Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyeye 
başkaca terk edilmiş bir ihtiyât ve sevkiyyât-ı zâbıtaya mahsûs olan 
diğer iki otomobiller ile berâber zikr olunan müdîriyyetler garajlarında 
bulundurulacak ve bunlardan mâʻ-adâsı Emniyyet-i ʻUmûmiyye Levâzım 
Dâiresince muhâfaza edilecekdir.

Mâdde 2: İşbu otomobillerin masârif-i dâime taʻmîriyyesi ile şöför 
maʻâşı ve masârif-i sâiresi Emniyyet-i ʻUmûmiyye Büdcesi’nin Fasl-ı 
Mahsûsu’ndan tesviye olunacak ve her otomobil içün yalnız bir nefer 
şoför istidâm edilecekdir. Ancak bunlardan Dâhiliyye Nâzırına ʻâid olan 
otomobil içün garaj masârifi yle şoför ücretinden başka masârif-i taʻmîriyye 
ve dâimesi nâmıyla bir şey sarf olunamayacakdır.

Mâdde 3: Mezkûr otomobillerden sevkiyyât-ı zâbıtaya mahsûs 
olan otomobiller görülecek lüzûm-ı resmî ve ihtiyâc-ı hakîkî üzerine 
muvakkaten devâir-i sâirece kullanıldığı takdîrde istiʻmâli müddetince 
vukûʻ bulacak masârif-i dâimesi o dâireye ̒ âid olacakdır diğer otomobillerin 
bu sûretle umûr-ı sâirede istihdâmı ancak Dâhiliyye Nâzırının müsâʻade-i 
mahsûsasına mütevakkıfdır.

Mâdde 4: Şoförler sevk etdiği otomobillerin hergün katʻ etdikleri 
mesâfe ile sarf etdikleri benzinin mikdârını numûnesine muvâfık 
olarak nezdlerinde bulunduracakları defterlere kayd edecek bunlardan 

150  BOA. DH. EUM. MTK. 51-23.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Müdîrine ̒ âid olanları Levâzım Dâiresine ve polis 
müdîriyyetlerine ʻâid olanlar da nezdlerindeki hesâb memûrlarına ibrâz 
etmeye ve hitâmında tevdîʻ eylemeye mecbûrdurlar.

Mâdde 5: Her şoför otomobili içün tedârik ve mübâyaʻasına lüzûm 
gördüğü eşyâ ile iktizâ eden taʻmîrât husûsunda doğrudan veyâhûd hesâb 
memûrları vâsıtasıyla ol emrde Emniyyet-i ̒ Umûmiyye Levâzım Şuʻbesine 
mürâcaʻat edecek nevâkısı bu vâsıta ile veyâhûd Dâire-i mezkûrenin 
tensîbi üzerine hesâb memûrları vâsıtasıyla ikmâl etdirecekdir.

Mâdde 6: Taşra polis müdîriyyetlerinden lüzûm görülenler içün tedârik 
edilecek olan veyâhûd teberruʻ ve süver-i âherle polise mâl edilmiş olan 
otomobillerin hidemât-ı resmiyyeden mütevellid her masârifi  Emniyyet-i 
ʻUmûmiyye büdcesinden tesviye olunacak ve onlara ʻâid olan şoförler de 
tutacakları bâlâda muharrer defteri nezdlerindeki hesâb memûrlarına ibrâz 
ve iʻtâya mecbûr olacaklardır.

Mâdde 7: Mevâdd-ı sâbıkada beyân olunan otomobiller teferruʻât-ı 
sâiresiyle maʻan demirbaş eşyâ-yı sâire gibi ʻale’l-usûl selefden halefe 
devr ve teslîm edilecekdir.

Mâdde 8: Sırf umûr-ı inzibâtiyyede kullanılmak üzere polis müdîrlerine 
tahsîs olunan otomobillerin herhangi diğer bir dâire nâmına istiʻmâli 
memnûʻ olub ancak lüzûm-ı mübrem hâlinde polis müdîrinin otomobile 
olan ihtiyâcını işkâl etmemek üzere muvakkaten vâlîler tarafından 
istiʻmâli câiz ise de bu takdîrde otomobilin yağ ve benzin gibi sarfi yyâtıyla 
istiʻmâlden mütevellid masârif-i taʻmîriyye vâlîlere ʻâiddir.

Mâdde 9: Otomobillere kadın ve çocukların irkâbı katʻiyyen memnûʻ 
olduğundan hilâf-ı memnûʻiyyet hareket eden şoförlerin memûriyyetine 
derhâl nihâyet verilecekdir. Fî Zilkaʻde Sene (1)332 ve fî 20 Eylül Sene 
(1)330 (3 Ekim 1914).

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti
(Mühür)
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148151

Van Polis Müdüriyetinde mevcut telefon hatlarının durumunu belirten 
cetvele dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 148 �Sayfa: 529)

Van Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
ʻUmûmî: 1067
Husûsî: 46

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) 27150/85 numero 9 Eylül Sene (1)330 târîhli emrnâme-i ʻaliyyeleri 
ʻarîza-i cevâbiyyesidir.
(2) El-yevm Emniyyet-i ʻUmûmiyye malı olarak mevcûd bulunan telefon 
hatlarının tûl, âlât ve edevâtını mübeyyen cedvel numûnesi vechle (3) 
tanzîm ve leffen takdîm kılınmışdır. Hutût-ı mezkûrenin taʻmîrât ve 
tathîrât ve sâire içün senevî üç bin guruşa (4) ihtiyâc görülmekdedir. 
Bundan başka temîn-i muhâberât ve taʻmîrât zımnında dörder yüz guruş 
maʻâşlı üç polis memûru (5) istihdâm olunmakdadır ki bu husûs esâsen 
noksân olan polis mevcûdunu hem tenkîs etmekde ve hem de hidemât-ı 
matlûbe (6) îfâ olunamamakdadır. Burada ikişer yüz guruş maʻâşla üç 
santral memûru ikişer yüzle iki telefon çavuşu (7) istihdâmı mümkinâtdan 
bulunmuş olduğundan sivil olarak taʻyîn ve istihdâmı lâzım gelen bu 
memûrlar maʻâşlarının da büdceye (8) idhâl ve havâlenâmesinin tesyârı 
ʻarz olunur ol bâbda emr ü irâde efendim hazretlerinindir. Fî 7 Teşrîn-i 
evvel Sene (1)330 (20 Ekim 1914).

Van Polis Müdîr Vekîli
(İmzâ)

151  BOA. DH. EUM. LVZ. 25-40.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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149152

Trabzon Polis Müdürlüğünde saklı olan on beş numaralık telefon 
santralinin Akçaabat’ta kullanılmasına izin verilmesi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 149 �Sayfa: 531)

Trabzon Vilâyeti
Polis Müdîriyyeti
ʻAded:
ʻUmûmî: 3842
Husûsî: 120

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Müdîr beyefendi hazretleri
(2) Mukaddemâ görülen lüzûm üzerine taleb olunan otuz numeroluk 
telefon santraline mukâbil irsâl buyurulub ʻadem-i kifâyesine mebnî 
dâirede (3) mahfûz bulunmakda olan on beş numeroluk santral ahvâl-i 
hâzıra dolayısıyla lüzûmuna mebnî merkez-i vilâyete merbût Akçaabad 
Kazâsınca (4) istiʻmâli makâm-ı vilâyetce tensîb ve ol bâbdaki emr vilâyet-
penâhî mûcibince kazâ-i mezkûre irsâl ve teslîm edilmiş olduğu ̒ arz olunur 
beyefendi hazretleri. Fî 4 Kânûn-ı evvel Sene (1)330 (17 Aralık 1914).

Polis Müdîri
(İmzâ)

152  BOA. DH. EUM. LVZ. 26-94.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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150153

İstanbul Polis Müdüriyetinde mevcut otomobiller için dört adet dış ve 
iç lastiğin pazarlık suretiyle satın alınması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 150 �Sayfa: 532)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 5342
Husûsî: 307

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Dâire-i ʻâcizî otomobillerinde istiʻmâline ihtiyâc hâsıl olan dört 
ʻaded dış ve iç lastiğinin esmân-ı bâliğası (3) olan seksen liranın sarfına 
mezûniyyet iʻtâsı istirhâm olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fî 28 Temmuz Sene (1)331 (10 Ağustos 1915).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

153  BOA. DH. EUM. MH. 107-60.
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151154

Pazarlık suretiyle İstanbul Polis Müdüriyeti Umumi Zabıta 
Telefon Dairesi’ne alınacak eşyaların tedariki için mevcut paranın 

kullanılmasına izin verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 151 �Sayfa: 533)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 6824
Husûsî: 364

Dâhiliyyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Devletlü efendim hazretleri 
(2) Zâbıta Telefon Dâiresi içün mübâyaʻası muktezî on iki kalem 
levâzımın ahvâl-i hâzıra dolayısıyla münâkasa (3) sûretiyle tedâriki 
gayr-ı kâbil olduğundan pazarlık sûretiyle mübâyaʻası hâlinde sarfı zarûrî 
bulunan sekiz (4) bin iki yüz otuz dört guruşun sarfına mezûniyyet iʻtâsına 
müsâʻade buyurulması istirhâm olunur ol bâbda (5) emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 8 Eylül Sene (1)331 (21 Eylül 1915).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

154  BOA. DH. EUM. MH. 110-25.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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152155

Polis motorları için benzin, boya ve diğer malzemelerin gönderilmesi 
hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 152 �Sayfa: 534)

Bandırma Kazâsı
Tahrîrât Kalemi
ʻAded: 703

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Bandırma polis motoruna muktezî olub burada tedâriki mümkün 
olmayan benzin, boya ve sâire gibi levâzımın mübâyaʻası (2) içün Polis 
Komiser Muʻâvini Hasan Hilmi Efendi mutemet olarak taʻyîn ve iʻzâm 
kılındığından levâzım-ı mezkûrenin levâzımât-ı (3) ʻumûmiyyece 
mübâyaʻasıyla mûmâileyhe teslîmen tesyârı esbâbının istikmâl buyurulması 
bâbında emr ü irâde hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 22 Şubat sene (1)331 
(6 Şubat 1916).

Bandırma Kâimmakâmı
(İmzâ)

155  BOA. DH. EUM. LVZ. 32-26.
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153156

Bursa Polis Müdüriyeti Santral Memuresi Fatıma Pakize Hanım’ın zayi 
olan üçüncü rütbe Şefkat Nişanı’nın yerine, bedeli alınarak yenisinin 

verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 153 �Sayfa: 535)

Dâire-i Sadâret Umûr-ı İdâriyye Kalemi

Evrâk 
Numerosu

Müsevvidi Mübeyyizi

Mâliyye 
Nezâret-i 
Celîlesine

93

Kaleme 
Târîh-i 
Tevdîʻi

Târîh-i 
Tesvîd

Târîh-i 
Tebyîz

23 Cemâziye’l-evvel 
Sene (1)336

7 Mart Sene (1)334
(7 Mart 1918)

(1) Evvelce nâil olduğu üçüncü rütbeden 
Şefkat Nişânı İshakpaşa harîkinde eşyâsıyla 
birlikde (2) müteharrik olduğundan bahsle 
diğerinin iʻtâsı Bursa Polis Müdîriyyeti Sant-
ral Memûresi Fatıma Pakize (3) Hanım tara-
fından istidʻâ edilmiş ve mûmâileyhâya 20 
Rebîü’l-evvel Sene (1)318 (18 Temmuz 1900) 
târîhinde mezkûr nişânın ihsân (4) buyurul-
duğu kayden anlaşılmış olduğunun bedelinin 
ahzıyla diğerinin iʻtâsı Dîvân-ı Hümâyûn (5) 
Beylikciliğinden bâ-der-kenâr ifâde kılınmış 
olmağla îfâ-yı muktezâsı siyâkında tezkire.

156  BOA. BEO. 4506-337901.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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154157

İstanbul Polis Müdüriyetince hastaların naklinde kullanılmak üzere bir 
otomobil kullanılmasına izin verilmesi hakkında.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 154 �Sayfa: 536)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Tahrîrât Kalemi
ʻAded:
ʻUmûmî: 5239
Husûsî: 240

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Polis memûrlarının muʻâyene-i sıhhiyyesinden başka zâbıta-i ʻadliyye 
vezâifi yle de mükellef bulunan müdîriyyet-i ʻâcizî etıbbâsının cerâim-i 
meşhûde ile (3) tramvay ve sâire kazâlarına vesâit-i nakliyyenin fıkdânına 
binâen vakt ü zamânıyla yetişememeleri dolayısıyla hukûk-ı ʻumûmiyye-i 
fevka’l-ʻâde (4) dûçâr-ı zarar olmakla berâber zamânında müdâvat-i 
evveliyyeleri icrâ edilemeyen ağır mecrûhlardan birçoklarının nezf-i 
mühlikden terk-i hayât (5) etmelerine ve bir takımlarının dahi araba gibi 
gayr-ı fennî ve sıhhî vesâit-i nakliyye ile ve kemâl-i batâetle hastahânelerine 
nakl edilmek netîcesi olarak (6) hayâtlarının taht-ı tehlikede bulunmakdadır. 
Ahvâl-i mezkûrenin âtiyen dahi devâmı nezd-i devletlerince de tecvîz 
buyurulmayacağından (7) etıbbâ-yı mûmâileyhin cerâim-i meşhûde 
ve sâireye azîmetlerinde ve hastaların naklinde istiʻmâl olunmak üzere 
cihet-i ʻaskeriyye (8) veyâhûd Hilâl-i Ahmer Cemʻiyyetinden bir mecrûh-ı 
nakliyye otomobilinin müdîriyyet-i ʻâcizî emrine âmâde bulundurulması 
esbâbının istikmâline müsâʻade-i (9) celîle-i cenâb-ı Nezâret-penâhîlerinin 
râygân buyurulması bâbında emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 
8 Kânûn-ı evvel Sene (1)334 (8 Aralık 1918).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

157  BOA. DH. EUM. LVZ. 44-99.
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155158

Dersaadet Polis Mektebi’nde talim için kullanılan velespitlerin tamir 
ettirilmesinin tensip edildiği hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 155 �Sayfa: 537)

Der-Saʻâdet
Polis Mektebi Müdîriyyeti
ʻAded: 958/558

Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyet-i ʻAliyyesine

(1) Efendilerin taʻlimleri içün mektebde mevcud olub muhtâc-ı taʻmîr 
bulunan üç kıtʻa velespidin pazarlık sûretiyle maktûʻan bin altı yüz elli 
guruşla (2) taʻmîr edilebileceği anlaşılmağla meblağ-ı mezbûrun sarfına 
emr ve mezûniyyet iʻtâsı ʻarz ve temenni olunur efendim hazretleri. Fî 5 
Teşrîn-i evvel Sene (1)335 (5 Ekim 1919).

Der-Saʻâdet Polis Mektebi
Müdîri
(İmzâ)

158  BOA. DH. EUM. MH. 198-12.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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156159

Telefon şirketinin İstanbul Polis Müdüriyeti ve bazı karakolların telefon 
konuşma bedellerini talebi üzerine bu bedellerin ödendiği ve konuşma 

bedellerinin fazlalığı nedeniyle bu telefonların artık sadece resmi 
konuşmalar için kullanılabileceğine dair.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 156 �Sayfa: 538)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i Umûmiyesi
Şubesi: 3
ʻAded:
9938

Müstaʻceldir

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Müdîriyyet-i ʻâcizî devâir, merâkiz ve mevâkiʻinin 335 senesinde 
ücret-i mükâleme esmânı olarak (3) telefon şirketince 435470 guruş 
taleb edilmekde ve ahîren vukûʻ bulan zamâim dolayısıyla da (4) sinîn-i 
sâbıkaya nisbetle yedi sekiz misli fazla olduğu ve 335 senesine mahsûben 
müdîriyyet-i ʻâcizîye verilen (5) 150000 guruş telefon tahsîsâtı resmî 
telefonların bir senelik masârif-i dâime ve müteferrikasıyla (6) dâire-i 
ʻâcizînin nakli hasebiyle îfâ edilen tesîsâtda kâmilen sarf edildiği ve 
bu kerre telefon (7) şirketinin matlûbu olan 435470 tesviye edilmediği 
takdîrde kâmilen polise ʻâid (8) telefonların katʻ edileceği bildirilmiş 
mârrü’l-ʻarz meblağın iʻtâsı husûsuna müsâʻade-i celîle-i (9) cenâb-ı 
Nezâret-penâhîlerinin sezâvâr buyurulması fî 31 Mart (1)336 târîh ve 
16381 numerolu (10) tezkire-i ʻâcîzi ile ʻarz-ı keyfi yet olunmuşdu.
(11) Bu kerrede şirket-i mezkûre müdîriyyet-i ʻumûmiyyesinden alınan 8 
Nisan (1)336 târîhli tezkirede (12) mâh-ı hâlin on beşine kadar tesviye-i 
hesâb edilmediği takdîrde meseleyi der-pîş ile muhâberâtı (13) katʻ etmek 
mecbûriyyetinde bulunulacağı bildirilmiş ve ahvâl-i hâzıra-i fevka’l-ʻâde 
dolayısıyla da (14) Payitaht âsâyişinin temîni husûsunda Müdîriyyet-i 
ʻâcizîye eşedd-i lüzûmu bulunan telefonların katʻı (15) nezd-i devletlerince 

159  BOA. DH. EUM. MH. 207-49.
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de tecvîz buyurulamayacağı cihetle muktezâsının biran evvel îfâsı 
husûsuna (16) müsâʻade-i celîle-i cenâb-ı Nezâret-penâhîlerinin bi’l-hâssa 
şâyân buyurulması ehemmiyetle maʻrûzdur (17) ol bâbda emr ü fermân 
hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 11 Nisan Sene (1)336 (11 Nisan 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

 Ulaşım ve Haberleşme 
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157160

Üsküdar Polis Merkeziʼnin teftiş sırasında kullanmak üzere motosiklet 
gönderilmesi talebi

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 157 �Sayfa: 539)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi 
İdare Komisyonu 
ʻAded
150

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Üsküdar ciheti merâkiz ve mevâkiʻinin yekdiğerinden uzak ve dağınık 
bir hâlde olduğu ve vâsıta-i nakliyyenin mefkûdiyyeti (3) hasebiyle 
teftîşâtın hakkıyla icrâsı içün bir motosiklete şiddetle ihtiyâc mevcûd 
olduğu ve bunun yedi yüz liraya (4) tedâriki kâbil olacağı anlaşılmış ve 
ahvâl-i hâzıra dolayısıyla mezkûr motosikletin tedâriki taht-ı elzemiyyetde 
(5) bulunmuş olduğundan hemen tedârikine tevessül olunmak üzere 
mezkûrü’l-mikdâr tahsîsâtın iʻtâsına ve benzin masârifât-ı (6) sâiresi içün 
dahi senevî sarfına mecbûriyyet hâsıl olacağı tahmîn edilen üç yüz liranın 
dahi tahsîsât-ı esâsiyyesine (7) ʻilâvesi esbâbının istikmâline müsâʻade-i 
celîle-i Nezâret-penâhîleri istirhâm olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
men lehü’l-emrindir. Fî 12 Ağustos Sene (1)336 (12 Ağustos 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi nâmına
(İmzâ)

160  BOA. DH. EUM. MH. 210-47.
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158161

Zabıtanın daha iyi görev yapabilmesi için üç otomobil talebine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 158 �Sayfa: 540)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Evrâk Kalemi
ʻAded: 23815

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri
1- Gün be gün kesb-i ehemmiyyet eden Pây-ı taht inzibâtı şâyân-ı 

teemmül görülmekde ve bu sebeble zâbıtanın bir faʻâliyyet-i mütemâdiyye 
ve mutlaka göstermesi taht-ı vücûbdadır.

2- Faʻâliyyet ve muvaffakiyyetin en müessir ʻâmili sürʻat ve vesâit-i 
nakliyye olmak iʻtibârıyla mevcûd üç otomobilimiz muʻattal ve metrûk bir 
hâlde olub bunca teşebbüsâta rağmen taʻmîri de gayr-ı kâbildir.

3- Mârrü’l-ʻarz ahvâl dolayısıyla yirmi beş günden beri otomobil 
masârifi  olarak şahsî pek çok zararlara giriftâr olduğumdan bugün be-
heme-hâl bir ve birkaç gün zarfında da iki ki cemʻan üç otomobilin 
Polis Müdîriyyeti emrine iʻtâsı sûretiyle zâbıtamızın temîn-i faʻâliyyet 
ve muvaffakiyyetine müsâʻade-i celîle-i cenâb-ı Nezâret-penâhîlerinin 
şâyân buyurulması maʻrûzdur ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir. Fî 3 Teşrîn-i evvel Sene (1)336 (3 Ekim 1920).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi
(İmzâ)

161  BOA. DH. EUM. LVZ. 53-39.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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159162

Şehremaneti'nce hazırlanan numaralı otomobil plakalarının resmi 
dairelerce aldırılarak resmi otomobillere takılması hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 159 �Sayfa: 541)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
3. Şuʻbesi
ʻAded:
ʻUmûmî:
Husûsî: 8197

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Devâir-i resmiyyeye ʻâid olan otomobiller içün şehremânetince iʻmâl 
ve ihzâr etdirilmiş numerolu plakaların (3) işʻârâta rağmen henüz devâir-i 
mezkûre makâmâtınca aldırılarak otomobillere taʻlîk etdirileceğinden 
sürʻat-i (4) seyrlerinden dolayı düvel-i mütelife zâbıtası kumandanlığınca 
tecziyeleri taleb olunan otomobillerin kimlere (5) ʻâid olduklarının 
taʻyîninde müşkilât çekildiği cihetle şehremânetince iʻmâl ve ihzâr 
etdirilen sâlifü’l-ʻarz plakaların (6) ahzıyla otomobillere taʻlîki husûsunun 
devâire emr ve teblîğine müsâʻade-i devletleri ʻarz ve istirhâm (7) olunur 
ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 17 Mart (1)337 (17 
Mart 1921).

Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi nâmına
(İmzâ)

162  BOA. DH. UMVM. 88-49.
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160163

İstanbul Polis Müdüriyetine iki sandal satın alınması için tahsisat 
verilmesi talebi hakkında.

(Transkripsiyonun Aslı: Belge 160 �Sayfa: 542)

İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
18675

Dâhiliyye Nezâreti Vekâlet-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Müdîriyyet-i ʻâcizî emrinde demirbaş olarak kâbil-i istiʻmâl yalnız 
beş ʻaded sandal mevcûd olub bunlar da el-yevm Anadolu (3) Kavağı, 
Arnavutköy, Salacak, Kabataş ve Haliç mevâkiʻine tahsîs edilmiş son 
zamanlarda bahren hâdis (4) olan baʻzı vukûʻât üzerine biri köprüye ve 
diğeri haliç derûnunda seyyâr bulundurulmak üzere daha (5) iki ʻaded 
sandal eşedd ihtiyaç hâsıl olmuşdur.
(6) Hâl-i hâzır piyasa fi yatına nazaran sâlifü’l-ʻarz iki mücedded sandalın 
seksener liradan yüz altmış liraya mübâyaʻası mümkün olacağı anlaşılmış 
(7) olduğundan tahsîsâtının iʻtâsına müsâʻade-i celîle-i cenâb-ı Nezâret-
penâhîleri ʻarz ve istirhâm olunur ol bâbda (8) emr ü fermân hazret-i men 
lehü’l-emrindir. Fi 5 Haziran Sene (1)337 (5 Haziran 1921).

Polis Müdîr-i Umûmîsi nâmına
(İmzâ)

163  BOA. DH. EUM. MH. 219-21.

 Ulaşım ve Haberleşme 
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161164

Yaralılara acil yardım sağlanması için talep edilen otomobilin 
siparişinin uygun bir zamana bırakılarak eldekilerden ikisinin bu işe 
tahsis edilmesi gerektiğinin İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ne 

bildirildiğine dair.
(Transkripsiyonun Aslı: Belge 161 �Sayfa: 543)

İstanbul Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Sertabâbeti
ʻAded: 294

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesine

(1) Devletlü efendim hazretleri
(2) Polis Müdîriyyetinde ahâlînin vekâyiʻ ihdâs etmemesi içün bütün 
polisler muktezî olacaklardır. Her hâle rağmen bir cinâyet vukûʻunda 
yapılacak tedâbîr Polis (3) Heyet-i Sıhhiyyesince mevkiʻ-i icrâya vazʻ 
edilmek üzere tertîbâta başlanmışdır. İmdâd-ı mecrûhîn heyetleri her 
merkezde bulunacak ve bunlara harb paketi, sıhhiyye palaska (4) ve çantası 
ve sedye verilmek ve etıbbâ birkaç mıntıkalara taksîm olunacak hulâsa bir 
yaralının nezfden ve tehlikeden kurtarılması esbâbı mümkün mertebe (5) 
ikmâl olunacakdır. Ancak üç sıhhiyye otomobilinin Polis Müdîriyyetine 
be-heme-hâl iʻtâsı esbâbının istikmâlini kemâl-i ehemmiyyetle istirhâm 
eylerim. Ol bâbda emr ü fermân (6) hazret-i men lehü’l-emrindir. Fî 15 
Haziran (1)337 (15 Haziran 1921).

Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Pâdişâhîden
Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi

Miralay
(İmzâ)

164  BOA. DH. EUM. AYŞ. 56-25.
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*
İstanbul
Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesi
Dördüncü Şuʻbesi
ʻAded: 3577

(1) Maʻrûz-ı çâker-i kemîneleridir
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Âsâyiş Şuʻbesi ifâdesiyle şeref-vârid olan fî 
30 Temmuz Sene (13)37 târîh ve 760 numerolu (3) emrnâme-i ʻaliyye-i 
Nezâret-penâhîleri cevâbıdır.
(4) Bir vakʻa-i cinâiyye hudûsunda mecrûhîne imdâd edilmek ve Beyoğlu, 
Üsküdar, İstanbul cihetlerinde (5) birer ̒ aded bulundurulmak üzere lüzûm-ı 
mübâyaʻası evvelce ʻarz edilmiş olan otomobiller “Bens” (6) markalı olub 
beherinin üç bin dört yüz liradan mübâyaʻa ve paranın iʻtâsından iki mâh 
(7) sonra Der-Saʻâdet’de teslîmi kâbil olacağı lede’t-tahkîk anlaşılmış ve 
bugünkü “Mark” hesâbıyla her (8) üçünün fi yatı on bin iki yüz liraya bâliğ 
olacağı ifâde kılınmış olmağla ona göre bir an evvel (9) muktezâsının 
îfâsına müsâʻade buyurulması ʻarz olunur ol bâbda emr ü fermân hazret-i 
veliyyü’l-emrindir. Fî 10 Ağustos Sene (13)37 (10 Ağustos 1921).

Fahrî Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîden
Polis Müdîr-i ʻUmûmîsi

Miralay
(İmzâ)

 Ulaşım ve Haberleşme 
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*
Mâliyye Nezâreti
Kalem-i Mahsûs

Dâhiliyye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i ʻÂlîsine

(1) Maʻrûz-ı çâkerleridir
(2) Emniyyet-i ʻUmûmiyye Müdîriyyeti ifâdesiyle şeref-vârid olan 
20 Ağustos (1)337 târîhli ve 521 numerolu tezkire-i celîle-i Nezâret-
penâhîleri (3) cevâbıdır. Polis Müdîriyyet-i ʻUmûmiyyesince bir vakʻa-i 
cinâiyye hudûsunda mecrûhîne icrâsı muktezî muʻâveneti teshîl ve tesrîʻ 
(4) maksadıyla üç ʻaded otomobilin mübâyaʻası işʻâr buyurulmakda 
ise de müstagnî-i ʻarz ve îzâh olduğu üzere devletin hâl-i mâlîsi (5) bu 
kâbîl sipârişlere müsâid olmadığından bu gibi sipârişâtın sene-i hâle terki 
muktezî gibi teemmül edilmekdedir. Maʻ-hazâ mecrûhîne (6) muʻâvenet 
içün otomobile ihtiyâc-ı şedîde mütehakkik ise devâirde mevcûd muʻattal 
otomobillerden ikisinin bu uğurda istiʻmâl edilmesi (7) kâbil olduğunun 
ʻarzına ibtidâr kılındı ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir. 
Fî … Zi’l-hicce 339 ve…. Ağustos 337 (…. Ağustos 1921).

Mâliyye Nâzırı
(İmzâ)
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Emniyet Umum Müdürlüğü

1.1. Emniyet Umum Müdürlüğü

11

Zaptiye Nezareti’nin ilgası üzerine oluşturulan Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetine Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayin edilmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:1 � Sayfa:3)

Belge 1

1  BOA. DH. MKT. 2897-43.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

284

22

İlga edilen Zaptiye Nezareti’nin yerine kurulan Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetine Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayini.                       

(Belgenin Transkripsiyonu: No:2 � Sayfa:4)

Belge 2

2 BOA. DH. MKT. 2898-31.
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Emniyet Umum Müdürlüğü

33

Zaptiye Nezareti’nin ilgasıyla, inzibat görevlerini deruhte ve 
ifa etmek üzere ihdas olunan Emniyeti Umumiye Müdüriyetine 

Polis Müfettişi Umumisi Galip Bey’in tayini hakkında.                                             
(Belgenin Transkripsiyonu: No:3 � Sayfa:5)

Belge 3

3 BOA. BEO. 3618-271301.
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44

Asayiş görevinin ilga edilen Zaptiye Nezareti’nin yerine kurulan 
Emniyeti Umumiye Müdüriyetince sağlanacağı hakkında.                         

(Belgenin Transkripsiyonu: No:4 � Sayfa:6)

Belge 4

4 BOA. DH. EUM. THR. 1-10.
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Emniyet Umum Müdürlüğü

55

Emniyeti Umumiye Müdürü Galip Bey’in refakatine alacağı üç 
şahısla polis ve jandarma konularının araştırılması için iki ay 

süreyle Avrupa’ya gönderilmesi ve masrafl arının ödenmesi hakkında.         
(Belgenin Transkripsiyonu: No:5 � Sayfa:7)

Belge 5

5  BOA. MV. 133-87.
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66

Polis mesleğinde yapılacak yenilikler için incelemelerde bulunmak 
üzere Avrupa’ya gidecek olan polis heyetine izin verildiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:6 � Sayfa:8)

Belge 6

6  BOA. DH. EUM. MH. 238-134.
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Emniyet Umum Müdürlüğü

77

Polisin görevleri hakkında araştırma yapmak üzere Avrupa’ya 
gönderilecek olan Emniyeti Umumiye Müdürü Galip Bey ve 

beraberindekilerin tahsisatı hakkında.                           

 (Belgenin Transkripsiyonu: No:7 � Sayfa:9)

Belge 7

7  BOA. DH. MUİ. 2-31.
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Emniyet Umum Müdürlüğü
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Emniyet Umum Müdürlüğü

88

Emniyeti Umumiye Müdüriyetinde ihdas olunan Kısmı Adli 
Müdüriyetine Tahrirat Müdürü Şükrü, onun yerine Muhaberatı 

Umumiye Dairesi Birinci Sınıf hulefasından Ahmet Muhtar, Umum 
Polis Kumandanlığına Çekirge Redif Taburu Binbaşı Kemal beylerin 

tayinleri hakkında.                                                          

 (Belgenin Transkripsiyonu: No:8 � Sayfa:13)

Belge 8

8  BOA. BEO. 3836-287650.
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99

Osmanlı vilayetlerinin emniyet ve asayişi ile polislerin her türlü özlük 
işlerine ait işlemlerin Emniyeti Umumiye Müdürlüğünce, İstanbul’un 
asayişi ile ilgili işlemlerin ise İstanbul Polis Müdüriyetince yapılması 

hakkında.                                                                             
(Belgenin Transkripsiyonu: No:9 � Sayfa:14)

Belge 9

9  BOA. DH. EUM. MEM. 122-71.
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Emniyet Umum Müdürlüğü

1010

Polisliğe alınacakların seçiminde ve komiser ve başkomiserlik 
tayinlerinde uyulması gereken hususları açıklayan nizamname 

çalışmasına dair.                                                               
(Belgenin Transkripsiyonu: No:10 � Sayfa:16)

Belge 10

10  BOA. DH. EUM. MEM. 129-5.
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(Belgenin Devamı)
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Emniyet Umum Müdürlüğü

1111

Polislerin yer değiştirmelerine ait hususlarda Emniyeti Umumiye 
Müdüriyetinin doğrudan salahiyet sahibi olması ile memurların 

tercümei hal, mezuniyet ve taltif gibi durumlarının aylık raporlarda 
gösterilmesi hakkında tamim.                                         

(Belgenin Transkripsiyonu: No:11 � Sayfa:19)

Belge 11

11  BOA. DH. EUM. EMN. 1-9.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

298

1212

Polis efradının değişimi ve azillerinin bir maddeye dayandırılarak 
yapılması hakkında.                                                           

(Belgenin Transkripsiyonu: No:12 � Sayfa:21)

Belge 12

12  BOA. DH. EUM. MEM. 7-2.
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Emniyet Umum Müdürlüğü

1313

Terhis edilen polis memurlarının Dersaadet’e tekrar gelişlerinde 
yapılacak muamele hakkında.                                           

(Belgenin Transkripsiyonu: No:13 � Sayfa:22)

Belge 13

13  BOA. DH. EUM. MEM. 123-11.
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1414

İhdas olunan polis müfettişliğinin fayda temin edilmemesi sebebiyle 
lağvedilmesi ve kalan tahsisatının İstanbul Polis Müdüriyetinde 

kurulan muavinliğine aktarılması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:14 � Sayfa:23)

Belge 14

14  BOA. DH. EUM. MH. 53-3.
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Emniyet Umum Müdürlüğü

*
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*
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Emniyet Umum Müdürlüğü

1515

Merkez ve diğer bölgelerdeki polis teşkilatlarının ıslahı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:15 � Sayfa:26)

Belge 15

15  BOA. DH. İD. 159-11.
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(Belgenin Devamı)
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Emniyet Umum Müdürlüğü

1616

Memleketin dâhili ve harici emniyetini alâkadar eden mühim hadiseler 
hakkında polis müdüriyetlerinde tanzim olunan raporlarının birer 

suretinin doğrudan Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine gönderilmesine 
dair.                                                                                   

(Belgenin Transkripsiyonu: No:16 � Sayfa:30)

Belge 16

16  BOA. DH. EUM. EMN. 60-1.
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1717

Yeni kurulan Seyrüsefer Müdüriyeti’yle Ecanib Müdüriyeti’nin teşkilatını 
düzenlemekle görevli olup Romanya Emniyet teşkilatını incelemek üzere 

Bükreş’e gönderilen müdürlere yardımcı olunmasına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:17 � Sayfa:32)

Belge 17

17  BOA. DH. EUM. KLU. 8-33.
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İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 

1.2. İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 

1818

Polis mıntıkalarından dolayı tertib olunan ilanname.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:18 � Sayfa:33)

Belge 18

18  BOA. DH. MUİ. 4-35.
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*
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İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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1919

İstanbul Vilayetinin inzibat işlerinin İstanbul Valiliğine ait olduğuna dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:19 � Sayfa:38)

Belge 19

19  BOA. DH. EUM. THR. 91-37.
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2020

Zaptiye Nezareti’nin lağvı ve Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin teşkili 
ile İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesinin oluşturulması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:20 � Sayfa:39)

Belge 20

20  BOA. DH. MUİ. 21-17.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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*
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(Belgenin Devamı)

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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2121

Başkentin inzibat işleriyle irtibatlı olarak doğrudan doğruya Dâhiliye 
Nezareti’ne bağlı olmak üzere İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi 

adıyla bir idare teşkil ve ihdası hakkında.                       

(Belgenin Transkripsiyonu: No:21 � Sayfa:43)

Belge 21

21  BOA. BEO. 3897-292246.
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2222

Osmanlı vilayetlerinde asayişin temini, polislerle ilgili ve idari 
hususlarla ilgili konuların Emniyeti Umumiye ile İstanbul vilayetinin 
polis ve asayişi ile ilgili hususlarda ise İstanbul Polis Müdüriyetiyle 

yapılacağı hakkında.                                                         

(Belgenin Transkripsiyonu: No:22 � Sayfa:44)

Belge 22

22  BOA. DH. EUM. THR. 71-1.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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2323

İstanbul’un asayişinden İstanbul Polis Müdüriyetinin sorumlu olduğu 
ve asayiş olaylarında gerektiğinde İstanbul jandarmasının da yardımda 

bulunacağı hakkında.                                                        
(Belgenin Transkripsiyonu: No:23 � Sayfa:46)

     

Belge 23

23  BOA. DH. İD. 27-21.
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*

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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2424

İstanbul Polis Müdüriyeti Dairesiʼnde bir istihbarat heyeti teşkiline 
Meclisi Vükela kararıyla izin verildiğine dair.                 

(Belgenin Transkripsiyonu: No:24 � Sayfa:48)

      

Belge 24

24  BOA. DH. İD. 138-41.
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2525

Polis Teşkilatı kanun layihasının tasdiki beklenmeden ihtiyaca göre 
polis tayin seçim işlerinin yapılması hakkında.                

(Belgenin Transkripsiyonu: No:25 � Sayfa:49)

Belge 25

25  BOA. DH. İD. 138-10.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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2626

İstanbul Polis Müdüriyetinde polis müdür muavinliği kurulması 
hakkında kanun.                                                               

(Belgenin Transkripsiyonu: No:26 � Sayfa:50)

Belge 26

26  BOA. DH. EUM. MH. 73-47.
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2727

İstanbul Polis Müdüriyetinde Birinci Sınıf Polis Müdürlüğü derecesinde 
olmak üzere bir Kısmı Siyasi Müdüriyeti ihdas edildiğine dair kanun sureti.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:27 � Sayfa:51)

Belge 27

27  BOA. DH. EUM. MTK. 74-40.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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2828

İstanbul Polis Müdüriyetindeki bazı atamalara dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:28 � Sayfa:52)

Belge 28

28  BOA. BEO. 4224-316757.
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2929

Petrol, benzin, yağ ve tekerlek gibi maddelerin mahalli polis 
müdüriyetlerince tedarik edildiğinden İstanbul Polis Müdüriyetince de 

bu yolla tedarik etmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:29 � Sayfa:53)

Belge 29

29  BOA. DH. EUM. LVZ. 19-16.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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3030

İstanbul Polis Müdüriyeti Umumisi Kısmı Siyasi Müdürü Samuel 
Efendi'nin azline dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:30 � Sayfa:54)

Belge 30

30  BOA. BEO. 4299-322419.
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3131

İstanbul polis karakollarının idaresi hakkındaki talimatnamenin tertip 
olunarak gönderilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:31 � Sayfa:55)

Belge 31

31  BOA. DH. EUM. MEM. 66-50.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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3232

İstanbul, Beyoğlu ve Üsküdarʼda bulunan polis merkezi ve mevkilerinin 
adedi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:32 � Sayfa:36)

Belge 32

32  BOA. DH. EUM. LVZ. 27-112.
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3333

Divan-ı Harb-i Örfi  Riyaseti’ne sevk olunacak zanlıları, sorgulamak 
ve sevke hazırlamak üzere, İstanbul Polis Müdüriyetinde Heyet-i 

İstihbariye ve Tahkikiye birimlerinin kurulduğuna dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:33 � Sayfa:57)

Belge 33

33  BOA. DH. EUM. AYŞ. 14-103.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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3434

Polis vazife ve muamelatının ıslahı için nizamname layihası tanzim 
edilerek İstanbul Emniyet müfettişi ile buna bağlı istitlaat, pasaport 

memurlarının Polis Müdüriyet-i Umumiyesine raptı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:34 � Sayfa:58)

Belge 34

34  BOA. MV. 218-162.
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(Belgenin Devamı)

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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3535

İstanbul’daki polis sayısının dört bine çıkarılmasının istenmesi 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:35 � Sayfa:62)

Belge 35

35  BOA. BEO.4637-347734.
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3636

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi kadrosuna ilave olunan polisler 
ve görev mıntıkaları hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:36 � Sayfa:63)

Belge 36

36  BOA. DH. EUM. MH. 109-62.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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*
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3737

Üsküdar Polis Müdüriyetinin 1 Mayıs 1335 tarihinde lağvedildiği 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:37 � Sayfa:66)

Belge 37

37  BOA. DH. EUM. MH. 213-62.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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3838

İstanbul Polis Müdüriyeti Otomobil Fen Memurluğuʼnun lağvedilerek 
tahsisatının taharri memurluğuna nakledilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:38 � Sayfa:67)

Belge 38

38  BOA. DH. EUM. MH. 219-90.
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*

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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3939

Dâhiliye Vekâletinin İstanbul’daki polis ve jandarma miktarının 
azaltılması fi krinde olduğu haber alındığından bundan vazgeçilmesinin 

istenmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:39 � Sayfa:69)

Belge 39

39  BOA. HR. İM. 235-31.
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4040

İstanbul polis kadrosunun azaltılmasının ciddiyetle tartışıldığı haber 
alındığından İstanbulʼun bugünkü hali göz önünde bulundurularak bu 

hususta yapılacak teşebbüse mani olunması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:40 � Sayfa:70)

Belge 40

40  BOA. HR. İM. 235-72.

İstanbul Polis Umum Müdürlüğü 
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1.3. İstihbarat Dairesi

4141

Emniyeti Umumiye Dairesinde kurulan İstihbarat Dairesi 
Müdüriyetine, Nafi a Nezareti Tercüme Müdür Muavini Ferit Bey’in 

tayini.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:41 � Sayfa:71)

Belge 41

41  BOA. BEO. 3622-271577.



339

İstihbarat Dairesi

*
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4242

Emniyeti Umumiye Müdüriyetinde teşkil olunan İstihbarat Dairesi 
İstihbarat Memurluğuna Tasviri Efkar’dan Mühendis Bedri Bey’in 

atandığına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:42 � Sayfa:73)

Belge 42

42  BOA. DH. EUM. MH. 1-14.
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4343

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti İstihbarat Şubesine yapılan atamalar 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:43 � Sayfa:74)

Belge 43

43  BOA. DH. EUM. MH. 1-42.

İstihbarat Dairesi
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4444

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti İstihbarat Şubesi Memurluğuna 
Handiye kazası Aşar eski Müdürü Müftüzade Ahmet Niyazi Bey’in 

tayini.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:44 � Sayfa:75)

   

Belge 44

44  BOA. DH. EUM. THR. 104-15.
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Polis Divanı

1.4. Polis Divanı

4545

Müstakil livalarda Polis Divanının nasıl kurulacağının sorulması 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:45 � Sayfa:76)

Belge 45

45  BOA. DH. EUM. MTK. 2-44.
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4646

Polis Divanı’nın ikinci komiser riyasetinde iki muavinle teşkil 
edilebileceği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:46 � Sayfa:77)

Belge 46

46  BOA. DH. EUM. MTK. 7-30.



345

*

Polis Divanı
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4747

Müstakil liva haline getirilen Kayseri Sancağında bir polis merkez 
memurluğuyla bir Polis Divanı ihdası ve bunlar için gerekli komiser 

ve polis tahsisatının lağvedilen Hicaz Vilayeti polis teşkilatından 
karşılanması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:47 � Sayfa:79)

Belge 47

47  BOA. DH. EUM. EMN. 103-46.
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4848

Polis Divanı’nca kayıtları silinen polis memurları haklarında mahalli 
intihap heyetince alınan istihdamına izin verilenlerin vilayetçe 

onaylanmasına gerek olmadığı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:48 � Sayfa:80)

Belge 48

48  BOA. DH. EUM. MTK. 20-9.

Polis Divanı
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*
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4949

Vilayetlerde teşkil edilecek heyet-i intihabiyelere aza noksan olduğu 
takdirde ikinci komiserlerin dâhil edilebilecekleri hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:49 � Sayfa:81)

Belge 49

49  BOA. DH. EUM. MEM. 61-65.

Polis Divanı
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5050

Urfa gibi kadro yetersizliğinden polis divanı teşkil edilemeyen yerlerde 
bir memurun cezalandırılması mahallin en büyük polis amiri ile mülki 

amirin tasdikiyle yerine getirilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:50 � Sayfa:82)

Belge 50

50  BOA. DH. EUM. MEM. 80-26.
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5151

Polis Divanı’nca iki yevmiyesinin kesilmesine karar verilen Polis 
Memuru Hüseyin Hüsnü Efendi’nin iki yevmiyesinin kesilerek hasılat-ı 

müteferrikaya kayıt edildiği hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:51 � Sayfa:83)

Belge 51

51  BOA. DH. EUM. MH. 211-16.

Polis Divanı
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1.5. Çarşı ve Mahalle Bekçisi

5252

Gece bekçilerinin bir nizama bağlanması için polis nizamnamesinde 
kısmı mahsusa gerekli hükümlerin eklenmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:52 � Sayfa:84)

Belge 52

52  BOA. DH. EUM. MTK. 13-23.
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Çarşı ve Mahalle Bekçisi

*
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*



355

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

5353

Mahalle bekçiliği teşkiline dair nizamnameye göre Kastamonu merkez, 
Çankırı livası ve İnebolu kasabasında mahalle bekçiliği tesis edildiği 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:53 � Sayfa:87)

Belge 53

53  BOA. DH. EUM. MTK. 72-7.
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5454

Beyrut’taki mahalle bekçilerinin, polis müdürlerinin riyaseti altındaki 
belde eşrafından müteşekkil bir komisyona bağlı olduğu ve Beyrut 
vilayetinin tamamında bekçiler tensik edilerek mahalle bekçiliğinin 

teşkili hakkında
(Belgenin Transkripsiyonu: No:54 � Sayfa:89)

Belge 54

54  BOA. DH. EUM. MTK. 73-6.
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Polis Hastanesi

1.6. Polis Hastanesi

5555

Bir polis hastanesi inşası için tahsisat gönderilmesi talebi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:55 � Sayfa:91)

Belge 55

55  BOA. DH. EUM. MH. 215-24.
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5656

Polis memurları için acilen bir hastane tesis ve inşası hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:56 � Sayfa:93)

Belge 56

56  BOA. EUM. MH. 33-34.
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5757

Hastanelerden hasta polisler için koğuş istenmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:57 � Sayfa:95)

Belge 57

57  BOA. DH. EUM. EMN. 33-39.

Polis Hastanesi
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5858

İstanbul Polis Müdüriyetine bağlı Emraz-ı Zühreviye Hastanesi için 
Beşinci Emraz-ı Zühreviye Şubesi namıyla İstanbul bütçesine ilave 

yapıldığı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:58 � Sayfa:96)

Belge 58

58  BOA. DH. EUM. MH. 159-33.
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5959

İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesinin idaresindeki üç yüz 
yataklı zührevi, elli yataklı polis hastanesi, yetmiş mevcutlu yatılı 

darüssınaanın (sanat okulu) iaşelerinin temini ile polis daireleri ve 
müessesatına erzak verilmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:59 � Sayfa:97)

Belge 59

59  BOA. DH. İ. UM. 20-10.

Polis Hastanesi
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*
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6060

Emraz-ı Zühreviye Şubesi’nin cihet-i merbutiyeti ve şubenin 
teşkilatında yapılması gereken değişiklikler hakkında Polis 

Müdüriyetinden gönderilen raporlara dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:60 � Sayfa:100)

Belge 60

60  BOA. DH. İ. UM. 19-1.

Polis Hastanesi
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365

Polis Hastanesi
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6161

Lağvı kararlaştırılan Polis Hastanesi’nin binasının Dersaadet Polis 
Mektebi Müdüriyetine terkedilmesine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:61 � Sayfa:106)

Belge 61

61  BOA. DH. EUM. MH. 213-13.
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Polis Müzesi

1.7. Polis Müzesi

6262

Dersaadet Polis Mektebi’nde kurulması düşünülen Polis Müzesinin 
daha sonraki bir vakte bırakılması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:62 � Sayfa:107)

Belge 62

62  BOA. DH. İD. 138-7.
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6363

Polislerin mesleki gelişimi için Polis Müzesi yapılması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:63 � Sayfa:108)

Belge 63

63  BOA. DH. EUM. VRK. 12-39.
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*

Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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Polis Müzesi
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6464

Kurulması kararlaştırılan Polis Müzesi için vilayetler ve sancaklardan 
talep edilen eşyanın gönderilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:64 � Sayfa:118)

Belge 64

64  BOA. DH. EUM. MTK. 25-13.
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*

Polis Müzesi
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*

Polis Müzesi
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388

6565

Polis Müzesine konulmak üzere Ayaş kazasından gönderilen kelepçe ve 
demir halkanın gönderildiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:65 � Sayfa:121)

Belge 65

65  BOA. DH. EUM. MTK. 33-10.



389

6666

Kurulması kararlaştırılan Polis Müzesi’ne konulmak üzere cinayet 
aletleri, hırsızların, kalpazanların, sahtekârların, yankesicilerin 

kullandıkları aletler, velhasıl polislerin mesleki bilgilerini arttırmaya 
yardımcı olacak her çeşit eşyanın ve vazifeleri başında hayatını 

kaybeden polislerin fotoğrafl arının Emniyet-i Umumiye’ye postayla 
gönderilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:66 � Sayfa:122)

Belge 66

66  BOA. DH. UMVM. 124-115.

Polis Müzesi
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390

6767

İstanbul'da açılacak olan Polis Müzesi'nde teşhir olunmak için 
ellerinde cürüm alet ve eserleri bulunan vilayetlere bunların 

gönderilmesi için tebligat yapılması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:67 � Sayfa:123)

Belge 67

67  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 26-20.
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6868

Kurulacak polis müzesi ve polis matbaası için Avusturya’dan alınacak 
eşyaları muayene amacıyla Viyana ve Berlin’e gidecek Polis Memuru 

Sadi Bey’e yardımcı olunması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:68 � Sayfa:124)

Belge 68

68  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 31-59.

Polis Müzesi





II. BÖLÜM

POLİSİN ADLİ GÖREVİ 
VE 

SUÇLA MÜCADELE
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Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi

2.1. Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi

6969

Suçlu ve sabıkalıların fotoğraf ve parmak izi alınmasına dair tamimle 
bunun şimdilik büyük merkezlere yapılabilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:69 � Sayfa:126)

Belge 69

69  BOA. DH. EUM. THR. 83-61.
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7070

Vilayetlerden Daktiloskopi tahsili için kabiliyetli birer komiserin 
Dersaadet Polis Mektebi’ne gönderilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:70 � Sayfa:128)

Belge 70

70  BOA. DH. EUM. MTK. 2-2.
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Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi

(Belgenin Devamı) 
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Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi
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*
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*

Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

402

7171

Adana Polis Müdüriyetinde istihdam edilmek üzere harpten dönen 
memurlardan daktiloskopi ve fotoğrafçılık işinden anlayan bir 

memurun gönderilmesi talebi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:71 � Sayfa:133)

Belge 71

71  BOA. DH. EUM. MEM. 34-59.



403

7272

Daktiloskopi eğitimi için gerekli malzemelerin vilayetlerden ve 
Dersaadet’den temin edilebileceklerin listesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:72 � Sayfa:134)

Belge 72

72  BOA. DH. EUM. LVZ. 15-44.

Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi
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*

 



405

7373

Kayseri Polis Merkez Memurluğunun fotoğraf makinesi ve bisiklet 
talebine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:73 � Sayfa:136)

Belge 73

73  BOA. DH. EUM. LVZ. 9-49.

Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi
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407

7474

Dersaadet Polis Mektebi ve İstanbul Polis Müdüriyeti Umumiyesi’nde 
daktiloskopi ve ilm-i eşkâl tahsil edip mahallerine gönderilen memurların 

bu vazife ile iştigal edip etmediklerinin bildirilmesi hakında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:74 � Sayfa:137)

Belge 74

74  BOA. DH. EUM. MEM. 76-38.

Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi
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7575

Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’nde istihdam edilmek üzere Viyana’dan 
parmak izi mütehassısı Jhan Rupp’un ileri bir tarihte geleceği 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:75 � Sayfa:138)

Belge 75

75  BOA. HR. İD. 1832-11.



409

7676

Dördüncü şube müdür yardımcılığının lağvedilmesiyle yapılan 
tasarrufl a Daktiloskopi ve Adli Fotoğraf Dairelerine atamalar 

yapılması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:76 � Sayfa:139)

Belge 76

76  BOA. DH. EUM. MH. 199-22.

Daktiloskopi (Parmak izi) ve Fotoğraf Birimi
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2.2. Sansür ve Denetim Görevi

7777

Genel ahlak ile memleketin emniyet ve asayişinin muhafazası için 
tiyatrolarda sahnelenecek piyeslerin polis tarafından sansür edilmesi 

gerektiğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:77 � Sayfa:140)

Belge 77

77  BOA. DH. EUM. 5. Şb. 9-51.
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Sansür ve Denetim Görevi

*
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412

7878

Bundan böyle tiyatro giysileriyle sinema şeritlerinin doğrudan doğruya 
polisçe tetkik ve takip edileceğinden sansür merkezlerinin vazifesinin 

sona erdiğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:78 � Sayfa:142)

Belge 78

78  BOA. DH. EUM. MTK. 80-6.



413

7979

On altı yaşından küçük çocukların ruhi ve ahlaki bozukluk içine 
düşmemeleri için sinemalara sokulmaması yönünde düzenleme 

yapılmasına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:79 � Sayfa:143)

Belge 79

79  BOA. DH. EUM. VRK. 28-22.

Sansür ve Denetim Görevi
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2.3. Trenlerin Kontrol ve Denetimi

8080

Trenlerdeki hırsızlık olayları ile biletsizlerin takip ve yakalanması için 
trenlerde polis bulundurulması talebine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:80 � Sayfa:145)

Belge 80

80  BOA. DH. EUM. THR. 73-38.
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*

Trenlerin Kontrol ve Denetimi
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8181

Trenlerde görevli polislere vazifelerinde kolaylık gösterilmesi, 
polislerin vuku bulacak kazalardan tren şirketinin sorumlu olmaması, 

polislerin trenlerde usulüne uygun vazife yapmaları hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:81 � Sayfa:147)

Belge 81

81  BOA. DH. EUM. THR. 78-17.
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Trenlerin Kontrol ve Denetimi
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Trenlerin Kontrol ve Denetimi
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Trenlerin Kontrol ve Denetimi
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Trenlerin Kontrol ve Denetimi
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*

Trenlerin Kontrol ve Denetimi
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426

8282

Trenlerde görev yapan seyyar polis memurları için fener ve kalem satın 
alınması ayrıca fotoğraf alet ve edevatı için gerekli paranın masarif-i 

müteferrika tertibinden karşılanması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:82 � Sayfa:158)

Belge 82

82  BOA. DH. EUM. LVZ. 36-39.
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2.4. Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler

8383

Kadınların örtünmesine dikkat edilmesi hakkında Meşihat makamından 
bildirilen tebligatın Emniyeti Umumiye bildirilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:83 � Sayfa:159)

Belge 83

83   BOA. DH. EUM. THR. 47-11.

Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler
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8484

Bazı bakkal ve dükkânlarda ayet-i kerime ve hadis-i şerif yazılı evrak 
ile kâğıtlar, kese kâğıdı olarak kullanıldığı anlaşıldığından buna son 
verilerek katiyen menedilmesi hususunun tamimen tebliği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:84 � Sayfa:160)

Belge 84

84  BOA. DH. EUM. 6.Şb. 8-26.
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Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler

8585

Alenen oruç yiyenlerin cezalandırılacaklarına dair tebligat 
yapılmasına rağmen bu hükme riayet etmeyenlere rastlanıldığı ve bu 
tür ihlale müsaade olunmaması gerektiğine dair Meşihat Dairesi’nin 

müracaatına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:85 � Sayfa:161)

Belge 85

85  BOA. DH. EUM. AYŞ. 41-68.
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*



431

8686

Rus mültecilerince Beyoğlu’nda oynatılan tombalanın Müslüman 
mahallerinde de oynatıldığının öğrenilmesi üzerine tombala imtiyazının 

uygun görülmediği için oynatılmasının menedilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:86 � Sayfa:163)

Belge 86

86  BOA. DH. EUM. AYŞ. 53-13.

Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler
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*



433

8787

Tesettüre yakışmayan bir tarzda dolaşmakta olan bazı Müslüman 
kadınların bu durumlarından men olunması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:87 � Sayfa:166)

Belge 87

87  BOA. DH. İ. UM. 19-1.

Bâb-ı Meşihatdan Verilen Görevler





III. BÖLÜM

POLİSİN İDARİ GÖREVLERİ
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437

Belediye Zabıta Görevi

3.1. Belediye Zabıta Görevi

8888

Zabıta-i belediyeye ait vazifelerin polis tarafından yapılacağı ve 
vazifelerin ifa suretinin de nizamname-i mahsusa ile açıklanacağı 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:88 � Sayfa:169)

Belge 88

88  BOA. DH. HMŞ. 4-3.



BELGELERLE TÜRK POLİS TARİHİ-6

438

8989

Zabıta-i belediyeye ait vazifelerin polis tarafından yapılacağı ve 
vazifelerin ifa suretinin de nizamname-i mahsusa ile açıklanacağı 

hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:89 � Sayfa:170)

Belge 89

89  BOA. DH. İ. UM. EK. 26-96.
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9090

Dersaadet’te zâbıtaların olmaması sebebiyle vazifenin polise düştüğü 
ve bu durumun düzeltilmesi gerektiği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:90 � Sayfa:171)

Belge 90

90  BOA. DH. İ. UM. 11-1.

Belediye Zabıta Görevi
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9191

Şehremaneti emrinde zabıta görevi yapan polislerin bu görev 
esnasındaki suçlar ile ilgili soruşturmanın Şehremanetiʼnce yapılması 

gerektiğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:91 � Sayfa:172)

Belge 91

91  BOA. DH. UMVM. 101-54.



441

*

Belediye Zabıta Görevi
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(Belgenin Devamı)



443

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması

3.2. Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması

9292

Polis memurlarının asli vazifeleri haricinde muhtelif görevlerde 
kullanılmaması gerektiği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:92 � Sayfa:175)

Belge 92

92  BOA. DH. EUM. THR. 23-3.
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*



445

9393

Polis memurlarının vazifelerinin dışında başka bir hizmette 
kullanılamayacaklarına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:93 � Sayfa:177)

Belge 93

93  BOA. DH. EUM. THR. 30-36.

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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9494

Nizami müddetlerini tamamlamayan polis memurlarının, tahsildarlık 
gibi maliye işleriyle sair memuriyetlere nakillerinin mümkün 

olamayacağı hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:94 � Sayfa:178)

Belge 94

94  BOA. DH. EUM. THR. 55-27.
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(Belgenin Devamı)

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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9595

Polis müdürü ve merkez memurlarının zabıta işleri dışında memuriyet 
yerlerinden ayrılmamaları gerektiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:95 � Sayfa:179)

Belge 95

95  BOA. DH. EUM. MEM. 59-30. 



449

9696

Polis müdür ve merkez memurlarının zabıta vazifesi dışındaki 
hizmetlerde istihdam edilmemeleri hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:96 � Sayfa:180)

Belge 96

96  BOA. DH. EUM. KLU. 16-9.

Başka Görevlerde Çalışmaması ve Çalıştırılmaması
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9797

Polis ve jandarma silkinde bulunanların ticaretten ve bazı şirketlerde 
bulunmalarının meni lüzumuna dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:97 � Sayfa:181)

Belge 97

97  BOA. BEO. 4463-334659.



IV. BÖLÜM

EĞİTİM
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 Polis Mesleğine Alım Şartları

4.1. Polis Mesleğine Alım Şartları

9898

Siyasi suçlulardan hükümet idare şeklini değiştirme suçu 
işleyenler veya devlet ve memleket aleyhine suç işleyenlerin polis 

olmayacaklarına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:98 � Sayfa:185)

Belge 98

98  BOA. DH. EUM. THR. 12-52.
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*



455

9999

Polis memurluğuna yirmi ile otuz yaş arasındakilerin kabulü hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:99 � Sayfa:187)

Belge 99

99  BOA. DH. EUM. THR. 15-45.

 Polis Mesleğine Alım Şartları
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*



457

100100

Askerlik hizmetini bedeli nakdî vermek suretiyle ifa eden adayların 
yirmi üç yaşını tamamlamadan da polisliğe kabul edileceklerine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:100 � Sayfa:188)

Belge 100

100  BOA. DH. EUM. THR. 54-23.

 Polis Mesleğine Alım Şartları
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*



459

101101

Polisliğe talip olanların memleketleri veya ikamet ettikleri yerlerden 
tahkik olunması, tam kanaat hâsıl olmadıkça hüsnü hal evrakı 

verilmemesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:101 � Sayfa:190)

Belge 101

101  BOA. DH. EUM. THR. 74-47.

 Polis Mesleğine Alım Şartları
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4.2. Polis Mektepleri ve Eğitim

102102

Selanik Polis Mektebinin Emniyet Umum Müdürlüğüne bağlanmasıyla 
ilgili bilgi istenmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:102 � Sayfa:192)

Belge 102

102  BOA. DH. EUM. THR. 90-54.



461

Polis Mektepleri ve Eğitim

103103

Polis mektebinde tahsilini tamamlayanların liyakatleri sabit olmadıkça 
vazifeye başlattırılmaması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:103 � Sayfa:193)

Belge 103

103  BOA. DH. EUM. THR. 50-66.
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104104

Dersaadet’deki mektepli polislerden Kudüs’e gönderilmesi ve Beyrut’ta 
tesis olunan polis mektebinin açılamaz ise Şam’a naklinin uygun 

olacağına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:104 � Sayfa:194)

Belge 104

104  BOA. DH. EUM. THR. 55-24.
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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*
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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105105

Beyrut Polis Mektebi’nin öğretime açılması için okula alınacak polis 
mürettebatının belirlenip ilgili vilayetlere bildirilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:105 � Sayfa:197)

Belge 105

105  BOA. DH. EUM. THR. 58-49.
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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468

106106

Bağdat’ta açılması kararlaştırılan polis mektebi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:106 � Sayfa:199)

Belge 106

106  BOA. BEO. 3557-266741.
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Polis Mektepleri ve Eğitim

107107

Osmanlı’da bulunan polis mekteplerinin teşkilat, tedrisat ve idari 
yapısına dair kaleme alınan nizamname taslağının takdimi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:107 � Sayfa:200)

Belge 107

107  BOA. DH. EUM. THR. 68-25.
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470

108108

Erzurum Polis Mektebi’nin açılışı ve civar vilayetlerden talebe 
gönderileceğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:108 � Sayfa:202)

Belge 108

108  BOA. DH. EUM. THR. 70-69.
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109109

Polis mekteplerine yapılan atamalara dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:109 � Sayfa:204)

Belge 109

109  BOA. DH. EUM. MH. 40-121.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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110110

Polis mektebinde her tahsil devresine iştirak için mürettebattan yüzde 
on nispetinde polis seçildiğinden Medine-i Münevvere Muhafızlığı’ndan 

o nispette polisin Beyrut Polis Mektebi’ne sevkleri lüzumu hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:110 � Sayfa:205)

Belge 110

110  BOA. DH. EUM. THR. 88-10.
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111111

Kırk beş yaşından büyük polis, komiser ve muavinlerinin polis mektebi 
tahsilinden istisna tutulmayacaklarına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:111 � Sayfa:206)

Belge 111

111  BOA. DH. EUM. MTK. 1-12.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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112112

Beyrut Polis Mektebi’nin Şam’a nakledilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:112 � Sayfa:208)

Belge 112

112  BOA. DH. EUM. MTK. 4-7.
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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*



477

113113

Beyrut Polis Mektebinin Şam’a nakli hususundaki girişimlere dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:113 � Sayfa:211)

Belge 113

113  BOA. DH. EUM. MTK. 13-53.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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114114

Adana’da Polis Mektebi açılması çalışmalarına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:114 � Sayfa:212)

Belge 114

114  BOA. DH. EUM. MH. 81-54
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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115115

Piyade Endaht Mektebi’nde hazırlanan polislere mahsus atış 
talimatnamesi tamamlanınca gönderileceğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:115 � Sayfa:214)

Belge 115

115  BOA. DH. EUM. MTK. 41-29.



481

116116

Adana Polis Mektebinin hangi illerden öğrenci alacağına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:116 � Sayfa:215)

Belge 116

116  BOA. DH. EUM. LVZ. 26-76.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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(Belgenin Devamı)
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117117

Adana’da bir polis mektebi açılması, Sıddık Mazhar Efendi’nin 
mektep müdürlüğüne ve Halil Efendi’nin de kavanin muallimliğine 

atandıklarına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:117 � Sayfa:216)

Belge 117

117  BOA. DH. ŞFR. 48-231.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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118118

İstanbul Polis Mektebinin eşyasının Beyoğlu’nda yapılacak olan 
mektebe nakline dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:118 � Sayfa:217)

Belge 118

118  BOA. DH. EUM. MH. 143-73.



485

119119

Erzurum Polis Mektebinin lağvedilmesine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:119 � Sayfa:218)

Belge 119

119  BOA. DH. EUM. MEM. 88-45.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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120120

Erzincan’da bir polis mektebi açılacağından bahisle müdür, öğretmen 
ve sair tahsisatının gönderilmeye başlanıldığına dair Emniyet-i 

Umûmiye Müdüriyeti’nden Üçüncü Ordu Kumandanlığı’na çekilen 
cevabî telgraf.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:120 � Sayfa:219)

Belge 120

120  BOA. DH. ŞFR. 85-178.
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121121

Polis Mektebi Müdürlerinin tayinlerindeki harcırahlarına dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:121 � Sayfa:220)

Belge 121

121  BOA. DH. EUM. MH. 174-18.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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122122

Erzincan’da açılması düşünülen Polis Mektebinin Trabzon’da açılması 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:122 � Sayfa:221)

Belge 122

122  BOA. DH. EUM. MH. 174-101.



489

123123

Milli Bayram dolayısıyla hükümet dairelerinde merasim yapılacağının 
Trabzon Polis Mektebi’ne tebliğ edildiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:123 � Sayfa:222)

Belge 123

123  BOA. DH. EUM. VRK. 23-36.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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124124

Trabzon Polis Mektebine gayrimüslim tebaanın alınmamasına dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:124 � Sayfa:223)

Belge 124

124  BOA. EUM. VRK. 18-40.



491

125125

Trabzon Polis Mektebi’ne yeni devre için gerekli şartları haiz 
olan şahısların kaydedildiği ve Trabzon Mevki Kumandanlığının 

emriyle gayrimüslim efrattan da talip olanların mektebe kayıtlarının 
yapıldığının bildirildiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:125 � Sayfa:224)

Belge 125

125  BOA. DH. EUM. VRK. 18-57.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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126126

Dersaadet Polis Mektebinin nakline dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:126 � Sayfa:225)

Belge 126

126  BOA. DUİT. 14-1.
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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127127

İstanbul Polis Mektebiʼnde bulunan ve masrafından dolayı satılması 
düşünülen polis köpeğinin şimdilik satılmasının uygun görülmediğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:127 � Sayfa:227)

Belge 127

127  BOA. DH. EUM. MH. 204-15.
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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*



497

128128

İstanbul Polis Mektebiʼndeki talimlerde kullanılmak üzere bulunan 
motosikletlerin tamiri için tahsisat tedariki hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:128 � Sayfa:229)

Belge 128

128  BOA. DH. EUM. MH. 209-15.

Polis Mektepleri ve Eğitim
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129129

Topkapı Saray-ı Hümayunu avlusunda bulunan eski Hazine-i Hassa-i 
Şahane Dairesi binasının polis mektebi olmak üzere Emniyet-i 

Umumiye Müdüriyetine tahsisine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:129 � Sayfa:230)

Belge 129

129  BOA. BEO. 4699-352381.
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*

Polis Mektepleri ve Eğitim
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130130

Umum polis kumandanının, polis mektepleriyle Dersaadet Polis 
Mektebi’nin de doğrudan doğruya umumi müdürü olduğuna dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:130 � Sayfa:232)

Belge 130

130  BOA. DH. EUM. VRK. 24-5.



V. BÖLÜM

BASIN-YAYIN
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Polis Gazete ve Mecmuası

5.1. Polis Gazete ve Mecmuası

131131

Polis ait bir mecmua neşri ve müdüriyetten sadır olan muharreratın üç 
ayda bir toptan basımı yapılıp dağıtılması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:131 � Sayfa:235)

Belge 131

131  BOA. DH. EUM. THR. 10-39.
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132132

İzmit Polis Serkomiseri Hüseyin Neşet Efendiʼnin Polis Gazetesi 
çıkarılması için teşebbüsleri hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:132 � Sayfa:236)

Belge 132

132  BOA. DH. EUM. VRK. 2-49.
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133133

Sivas Polis Müdüriyetince Polis Gazetesi abone bedellerinin gazetenin 
mesul müdürü Neşet Bey namına irsal edildiği ve ayrıca gazetelerin 

muntazaman gönderilmediğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:133 � Sayfa:237)

Belge 133

133  BOA. DH. EUM. THR. 80-63.

Polis Gazete ve Mecmuası
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134134

Ayda iki defa, zabıtaya ait konularda yayın yapması düşünülen “Polis 
Mecmuası”nın, neşr ve idare şeklini gösterir talimatname layihasının 

takdimine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:134 � Sayfa:238)

Belge 134

134  BOA. DH. EUM. MTK. 1-45.
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*

Polis Gazete ve Mecmuası
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135135

Resmen neşredilecek Polis Mecmuası idare müdüriyeti vekilliğine tayin 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:135 � Sayfa:242)

Belge 135

135  BOA. DH. EUM. MTK. 1-2.



509

136136

Haftada bir veya iki defa neşir olunmak üzere ‘’Polis’’ namıyla çıkan 
gazete hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:136 � Sayfa:243)

Belge 136

136  BOA. DH. EUM. MH. 59-72.

Polis Gazete ve Mecmuası
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137137

Polis Mecmuası resmi bir mecmua olduğundan posta ücretinden istisna 
tutulması gerektiğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:137 � Sayfa:244)

Belge 137

137  BOA. BEO. 4340-325440.
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138138

Maaşları beş yüz kuruştan fazla olan memurun Polis Mecmuasına 
abone olma zorunluluğu hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:138 � Sayfa:245)

Belge 138

138  Polis Mecmuası-1920 Sayı 123 s.413.

Polis Gazete ve Mecmuası
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513

139139

Resmi bir yayın organı olması hasebiyle Polis Mecmuasının sansüre 
tabi tutulmasının uygun olmadığı hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:139 � Sayfa:246)

Belge 139

139  BOA. DH. EUM. PMC. 9-41.

Polis Gazete ve Mecmuası
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(Belgenin Devamı)



VI. BÖLÜM

LOJİSTİK HİZMETLER
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Ulaşım ve Haberleşme

6.1. Ulaşım ve Haberleşme 

140140

Selanik Polis Müdürlüğü için satın alınacak bisikletler hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:140 � Sayfa:249)

Belge 140

140  BOA. TFR. I. SL. 215-21493.
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*
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141141

Posta dağıtıcılarının kullandıkları bisikletlerden polis merkezlerine de 
birer adet dağıtılması uygun görüldüğünden bisikletlerin nereden, kaç 

kuruşa satın alındığının bildirilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:141 � Sayfa:251)

Belge 141

141  BOA. DH. EUM. THR. 5-15.

Ulaşım ve Haberleşme
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*



521

142142

Kırşehir Polis mürettebatınca kullanılmak üzere talep edilen iki adet 
bisiklet alımı hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:142 � Sayfa:253)

Belge 142

142  BOA. DH. EUM. MH. 11-59.

Ulaşım ve Haberleşme
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*



523

143143

İstanbul Polis Müdüriyetinden otomobil, sandal, motor ve istimbot için 
talep edilen ek tahsisat hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:143 � Sayfa:255)

Belge 143

143  BOA. DH. EUM. MH. 64-40.

Ulaşım ve Haberleşme
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*



525

144144

Beyoğlu Polis Müdüriyeti için satın alınacak otomobilin bedelinin 
İstanbul Vilayetince ödenmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:144 � Sayfa:257)

Belge 144

144  BOA. DH. EUM. MH. 71-24.

Ulaşım ve Haberleşme
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145145

Ankara Polis Müdüriyeti için motorlu ve motorsuz bisiklet talebi 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:145 � Sayfa:258)

Belge 145

145  BOA. DH. EUM. LVZ. 19-23.
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146146

Polis adaylarının eğitimi için pazarlık suretiyle bisiklet satın alınması 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:146 � Sayfa:260)

Belge 146

146  BOA. DH. EUM. LVZ. 22-55.

Ulaşım ve Haberleşme
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147147

İsraf yapılmasını önlemek üzere Emniyet-i Umumiye Müdüriyetine 
ve valilere ait otomobillerin kullanılmasına dair tanzim edilen 

talimatname hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:147 � Sayfa:261)

Belge 147

147  BOA. DH. EUM. MTK. 51-23.
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148148

Van Polis Müdüriyetinde mevcut telefon hatlarının durumunu belirten 
cetvele dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:148 � Sayfa:263)

Belge 148

148  BOA. DH. EUM. LVZ. 25-40.

Ulaşım ve Haberleşme
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*
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149149

Trabzon Polis Müdürlüğünde saklı olan on beş numaralık telefon 
santralinin Akçaabat’ta kullanılmasına izin verilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:149 � Sayfa:265)

Belge 149

149  BOA. DH. EUM. LVZ. 26-94.

Ulaşım ve Haberleşme
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150150

İstanbul Polis Müdüriyetinde mevcut otomobiller için dört adet dış ve 
iç lastiğin pazarlık suretiyle satın alınması hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:150 � Sayfa:266)

Belge 150

150  BOA. DH. EUM. MH. 107-60.
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151151

Pazarlık suretiyle İstanbul Polis Müdüriyeti Umumi Zabıta 
Telefon Dairesi’ne alınacak eşyaların tedariki için mevcut paranın 

kullanılmasına izin verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:151 � Sayfa:267)

Belge 151

151  BOA. DH. EUM. MH. 110-25.

Ulaşım ve Haberleşme
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152152

Polis motorları için benzin, boya ve diğer malzemelerin gönderilmesi 
hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:152 � Sayfa:268)

Belge 152

152  BOA. DH. EUM. LVZ. 32-26.
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153153

Bursa Polis Müdüriyeti Santral Memuresi Fatıma Pakize Hanım’ın zayi 
olan üçüncü rütbe Şefkat Nişanı’nın yerine, bedeli alınarak yenisinin 

verilmesi hakkında.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:153 � Sayfa:269)

Belge 153

153  BOA. BEO. 4506-337901.

Ulaşım ve Haberleşme
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154154

İstanbul Polis Müdüriyetince hastaların naklinde kullanılmak üzere bir 
otomobil kullanılmasına izin verilmesi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:154 � Sayfa:270)

Belge 154

154  BOA. DH. EUM. LVZ. 44-99.
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155155

Dersaadet Polis Mektebi’nde talim için kullanılan velespitlerin tamir 
ettirilmesinin tensip edildiği hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:155 � Sayfa:271)

Belge 155

155  BOA. DH. EUM. MH. 198-12.

Ulaşım ve Haberleşme
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156156

Telefon şirketinin İstanbul Polis Müdüriyeti ve bazı karakolların telefon 
konuşma bedellerini talebi üzerine bu bedellerin ödendiği ve konuşma 

bedellerinin fazlalığı nedeniyle bu telefonların artık sadece resmi 
konuşmalar için kullanılabileceğine dair.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:156 � Sayfa:272)

Belge 156

156  BOA. DH. EUM. MH. 207-49.
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157157

Üsküdar Polis Merkeziʼnin teftiş sırasında kullanmak üzere motosiklet 
gönderilmesi talebi

(Belgenin Transkripsiyonu: No:157 � Sayfa:274)

Belge 157

157  BOA. DH. EUM. MH. 210-47.

Ulaşım ve Haberleşme
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158158

Zabıtanın daha iyi görev yapabilmesi için üç otomobil talebine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:158 � Sayfa:275)

Belge 158

158  BOA. DH. EUM. LVZ. 53-39.



541

159159

Şehremaneti'nce hazırlanan numaralı otomobil plakalarının resmi 
dairelerce aldırılarak resmi otomobillere takılması hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:159 � Sayfa:276)

Belge 159

159  BOA. DH. UMVM. 88-49.

Ulaşım ve Haberleşme
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160160

İstanbul Polis Müdüriyetine iki sandal satın alınması için tahsisat 
verilmesi talebi hakkında.

(Belgenin Transkripsiyonu: No:160 � Sayfa:277)

Belge 160

160  BOA. DH. EUM. MH. 219-21.
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161161

Yaralılara acil yardım sağlanması için talep edilen otomobilin 
siparişinin uygun bir zamana bırakılarak eldekilerden ikisinin bu işe 
tahsis edilmesi gerektiğinin İstanbul Polis Müdüriyet-i Umumiyesi’ne 

bildirildiğine dair.
(Belgenin Transkripsiyonu: No:161 � Sayfa:278)

Belge 161

161  BOA. DH. EUM. AYŞ. 56-25.

Ulaşım ve Haberleşme
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*
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*

Ulaşım ve Haberleşme
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